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ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Уважаеми колеги, госпожи и господа,
Представянето на отчета на Камарата на
частните съдебни изпълнители за 2011г. се
оказа не толкова лесно в емоционален план,
защото с тази година изтече нов тригодишен
цикъл за нашата дейност или общо 6 години от
учредяването ни! Много е трудно в такъв
момент
да
задържиш
мисълта
върху
злободневните въпроси, тя все полита и пита
– къде бяхме, какво постигнахме, изпълнихме
ли целите си, отговорихме ли на очакванията
на хората и обществото, накъде отиваме и
вярна ли е посоката?
Едва ли може да се забрави началото през
2006г. – работехме сами или с по един-двама служители, сега вече има
кантори с повече от 50 човека!
Държавните институции масово отказваха информация и съдействие, третите
задължени лица не изпълняваха запорните съобщения, дори някои банки
подхождаха с огромно недоверие и искаха към всеки запор да прилагаме
удостоверение за правоспособност, длъжниците отказваха да плащат докато
не се уверят, че сме „истински”, сега това звучи смешно! За всяка една
справка се пишеше писмо, чакаше се със седмици отговор, днес повечето
такива се извършват мигновено по електронен път и обсъждаме налагането
на запори и възбрани с електронен подпис!
През 2006г. кредиторите ни се довериха като ни възложиха 37 000 дела,
през 2011г. те вече са над 180 000! 2006г. приключихме 5 500 дела, през
2011г. над 40 000! През 2006г. събрахме 95 млн. лв., през 2011г. над
700 млн. лв.!
В началото гражданите не се доверяваха толкова много на КЧСИ, защото
смятаха, че и при нас ще властва принципа ”гарван гарвану око не вади”,
но сега знаят, че Камарата е разгледала общо 83 дисциплинарни
производства срещу ЧСИ, наложените наказания с влезли в сила решения са
46, от които 8 порицания, 33 глоби от 100 до 10 000 лв., 2
предупреждения за временно лишаване от правоспособност и 3 лишавания от
правоспособност за срок от 3 месеца до 5 години.
През 2006г. проверки на канторите се извършваха само по повод на жалба,
днес Камарата упражнява постоянен контрол над всички ЧСИ чрез специално
разработени въпросници и софтуер, който през 2012г. ще бъде значително
подобрен.
В началото обучавахме само ЧСИ, сега това се прави и за помощниците и
всички служители, като само през 2011г. са проведени 15 обучения и
семинари.
През първите години информацията за насрочените публични продажби не
можеше да достигне до максимален брой потенциални купувачи, защото се
разгласяваше само на хартия и на няколко места, посочени в закона, днес
благодарение на специално създадения от КЧСИ сайт всеки гражданин по
света може да разбере къде и какво се продава! Регистърът на публичните
продажби се наблюдава и от медиите, които почти ежедневно публикуват
информации и анализи въз основа на данните от него. Нещо повече – през
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2011г. Камарата инвестира и създаде изцяло нов сайт, модерен и лесен за
ползване, който предоставя и много статистическа и полезна информация.
Той стартира в началото на 2012г.
Гражданите, банките, бизнеса и държавните институци досега нямаха
възможност да проверят дали срещу някое лице се водят изпълнителни дела
при ЧСИ, затова Камарата направи национален регистър на длъжниците, в
който се въвеждат всички изпълнителни дела в страната. През 2012г. той
ще бъде усъвършенстван като ще има възможност и за отдалечен достъп до
него.
С оглед на гореизложеното логичен изглежда изводът, че частните съдебни
изпълнители в България за кратко време изминаха дълъг път, път който
води там, където колегите ни от Западна Европа се намират, но не бива
да се забравя, че при тях частното изпълнение съществува и се развива
не от години, а от векове.
2011г. беше поредната трудна година за българските ЧСИ и това до голяма
степен се дължи на продължаващата икономическа стагнация в страната,
