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ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Уважаеми колеги, госпожи и господа,
В доклада подробно се описва дейността на
Камарата през изминалата година. От него се
вижда, че ние успяхме ясно да очертаем нашите
приоритети,
задачи,
дейности,
права
и
отговорности.
Ще
се
опитам
да
погледна
изминалия едногодишен път през призмата на
механизмите на нашата работа.
Натрупаният
опит
ни
дава
възможност
да
надникнем по-сериозно и по-задълбочено в този
пласт. В него могат да се намерят отговори на
въпросите: как да продължи хармонизирането на
дейността
ни;
как
да
повишаваме
компетентността си; как да разпространяваме
положителните
практики;
как
да
направим
взаимодействието
ни
с
институциите по-полезно? Въпроси, чийто отговори логично водят до
отговора на главния, бих казала вечния въпрос, който винаги ще стои
пред нас: Как действията ни да стават все по-ефективни и по-бързи и в
същото време да бъдат законни?
В
тези търсенията на преден план се очертава конструктивният диалог.
Той стана начин на поведение на ръководството на Камарата, истински,
реално действащт механизъм, с помощта на който отстоявахме нашите
позиции в многобройните спорове с представители на правителството,
бизнеса, кредиторите и длъжниците. В дискусиите и разговорите на
срещите в Министерството на правосъдието, Върховния касационен съд,
Комисията по финансов надзор, Асоциацията на банките в България,
Националната агенция по приходите, Нотариалната камара, ДАНС, Държавния
архив, Центъра за човешки права и Гражданско сдружение «Днес» се
опитвахме да бъдем диалогични и конструктивни, опирахме се на сериозни
и задълбочени правни и икономически факти и анализи. Сега, на преден
план не е активизирането на
взаимодействието ни си с институциите, а
защитата на интересите на частното съдебно изпълнение. Типичен пример е
Тарифата за таксите и разноските. През м. март на заседание на
Министерския съвет тя беше изменена и допълнена. Длъжна съм да
подчертая, че приетият вариант, въпреки, че е по-различен от
съгласувания с нас, защитава до голяма степен нашите интереси и
позиции. Този успех се дължи на съвместните усилия на всички колеги,
които отговорно се включиха в дискусиите.
Въвеждането на модерни технологии в дейноста ни е основен приоритет на
Камарата. Приключи процеса по изработване и внедряване на нов уеб
базиран регистър на публичните продажби. Перманентно бяха анализирани
потребностите на всички потребители на регистъра и развитието на сайта.
През м. ноември се тества новия Централен регистър на длъжниците. През
тази година отново ще подновим срещите за окончателно уточняване на
параметрите на ново споразумение с НАП. Изготвен е проект на изисквания
за единна среда за налагане на електронни запори на вземания по банкови
сметки, но той не се приема като текст от БНБ. Подписахме ново
споразумение за ползване на електронен достъп до регистър «население»,
с което се разшири обхватът на допустимите справки за принудително
изпълнение. Тежките и продължителни преговорите с Агенцията по
вписванията за предоставяне на частните съдебни изпълнители на
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отдалечен достъп до сканирани нотариални актове и възможност за
вписване и заличаване на възбрани по електронен път, засега не водят до
положителни резултати.
Обучението е жизнено важно за професионалното израстване на всеки
съдебен изпълнител. Стремежът ни е качеството на предложените продукти
за обучение, нивото на преподавателите и съдържанието на учебния
материал изцяло да отговарят на предизвикателствата, породени от
разнопосочната
практика
на
съдилищата.
През
2013
г.
успешно
реализирахме
един
тематично
разнообразен,
богат
учебен
план,
предварително одобрен от Съвета на Камарата и разпределен в график по
месеци. Основният извод е, че интересът към обученията от страна на ЧСИ
и техните служители се повишава. Броят на преминалите обучение
участници в семинарите през отчетния период е със 17% по-голям от
преходния. Но това не е достатъчно. Не е тайна, че съществува голяма
празнота в подготовката на студентите във ВУЗ в областта на
изпълнителното производство. Нейното запълване едва ли може да стане
без последователно, целенасочено и търпеливо професионално обучение на
всички съдебни изпълнители. Неслучайно възникна въпроса за въвеждане на
задължителни обучения за ЧСИ.
Мониторингът на канторите е важен превантивен механизъм в битката срещу
системните нарушения на частните съдебни изпълнители. През изминалата
година направихме мониторинг на канторите, за които имахме сигнали за
сериозни нарушения. За съжаление, все още не е ограничен до минимум
субективния
фактор
при
вземане
на
решения
по
дисциплинарни
производства. В края на годината стартирахме електронна платформа за
годишен мониторинг на дейността на канторите. Тя дава много повече
възможности и е база за широк анализ на практиките по съдебно
изпълнение в отделните кантори. Събраните данни ще позволяват да се
правят изводи относно приложението на процедурите и спазването на
законовите изисквания, както на територията на цялата страна, така и в
отделните региони. За съжаление 12% от канторите не са попълнили
въпросниците. Тези кантори и канторите, които показват съществени
отклонения от установените процедури и ред, ще бъдат проверявани от
екипи на Комисията по професионална етика.
Идеята за изработване на правила за добри практики по дисциплинарната
отговорност, съгласно действащата нормативна уредба и установените
процедури на работа на Дисциплинарната комисия, не е нова. Нейното
реализиране се забави, поради липсата на достатъчно практика по повод
на жалби срещу действия на ЧСИ и последващи от тях решения за
образуване на дисциплинарни производства. Вече имаме достатъчна по обем
база данни: брой жалби срещу действия на ЧСИ; вид на извършените
нарушения; брой образувани дисциплинарни производства; брой влезли в
сила решения на Дисциплинарната комисия, които правят възможно тяхното
изработване. Това е сериозна стъпка по посока уеднаквяване на
практиките
в
канторите
и
утвърждаване
на
един
справедлив,
безкомпромисен, нов подход към дисциплинарното производство.
Националните конференции и работните срещи продължават да се оценяват
много високо от всички членове на гилдията. Характерната за тях
творческа атмосфера, свободните спорове, ни позволява все по-често да
намираме правилните отговори и решения и следователно да укрепваме и
усъвършенстваме създадената от нас система.
Оценката, която си поставя всеки частен съдебен за своето лично участие
и принос в работата на Камарата и през тази година е отново ниска. Не
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са малко колегите, които не идват даже на общите ни събрания. Какъв поясен показател за късогледство на една част от нас, които продължават
да не виждат личния си успех от общите усилия и имидж на Камарата. Няма
да ги призовавам да бъдат поне малко по-активни или да играят по
правилата. Това е техен личен избор.
Ще завърша с една голяма благодарност към всички, които отделят част от
времето си за общата кауза, за бъдещето на Камарата, за бъдедещето на
нашата професия!

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

В края на 2013 г.
у нас функционираха 163 кантори на ЧСИ, в които
работят над 1 500 служители.
Статусът и развитието на системата на частното съдебно изпълнение в
цифри за последните 5 години изглежда така:
Образувани
2006 г. –
2007 г. –
2008 г. –
2009 г. –
2010 г. –
2011 г. –
2012 г. –
2013 г. –

дела:
37 000,
64 000,
70 000,
110 000,
140 000,
180 000,
220 000
195 000*

Приключени дела:
2006 г. – 5 500
2007 г. – 17 200
2008 г. – 30 000
2009 г. – 29 000
2010 г. – 32 000
2011 г. – 40 000
2012 г. – 60 000
2013 г. – 66 000*

Събрана
2006 г. –
2007 г. –
2008 г. –
2009 г. –
2010 г. –
2011 г. –
2012 г. 2013 г. –

сума:
95 млн.лв,
250 млн.лв.
400 млн.лв.
365 млн.лв.
580 млн.лв.
700 млн.лв.
1 млрд.лв.
1 млрд. и 20 млн. лв.*

* Забележка: Данните за 2013 г. са приблизителни, тъй като същите все още се събират и
обобщават.

За осем години от създаването на частното съдебно изпълнение досега
при ЧСИ са образувани 1 млн. и 16 хил. дела, приключени са 280 хил.
дела, а събраната сума надхвърля 4 млрд. и 410 млн лв.

БРОЙ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЛА
300 000

Брой дела

250 000

220 000

200 000

195 000

180 000
140 000

150 000
110 000
100 000
50 000

29 000

32 000

40 000

60 000

66 000

януари януари януари януари януари декември 2009 декември 2010 декември 2011 декември 2012 декември 2013
Брой образувани дела
Брой прекратени дела

Период
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СУМИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
4 000 000 000.00

3 500 000 000

3 500 000 000.00

Сума

2 470 000 000

2 500 000 000.00
2 000 000 000.00
1 500 000 000.00

1 700 000 000
1 000 000 000 1 020 000 000

1 000 000 000.00
500 000 000.00

3 200 000 000

3 100 000 000

3 000 000 000.00

365 000 000

580 000 000

700 000 000

0.00

Сума за събиране
Събрана сума

януари декември
2009

януари декември
2010

януари декември
2011

януари декември
2012

януари декември
2013

Период

* Забележка: Сумата за събиране е индикативна. Някои кантори не ползват деловоден
софтуер, други – започнаха да въвеждат информация в системите си по различно време
през годините. Ето защо на сумата за събиране трябва да се гледа условно.

През 2013 г. подадените жалби чрез ЧСИ до окръжните съдилища са около
3 500 бр., от които съдът е уважил около 450 бр.
Системата работи и се развива, ЧСИ осигуряват заетост в канторите си на
повече от 1 500 служителите. Голяма част от частните съдебни
изпълнители са овластили свои помощници – към момента 144 ПЧСИ в цялата
страна.
Преките ползи за държавния фиск от дейността на ЧСИ са много големи,
тъй като досега те са внесли в републиканския бюджет около 450 милиона
лева от събрани публични вземания, ДДС при публични продани и такси по
изпълнението, данъци и осигуровки от дейността на канторите. Косвените
финансови приходи от бързото и ефективно съдебно изпълнение за бизнеса
и икономиката, а оттам и за бюджета трудно могат да се измерят. По
мнение на кредиторите, видно и от статистиката за образуваните дела,
ЧСИ са най-ефективната система за принудително изпълнение в страната и
не случайно множество държавни органи и още повече общини, включително
най-големите, възлагат на тях събирането на своите публични вземания.
В същото време 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.
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.
Частното съдебно изпълнение у нас отговаря на всички
критерии за една модерна, законова и ефективна дейност.

европейски
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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
си 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 вече действат на територията на всички
Окръжни съдилища в Република България. От края на 2013 г. вече е факт
встъпването в длъжност на 11 ЧСИ с райони на действие ОС Ловеч, ОС
Смолян и ОС Пазарджик. Процедурата по насрочването и провеждането на
конкурс за заемане на вакантните места в тези региони, беше дълга и
съпроводена с много препятствия в продължение на повече от две години.
Като резултат, на 25 октомври 2013 г. 2 нови ЧСИ с район на действие ОС
Ловеч положиха клетва пред Съвета на КЧСИ и официално встъпиха в
длъжност. Процедурата беше изпълнена и за 9 нови ЧСИ с район на
действие ОС Смолян и ОС Пазарджик, съответно на 22 ноември и 14
декември 2013 г.
Понастоящем действащите частни съдебни изпълнители
Камарата са 163, от които 82 мъже и 81 жени.

-

членове

на

През отчетния период двама частни съдебни изпълнители с район на
действие ОС Пловдив и ОС Монтана, са загубили правоспособността си на
основание чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ – съответно за срок от 3 години и 1
година. Един частен съдебен изпълнител с район на действие ОС Добрич е
загубил правоспособност на основание чл. 31, ал. 1, т. 2. Един частен
съдебен изпълнител с район на действие ОС Плевен 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 в Регистъра на ЧСИ – електронен и
хартиен.
Камарата се управлява от Съвет от десет основни и един резервен член,
разполага и с административен персонал от трима служители на трудов
договор и трима служители на граждански договор. Тя е финансово
независима 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

9

дейността ни. Оценъчният формуляр включваше въпроси за предоставяните
от Камарата услуги за членовете, тяхното качество, дейността на
ръководството и организационните умения на служителите.
Искрено благодарим на всички колеги, които взеха участие в анкетата и
бяха много обективни и критични в личната си преценка като членове на
гилдията! Тази година голям брой ЧСИ откликнаха на молбата ни да дадат
своето мнение, тъй като то е важно за Ръководството на КЧСИ 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

Под очакванията (1-3)
Над очакванията (4-6)
Средна оценка
Процент
удовлетворени
очаквания
5.32

88.70%

5.32
5.43
5.02

88.62%
90.44%
83.61%

Как оценявате ръководството на Камарата
на ЧСИ?
Дейност
Готовност за общуване с членовете
Комуникации с медиите

5.29
5.24
5.23
4.74

88.18%
87.30%
87.16%
79.02%

Как оценявате административния персонал
на Камарата?
Дейност
Комуникация с членовете
навременна
изчерпателна
цялостно отношение

5.63
5.63
5.62
5.63
5.59
5.67

93.89%
93.92%
93.65%
93.92%
93.12%
94.54%

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

5.14

85.71%

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

5.08
5.19
5.22
5.10

84.72%
86.56%
87.04%
84.95%

Как оценявате организираните от

4.93

82.18%
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Камарата обучения?
Преподаватели
Съдържание на учебния материал
Качество на учебните материали
Цена
Брой
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?