резултат от световната криза. Финансовите проблеми и на бизнеса, и на
гражданите освен, че се отразяват негативно на ефективността и
събираемостта,
стоварват върху
съдебните
изпълнители и
огромна
емоционална тежест и напрежение. От едната страна взискателите оказват
силен натиск максимално бързо да си получат длъжимото, което за
повечето от тях е жизненоважно, от другата длъжниците пък не по-малко
настоятелно се опитват да забавят, а някои и да осуетят изпълнението.
Както никога досега на съдебните изпълнители се налага да бъдат освен
всичко друго и психолози, поемайки твърде често върху себе си и личните
проблеми на страните.
В условията на криза бързото възстановяване на дължмите суми
на
кредиторите е още по-важно, защото ще спаси някои от тях от фалит, на
други ще позволи не само да оцелеят, а и да се развиват като увеличат
заплатите, инвестициите, а оттам приходите в бюджета и цялостно
подобряване на икономиката. За съжаление през 2011г. влязоха в сила
промените в ГПК, според които за всяка една справка за длъжника е
необходимо взискателят предварително да заплати съответната държавна
или местна такса. Както и предупреждавахме това се отрази изключително
негативно на бързината и ефективността на съдебното изпълнение. Въпреки
водените разговори с Министерство на правосъдието през изминалата
година, решение на въпроса не беше намерено. Надяваме се, че заедно с
новото ръководство на министерството ще успеем да отстраним този
сериозен проблем.
Камарата през цялата година продължаваше да преследва своите приоритети
- бързина, ефективност и законност на съдебното изпълнение в Република
България. Проведоха се множество срещи и разговори с МП, МВР, Агенция
по вписванията, АГКК, НАП, Националното сдружение на общините,
Асоциацията на банките в България, организациите на бизнеса. На 2 юли
КЧСИ организира конференция с представители на НАП и АДСИ: „Съдебните и
публичните изпълнители за повече бързина, ефективност и приходи в
бюджета”, на която се подписа споразумение между Камарата и НАП за
взаимодействие и електронен обмен на информация. Благодарение на това
споразумение интересите на държавния бюджет се защитиха в максимална
степен, а ЧСИ вече получават удостоверенията и справките от НАП в
законовите срокове и значително по-бързо, с което освен че се повишава
бързината и ефективността на изпълнението, се увеличават и приходите в
хазната.
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В момента КЧСИ усилено работи съвместно с Асоциацията на банките в
България по въвеждането на електронни запори на банкови сметки и няма
причина през 2012г. това да не се случи. По отношение на отдалечения
достъп на ЧСИ до нотариалните актове, съхранявани в базата данни на
Агенцията по вписвания имаме обещанието на нейното ръководството това
да се реализира през настоящата година. Камарата няма да спре да
настоява да приключи този срамен парадокс – ЧСИ да искат писмено
нотариални актове от агенцията, за да й ги върнат обратно, отново
писмено за вписване на възбрана! Нещо повече – задължително е в 21 век
и в духа на електронното правителство, възбраните да се налагат по
електронен път. Крайната ни цел е цялата информация за длъжника да се
получава от всички държавни органи чрез отдалечен достъп, както и
налагането на всички обезпечителни мерки запори и възбрани да става по
електронен път.
Проблемът с вписването на възбрани в районите с одобрена кадастрална
карта поради изискването на скица би трябвало през 2012г. най-после да
отпадне, тъй като в законпроекта на МРРБ за промени в ЗКИР това условие
е премахнато.
Каквито и оценки и анализи да се правят те винаги ще бъдат малко или
много субективни, за разлика от цифрите – от 2006г. до 2011г.
образуваните дела при ЧСИ са – 601 000, прекратените – 154 000,
събраната сума е – 2 млрд. и 400 млн. лв., преведени към бюджета са
около 200 млн. лв.!

Георги Дичев,
Председател
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1.ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА НА ЧАСТНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

В края на 2011г. у нас функционираха 158 кантори на ЧСИ, в които
работят над 1 000 служители.
Статусът и развитието на системата на частното съдебно изпълнение в
цифри по години изглежда така:

Образувани дела:
2006г. – 37 000,
2007г. – 64 000,
2008г. – 70 000,
2009г. – 110 000.,
2010г. – 140 000,
2011г. – 180 000

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

Събрана сума:
2006г. – 95 млн.лв,
2007г. – 250 млн.лв.
2008г. – 400 млн.лв.
2009г. – 365 млн.лв.
2010г. – 580 млн.лв.
2011г. – 700 млн.лв.
За шест години от създаването на частното съдебно изпълнение досега
при ЧСИ са образувани 601 000 дела, приключени са 154 000 дела, а
събраната сума надхвърля 2 милиарда и 400 милиона лв.

Брой дела

БРОЙ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЛА
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-

180 000
140 000
110 000
64 000

70 000
40 000

37 000
17 200

30 000

29 000

32 000

5 500

юни януари януари януари януари януари декември декември декември декември декември декември
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Общ брой дела

Период

Брой прекратени дела
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СУМИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
3 500 000 000.00

3 100 000 000

3 000 000 000.00
2 470 000 000

Сума

2 500 000 000.00
2 000 000 000.00

1 700 000 000

1 500 000 000.00
1 000 000 000.00
500 000 000.00
0.00

Сума за
събиране
Събрана сума

960 000 000

850 000 000

580 000 000
400 000 000
365 000 000
250
000
000
95 000 000

700 000 000

336 000 000

юни януари - януари януари - януари - януари декември декември декември декември декември декември
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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 2011г. подадените жалби чрез ЧСИ до окръжните съдилища са над 2
600 бр., от които съдът е уважил около 250 бр.
Системата работи и се развива възходящо, увеличават се служителите в
канторите. Голяма част от частните съдебни изпълнители са овластили
свои помощници – към момента 142 ПЧСИ в цялата страна.
Без изобщо това да е било цел на реформата, насочена изключително към
осигуряване ефективност на съдебната система и върховенство на закона,
се оказа, че преките ползи за фиска от нея са много големи, тъй като
частните съдебни изпълнители досега са внесли в републиканския бюджет
около 200 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.
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Банките са целевата група, която заема първо място по удовлетвореност
от услугите на ЧСИ. Те дават данни за средна събираемост 50-60%, а
публичните кредитори – до 80%. Както банките, така и адвокатите
споделят, че работата им е била значително улеснена с въвеждането на
частното съдебно изпълнение.
Частното съдебно изпълнение у нас отговаря на всички
критерии за една модерна, законова и ефективна дейност.

европейски

2.ДАННИ ЗА КАМАРАТА

От създаването си на 26.11.2005г. 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 в страната действат на територията на
почти всички Окръжни съдилища, с изключение на Окръжен съд Ловеч и
Окръжен съд Смолян. Поради наличието на вакантни места в тези райони,
както и на територията на Окръжен съд Пазарджик, на 14.06.2011г.
Министърът на правосъдието издаде Заповед №ЛС-И-248/14.06.2011г. за
насрочване на конкурс с писмен и устен изпит за заемане на откритите по
т.1 от Заповед №ЛС-И-76/14.04.2006г. на Министъра на правосъдието места
за частни съдебни изпълнители, както следва: за съдебния район на
Окръжен съд – Пазарджик – 8 места; за съдебния район на Окръжен съд –
Ловеч – 4 места и за съдебния район на Окръжен съд – Смолян – 4 места.
Впоследствие, 14 (четиринадесет) дни преди провеждане на писмения
изпит, Министърът на правосъдието издаде Заповед №ЛС-И-552/20.10.2011г.
за изменение на Заповед №ЛС-И-248/14.06.2011г. в частта, относно
обявената дата и място на провеждане на писмения изпит от конкурса за
частни съдебни изпълнители.
Без да бъде потърсено мнението на Съвета на Камарата на ЧСИ, така както
изисква чл.10, ал.1 ЗЧСИ, Министерство на правосъдието прие Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №1/06.02.2006г. за условията и реда
за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители (Обн., ДВ, бр.16
от 2006г., изм. и доп., бр.56 от 2009г.), която без знанието на
Камарата бе обнародвана в Държавен вестник, бр.90 от 15.11.2011г. По
този повод КЧСИ написа писмо до МП, в което бе обяснено, че законовата
процедура по промяна на нормативния акт не е спазена и помоли за
официално уведомление за причините, наложили спешното, ненадлежно
извършено изменение и допълнение в Наредбата. И до настоящия момент
отговор на писмото не е получен.
Подалите документи за участие в конкурса бяха 243 човека. Допуснати
бяха 174 кандидати. Писменият изпит се състоя на 03.12.2011г.
Издържалите писмената част на конкурса са 28 души. В края на месец
декември чрез Министерство на правосъдието във ВАС е подадена жалба
срещу насрочения конкурс за ЧСИ. Към настоящия момент се очаква
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произнасяне на съда по жалбата, от което ще зависи бъдещия ход на
процедурата по провеждане на конкурса за частни съдебни изпълнители.
Понастоящем действащите частни съдебни изпълнители
Камарата са 156, от които 76 мъже и 80 жени.