4.85
5.00
5.02
4.84
4.80

80.91%
83.33%
83.61%
80.60%
80.05%

4.44

74.01%

4.35

72.50%

4.29
4.64

71.51%
77.32%

4.72

78.69%

4.56

75.96%

3.61

60.11%

Всички ЧСИ, които са попълнили и изпратили анкетни карти /общо 63
колеги/, са доволни като цяло от дейността на Камарата, но не смятат,
че има значителен напредък и развитие. Цялостната оценка, получена за
предоставяните от нея услуги и полезността й за отделния ЧСИ е 5.14 по
шестобална скала, като извършването на административни услуги за
членовете е оцененено най-високо – 5.43.
Всички участници в анкетата, са определили дейността на КЧСИ като цяло
като положителна. По отношение на въпроса за това дали през 2013 г. е
имало напредък в цялостната работа на Камарата в сравнение с 2012 г.,
голяма част от отговорилите считат, че такъв има, но той е по-скоро в
организационно отношение. Не липсват отговори на ЧСИ, които сочат, че
има напредък в някои направления, а в други ситуацията се е влошила, но
същото се дължи по-скоро на обективни причини, независещи и въпреки
положените усилия от Камарата. Няколко колеги са на мнение, че има
застой и че винаги може да се стремим към повече резултати. Посочват се
основни фактори като крайно неблагоприятната икономическа и политическа
обстановка и в частност негативизма на МП към гилдията и професията
като цяло. Редом с това, обаче, някои ЧСИ считат, че в организацията са
налице трайни тенденции все по-малко колеги да са склонни да отделят
усилия и ресурси за реализиране на проекти на Камарата, чрез които може
да се отбележи напредък.
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 2013
г. е 5.29 (за сравнение оценката, получена през 2012 г. е 5.38, 2011
г. - 5.30, 2010 г. – 4.97), а екипът на служителите в администрацията
е оценен с 5.63 (за сравнение: 5.66 за 2012 г., 5.71 за 2011 г. и 5.37
за 2010 г.).
Като най-полезни дейности в услуга и интерес на членовете през 2013 г.,
по-големият брой от участниците в анкетата сочат: защита интересите на
гилдията и дейността във връзка с промените в ГПК и ТТРЗЧСИ; липсата на
нови рестрикции и ограничения в дейността, преодоляването на множество
пречки, затрудняващи функционирането на цялата система, както и
овладяване на щетите от опити за ограничаване на гилдията; добрата
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комуникация, топлото и професионално отношение на административния
персонал на Камарата с готовност за съдействие по всяко време и по
всички въпроси; организираните и проведени съдържателни обучителни
семинари и национални конференции, както и възможността по време на
тези събития колеги от цялата страна да се срещат, общуват и обменят
добри практики; изпращане на протоколите от заседанията на Съвета на
КЧСИ, заедно с докладите от проверки на канторите и препоръките за
подобряване на дейността; оказано пълно съдействие, точно и акуратно
отношение на администрацията при встъпване в длъжност на новите ЧСИ,
както и предоставяне на цялата налична информация за дейността им като
ЧСИ; навременно и точно информиране за събития, изменения на закони;
работата на регистъра на публичните продажби и връзката му със
сайтовета на окръжните съдилища; изготвените становища по отношение
уеднаквяване на практиката по някои спорни въпроси при прилагането на
ГПК; функционирането на Регистъра на длъжниците; проектът за нов ЦРД;
електронизацията на някои основни съдебно-изпълнителни процедури;
конференцията в Гърция, където успяхме да съчетаем полезното с
приятното и имахме възможност да се отдалечим за малко от рутинните си
задължения; подаване на навременна информация, касаеща дейността на ЧСИ
и мн.др. Важно ни е да отбележим, че вече се оформя убеждението в доста
колеги от гилдията, че в лицето на екипа и ръководството на КЧСИ срещат
коректно, обективно и човешко отношение и съпричастност към проблемите
им. Оценява се високо и своевременния контрол от страна на ръководните
органи по отношение на лошите практики, както и стремежът на Съвета на
КЧСИ да работи за професионалното усъвършенстване и развитие на всеки
един ЧСИ.
По отношение адекватността на размера на членския внос спрямо дейността
на КЧСИ, мненията тази година са противоречиви. Повечето
от
анкетираните ЧСИ считат, че съотношението членски внос спрямо дейността
на Камарата е добро, справедливо и балансирано. Те изразяват мнение, че
бюджетът е усвоен коректно и е налице свършена работа от ръководните
органи и административния персонал. Друга част от ЧСИ – че размерът е
нисък и следва да се завиши. Не на последно място, известен брой ЧСИ
/ок. 15 % от общия брой анкетирани/ са на мнение, че размерът на
членския внос е несправедливо определен с решението от Общото събрание
през м. януари 2013 г. – на базата на максимален брой овластени ПЧСИ
през предходната година. Според тях овластяването на помощник е
предпоставка за качество на обслужване в кантората, а не на брой дела,
тъй като много кантори без ПЧСИ имат по-голям брой дела, но това не
означава, че ги обработват по-качествено. Те смятат, че с това решение
на ОС се оказва, че липсата на ПЧСИ е привилегия вместо да е обратното
- мнение, което според тях е било изразено, но не е взето под внимание
при гласуване на решението. Някои колеги смятат, че размерът на
членския внос е нормален, но трябва да се използва друга база за
диференциращата ставка /напр. брой дела, приходи на кантората от
годишна дейност и др./ Като цяло, ЧСИ в своите отговори се обединяват
около становището, че финансовата независимост на Камарата е много
важна и би позволила да се реализират нови и модерни 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
крайният резултат от отговорите на анкетираните, те имат някои
забележки в това отношение към Камарата като тяхна професионална
организация. Мненията на колегите в тази насока могат да бъдат обобщени
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по следния начин: добра оценка за взаимодействието с институциите –
4.64 /за сравнение през 2012 г.: 4.98/ и постиженията в областта на
електронизация на процедурите по съдебно изпълнение – 4.72 /за
сравнение през 2012 г.:
5.00/. Количеството и качеството на
публикуваните в пресата материали за ЧСИ и ефектът, който са имали
върху професията, се определят с оценка 4.35 /спад в сравнение с 2012
г., когато този показател е бил със стойност 4.56/. Следва да отбележим
обаче, че през 2013 г. са били изготвени, публикувани и излъчени
стотици журналистически материали по темата за съдебното изпълнение.
Това се дължи на факта, че ръководството на КЧСИ през цялото време
работеше много целенасочено с медиите за туширане на негативизма в
обществените
нагласи,
предизвикан
от
обърканата
политическа
и
икономическа действителност в страната.
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 МП, КЧСИ и
обществото са ясни и просто трябва да се изпълняват. Неизпълнението им
се контролира и санкционира постоянно от Съвета на КЧСИ, МП и
обществото в лицето на медиите. По отношение на показателя «подобряване
на институционалната среда за работа», ЧСИ са дали обща оценка 4.56 /за
сравнение през 2012 г.: 4.80/. На въпроса какво според ЧСИ може да
направи Камарата, за да облекчи и подпомогне работата им, отговорите са
насочени в посока на: да се реши въпроса с налагането на запори по
електронен път; внасяне на яснота относно проблема с архивирането и
унищожаването на приключените преди 5 и повече години изпълнителни
дела; обобщаване на съдебната практика по изпълнително производство и
своевременно уведомяване, с цел уеднаквяване на практиките; по-тясно
сътрудничество с МП по отношение на контрола над дейността на съдебните
изпълнители и изискване към инспекторите от Инспектората по ЗСВ да
излизат с ясни и унифицирани указания относно практиката по
принудително изпълнение; увеличаване броя на националните конференции
през годината или организиране на срещи и обучения на регионален
принцип, което ще улесни извършването на качествени проверки в
канторите за правилното прилагане на закона и етичните норми; поактивна законодателна инициатива за отстраняване на противоречията в
законодателната
уредба
на
съдебното
изпълнение;
по-разширени
възможности за електронен достъп до информация за имуществото на
длъжниците; по-голяма активност за намиране на решения за спиране от
движение на запорирани МПС и електронна връзка с регистъра на КАТ;
електронна връзка с Агенция по вписванията за получаване на копия от
документи; въвеждане на задължителни годишни обучения за ЧСИ;
получаването на категорични становища от НАП по определени въпроси,
касаещи дейността на ЧСИ – удостоверения по чл. 191 от ДОПК, ДДС при
публични продажби и др.; подобряване работата с медиите – публикуване
на специална рубрика по теми на съдебното изпълнение и обратна връзка
от гражданите и бизнеса; подобряване на работата на двата регистъра –
ЦРД и РПП; въвеждане на сертифициране на канторите по стандарти за
управление на качеството и т.н.
Разбира се, има и критики. Анкетираните ЧСИ дават препоръки в следните
направления за подобряване на дейността на Камарата като цяло през
2013г.: по-добро взаимодействие с институциите и особено с медиите;
организиране на повече обучения с външни лектори; повече финансови
средства; по-добра материална база; изнасянето на заседанията на Съвета
на КЧСИ извън София, за да се използва тази възможност за регионални
срещи с членовете по места; по-активна дейност на Комисията по
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професионална етика; завършване на всички предприети досега инициативи
за електронизация на съдебно-изпълнителните процедури; продължаване на
тенденцията за аутсорсване на дейности на Камарата /ИТ – проекти,
счетоводно обслужване и данъчни консултации, PR – специалисти,
издателска дейност и др./; адекватна защита на членовете на гилдията от
външни атаки; по-голяма ангажираност на всеки отделен ЧСИ към общите
интереси и участието на всички колеги в текущите проекти, а не само на
ръководните органи; реализирането на по-голям самоконтрол от самите
ЧСИ, които да се стремят да бъдат максимално прозрачни, точни, етични
и коректни в работата си и мн.др.
Въпреки градивната критика и препоръките, самите частни съдебни
изпълнители и тази година си поставят много ниска оценка /3.61/ за
своето лично участие и принос в работата на Камарата. Тази оценка е
дори още по-ниска в сравнение с 2012 г., когато стойността й е била
3.70.
Както споменахме по-горе, този факт сам по себе си не е
достатъчно добър атестат за личната мотивация и ангажираност на всеки
един колега към общата кауза.
3.1.Национални конференции и работни срещи
През 2013 г.
Съветът на Камарата организира две национални
конференции, на които бяха обсъждани 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. По общо мнение на ЧСИ, участвали
в тазгодишната анкета, трябва да се увеличи броя на тези работни
форуми, защото те очевидно са от голяма полза за участниците и се
оценяват много високо от всички членове на гилдията.
На 29 и 30 март 2013 г.
в гр. Троян беше организиран семинар по
стратегическо планиране за ръководните органи на КЧСИ – Съвет, ДК, КС и
КПЕ. Основните акценти на дискусията бяха: очертаване на визията на
всеки един орган за работата му през следващия тригодишен мандат,
набелязване на стратегическите направления, приоритетите, целите и
конкретните дейности. Обсъдени бяха и доста практически въпроси и
проблеми от работата на съдебните изпълнители.
На 1 юни 2013 беше организирана Национална конференция на ЧСИ в гр.
Поморие, хотел „Сънсет Ризорт”, предшествана от два поредни дни на
семинари за ЧСИ. В дневния ред на конференция бяха включени въпроси от
особена важност, свързани с ежедневната дейност на канторите на ЧСИ.
Дискутирана беше промяна в Етичния кодекс на ЧСИ с оглед защитата на
независимостта на ЧСИ от конкретни взискатели. Обсъди се решение на
Съвета на КЧСИ за реда и начина на изплащане на ЧСИ на сумите от
Централния регистър на длъжниците. Включени бяха и въпроси относно
перспективите за въвеждане на задължителни обучения за ЧСИ, както и за
даване на указания за провеждане на годишния мониторинг на канторите за
2013 г. Направен бе и преглед на напредъка на дейностите по проекта за
изграждането на нов Регистър на длъжниците. Разискваха се и редица
конкретни процесуални въпроси и проблеми на съдебното изпълнение,
включително и установени порочни практики по отношение на начисляване
на такси и разноски по изпълнителните дела на ЧСИ.
На 23 ноември 2013 г. гр.Велинград, спа хотел „Макси” стана домакин на
втората за годината Национална конференция на частните съдебни
изпълнители, която също беше и юбилейна по повод Деня на частния
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съдебен
изпълнител
и
8-годишнината
от
създаването
на
КЧСИ.
Председателят на Камарата поздрави всички колеги с професионалния им
празник и направи ретроспекция на успехите и проблемите на гилдията за
изминалата година. Специален гост на форума беше г-жа Сабрие
Сапунджиева – Зам. Министър на правосъдието. Като един от радетелите и
инициаторите на реформата в съдебното изпълнение още от 2005 г., г-жа
Сапунджиева беше емоционална
в словото си към делегатите на
конференцията. Подчертана беше волята й за продължаване на съвместната
работа, която предстои за завършване на започнатите още преди няколко
години съвместни инициативи между Министерство на правосъдието и КЧСИ.
Конференцията отчете резултатите от дейността на ЧСИ през 2013 г.
Обсъдиха се и проекти на текстове за изменение и допълнение на Етичния
кодекс в частта за попълването на данните в ЦРД, обученията на ЧСИ и
работата с медиите. Дискутирани бяха и други дейности по текущи и
предстоящи проекти на Камарата – такива като разработването на
системата за налагане на запори от ЧСИ по електронен път, съвместната
дейност между ЧСИ и структурите на НАП в страната, взаимодействието с
други институции, както и функционирането на действащите национални
електронни регистри, създадени и поддържани от КЧСИ.
В края на националната конференция частните съдебни изпълнители
обсъдиха безпокойството си от зачестилите напоследък и изнасяни в
медиите случаи на физически посегателства, насилие и психически тормоз
върху длъжници от страна на кредитори, събирачи на дългове и други.
Категоричното становище на присъстващите бе, че държавните институции са
длъжни да защитят гражданите и върховенството на закона, както и да
подкрепят единствения законов ред за удовлетворяване на парични
вземания - този през съда и съдебните изпълнители. Само чрез него
правата и интересите на страните, и в частност на длъжниците, са
защитени и гарантирани от прозрачна процедура, контрол, ясни и уредени
нормативно отговорности на органите по изпълнението. В последните
години обаче се констатират все по-настоятелни опити на влиятелни среди
да прехвърлят върху ЧСИ отговорността за грешни икономически решения на
граждани и бизнес, за срива на цените на имотния пазар, за отпускането
на необезпечени кредити, както и на такива, при които обезпечението
изобщо не покрива стойността на дълга и в крайна сметка дори за тежкото
икономическо положение в страната. ЧСИ нямат права да съдят и осъждат.
В техните правомощия и задължения е да изпълняват съдебните актове и
закона - такъв, какъвто е.
По този повод частните съдебни изпълнители излязоха с официална
позиция, в която се обръщат към институциите, бизнеса и гражданите на
Република България с конкретни и ясни предложения за законодателни и
други промени, които ще доведат до значително подобряване на
процедурите по съдебно изпълнение. Позицията на Камарата на ЧСИ от
Националната конференция, проведена на 23.11.2013 г. в гр. Велинград,
беше официално разпространена чрез всички медии на 26.11.2013 г.
и
имаше широк отзвук сред заинтересованите страни.
И през 2013 г.
Камарата на частните съдебни изпълнители чества
подобаващо своя професионален празник! По този приятен повод и като
логичен и заслужен завършек на една година, изпълнена с много усилена
работа, победи и поражения, разочарования и успехи, вечерта след
Националната
конференция
имахме
удоволствието
да
организираме
традиционното честване на Деня на частния съдебен изпълнител и 8годишнината от учредяването на Камарата. За втора поредна година
частните съдебни изпълнители отбелязаха своя празник на официална