-

членове

През отчетния период двама частни съдебни изпълнители са
правоспособността си на основание чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ.

на

загубили

Един частен съдебен изпълнител е
основание чл.31, ал.1, т.1 от ЗЧСИ.

загубил

правоспособността

си

на

Един частен съдебен изпълнител е
основание чл.31, ал.1, т.2 от ЗЧСИ.

загубил

правоспособността

си

на

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 двама резервни
членове, разполага и с административен персонал от четирима служители.
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
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! Много приятно ни изненада факта, че тази година значителен
брой колеги 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

88.69%

5.31
5.57
5.00

88.54%
92.82%
83.33%
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Как оценявате ръководството на
Камарата на ЧСИ?
Дейност
Готовност за общуване с членовете
Комуникации с медиите

5.30
5.00
5.00
4.85

88.33%
83.33%
83.33%
80.91%

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

5.71
5.63
5.67
5.63
5.64
5.66

95.15%
93.92%
94.44%
93.75%
93.99%
94.35%

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

5.27

87.91%

Какво е качеството на материалите,
изработвани от Камарата?
Интернет сайт
Сборник „Съдебни практики”
Други

5.21
5.17
4.90
5.08

86.78%
86.20%
81.69%
84.70%

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

5.12
5.06
5.10
4.97
4.78

85.38%
84.39%
84.92%
82.80%
79.72%

Как оценявате Вашето лично участие
и принос в работата на Камарата?

3.97

66.12%

5.08

84.75%

4.28
4.42

71.35%
73.73%

Ясни ли са очакванията за Вашето
професионално поведение?
От страна на Камарата
От страна на Министерство на
правосъдието
От страна на обществото

Всички ЧСИ, които са попълнили и изпратили анкетни карти /общо 67
колеги/, са доволни като цяло от дейността на Камарата. Оценката,
получена за предоставяните от нея услуги и полезността й за отделния
ЧСИ е 5.32 по шестобалната скала, като извършването на административни
услуги за членовете е оцененено най-високо – 5.57. Издаването на
"Сборник Принудително изпълнение" е получило средна оценка 4.90. Това е
сравнително ниска оценка, която отдаваме не толкова на качеството на
публикуваните материали в сборника, а на факта, че през изминалата
година не успяхме да издадем книжката, но към датата на провеждане на
Общото събрание на КЧСИ, брой 1/2011г. вече излезе от печат и се
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разпространява сред нашите членове, партньори, както и на свободния
пазар.
Всички участници в анкетата, са определили работата на КЧСИ като цяло
като положителна. По отношение на въпроса за това дали през 2011г.е
имало напредък в цялостната работа на Камарата в сравнение с 2010г.,
почти всички отговори са, че такъв има. 5 колеги са на мнение, че няма
напредък по обективни причини, а не поради вътрешни проблеми и
безхаберие на ръководството на Камарата. Посочват се основни фактори
като крайно неблагоприятната политическа обстановка и в частност
негативизма на МП към гилдията и професията като цяло.
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 2011 г.
е 5.30 (за сравнение оценката, получена през 2010 г. е 4.97, 2009г. е
5.00, през 2008г. е 5.32, през 2007г. е 5.36, а през 2006г. е 5.05), а
екипът на служителите в администрацията е оценен с 5.71 – най-висока
оценка от всички години досега(за сравнение: 5.40 за 2006г., 5.63 за
2007г., 5.66 за 2008г., 5.51 за 2009г., 5.37 за 2010 г.).
Като най-полезни дейности в услуга и интерес на членовете през 2011г.,
по-големият брой от участниците в анкетата сочат: функционирането на
Регистъра на длъжниците; организираните
и проведени обучителни
семинари, както и възможността по време на тези събития колеги от
цялата страна да се срещат, общуват и обменят добри практики;
електронният достъп до справки от НАП; изготвеният анализ на ТТРЗЧСИ;
функционирането на затворения форум в сайта на КЧСИ; конкурса за ПЧСИ;
комуникацията с държавните институции, информиране на членовете на КЧСИ
за задължения, произтичащи от закона, напомняне за изменения в закони и
други практики; обръщане към проблемите на отделния ЧСИ; срещите с
медиите; 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 от една страна, в лицето на екипа и
ръководството на КЧСИ срещат коректно, обективно и човешко отношение и
съпричастност към проблемите им, а от друга страна, това води до подобра комуникация между самите тях и реализирането на доста добри
инициативи като цяло – колегиалност, която в предишни години не са
усещали. 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 както обикновено са разнородни. Голяма част от
анкетираните ЧСИ считат, че съотношението членски внос спрямо дейността
на Камарата е добро и балансирано. Други – че размерът следва да се
завиши като се въведат различни ставки за различните кантори по
обективни критерии. Не на последно място, много колеги посочват, че
финансовата независимост на Камарата, би позволила да се засили и
авторитета на организацията. Някои ЧСИ изразяват мнението, че следва да
се увеличи и да се помисли за закупуването на собствен имот на
Камарата. Администрацията в момента се помещава в офиси, които са в
крайно незадоволително състояние, същото важи и за техниката.
Съществена част от критериите в анкетните карти се отнася за
очакванията
към
професионалното
поведение
на
частните
съдебни