15

вечеря в тесен кръг, без присъствието на външни гости. Имаше много
веселие и приятни емоции. Пълноценното общуване между колегите от
цялата страна е нещо, което се случва рядко в забързаното и натоварено
ежедневие. Ето защо този формат на провеждане на празника, допада на
всички присъстващи и те изразяват желанието си той да се превърне в
традиция и за в бъдеще.
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.
3.2.Взаимодействие с институциите
Работата на Съвета на КЧСИ през изминалата 2013 година с държавните
институции, медии и обществени организации, отново бе насочена към
срещи, инициативи и взаимодействия за създаване на възможности за
конструктивни законодателни промени, ефективна комуникация и обмен на
документи по електронен път.
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Дейността на Камарата през 2012 г. бе предопределена от предприетата
от Парламента законодателна инициатива и последващи промени в ГПК и
ЗЧСИ. Законодателният процес тогава завърши с приемането на ЗИД на ГПК
на второ четене в пленарна зала на 15 юни 2012 г. Две седмици по-късно
стана факт и обнародването му в Държавен вестник, бр. 49 от 29 юни 2012
г.
Работата по изработването и приемането на ПМС за ТТРЗЧСИ продължи и
през 2013
г.
През м.януари и м. февруари 2013
г.
се проведоха
няколко финални срещи на работната група в Министерство на правосъдието
за финализиране на детайлите в текстовете на Тарифата.
На 1 март 2013 г. на заседание на Министерски съвет с постановление
беше приета Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните
съдебни изпълнители, във вариант доста по-различен от съгласувания и
завършен проект на работната група.
Измененията и допълненията в Тарифата станаха факт с обнародването им в
бр. 24 на Държавен вестник от 12.03.2013 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Съвместната дейност на Камарата на ЧСИ и Министерство на правосъдието
продължи с ускорени темпове и 2013 г., особено след средата на 2013 г.
След многократни предварителни разговори и съгласувателни процедури на
Камарата на ЧСИ с Инспектората по ЗСВ към Министъра на правосъдието,
беше организирана работна среща между двете институции на тема:
„Подобряване на взаимодействието между КЧСИ и Министерство на
правосъдието при осъществяването на контрол на дейността на частните
съдебни изпълнители”. Срещата се състоя на 3 октомври 2013 г. в гр.
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София. В програмата беше включена сериозна дискусия по наболели въпроси
и проблеми, както и противоречиви практики по административния и
съдебния контрол на дейността на частните съдебни изпълнители. На
срещата присъстваха всички членове на Съвета и Дисциплинарната комисия
на КЧСИ, а от страна на Министерството - десет инспектори, вкл. и
финансовите.
Обсъдени бяха проблемите, свързани с извършените от МП проверки по
жалби срещу действия на ЧСИ, както и извършваните проверки в канторите
на ЧСИ. Предмет на дискусиите бяха също и отправените препоръки от
страна на МП към ЧСИ във връзка с дейността ни, за част, от които ние
изразихме нашето несъгласие и възражения.
Представителите на МП акцентираха върху отказа на някои колеги за
съдействие при извършване на проверките от Инспектората, както и
тотален отказ от предоствяне на копия от документи от изпълнителните
дела, предмет на проверката. Съветът счита, че е добра практика да се
указва необходимото съдействие, като се изпращат своевременно копия от
документите, относими към жалбите. Други поставени проблеми бяха за
забавяне администриране на жалбите до съда; налагане на запори върху
несеквестируеми
вземания
и
забавяне
на
вдигането
на
запори;
неприключване на дела при пълно погасяване на дълга и вдигане на
обезпечителните мерки; теглене касово на суми от специалната сметка на
ЧСИ; прехвърляне на суми от специалната сметка в други сметки с цел
получаване на по-висока лихва и др.
Проведената среща беше ползотворна и за двете страни, като се взе
решение тези форуми да бъдат регулярни. Целта ни е в рамките на добрия
тон да решаваме всички възникнали проблеми и противоречия.
На 22.10.2013г. по покана на Зам.министър Сабрие Сапунджиева, се състоя
среща в МП с представители на ръководството на КЧСИ. На срещата
присъстваха г-жа Сапунджиева и нейния екип. От страна на МП бяха
поставени няколко основни въпроса по повод работата на частните съдебни
изпълнители:
 Изпращането в срок на шестмесечните и годишните отчети от ЧСИ;
 Сезирани бяхме с няколко конкретни сигнала, постъпили в МП
срещу действията на ЧСИ. Зам. министър Сапунджиева поиска от
Камарата да извърши проверка в спешен порядък по тези сигнали.
 Предстоящ анализ и евентуални промени на нормативната уредба,
касаеща принудителното изпълнение – ЗЧСИ, Наредба №4 за
служебния архив, Наредба №1 за условията и реда за провеждане
на конкурс за частни съдебни изпълнители; Наредба №3 за реда
на провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители
– за целта предстои да се сформират работни групи в МП с
участието на представители на КЧСИ, които вече са определени
от наша страна с решение на Съвета на Камарата;
 Евентуален конкурс за ЧСИ
От своя страна, нашите представители поставиха и някои от въпросите,
които не търпят отлагане, а именно:
 Въвеждането на електронните запори – по този въпрос Зам.
министър Сапунджиева обеща съдействие, след като се запознае с
резултатите от дейността на работната група до този момент;
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 Въвеждането на единна държавна такса за справките по чл.431,
ал.4 от ГПК.
По предложение на г-жа Сапунджиева във връзка с горепоставените
въпроси, създадената работна група ще има регулярни срещи и през 2014
г. Съветът на Камарата счита, че този начин на взаимодействие би бил от
голяма полза за решаването на всички възникнали въпроси, проблеми и
противоречия в принудителното изпълнение, запазвайки добрия тон и
делови подход при преодоляването им.
В самото начало на 2014 г. в Министерството по инициатива на Зам.
Министър Сапунджиева, се проведе среща между нейния екип, ръководството
на НАП и Председателя на КЧСИ. На срещата бяха обсъдени потенциалните
възможности и редът за събиране на публични вземания на НАП от частни
съдебни изпълнители.
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
На 6 март 2013 г. беше проведена поредна среща между представители на
КЧСИ и НАП с цел изясняване на детайлите за подписване на ново
споразумение между двете институции за електронен обмен на информация.
Целта на ръководството на Камарата отново беше същата – да се развива
процеса по еклетронизиране и автоматизиране на комуникацията и в крайна
сметка да се облекчи работата на ЧСИ. На тази среща бяха поставени
нашите технически изисквания към НАП, свързани с искането и
получаването на необходимата ни по изпълнителните дела информация.
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
уверяват, 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. Поради някои различия във възгледите на двете страни, до края на
2013
г.
не се стигна подписването на ново споразумение. В самото
начало на 2014 г. отново ще бъде проведена работна среща, на която се
надяваме окончателно да се уточнят параметрите на новото споразумение
между НАП и КЧСИ.
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.
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В законоустановените срокове беше предоставена възможност за заявяване
на становища на посочените в чл.129 ЗСВ лица.
На 4 март 2013 г. Камарата на частните съдебни изпълнители депозира
официално своето становище по всички 13 въпроса, предмет на
тълкувателното дело.
През годината бяха насрочени и проведени общо три открити заседания на
Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии по т. д. №2/2013 г.
– съответно на 28 март, 22 май и 5 декември 2013 г. До постановяване
на тълкувателно решение обаче не се стигна, поради невъзможността на
съдиите да стигнат до консенсус по някои от най-спорните и
противоречиви въпроси. Работата продължава и се очаква в ранната пролет
на 2014 г. да имаме окончателно решение.
АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
През изминалата 2013
г. ръководството на КЧСИ проведе две срещи с
Управителния съвет на Асоция на банките в България по теми от взаимен
интерес във връзка с принудителното изпълнение.
Първата среща се осъществи на 30 септември 2013
г. по инициатива на
Камарата. Тя беше свързана с редица наболели проблеми по отношение на
дейността на банките като страна в изпълнителния процес. Основните
теми, поставени на дискусия бяха: Тълкувателното решние на ВКС по
въпроси на съдебното изпълнение – евентуални проблеми за банките;
Предотвратяване създаването на негативен образ на банките и на ЧСИ в
обществото /въпроси, изложени в наше писмо до АББ от 17.07.2013 г./;
Обсъждане на въпроси относно фалита на физическите лица и чл. 417 от
ГПК; Електронни запори – развитие на проекта до момента и кои са
причините за забавянето му; Обсъждане на политики на банките при
определяне началната цена на недвижим имот при публична продан;
Проблемът и практиката на банките при налагане на запор върху
несеквестируеми вземания по банкова сметка на длъжника /трудово
възнаграждение, социални, детски и др./; Финансирането на публични
продажби; Евентуална инициатива за ЗИД на ЗЗД.
Обсъден бе и един от сериозните проблеми, касаещ искането на проценти
от таксите на ЧСИ, както и даването на такива от ЧСИ на банкови
служители. Порочната практика в тази посока все повече се задълбочава и
изисква предприемането на незабавни мерки за ограничаването й както от
страна на банките, така и от страна на Камарата на ЧСИ. На срещата се
взе решение при такива случаи да се уведомяват изпълнителните директори
на банките, като копие от сигнала да се изпраща и до КЧСИ. От своя
страна, банките поеха ангажимент да изпращат на Камарата всяка подобна
информация. Постигна се и договореност за периодични срещи срещу между
ръководствата на двете институции, както и за постоянен обмен на
информация. Тази среща беше първата реална стъпка за борба с лошите
практики, които водят до нелоялна конкуренция и голяма концентрация на
дела при отделни ЧСИ.
На 2 декември 2013 г. се проведе втората среща между АББ и КЧСИ, като
същата този път бе иниицирана от от Управителния съвет на АББ по повод
публикуваната във всички медии позиция на Камарата на ЧСИ от
Националната конференция на ЧСИ, проведена на 23 ноември 2013 г. в гр.
Велинград. На професионално ниво с банките бяха обсъдени детайли от
съдебно-изпълнителните процедури, с цел защита на правата и интересите
на страните в изпълнението.
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Разбира се, не по всички предложения на КЧСИ банките са на едно мнение
със съдебните изпълнители, но като резултат от срещата се декларира
готовност и от двете страни за участие в един цялостен дебат за
иницииране на мерки за по-ефективен и прозрачен изпълнителен процес, в
който банките да поемат също своите ангажименти и отговорности, за да
се защият по-добре интересите на гражданите и бизнеса.
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
В последните години значително се увеличи броят на публичните
взискатели на местно и национално ниво, в това число и множество
общини, които се възползват от възможността, предвидена в чл.2 от ЗЧСИ
за възлагане на частни съдебни изпълнители на събирането на публични
вземания. Прилагането на тази законова възможност, освен че увеличава
приходите в националния бюджет, има силна превантивна функция, тъй като
немалко
физически
и
юридически
лица,
предпочитат
да
заплатят
задълженията си към фиска, преди те да станат предмет на принудително
изпълнение при частни съдебни изпълнители.
Съгласно чл. 458 от ГПК и чл.191, ал.3 от ДОПК държавата се смята
винаги за присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични и
други вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител
до извършване на разпределението. Вече повече от осем години от
успешното фунциониране на частното съдебно изпълнение в страната ни,
ЧСИ събират изключително ефективно тези задължения, като по този начин
увеличават приходите в националния бюджет и спомагат за намаляване
размера на задълженията към фиска. НАП възлага на ЧСИ събирането както
на публични, така и на частни държавни вземания, като резултатите от
тази дейност са повече от добри.
Като продължение на тази успешно развиваща се практика, през 2013 г.
продължиха срещите и преговорите с представителите на Комисията по
финансов надзор. С § 82 от Заключителните разпоредби на Закона за
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.
Доколкото
посочените
разпоредби
дават
възможност
принудителното
събиране да бъде извършвано чрез ЧСИ, то тук възниква въпросът относно
начина за избор и неясноти относно процедурата за избор. Експертното
становище на Сметната палата е, че изборът на частен съдебен изпълнител
следва да се осъществи по реда на ЗОП при съобразяване на стойността на
възлаганата услуга. Мнението на КФН и КЧСИ обаче е, че при анализ на
ЗОП и на нормативната уредба относно дейността на ЧСИ се констатира
противоречие между двата режима и невъзможност с оглед спецификата на
дейността и статута на ЧСИ да бъде приложена която и да е от
процедурите за провеждане на обществена поръчка. И двете страни излагат
сериозни съображения в своите позиции.
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Като резултат от проведените разговори и събраната информация става
ясно, че частните съдебни изпълнители разполагат с целия потенциал да
поемат образуване на дела за събиране на публични държавни вземания,
каквито и както Комисия за финансов надзор прецени да им възложи.
Надяваме се, че сътрудничеството между КФН и КЧСИ ще постигне силен
положителен ефект за по-бързото и по-ефективно събиране на публичните
вземания на Комисията и ще бъде в интерес на държавата, бизнеса и
гражданите.
ДЪРЖАВЕН АРХИВ
Във връзка със задължението на частните съдебни изпълнители по чл. 5,
ал. 5 от Наредба № 4 от 6.02.2006 г. за служебния архив на частните
съдебни изпълнители, още през 2012 г.
Камарата на ЧСИ се обърна с
молба към Държавна агенция „Архиви” за изготвяне на методическо
указание и инструкции относно предстоящите подбор, комплектоване и
предаване на документите от служебните архиви на ЧСИ в Националния
архивен фонд. В рамките на Съвета на КЧСИ беше сформирана работна
група, която да инициира първоначална среща с представители с Държавна
агенция «Архиви» и да работи по проект на методология, който да се
съгласува с Агенцията.
Проведени бяха няколко неформални срещи от членове на Съвета с експерти
на регионално ниво. На 18 януари 2013 г. се състоя и официална среща
между ръководството на Камарата и представители на отдел «Управление на
архивните дейности» в ДА «Архиви». По време на дискусията стана ясно,
че най-важните документи от архива на ЧСИ – изпълнителни листове и
постановления, не представляват документи с важна историческа стойност
по смисъла на ЗНА. Респективно не биха могли да се съхраняват в
Националния архивен фонд. Нужна е нормативна промяна в ЗЧСИ и Наредба
№4, за да стане възможно съхранението, използването и унищожаването на
дела и документи от архивите на ЧСИ, по реда на «Наредба за реда за
организирането,
обработването,
експертизата,
съхраняването
и
използването на документите в учрежденските архиви на държавните и
общинските институции».
Поради гореизложеното, Камарата подготви и изпрати писмо до Министъра
на правосъдието и ДА «Архиви», с цел иницииране на законодателна
промяна в Закона и поздаконовите нормативни актове. Отговор на писмото
получихме само от Агенцията с уверение, че имат готовност да окажат
пълно съдействие и да изпратят своите представители в работна група,
ако такава бъде създадена към МП. За съжаление, през 2013г.
Министерството не изпрати своето становище по така поставените
проблеми, работна група не беше създадена и към настоящия момент все
още няма регламентирана и утвърдена процедура за съхранението и
унищожаването на документи и дела от служебния архив на частните
съдебни изпълнители.
ДАНС
На 29 октомври 2013 г. по покана на Директор направление «Финансово
разузнаване» и отдел «Контрол на задължените лица» в ДАНС, се проведе
среща между представители на Съвета на КЧСИ и Държавна агенция за
национална сигурност. Предметът на срещата беше оказване на методическа
помощ от страна на ДАНС относно мерките за превенция и противодействие
на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Обсъдени бяха
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проблемите, свързани с извършените от ДАНС проверки в кантори на ЧСИ,
както и най-често допусканите пропуски.
От месец ноември 2012г. до момента са извършени 9 проверки на кантори
на частни съдебни изпълнители. Съставени са 21 акта за установени
нарушения във връзка с разпоредбите на Закона за мерките срещу
изпирането на пари, Закона за мерките за финансирането на тероризма и
Единните вътрешни правила на частните съдебни изпълнители в Република
България за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране
на тероризма. Акцентирано бе върху основните нарушения, констатирани
при извършването на проверките:
o