изпълнители. Мненията на колегите в тази насока могат да бъдат
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групирани в три основни категории. На първо място, да се изясни
отношението
на
държавните
институции
спрямо
частните
съдебни
изпълнители – тук имаме завишена оценка за отчетния период - 4.28 /за
сравнение 3.93 през 2010 г./. На второ място, Камарата, като съсловна
организация на ЧСИ да осигурява навременна и изчерпателна обратна
информация към членовете си за протичащите процеси и дейности,
обобщаването на добрите практики в страната и излизането с общи
становища пред институциите по важни въпроси, касаещи съдебното
изпълнение – оценка 5.08 /оценка 4.87 е получена през 2010г./. На трето
място, отношението на обществото към професията трябва да се формира
чрез провеждането на по-широка медийна и разяснителна кампания за
функциите и задълженията на частните съдебни изпълнители – оценка 4.42
/за сравнение 4.37 през 2010г./.
Като цяло при отговорите на тази категория въпроси, частните съдебни
изпълнители са отчели по-голяма удовлетвореност и яснота по отношение
на очакванията за тяхното професионално поведение от страна на
институциите и обществото, в сравнение с миналата година. Съдейки по
крайният резултат от отговорите, към Камарата като тяхна професионална
организация, те нямат забележки в това отношение. 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
перманентно от СКЧСИ, МП и обществото в лицето на медиите. На въпроса
какво според ЧСИ може да се направи, за да бъдат по-ясни очакванията
към тях от страна на институциите и обществото, отговорите са насочени
в посока на: формулиране на ясни критерии, които да се наложат като
форма на поведение за всички съдебни изпълнители /ЧСИ и ДСИ/; тези
критерии да се прокламират широко пред обществото - чрез медиите, чрез
публикации в специализирани издания или чрез сайта на Камарата; да се
свежда до знанието на ЧСИ изчерпателна информация за най-често
срещаните нарушения, за които се образуват ДП; увеличаване броя на
националните конференции през годината, за да се популяризират и
уеднаквяват добрите практики; открито говорене за проблемите в
дейността ни; редовно посещение на организираните от КЧСИ семинари; потясно 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; да се прави ежегодна анкета с фокус-групи от
потребители на услугите на ЧСИ, защото така се формулират най-ясно
очакванията на обществото, които са сложен комплекс от множество частни
и публични интереси, и т.н.
Разбира се, има и критики. Според анкетираните участници през 2012г.
следва да се подобри дейността в следните направления: уеднаквяване на
практиките в канторите; реализирането на по-голям самоконтрол от самите
ЧСИ, които да се стремят да бъдат максимално прозрачни, точни, етични и
коректни в работата си; повече положителни медийни изяви; повече
обучения и семинари; по-голямо взаимодействие със законодателната и
изпълнителната власт; по-добра комуникация с МП, ВКП и ВКС, обобщаване
на добрите практики и по-честото им издаване в Сборник «Принудително
изпълнение»; създаване на оптичен архив на КЧСИ; подобряване и
оптимизиране на интернет страницата и затворения форум на ЧСИ;
ускоряване и завършване на промените, касаещи електронния обмен и
документооборот с институциите; по-добро планиране и изпълнение на
дейности за дългосрочен период и др.
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Въпреки градивната критика и препоръките, самите частни съдебни
изпълнители като цяло и за пореден път си поставят ниска оценка /3.97/
за своето лично участие и принос в работата на Камарата, което само 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