Липсват декларации за произход на средства от купувача на имот от
публична продан;

o

В наддавателните протоколи не се извършва идентификация на
физическите лица, участващи в публичната продан (купувачи и
наддавачи) като не се взимат личните данни и адресите.

o

Липсват декларации на основание чл. 16, ал. 4 ЗМИП.

o

Когато купувач на имота е ЮЛ да се изследва и идентифицира
физическото лице собственик на капитала, особено при офшорните
фирми. При отказ да се предоставят тези данни, да се уведоми
ДАНС.

o

Към настоящият момент 13 ЧСИ не са се присъединили към правилата,
което по закона е задължително. Договорено бе да се даде
десетдневен срок на колегите да се присъединят към правилата,
като в противен случай ще се извършат проверки от ДАНС и ще се
наложат глоби.

Обсъден бе и въпросът за провеждане на обучения, както в канторите на
ЧСИ, така и под формата на регулярни семинари. Отчетено бе успешното
провеждане на първоначалните семинари в началото на 2012 година в гр.
София и гр. Пловдив на тема „ЧСИ в превенцията на изпирането на пари”.
Работната среща беше добронамерена и имаше за цел да се отстранят
пропуските, които ЧСИ допускат, за да не се съставят актове за
установени нарушения.

НОТАРИАЛНА КАМАРА
Камарата на ЧСИ и Нотариална камара на Република България вече осма
поредна година поддържат близки партьорски и приятелски отношения.
Разбира се и през 2013 г. проведохме няколко срещи с ръководството на
Нотариална камара с цел подобряване на взаимодействието между двете
институции по въпроси от взаимен интерес. Като естествена закономерност
на волята на двете камари да се развиват като модерни европейски
организации, и в контекста на инициативите за електронно правителство,
в проведените разговори и срещи като приоритет отново се постави
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. Като
основни направления за съвместна дейност през 2014 г. , ЧСИ и нотариуси
си поставиха: 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;
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участието в работната група към Министерство на правосъдието за промени
в Правилника по вписванията; засилване на сътрудничеството с Агенция по
геодезия, картография и кадастър.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
На 18 септември 2013 г. се състоя среща, инициирана от ръководството
на Камарата с представители на Център за човешките права и Гражданско
движение «Днес». Инициирахме тази среща, поради зачестили протести и
изнесена в електронните медии информация за стартирала петиция срещу
«произвола на банките и ЧСИ». Ръководството на Камарата държеше да
изслуша
проблемите
на
гражданите,
които
се
представляват
от
горепосочените неправителствени организации, както и те да чуят нашата
позиция по темата.
Петицията по същество е срещу спорен член в ГПК, който е сред основните
причини за проблемите на длъжниците. Според юристите на гражданските
сдружения при тях постъпват голям брой оплаквания от длъжници на банки,
тъй като чл. 417 от ГПК позволява на банките законно и лесно да извадят
изпълнителен лист и да го депозират в съда, без той да бъде стриктно
проверен. Скоро след това се задействат и ЧСИ, които могат да отнемат
имуществото на длъжниците. В своя защита гражданите единствено могат да
подадат възражение в съда, но това не спира изпълнението на
процедурата.
От Центъра за човешки права заявиха, че петицията не е насочена срещу
Камарата на ЧСИ и нейните членове, когато те са в рамките на закона. Но
твърдяха, че в гражданските сдружения са постъпили «множество» сигнали
за груби нарушения, включително и за физическа разправа на ЧСИ, които
са фрапиращи и са всъщност в разрез със закона.
От своя страна, нашите представители заявиха, че не могат да имат
категорична позиция за съдържанието на спорния чл. 417, тъй като ЧСИ
изпълняват закона такъв, какъвто е. Не може да има «произвол» там,
където законът е задължил органът по принудително изпълнение да
изпълнява всеки съдебен акт. Съветът на Камарата се ангажира със
следното: 1) Да започне официална проверка на всички сигнали срещу ЧСИ,
които ни бъдат препратени от НПО; 2) Да изготви специални инструкции до
своите членове, които да елиминират пропуските в закона.
До края на 2013 г. в Камарата на ЧСИ ни бяха изпратени общо 7 жалби и
сигнали от гражданските сдружения. Всички те бяха докладвани на редовни
заседания на Съвета и по тях има произнасяне с решения за
неоснователност. По нито един от сигналите не се установиха фрапиращи
нарушения, още по-малко физическа разправа на ЧСИ със страни по
изпълнителните дела.
Петицията срещу чл. 417 ще продължи. Тя ще бъде представена пред
Европейската комисия, откъдето инициаторите на идеята се надяват да
получат помощ за исканите от тях законодателни промени.
3.3. Връзки с обществеността
Вече осем години медиите се добър и надежден партньор на Камарата на
ЧСИ в стремежа й да информира широката общественост за дейността на
съдебните изпълнители и да защитава обществения интерес.
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Предвид особената политическа и обществена обстановка в страната, през
изминалата 2013 г. Камарата на ЧСИ съзнателно намали в известна степен
медийните си изяви. На преден план в обществото излязоха други
проблеми, които за съжаление на моменти бяха съчетани с голяма доза
истерия. Тези тенденции наложиха лека промяна в медийната ни политика
през отчетния период.
Въпреки това, през годината реализирахме много участия на живо,
интервюта в телевизии, както и стотици публикации в печатните издания.
В резултат на активната работа на колегите от ръководството на
Камарата, които отговарят за ресор «Комуникационна и застъпническа
политика», през 2013 г.
в регионалните и националните ежедневници
излязоха множество позитивни материали по темата за частните съдебни
изпълнители. Тази дейност е доказателство за волята на КЧСИ да поддържа
открит и активен диалог с медиите, които са основен фактор за
информиране на обществеността и формиране на общественото мнение.
Стремим се да запазим линията за позитивно и обективно представяне от
медиите на частните съдебни изпълнители в България, като контрапункт на
обичайното схващане, че само негативната информация за тях е новина. За
съжаление, не винаги успяваме, защото чувстителността на обществото е
изострена до крайност и много често е трудно да балансираме на ръба на
колективното напрежение.
Важна роля в общата информираност и комуникации с обществеността,
разбира се, играеха и страните в изпълнителния процес, като преки или
косвени участници в него - банковите институции, представителите на
бизнеса, адвокати, застрахователи, и не на последно място гражданите.
3.4. Контрол върху дейността на ЧСИ
Съгласно ЗЧСИ и устава си, Камарата отстоява принципи в защита на
обществения интерес. Камарата и нейните членове ценят върховенството на
закона и работят отговорно, прозрачно и професионално. Едно от найважните задължения на Съвета на КЧСИ е да упражнява ефективен контрол
за спазването на закона и устава от страна на членовете. Тази дейност е
от огромно значение за утвърждаването и успеха на професията, поради
което Съветът й отделя особено внимание, като полага усилия за
усъвършенстване на контролната дейност от гледна точка на по-висока
ефективност и прозрачност.
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. За периода 2006 – 2013
г.
са образувани 129 дисциплинарни производства. КЧСИ е наложила 12
наказания „порицание”, 43 наказания с парични глоби в размер до 10 000
лв., 2 наказания „предупреждение за лишаване от правоспособнос” и 6
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наказания „лишаване от правоспособност”. 21 са производствата в
процедура, които изчакват решение. Само за 2013 г. са образувани 30
дисциплинарни производства – по искане на Министерство на правосъдието
и Съвета на Камарата.
Като помощен орган към Съвета на КЧСИ функционира Комисия по
професионална етика /КПЕ/, която има своя организационна рамка и
правила за работа. Комисията се състои от 9 основни и 4 резервни
членове. Основните приоритети в дейността на КПЕ през 2013 г. отново
гравитираха около: текущо наблюдение и последващ контрол върху работата
в канторите на ЧСИ; проверки по сигнали и жалби срещу ЧСИ; използането
на медиацията като средство за разрешаване на спорове между колеги,
както и между ЧСИ и страни по делата.
В началото на м. ноември 2013 г. Камарата на ЧСИ сключи договор с фирма
– изпълнител за изработка на софтуер и в края на м. декември 2013 г.
беше завършена и стартира електронната платформа за годишен мониторинг
на дейността на канторите на ЧСИ. Анкетната карта е в електронен
формат, удобен за попълване. Достъпът до анкетата се осъществява по
електронен път, чрез потребителско име и парола, предоставени на всеки
ЧСИ. Данните от анкетите се съхраняват, като всяка година се допълват
съответно, от новите, предоставени от ЧСИ анкети за текущия период.
Предвидена е възможност за допълване на съдържанието на анкетните
карти, които ще бъдат актуализирани и съобразени с промените в
законодателството и нововъзникнали въпроси от практиката.
Новата платформа дава възможност за анализ на дейността на отделните
ЧСИ, в това число и по региони, с цел уеднаквяване на практиката и
отстраняване на често допускани грешки. Натрупването на информация,
постъпила от предоставените от ЧСИ данни в анкетите, през годините, ще
даде възможност за анализ на еднаквите и различни практики в работата
на ЧСИ, както в отделните кантори, така и по региони, в съответствие с
практиката на окръжния съд. От по-големия процент еднотипни отговори ще
може да се направи извода, че по поставеният въпрос няма различни
мнения и практики между ЧСИ, от тук и между отделните окръжни съдилища,
докато големият процент различни отговори би бил индикация за различни
практики между ЧСИ, съответно за проблеми в работата.
Този подход се различава значително от формата на мониторинг, която
беше използвана в предишните години, тъй като дава много повече
функционалности и база за широк анализ от страна на КПЕ на практиките
по съдебно изпълнение в отделните кантори. Кантори, които показват
съществени отклонения от установените процедури и ред, ще бъдат
посещавани на място от екипи проверяващи от КПЕ. Ще бъдат извършвани
проверки на кантори на ЧСИ на случаен принцип, целта на които ще бъде
да се установи коректното попълване на анкетните карти.
Към настоящия момент в
Камарата членуват 163 частни съдебни
изпълнители. До изтичането на крайния срок, който беше даден, 144 ЧСИ
са попълнили въпросника за мониторинг. Останалите колеги, които не са
изпълнили задължението си, съгласно дадените от Съвета на КЧСИ
указания, подлежат на проверка на място по канторите от екипи
проверяващи. Приятно впечатление прави факта, че голяма част от
нововстъпилите в длъжност ЧСИ също са участвали в мониторинга, който за
тях не беше задължителен, макар и те все още да нямат натрупана
практика. Това показва тяхната воля и желание да започнат дейността си
като частни съдебни изпълнители с нужния професионализъм, съобразявайки
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се с указанията на Съвета на КЧСИ и следвайки принципите на законност,
прозрачност и ефективност на работа.
3.5. Международно сътрудничество
Камарата на частните съдебни изпълнители е пълноправен член на
Международния съюз на съдебните изпълнители (МССИ), който е учреден
през 1952 година. Днес в него членуват 74 държави.
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.
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.
От 24 до 26 април 2013 г. Председателят на Камарата на ЧСИ взе участие
в европейското заседание на Постоянния съвет на МССИ и съвета на
европейските президенти, които тази
година се състояха в грузинската
столица Тбилиси. Официален гост на
събитието
беше
Министъра
на
правосъдието
на
Република
Грузия.
Освен темите от обичайния дневен ред
на конференцията, акцент бе поставен
върху динамиката в развитието на
съдебно – изпълнителната система в
страната – домакин. Грузия е член на
МССИ от съвсем скоро. Принудителното
изпълнение в страната се развива с бързи и успешни темпове. Държавата и
институциите оказват нужната подкрепа на съдебните изпълнители, с цел
утвърждаването на върховенството на закона и засилване авторитета на
професията.
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От 6 до 8 юни гр. Кешкемет, Унгария стана домакин на футболния турнир
на малки врати «Евродунав». Тази чудесна инициатива се организира за
първи път от унгарските ни колеги. Събитието даде среща на отбори,
съставени от съдебни изпълнители и служители на техните кантори. В
турнира взеха участие следните държави: Унгария, Чехия, България,
Словакия и Сърбия. Нашият отбор, с капитан ЧСИ Иван Чолаков, се
представи повече от достойно както на терена, така и извън него. Това
беше един истински екип във всяко едно отношение. Трябва да отдадем
заслуженото и на ЧСИ Мирослав Колев – хроникьор и фотограф на събитието
и душата на компанията! Състезателите ни подготвиха сами спортните си
екипи, организираха пътуването и си помагаха взаимно през цялото време
на терена. Демонстрираха и изключително уважение към своите противници
от другите отбори. Не случайно признанието, което нашият отбор
единодушно получи от организаторите и останалите участници, се дължи на
проявеният от отбора ни феърплей. Получихме купата за честна и
спортсменска игра, а капитанът на сръбския отбор връчи лично медала си
капитана на нашия отбор!
Съветът на Камарата изказва своята
благодарност на всички момчета от отбора за незабравимите мигове и
изразява увереност, че винаги в гилдията ще съумеем да запазим този
екипен и колегиален дух помежду си, който всички видяха и оцениха по
достойнство на турнира!
Горе отляво надясно:
Милен Бъзински,
Светослав Колев, Тодор
Бъзински, Петко Илиев,
Мариян Петков, Eвгени
Поповски, Веселин
Иванов, Милен Филипов
Долу отляво надясно:
Радослав Георгиев,
Ивайло Дойчинов, Иван
Чолаков, Христо
Георгиев, Стефан
Панайотов

На 21 юни 2013 г. Съветът на КЧСИ прие делегация от Македонската камара
на съдебните изпълнители за подписване на Меморандум за сътрудничество
между двете Камари. Целта на този документ е да бъде осъществено
сътрудничество на базата на общи интереси за обмен на информация, опит
и мнения в сферата на съдебното изпълнение. Инициативите ще включват:
а) Съдействие при организиране и провеждане на семинари, курсове и
свързаните с тях инициативи; б) Размяна на публикации и други
обществено достъпни документи и др. След официалното подписване на
документа, ръководствата на двете Камари проведоха полезни разговори за
развитието на съдебното изпълнение в България и Македония. Обмениха се
ценни идеи и мнения относно добрите практики и приложението на
нормативната база. Взаимно беше споделен и опит по повод на
организационни и институционални въпроси и проблеми на двете гилдии.
В изпълнение на поставените цели в Меморандума, представител на КЧСИ
вече присъства на първия от поредицата семинари, органзиран от
македонските ни колеги. Той се проведе на 22 и 23 септември в гр.
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Кавадарци,
Република
Македония
и
изпълнители от балканските държави.

на

него

присъстваха

съдебни

От 18 до 20 септември, 2013г. членове на КЧСИ участваха на свои
разноски в уникален по мащабите и професионализма си форум, организиран
от Федералната служба на съдебните пристави на Руската федерация,
проведен в административния център на Свредловска област – гр.
Екатеринбург (естествена и административна столица на Урал). Основна
тема на конференцията беше „Съвременни проблеми в насочване на
изпълнението към имуществото на
длъжника и пътища за разрешаването
им
–
национални
подходи
в
повишаване
на
изпълнението
на
документите
по
изпълнение”.
В
конференцията
участваха
представители
на
19
страни,
включително от централна и западна
Европа, Русия, Беларус, Украйна,
Прибалтика, Балканския полуостров,
Южен Кавказ и Азия, в това число
Китай
и
Монголия,
като
бяха
представени 20 доклада и презентации. Представителите на КЧСИ г-н
Стефан Горчев и г-н Тодор Луков осъществиха ползотворни контакти и
обмениха опит с колеги от Холандия, Германия, Франция, Естония, Литва,
Латвия, Естония, Сърбия, Казахстан, Армения и домакините от Русия. При
лична среща с директора на службата г-н Артур Парфенчиков, нашите
делегати връчиха на руските колеги паметен плакет със знака на
Българската Камара на ЧСИ. Материали от конференцията и книгата
„Принудителното изпълнение на актовете на съда и други органи”, сборник
материали от МНПК, 2010 г., са на разположение в Камарата на ЧСИ.
В края на м. септември 2013
г.
Съветът на КЧСИ инициира
организирането на балканска среща между частни съдебни изпълнители от
България и Гърция. По традиция отношенията на Българската и Гръцката
камари винаги са били много сърдечни, добронамерени и колегиални. Този
факт се потвърди и при осъществяването на поредната инициатива между
двете институции. Срещата се проведе от 27 до 29 септември в хотел
«Ситония», Халкидики, Гърция. Акцент в тазгодишната дискусия беше
поставен
върху
проблемите
пред
съдебното изпълнение в условията на
световна и локална икономическа криза.
Проблемите
и
трудностите
пред
съдебните изпълнители от Балканските
държави
имат
общ
характер
и
се
различават
в
известна
степен
от
проблематиката в останалите европейски
държави.
За
българските
съдебни
изпълнители беше полезно да чуят от
гръцките си колеги как се справят с
предизвикателствата
на
сложната
икономическа обстановка в страната им.
Председателят на Гръцката камара г-н Евтимиос Прекетес запозна
присъстващите с основните моменти от съдебно-изпълнителните процедури,
както и с формите на упражняван контрол върху дейността на съдебните
изпълнители в Гърция. От своя страна, Председателят на КЧСИ г-жа
Валентина Иванова сподели с гръцките ни колеги добрите практики, които
нашата Камарата прилага по отношение на контрола над дейността на ЧСИ.
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Презентирана беше и работата на двата национални регистъра, които
Камарата на ЧСИ поддържа и развива – Централен регистър на длъжниците и
Регистър на публичните продажби. Като цяло срещата премина в
изключително приятелска и неформална работна атмосфера. Заявено бе
желанието и на двете страни срещите от този характер да продължат и да
се разширяват и за в бъдеще.
В рамките на мисията на Международния валутен фонд в България, на 13
ноември 2013 г. , за втори пореден път, в седалището на КЧСИ се проведе
среща на представители на МВФ с членове на Съвета на Камарата на ЧСИ.
Темите на тазгодишната среща, зададени от МВФ бяха: 1) Развитие
(напредък) в областта на публичните продани на недвижими имоти, поради
необслужени кредити и последни тенденции; 2) Законова рамка на
съдебното изпълнение и 3) Потенциални тенденции за по - нататъшно
развитие. По време на дискусията бяха представени и коментирани основни
теми на принудителното изпълнение, свързани с позитивните и негативни
тенденции на развитие в областта на публичните търгове на недвижими
имоти. Бяха представени общата законодателна рамка на принудителното
изпълнение в България и работата на КЧСИ с институциите. По време на
дискусията бяха споделени проблемите пред ЧСИ в изпълнение на дейността
им – държавни и общински такси на администрацията, достъпът до
информация по електронен път. Обсъди се обмена на документи по
електронен път в духа на инициативите за електронно правителство. Бяха
цитирани добрите практики в България – Регистър на публичните продажби
и Централен регистър на длъжниците. По време на разговорите нашите
представители не пропуснаха да отбележат и вижданията си за
необходимото развитие в областта на принудителното изпълнение – достъп
на ЧСИ до имотен регистър и копия от актовете; вписване/заличаване на
възбрани по електронен път, електронен архив на дела и др.
Представянето на Камарата на ЧСИ беше в позитивен тон, съчетано с
конкретно поставяне на проблемите на гилдията за подобряване на средата
на дейност.
Редовното заседание за 2013 г.
на световния Постоянен съвет на
Международния съюз на съдебните изпълнители се състоя от 28 до 30
ноември в гр. Париж, Франция. Същото беше предшествано от заседание на
държавите – членки на Евродунав. И тази година Председателят и
административният секретар на КЧСИ участваха в работата на двата
форума.
Съвещанието на Евродунав мина под акцента на въпросите, свързани с
разпределението на изпълнителните дела между съдебните изпълнители и
развитието на информационните технологии в тази сфера. Участниците
имаха възможност да обменят информация и опит за текущото състояние на
съдебно-изпълнителните системи в техните държави. Представителите на
нашата делегация запознаха присъстващите с предизвикателствата и
проблемите, с които се справят българските частни съдебни изпълнители,
които за съжаление произтекоха в последните години от зле направени
законодателни промени, показващи различно отношение от страна на
държавата към ЧСИ и ДСИ. На практика, тези промени представляват
значително отстъпление от принципите на реформата и вместо да я
подкрепят, са насочени срещу нея. Българският опит показва, че
либералният модел е най-добрия и че той не трябва да функционира
паралелно с държавни съдебни изпълнители.
За пореден път страните –
членки на Евродунав направиха категоричния извод, че те имат обща
история, настояще и бъдеще и се борят с подобни проблеми на правните си
системи, респ. и в професията на съдебния изпълнител. В условията на
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сегашната икономическа криза обединяването и укрепването на процеса на
принудително изпълнение в тези държави, придобива критична важност.
Обща цел трябва да стане утвърждаването на принудителното изпълнение
като основна институция на правосъдието, особено в борбата и
конкуренцията с фирмите за събиране на вземания и посредническите
агенции. А това може да бъде постигнато само чрез обединяване на
силите, което е и основният ангажимент и цел на организацията
«Евродунав».
В дневния ред на Постоянния съвет бяха включени следните основни теми:
приемане на доклада за дейността на МССИ за 2012 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 2012 г. ; изказвания на делегациите; състояние и
развитие на дейностите по текущите проекти на МССИ – електронно
правосъдие, СТОБРА, КАДАТ, дистанционни интерактивни онлайн обучения и
др.
Представители на Българската камара на ЧСИ участват и в Европейската
съдебна мрежа /ЕСМ/ по граждански и търговски дела. Това е гъвкава
структура, която функционира неформално и цели опростяването на
съдебното сътрудничество между държавите-членки. Основната й цел е да
подпомогне хората, участващи в граждански и търговски съдебни спорове с
трансграничен елемент, засягащи повече от една държава-членка на ЕС.
Присъствието на КЧСИ в този проект означава участие в приложението на
регламентите и консултиране в хода на приемането на бъдещи такива;
възможност за отправяне на запитвания за процедури, нормативни актове,
правно-технически особености в друга страна-членка на ЕС.
3.6. Услуги, предоставяни на членовете на Камарата
През 2013 г. Камарата на частните съдебни изпълнители продължи да
полага усилия в насока поддръжка и развитие на комплекса от електронни
услуги, предлагани на членовете.
3.6.1. Регистър на публичните продажби /РПП/
Стартът на първият интернет сайт
„Регистър
на
публичните
продажби“ е от средата на 2009
г.
След успешното му начало,
регистърът претърпя закономерно
развитие. В края на 2011 г.
успешно бе внедрен новият уеб базиран регистър, отговарящ поточно на изискванията, както на
потребителите
частни
съдебни
изпълнители,
така
и
на
ползващите го външни клиенти.
През 2013 г. екипът на Камарата
продължи мониторинга на работата
му.
В
резултат
на
това
наблюдение, като основен проблем
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се
идентифицира
некоректното
попълване
от
страна
на
ЧСИ
на
статистическите
данни
за
приключилите
продажби.
Отчитайки
и
запитванията, които получавахме от ЧСИ за затрудненията, които изпитват
при въвеждането на обявленията, през м. октомври 2013 г. бяха извършени
функционални доработки на РПП. Основната цел, която си поставихме беше
да се подобри качествено съдържанието на генерираните чрез сайта
статистически данни, както и работата на потребителите със сайта.
Благодарение на тази статистика за Камарата е възможно да следи редица
важни за развитието на принудителното изпълнение показатели като: брой
на обявените за продажба и реално продадени имоти; типове имоти обявени за продажба и реализирани; средни цени на продажбите,
включително по типове имоти; средно брой продажби до реализация на имот
и др. Тази ценна за Камарата информация е привлекателна и за широк кръг
външни организации, медии и бизнес. Регистърът постоянно бива цитиран в
медиите при анализи на пазара на имоти и на задлъжнялостта на бизнеса и