И през 2011г. Съветът на камарата, в изпълнение на политиката си за
максимална близост до проблемите на всеки ЧСИ, 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.
Първата за годината Национална конференция на частните съдебни
изпълнители се проведе на 4 юни 2011г. в град Банско, хотел „Кемпински
Гранд Арена”. В дневния ред бяха включени за разглеждане много важни
въпроси, касаещи дейността на членовете на Камарата. Представени бяха
резултатите и обобщените изводи от срещите между ръководството на КЧСИ
и различните институции. Председателят на КПЕ представи кратък доклад
за резултатите от приключилия втори годишен мониторинг на канторите на
ЧСИ в цялата страна. Направи се и преглед на работата на Регистъра на
длъжниците, който реално беше стартирал с издаването на справки за ЮЛ и
ФЛ един
месец по-рано. Обсъдиха се и редица конкретни процесуални
въпроси и проблеми в съдебното изпълнение.
Делегатите на Националната конференция в Банско излязоха с Протестна
декларация, в която изразиха острото си възмущение от направените
промени в чл. 431 от ГПК, които направиха достъпът на съдебните
изпълнители
(държавни
и
частни)
до
информацията
за
длъжника
изключително труден и бавен, поради наложеното плащане от страна на
взискателите на «съответни» такси на държавните и общински органи. В
декларацията частните съдебни изпълнители на РБългария най-отговорно
поискаха от институциите спешни промени и нова редакция на релевантните
текстове от ГПК, за да не се стигне отново до превръщането на съдебното
изпълнение у нас в проблем за стотиците хиляди кредитори, за
икономиката, бюджета на страната ни, както и за съдебната система като
цяло.
На 8 октомври 2011г. гр.Хисар стана домакин на втората за изминалата
година Национална конференция на частните съдебни изпълнители, която
също беше много полезна за членовете на КЧСИ, взели участие в нея.
Наред с актуалната информация по въпроси и проблеми на съдебното
изпълнение, присъстващите обсъдиха предстоящата съвместна дейност между
ЧСИ и стуктурите на НАП в страната, съгласно подписаното и влязло в
сила Споразумение за сътрудничество относно редът и начинът за
осъществяване на взаимодействие и обмен на данни, представляващи
данъчна и осигурителна информация за длъжниците. Дискутирани бяха и
други дейности по текущи проекти на Камарата – такива като Анализът на
ТТРЗЧСИ, предстоящите конкурси за ПЧСИ и ЧСИ, разработването на система
за налагане на запори от ЧСИ по електронен път. Голяма част от времето
на работния форум беше посветено на дискусии и коментар за уеднаквяване
на практиките на ЧСИ във връзка с прилагането на ГПК. Обсъдиха се много
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казуси, които са спорни и произтичащите от тях проблеми в работата на
съдебните изпълнители.
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.
През отчетния период се провеждаха регулярно и регионални работни срещи
на ЧСИ от по-големите райони в страната – София, Пловдив, Бургас и др.
През 2011г. продължи добрата традиция за провеждане на футболни срещи
между символичните отбори на ЧСИ – Пловдив и ЧСИ – София, към които се
присъединяват и ЧСИ от страната. Като завършваща част на двете
национални конференции – през м. юни в гр. Банско и през м. октомври в
гр. Хисар, се проведоха футболните двубои. С радост отбелязваме, че
всяка следваща футболна среща събира все повече почитатели сред ЧСИ и
ПЧСИ, които подкрепят двата отбора. Дори при разменени резултати при
всяка среща между двата отбора, всеки път най-голяма победа печели
спортсменството и добрия колегиален дух.
През изминалата година се постави начало и на друга позитивна спортна
проява. По случай Деня на юриста 16 април и редом с провеждания
Международен семинар на Нотариалната камара в гр. Пловдив, се състоя
футболна среща между сборния отбор на Нотариалната камара и отбор на
ЧСИ от Пловдив. КЧСИ продължи да взаимства опит от Нотариалната камара
в организацията на спортни прояви, които да подпомагат професионалните
и лични контакти между ЧСИ и нотариуси.
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
последователна
политика
за
повишаване
на
информираността, с цел всички колеги да бъдат постоянно в течение за
дейностите и ангажиментите на професионалната ни организация.