гражданите. Показателно за мястото на Регистъра на публичните продажби
са посещенията от потребителите, които се движат средно дневно между
1 500 и 1 600.
За 2014 г. Съветът на КЧСИ си поставя за цел да продължи мониторинга на
РПП и текущото му функционално обогатяване. В тази връзка от съществено
значение е и обратната връзка с потребителите на регистъра. С цел
поддържане на важната му роля за законността и ефективността на
провежданите публични продажби, Съветът на КЧСИ възнамерява да проведе
през 2014 г. обща проверка за спазването на задължението на съдебните
изпълнители за обявяване на публичните продажби.
През 2013 г. в Регистъра на публичните продажби на Камарата на частните
съдебни изпълнители са обявени 48 029 бр. продажби /за сравнение 34 765 бр. за 2012/. От тях: на недвижими имоти - 42 599 бр. /за
сравнение – 30 130 бр. за 2012 г. /; на МПС - 2 155 бр. /за сравнение
– 2 175 бр. за 2012 г. / и на движими вещи - 3 275 бр. /за сравнение –
2 460 бр. за 2012 г./. Тези цифри сочат за едно значително увеличение
на броя на обявленията, особено при недвижимите имоти, спрямо
предходния отчетен период /2012 г./. Обяснението за това трябва да
търсим както в продължаващите трудности в икономическия живот на
страната, които се отразяват на бизнеса и на гражданите, така и в
трудността при реализирането на имуществото на длъжниците чрез публична
продан, което води до неколкократното обявяване на едно и също
имущество за продан и оттам повишението в броя на обявленията.

Разпределение на обявените продажби на недвижими имоти по окръжни съдилища:
Софийски Софийски Благоевград Бургас
Варна
Велико
Видин
градски
окръжен
Търново
7765

1201

1633

4590

3570

Враца

Габрово

Добрич

Кюстендил Кърджали Ловеч

Монтана

706

1068

1889

824

260

0

208

Пазарджик Перник

Плевен

Пловдив

Разград

Русе

Силистра

198

373

1324

3022

448

2149

456

Сливен

Смолян

Стара
Загора

Търговище Хасково

Шумен

Ямбол

917

0

2049

475

1008

485

2725

2740

516
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За изминалите дванадесет месеца на 2013 година страницата на РПП е
посетена от 581 355 /петстотин осемдесет и един триста петдесет и пет/
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 84 % на
уникалните посетители на страницата, в сравнение с 2012 г.
/когато
този брой е бил 315 969/. Посоченият брой посетители са влизали на
страницата 2 307 881 /два милиона триста и седем хиляди осемстотин
осемдесет и един/ пъти и са разгледали общо над 36 526 678 /тридесет и
шест милиона петстотин двадесет и шест хиляди шестотин седемдесет и
осем/ страници. Средният брой страници, които преглежда един посетител
е 15.83
бр. на всяко посещение, като посетителите са прекарвали на
сайта средно около 10 минути при всяко посещение. Среднодневно сайтът е
бил посещаван от около 1 592 /хиляда петстотин деветдесет и двама/
посетители /за сравнение през 2012 г. този брой е бил 865 /.
Във връзка с изменението на чл. 487, ал. 2 ГПК още в края на 2012 г.
КЧСИ разработи техническата възможност и инициира решение на ВСС,
качването на обявленията за публична продажба на съответните страници
на окръжните съдилища да става посредством електронна връзка със сайта
на публичните продажби на КЧСИ. По този начин през 2013 г. Централният
регистър на публичните продажби се наложи като единствена и
задължителна за водене електронна база данни на провежданите публични
продажби по реда на ГПК от частните съдебни изпълнители в страната.
В заключение, Регистърът на публичните продажби се утвърди като
стабилна и функционална електронна платформа и основен инструмент в
работата на частните съдебни изпълнители, пряко доказващ предимствата
на въведената през 2006 г. система на частното съдебно изпълнение.
3.6.2. Регистър на длъжниците /ЦРД/
През лятото на 2011 г. бе даден старта на Централния регистър на
длъжниците. Регистърът се утвърди като важен способ за събиране на
сведения за имущественото състояние на длъжника и източник на
информация
за
финансови
и
държавни институции, търговци и
граждани. С развитието си през
2013г. ЦРД показа и потенциала
си да носи приход за Камарата,
който е изключително важен за
развитието на организацията. От
регистъра се издават справки за
наличие или липса на задължения
по висящите изпълнителни дела
по
заявка
на
самите
лица
/физически и юридически/, а
така също и справки за трети
лица,
когато
търсената
информация
се
отнася
за
юридически лица.
Към
настоящия
момент
в
регистъра на длъжниците са качени над 985 000 броя изпълнителни дела,
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образувани при частните съдебни изпълнители. В края на 2013 г. броят на
справките, извършени за външни за Камарата потребители достигна 19 362
/деветнадесет хиляди триста шестдесет и две/. За сравнение, през 2012г.
този брой е бил 7 812 /седем хиляди осемстотин и дванадесет/.
Съгласно Решение №2/Протокол №110 от 22.06.2013 г. от редовно заседание
на Съвета на КЧСИ, постъпленията от ЦРД до 01.07.2013 г. са приход на
Камарата, който ще бъде използван като целеви средства за: 1) създаване
на нов ЦРД по одобрен проект на Съвета и сключен договор с изпълнител;
2) закупуване на офис на КЧСИ. Приходите след 01.07.2013 г. се поделят
между Камарата и ЧСИ, издали справките, поравно – 6 лв. с вкл. ДДС за
КЧСИ, 6 лв. с вкл. ДДС за ЧСИ. ЧСИ издават всеки месец фактура към
Камарата за съответния брой издадени от тях удостоверения и ги изпращат
в Камарата в срок до 5-то число на следващия месец, за който е издадена
фактурата. Камарата заплаща фактурите регулярно всеки месец. В случай,
че няма издадена от ЧСИ и получена от Камарата фактура за съответен
месец, приходът от ЦРД остава за КЧСИ.
През 2013 г. успешно се реализира проекта за създаване на изцяло нов
Централен регистър на длъжниците. Беше извършен анализ на сега
действащият регистър и изготвено техническо задание за изработване на
новия регистър. Екипът на КЧСИ и избраният изпълнител приключиха
работата по разработване и тестовете на системата до края на 2013 г.
Реализирани са всички функционалности на сега действащият регистър,
като са подобрени следните такива: работата с електронните деловодни
системи на частните съдебни изпълнители, администрацията и статистиката
на регистъра, финансово - счетоводната част на регистъра. Изцяло нова
е функцията за пряк отдалечен достъп на корпоративни потребители до
определени справки от регистъра, включително възможността да се правят
справки за големи групи лица. С новите функции се цели облекчаване на
използването на регистъра от финансови институции и значително
повишаване на приходите за КЧСИ. С приемането на проекта от
изпълнителя, Камарата ще реши и всички съществуващи пречки за развитие
на ЦРД, свързани с програмния код и авторските права. В първите месеци
на 2014 г. предстои предаване и внедряване на системата на новия
Централен регистър на длъжниците. За 2014 г. Съветът на КЧСИ ще проведе
необходимото обучение за работа с новия регистър и ще осъществява пряк
мониторинг, както за евентуално възникващи проблеми с работата с новата
система на ЦРД, така и за необходимостта от нови доработки. Отчитайки
важността на регистъра на длъжниците за развитието на Камарата, Съветът
ще проведе и тематична проверка за изпълнението на решенията на
органите от членовете, във връзка със срочното и точно попълване на
базата данни.
3.6.3. Обучение
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
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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 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. За целта,
се наложи практика, в анкетните карти, попълвани на всеки семинар от
участниците, да се правят предложения за тематика на бъдещи семинари,
които КЧСИ да разработи. От голямо значение за Комисията по обученията
са резултатите от анкетните карти на участниците. Анкетните карти дават
напълно реална оценка на организираните от КЧСИ обучения по години. От
тях Комисията 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 търговското, данъчното
и гражданското 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».
От 2012 г. насам 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.
През 2013 г. Камарата на ЧСИ реализира много успешно един доста
съдържателен и наситен учебен план, предварително одобрен от Съвета на
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Камарата и разпределен в график по месеци. Методологията на КЧСИ за
обученията е разработена по начин, който да създаде от една страна
равномерност на обученията, а от друга – систематичност на същите.
По отношение тематиката на учебния план следва да се отбележи, че
разглежданите теми бяха разнообразни и едновременно с това - актуални.
Доказателство за горното е проявеният интерес към обученията от страна
на ЧСИ и техните служители. Показателите в посочената по-долу таблица,
илюстриращи цифрово няколко критерии за оценка на проведените семинари,
посочени при сравнение на същите за годините от 2007 до 2012 г. сочат,
че през 2013 г. интересът към предлаганите от Камарата обучения се
задържа висок и траен.
Като естествено продължение на работата по обучителната стратегия на
Камарата /визия, приоритети и цели/, на редовно заседание, проведено
през м.януари 2013 г., Съветът на КЧСИ изготви и прие план и график на
обученията за 2013 г.
През 2013 г. бяха проведени общо 8 курса по различни теми /за
сравнение: през 2012 г. броят на семинарите е бил 11/, касаещи работата
на ЧСИ, ПЧСИ и техните служители в канторите. Броят на преминалите
обучение участници в семинарите, организирани от КЧСИ през отчетния
период е 408. /за сравнение: през 2012 г. този брой е бил 339/.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧЕБЕН ПЛАН 2013 г.
Месец

Дата

Тема на
обучението

Брой присъствали
участници

Април 2013
София

6 април
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Април 2013
София

20 – 21 април

Дисциплинарна и
наказателна
отговорност на
ЧСИ
Изпълнително
производство по
реда на ГПК
Принудително
изпълнение по
АПК
Практически
въпроси по ГПК
във връзка с
тълкувателно
решение
на ВКС по т.д.
№2/2013 г.
Финансови
аспекти в
дейността на
ЧСИ. Данъчни
задължения на
ЧСИ по ЗДДС
Финансови
аспекти в
дейността на
ЧСИ. Данъчни

Май 2013 София
Поморие

30 май

Май 2013 София
Поморие

31 май

Юни 2013
Велинград

22 юни

Октомври 2013
София

19 и 20
октомври

60

38

120

42

24

35

Ноември 2013
София

8 и 9 ноември

Декември 2013
София

7 декември

задължения на
ЧСИ по ЗДДС
Конкуренция на
универсалното
принудително
изпълнение с
универсалното.
Техники за
посредничество.
Изпълнение върху
акции и дялове
на длъжника
Принудително
изпълнение по
ЗОЗ

50
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ОБЩО: 408 обучени
участници

Обобщените данни от анкетните карти на участниците в обученията,
основният състав на които се състои от ЧСИ и техни служители,
категорично сочат, че добрите тенденции се запазват и че поставените от
Камарата цели по отношение на обучителната програма на Камарата са
постигнати. Това налага изводът, че екипът и ръководството на КЧСИ са
подходили отговорно и професионално и са се справили успешно с тази
задача. Горното ясно се илюстрира със следната таблица:

Оценка на организираните от КЧСИ обучения по години

2006 г.

Брой
проведени
семинари за
годината

Цялостна
оценка

Преподаватели

Съдържание
на учебния
материал

Цена

4.56

Липсват

Липсват

Липсват данни

данни

данни

Липсват
данни
4.35

Липсват данни

4.82

4.63

2007 г.

4.96

4.80

4.81

2008 г.

4.90

4.79

5.00

2009 г.

4.52

4.66

4.53

4.34

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

4.03
4.31
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Цялостната оценка на участниците е 5.00 - с 0.03 (три стотни) по-висока
от цялостната оценка за 2012 г. В контекста на гореказаното, на
несъмнените трудности, с които се справяхме и през изминалата година,
тази оценка е адекватно признание за работата ни. Тя е и увереност, че
постигнатите резултати не са случайни и, нещо повече - те са база за
бъдещо развитие на обучителната стратегия на Камарата, а не по-малко и
за повишаване на нашата 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 очакваме предложенията
на колегите в тази насока.
3.6.4. Сборник „Принудително изпълнение”
Поради едноинстанционния контрол върху действията
на ЧСИ, приключващ с решение на съответния
окръжен съд, съдебното изпълнение в България
страда от липса на ясни и точни правила и
указания по прилагане на закона, така както
служат тълкувателните решения на Общото събрание
на Гражданската колегия на ВКС и на решенията на
отделенията
по
отделни
казуси.
Ето
защо,
издаването на сборник, в който са включени
разнопосочни
съдебни
решения
и
компетентен
коментар, е част от широкия спектър от дейности
на Камарата през последните седем години.
През 2012 г. не успяхме да издадем книжката,
поради обективни причини. Тогава работата на
Съвета на КЧСИ бе предопределена от предприетата
от Парламента законодателна инициатива и последващи промени в ГПК, ЗЧСИ
и ТТРЗЧСИ. Основните сили не само на членовете на Съветa, но и на
всички останали ЧСИ, бяха насочени на практика към спасяване на
гилдията.
В края на 2013 г. влезе за печат новият брой на сборник „Принудително
изпълнение”. Към датата на провеждане на Общото събрание на КЧСИ,
изданието вече е факт. В този брой нашите автори са развили в
теоретически и
практически аспект
следните теми: дисциплинарна
отговорност на частните съдебни изпълнители; облагане с ДДС на
дейността на съдебните изпълнители; принудително изпълнение по реда на
Административно – процесуалния кодекс и коментар на актуалната съдебна
практика. Материалите са придружени с полезни примери и конкретни
решения
на
съдилищата
на
Република
България
по
коментираната
проблематика. Публикували сме и три тълкувателни решения на ВКС, които
са пряко свързани с дейността на ЧСИ, а именно: тълкувателно решение по
т.д. №7/2012 г.
от 25.04.2013
г. , тълкувателно решение по т.д.
№6/2012 г. от 06.11.2013 г. и тълкувателно решение по т.д. №3/2013
г. от 15.11.2013 г.
Сборник „Принудително изпълнение” си поставя за цел да помогне за
унифициране на съдебната практика в България, която в частта на
изпълнителния процес е доста разнопосочна в страната. Това ще доведе и
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до уеднаквяване на практиката на действащите съдебни изпълнители, които
са принудени да се лутат между различните тълкувания на закона, което
не е нито в техен интерес, нито на страните по делата. Основните
потребители на изданието са частните и държавни съдебни изпълнители и
съдиите от окръжните съдилища, но съдържанието на сборника предизвиква
сериозен интерес и сред адвокатите и другите юридически професии, както
и сред широката общественост.
Още един положителен ефект от издаването на книжката е и възможността
чрез анализа на събраните съдебни решения да бъдат идентифицирани
перспективите за подобряване на изпълнителния процес и да бъдат
изготвени
съответните
законодателни
предложения,
насочени
към
усъвършенстване на законодателството, и по-специално ГПК.
3.6.5. Електронни запори
През 2013 г. техническата платформа за налагане на електронни запори,
изготвена от „Банксервиз“ и с активното участие на Асоциацията на
банките в България и Камарата на частните съдебни изпълнители, бе
напълно готова. За съжаление, въпреки усилията на Камарата за реален
старт на приложението на чл. 450а ГПК, това не се случи и през 2013 г.
Създаването на работна груба по приемане на единен стандарт, съгласно
правилата на ал.3, на чл. 450а, блокира работата си в края на мандата
на предишното правителство. Работната група не бе възстановена до края
на 2013 г., въпреки твърденията на Министерство на правосъдието за
приоритет в тази насока. През 2014 г. основно направление в работата на
Съвета на камарата остава приемането на правила за единен стандарт от
Министерство на правосъдието и БНБ и старт на системата.
3.6.6. 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. През 2013 г.
представители на КЧСИ
работиха по подготовка и подписване на ново споразумение с НАП. Поради
някои различия в позициите на НАП и Камарата обаче, процесът по
окончателното му сключване беше замразен и вероятно ще продължи и през
2014 г. Основна цел в призмата на електронните услуги е през 2014 г.
да се премине от web-заявки и получаване на информация по е-мейл, към
пълноценен обмен на данни с информационната система на НАП.
3.6.7. Допълнително споразумение с ГРАО за разширяване обхвата на
електронните справки
От подписването на споразумението 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. бе изготвено
ново споразумение за ползване на електронен достъп до НБД население, с
което окончателно да се покрият всички необходими
за принудителното
изпълнение справки.
3.6.8. Информационни и административни услуги
Анализът на резултатите от изминалата 2013 г. показва, че членовете на
Камарата дават положителна оценка на начините на използване на
комуникационните инструменти. От една страна, те са доволни за
навременната, точна и изчерпателна информация, която получават относно
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дейностите на Камарата. От друга страна, изпитват сигурност, че имат
обратна връзка и чуваемост от страна на административния екип и
ръководството на КЧСИ и че могат да получат съвет и подкрепа по въпроси
и проблеми, касаещи ежедневната динамика в канторите.
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 и 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. Но по
този въпрос има още много какво да
се желае. И това е изразено найясно от ЧСИ, участвали в годишната
анкета. Трябва да отбележим, че се
постарахме през изминалата година
да попълним доста от секциите на
сайта
ни
с
много
полезна
и
интересна
информация,
касаеща
съдебното изпълнение. В секцията
«Съдебна
практика»
публикуваме
съдебни
решения,
постановени
от
съдилищата на Република България
във връзка с принудителното изпълнение. След 8 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.
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.
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.
С цел максимална информираност на своите членове за всички публикации в
медиите, отразяващи дейността на частните съдебни изпълнители, за пета
поредна година Камарата поднови договора с информационна агенция
«Фокус». Предметът на договора е за уеб-базиран ежедневен медиа
мониторинг по темата: „Съдебно изпълнение”. Главната страница на “Фокус
инфо” съдържа линкове към всички бюлетини, за които имаме абонамент и
съответните им подтеми. След въвеждането на потребителско име и парола,
с които всеки член на КЧСИ разполага, той има възможност да се запознае
подробно със съдържанието на всички публикации по темата за три месеца
назад. По този начин в концентриран вид колегите могат да бъдат
ежедневно и максимално запознати с националните и регионални медийни
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материали, касаещи дейността им. 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 настоящата 2014 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
Камарата, издаване на удостоверения, служебни бележки и други
документи, издаване на служебни карти, калъфи и знаци, разпространение
на изданията на КЧСИ, абонаменти за правни издания и софтуер /сп.
«Правен свят», «Апис» - продукти/, документооборот, администриране на
жалби, 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 емейл протоколите от заседанията в пълния им обем.
3.6.9. Услуги в процес на развитие
Въвеждането в експлоатация на новия сайт на Централния регистър на
длъжниците с повече функционалности, възможност за абонамент на
корпоративни клиенти и по-съвременна визия, е сред приоритетите на
Камарата още в началото на 2014 г. Камарата ще осъществява постоянен
контрол за стриктното и своевременно актуализиране на ЦРД от страна на
всички потребители. Само така ще може да се обезпечи верността и
актуалността на данните в Регистъра, за да се утвърди той като
незаменим източник на информация за всички заинтересовани лица в
изпълнителния процес.
Надяваме се през 2014 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 Съветът на КЧСИ си поставя за идната 2014 г. е
реалният старт на проекта «Правила за добри практики на ЧСИ във връзка
с дисциплинарната им отговорност». Идеята за този проект не е нова, 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 8 години, 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. За целите на изпълнението на проекта в КЧСИ ще бъде
сформирана работна група с участието на вътрешни и външни експерти.
Очакваме развитие и по проекта «Оптимизация на разходите на ЧСИ», чиято
основна цел е Камарата да инициира и развие самостоятелно или при
възможност съвместно с Нотариалната камара програма за договаряне на
общи условия за ползване на отстъпки от доставчици на стоки и услуги по
модела, който ползваме по договорите с мобилните оператори. Ще се
работи в посока за ползване на отстъпки за ЧСИ при получаване на
доставки за горива, канцеларски материали и пазаруване с ваучери.
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Работна група от представители на Съвета на КЧСИ продължава с
проучванията на пазара в съответствие с нуждите на Камарата от
закупуване на нов офис. Да се надяваме, че в близко бъдеще тази
инициатива ще завърши успешно и Камарата ще разполага с нов и модерен
офис – седалище на организацията 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 2013 година

Уважаеми колеги,
През
2013г.
в
Камарата
на
ЧСИ
са
постъпилите жалби са 484, като се забелязва
трайна тенденция на увеличение на броя им през предходната 2012 година броят им е
419, през 2011г. - 369, а през 2010г. 321). За по-голям контраст в сравнението с
предходни години, постъпилите жалби през
недотам далечната 2009г. са 282 и в
сравнение с изтеклата 2013г. това е повече
от 70% увеличение.
Анализът
показва,
че
това
се
дължи
нарастващия брой на изпълнителните дела –
висящи и новообразувани, от увеличаване
доверието на обществото към Камарата на
ЧСИ, действаща като обективен коректив на неправомерното поведение на
частните съдебни изпълнители, но и за съжаление на увеличаване броя на
недобрите практики по изпълнителните дела от страна на някои частни
съдебни изпълнители по техни изпълнителни действия. В подкрепа на това
са и следващите факти от статистиката на Дисциплинарната комисия.
Редно е да се спомене, че увеличаващият се брой на жалбите не означава
голям брой основателни жалби. От постъпилите общо 484 жалби, 338 са
неоснователни; 15 жалби са оттеглени; по две са проведени цялостни
проверки; по 47 са отправени препоръки; без уважение, без разглеждане и
такива, които не са от компетентността на Съвета на Камарата на ЧСИ са
12. По 9 са образувани дисциплинарни производства, а останалите 61 са в
процедура и предстои разглеждане през 2014г. Като извод се налага, че
близо 70% от жалбите са неоснователни и по тях не са налице данни за
ангажиране на дисциплинарна отговорност; по около 10% от тях са
отправени препоръки до ЧСИ за прецизиране на дейността.
Образуваните дисциплинарни производства са по под 2% от постъпилите
жалби за отчетната 2013г.
За сравнение с 2012 г.: от постъпилите през 2012г. общо 419 жалби, 361
са неоснователни; 16 жалби са оттеглени; по една е проведена цялостна
проверка; по 25 са отправени препоръки; без уважение, без разглеждане и
такива, които не са от компетентността на Съвета на Камарата на ЧСИ са
5. По 11 са образувани дисциплинарни производства. И тук, както и през
2013г. се налага изводът, че по-големият брой от постъпилите и
разгледани жалби са неоснователни и по тях не са налице данни за
ангажиране на дисциплинарна отговорност - над 86%; по около 6% от
жалбите са отправени препоръки до ЧСИ за прецизиране на дейността.
От 2006 г. до изминалата отчетна 2013 г., Дисциплинарната комисия към
Камарата на ЧСИ е образувала общо 129 дисциплинарни производства срещу
частни съдебни изпълнители. Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗЧСИ
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производството се образува по искане на Министъра на правосъдието или
по решение на Съвета на Камарата. Според този критерий, цифрите са
следните:
През 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;
Редно е да се акцентира върху факта, че повече от половината
дисциплинарни производства за изтеклата година са образувани по искане
на Министъра на правосъдието, като немалка част от тези искания са за
незначителни нарушения. Наблюдава се трайна тенденция за образуване на
дисциплинарни производства срещу конкретни частни съдебни изълнители.
Следва да отбележа, че в този си състав Дисциплинарната комисия успешно
работи вече две години.
Статистиката ясно показва, че Съветът на Камарата през тези осем години
е инициирал образуване на 64 производства, а Министърът на правосъдието
– 62. Едно дисциплинарно дело е образувано след съвместна проверка на
двете институции, решението по което е налагане на наказание –
„лишаване от правоспособост за срок от 1 година”, обжалвано от частния
съдебен изпълнител и потвърдено от ВКС. Две дисциплинарни производства
са образувани по искане и на двата органа, като и двете са от изтеклата
2013г.
За периода 2006 г. – 2013 г., Съветът на Камарата на ЧСИ е предложил
следните наказания: „глоба” – 54 пъти, „лишаване от правоспособност” –
9 пъти (от които 4 искания за лишаване за период от 5 години, 3 искания
за лишаване за период от 3 години, 1 искане за лишаване от
правоспособост за срок от две години, и 1 искане – лишаване за период
от 1 година) и едно искане „предупреждение за временно лишаване от
правоспособност”. Всичките десет искания, направени през 2013 г. от
страна на Съвета на Камарата на ЧСИ са за налагане на „глоба”. И през
изтеклата година се запазва тенденцията в исканията си за ангажиране на
дисциплинарната отговорност, Министъра на правосъдието да не посочва
вид и размер на наказанието.
През отчетната година са влезли в сила още 20 решения по дисциплинарни
производства, като 9 от тях са били обжалвани пред Върховен касационен
съд. От обжалваните решения пет са потвърдени, три са отменени и едно е
оставено без разглеждане. По потвърдените решения две от тях са за
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искано наказание „глоба”, едно за неналожено наказание, едно за
отхвърляне на искането за дисциплинарно производство и едно потвърдено
решение за „лишаване от правоспособност за три години”. При отменените
решения на ВКС статистиката е, че по две от тях съдът постановява
„порицание” (по едното Дисциплинарната комисия не е наложила наказание,
а по второто Дисциплинарната комисия е наложила наказание „глоба”).
Притеснителен факт е, че с последното си решение Върховен касационен
съд отменя решение на Дисциплинарната комисия за неналагане на
наказание и постановява „временно лишаване от правоспособност за срок
от една година” на частен съдебен изпълнител, който до този момент не е
бил наказван.
Обжалвани пред Върховен касационен съд са общо 70 от постановените
решения на Дисциплинарната комисия за периода 2006 г. – 2013 г. От тях
60 са влезли в сила. По останалите 10 висящи производства ситуацията е
следната: пет са спрени по ТД № 2/2013г. на ОСГТК при ВКС, за решаване
са две, а останалите три решения са в срока за обжалване.
По гореспоменатите 60 влезли в сила решения, след обжалване пред ВКС,
произнасянето на касационната инстанция е както следва:


29 от решенията на Дисциплинарната комисия са потвърдени от ВКС,
четири от които са за „временно лишаване от правоспособност”,
съответно едно за срок от 1 година и три за срок от 3 години;



по 4 дела ВКС изменя вида или размера на наложеното наказание;



по 16 дела ВКС отменя наложеното наказание, като едно от които е
лишаване от правоспособност за 3 години, намалено за срок от 8
месеца, по друго - при отхвърлено искане за дисциплинарно
наказание, налага глоба в размер на 8 000.00 лв., а по едно от
отменените решения, за неналожено наказание от страна на
Дисциплинарната комисия, ВКС е наложил наказание „временно
лишаване от правоспособност за срок от една година”;



по 5 дела ВКС обезсилва постановеното решение;



по 6 дела, резултатът е връща, оставя без рзглеждане или без
уважение.

Като безспорен извод за изминалите осем години се налага фактът, че
Върховен касационен съд като цяло потвърждава постановените от
дисциплинарните
състави
решения.
Мотивите
за
ангажиране
дисицплинарната отговорност на частен съдебен изпълнител намират
своето потвърждение и в актовете на съда.
Влезлите в сила решения по проведени дисциплинарни прозиводства за
периода 2006 г. – 2013 г. са общо 99. По останалите има висящи
производства пред Върховен касационен съд, предстоят заседания по
насрочени дисциплинарни производства или се очаква произнасяне на
Дисциплинарната комисия с решение.
От влезлите в сила решения през изтеклите 8 години, резултатът е както
следва:
С наложено наказание по чл. 68 ЗЧСИ са 63 от тях, съответно:


Порицание – 12 (дванадесет);



Глоба – 43 (четиридесет и три), от които:
 19 са с размер на глобата от 100.00лв. До 1 000.00 лв.;
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 16 са в размер над 1 000.00лв. до 5 000.00 лв.;
 6 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 лишаване от правоспособност – 2 (две);



Лишаване от правоспососбност - 6 (шест), както следва: едно за 8
месеца, две за една година и три дисциплинарни наказания за три
години;

Без наложено наказание са завършили 11 дисциплинарни производства.
Влезлите в сила решения с постановено решение „прекратява” са 7.
По останалите дисциплинарни дела, влезлите в сила решения по проведени
дисциплинарни производства 5 са завръшили с отхвърлено искане, 4 са
отменени, 5 са обезсилени и 4 са останали без разглеждане и без
уважение.
През 2013г. съставите на Дисциплинарната комисия са се произнесли общо
с 25 решения, като постановените решения са за следните наказания,
както следва:


Порицание – 1 (едно);



Глоба – 11 (единадесет), от които 5 са с размер на глобата от
100.00лв до 1 000 лв., 4 са в размер от 1 500.00лв. до 3
000.00лв., 2 в размер от 10 000 лв.;



Предупреждение за лишаване от правоспособност – 1 (едно);



Прекратява – 4 (четири);



Не налага дисциплинарно наказание – 4 (четири);



Отхвърля – 4 (четири).

Анализът на дейността на комисията през отчетния период показва, че
някои от основните нарушения са:
1. Грубо нарушаване
недвижими имоти;

на

процедурите

по

публична

продажба

на

2. Нарушаване разпоредбата на чл.79 ЗСЧИ, като не се изготвят
сметки за начислените такси;
3. По делата масово се наблюдава нарушаване разподбата на чл. 80
от ЗЧСИ и липса на събрани и внесени авансови такси от страна на
взискателите;
4. Пристъпване към изпълнителни действия без ЧСИ да се е уверил
по надлежния ред в собствеността на процесния имот;
5. Системно неадминистриране на постъпилите в канторите жалби;
6. Системно и масово несъобразяване с разпоредбите на Наредба
№4/06.02.2006г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители;
7. Излизане извън субиктивните предели на изпълнителния лист;
8. Неоказване съдействие, непредоставяне изискваната информация,
копия на документи и дела, недаване на сведения за дейността на
органите на КЧСИ, неоказване съдействие и неподпомагане работата на
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Комисията по професионална етика към КЧСИ, неизпълнение на решенията на
Съвета на Камарата на ЧСИ;
9. Неуведомяване на ипотекарния кредитор - чл. 501 от ГПК;
10. Нарушения, свързани с постъпилите суми по изпълнението – чл.
455 от ГПК;
11. Финансови нарушения.

Елица Христова,
Председател на
Дисциплинарната
комисия
на Камара на частните съдебни
изпълнители
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Д О К Л А Д
за дейността на Контролния съвет
на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2013 година

Уважаеми колеги,
Изминалата 2013 г. беше малко по-различна от
предходната 2012 г., когато преживяхме една от
най-големите кризи в нашата история. Напрежението
и проблемите не ни изоставиха, но не можаха да
достигнат тези от 2012 г. Изпратихме една година,
която беше белязана от тежка политическа и
социална криза, което се отрази и на дейността на
Камарата. Отличната работа, която свършихме в
работните групи в Министерство на правосъдието, в
крайна сметка се обезличи. Изготвените съвместно
проекти на промени в
подзаконови нормативни
актове,
които
бяха
съгласувани
с
множество
организации и Министерски съвет в последния момент бяха подменени. Това
не ни се случва за първи път, така че не бяхме изненадани. За съжаление
за пореден път трябва да отчитаме като успех не че сме подобрили
системата на съдебното изпълнение, а това, че не сме допуснали тя да се
влоши и то значително.
През отчетната година Съветът на Камарата въпреки неблагоприятната
външна среда успя да изпълни много голяма част от целите и задачите,
които си беше поставил. Заслужават специални адмирации усилията и
резултатите по отношение на електронните регистри и подобряването на
контрола върху ЧСИ чрез въвеждането на електронен мониторинг.
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
външната
ситуация.
Председателят на КС участва в заседанията на Съвета на Камарата, както
и в работната група към Министерство на правосъдието.
Конролният съвет смята, че дейността на Съвета на Камарата през 2013 г.
е законосъобразна, ефективна и в дух на приемственост. Проведени са 14
заседания, като са взети общо 660 решения, от които 105 по оперативни
текущи и стопански въпроси и 555 по постъпили жалби. Заседанията се
провеждат редовно и при необходимия кворум, решенията се вземат при
стриктно спазване на Устава и вътрешните правила 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.
През този период Камарата продължи да функционира като самостоятелна и
финансово платежноспособна организация. Общо приходите на Камарата за
2013 г. са 696 426.32 лева. Приходите от стопанска дейност са в размер
на 203 235.37 лева.
При анализа на извършените разходи Контролният съвет констатира, че те
са основателни и целесъобразни, съгласно приетия и гласуван бюджет и
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съгласно решенията на Съвета на Камарата. Всички извършени разходи са в
размер на 371 265.18 лева, като основните разходи са за фонд работни
заплати на административните служители на Камарата, издръжка на офиса
на Камарата, консумативи, абонаменти по договори, поддръжка на
сайтовете на КЧСИ, Общо събрание, командировки, и други.
Резервите за 2014г. са в размер на 325 161,14лв., което е в пъти повече
от предходния отчетен период.
Счетоводната и финансовата документация се водят съгласно изискванията
на националното счетоводство.
Камарата на частните съдебни изпълнители е стабилна организация във
финансово отношение и се развива във възходяща линия, което е
задължително условие, за да може тя да защитава по-добре правата и
интересите на професията, на гражданите, на бизнеса и обществото.

Георги Дичев,
Председател на Контролния съвет
на Камара на частните съдебни
изпълнители
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6.1. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА КЧСИ ЗА НЕСТОПАНСКА
ДЕЙНОСТ 2013 г.
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6.2. ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА КЧСИ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
2013 г.
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6.3. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА КЧСИ ЗА 2013 г.

51

52

6.4. ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА КЧСИ ЗА 2013 г.
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6.5. СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
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