3.2.Взаимодействие с институциите

През 2011 година Камарата на ЧСИ реализира множество инициативи, срещи
и взаимодействия с институциите на Република България.
Още в началото на годината, КЧСИ продължи инициативите си от
предходната година за създаване на възможности за комуникация с
институциите и обмен на документи по електронен път. През м.януари бе
изпратено писмо до Столична община – Дирекция „Приходи и администриране
на местни данъци и такси” с предложение за размяна по електронен път на
исканията за справки и документи, съдържащи данни за длъжниците по
изпълнителните дела, като Камарата дори предложи изработването на
необходимия за целта софтуер. И към настоящия момент няма официален
отговор на отправеното предложение.
През същия месец продължихме упорито да изискваме от Агенция по
вписванията финализиране на разговорите за осъществяване на електронен
обмен на документи и среща, на която този въпрос да намери своята
реализация. Агенция по вписванията насрочи среща за 15 февруари 2011г.,
която се не се състоя, поради неявяването на представителите на
държавната институция.
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В края на м.януари 2011г. Камарата изпрати писмо до Национално
сдружение на общините в Република България, с което предложихме
съвместни действия за подобряване работата и взаимодействието между
Камарата на ЧСИ, респ.
нейните членове
и отделните
общински
администрации в страната. На 16 февруари
се състоя среща между
представители на двете институции. Като резултат – някои от поставените
проблеми действително бяха преодолени, но други, сред които и обмяната
на документи по електронен път – все още не са намерили решение.
В същия период Камарата изпрати писмо и до Министерство на вътрешните
работи с предложение справките за притежаваните от длъжниците МПС да се
изпращат и получават по електронен път. След писмото от края на
м.януари, последваха още две от м.април, както и среща между зам.министър Веселин Вучков и г-н Георги Дичев на 6 юли 2011г. През
м.октомври 2011г. се състояха и две срещи между експерти от КЧСИ и МВР
в стремеж да се потърсят технически решения на поставеното задание. За
съжаление, последно полученият в Камарата в края на м.ноември 2011г.
отговор от МВР гласи, че нито директен достъп до масивите на МВР, нито
електронен обмен на документи между ЧСИ и службите КАТ в страната към
настоящия момент е възможен.
През
м.март
2011г.
Камарата
депозира
писмено
становище
до
Конституционния съд на Република България, относно конституционно дело
№2/2011г. КЧСИ официално подкрепи аргументите на Омбудсмана в частта,
относно противоконституционност на чл.75, т.5 от Закона за българските
лични
документи,
но
по
отношение
на
аргументите
за
противоконституционност на чл.76, т.6 от ЗБЛД, Камарата изложи
аргументи в полза на противоположната теза.
На 17.03.2011г. се състоя среща между г-н Георги Дичев и зам.-министъра
на правосъдието г-жа Жанет Петрова - Босева, на която Камарата запозна
ведомството с проблемите в принудителното изпълнение, с тези, които
срещаме във взаимоотношенията си с Агенция по вписванията, както и с
основния – изменението на чл.431, ал.4 ГПК. От страна на Министерството
бе засвидетелствана воля за подкрепа и съдействие.
На 18.04.2011г. членове на ръководството на Камарата на ЧСИ се срещнаха
с представители на Агенция по геодезия, картография и кадастър. На
срещата бяха обсъдени основните затруднения, които ЧСИ срещат при
работата си с агенцията. Поставиха се за решаване следните въпроси:
 откриване на възможност за централизирано издаване на скици и
схеми, не само от териториалните служби,
 добавяне на възможност в сайта icadastre.bg за генериране,
визуализация и разпечатване на скиците/схемите, удостоверени
(подписани) с електронен подпис,
 възможност за ЧСИ да инициира процедура по изменение в
Кадастралните карти по региони за нанасяне на пропуснат имот при
нежелание на длъжника да направи това,
 обслужване на ЧСИ с предимство на гишетата,
 безплатно издаване на скици и схеми по дела за издръжка и за
публични вземания.
За съжаление, в края на годината все още нямаше инициирани действия от
страна на АГКК по нито един от посочените по-горе пунктове. По този
начин целенасочено полаганите усилия на Камарата на ЧСИ за постигане на
някакви, макар и частични резултати, които биха облекчили и осмислили
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работата на всички страни в този процес, не успяха да се увенчаят с
успех.
Като продължение на традицията на КЧСИ през годините да поддържа и
развива „топлата връзка” с представителите на българския бизнес, за да
има взаимно разбиране и решаване на общите ни проблеми, на 20.04.2011г.
в гр. София, гранд-хотел „София”, се състоя поредната кръгла маса с
представители на бизнеса на тема: „Актуални въпроси и състояние на
частното
съдебно
изпълнение”.
На
форума
присъстваха
над
35
представители на банките и българския бизнес в лицето на Българската
Стопанска
Камара,
Българската
Търговско
–
Промишлена
Палата,
Асоциацията на индустриалния капитал, Института за пазарна икономика,
Българска асоциация за лизинг, Асоциация на активните потребители,
представители на адвокатурата и др. Събитието бе изключително полезно
за присъстващите, които размениха мнения и обобщиха предложения за
създаване на добри практики и взаимодействие между частните съдебни
изпълнители с бизнеса в България.
На 4 юни на Национална конференция на ЧСИ в гр.Банско, беше гласувана и
приета Декларация на КЧСИ, относно изменението и допълнението на чл.431
ГПК, разпратена до институциите в страната, имащи отношение към
съдебното изпълнение. С нея гилдията ясно и кагорично още веднъж изрази
становището си спрямо крайно негативната политика на блокиране
бързината и ефективността на принудителното изпълнение.
На 6 юни 2011г. Председателят на КЧСИ отново се срещна със Заместникминистър Жанет Петрова-Босева, на която среща за пореден път беше
обсъден основният въпрос с изменението на чл. 431 ГПК. Министерството
даде обещание за ревизия на текста и предложения за преодоляване на
проблема. Резултат няма и до настоящия момент.
На 14 юни 2011г. се състоя среща между ръководствата на КЧСИ и
Асоциация на банките в България, чиято цел беше обсъждане на
предложението на АББ за промяна в Тарифата за таксите и разноските към
ЗЧСИ. Камарата мотивирано представи своето становище по въпроса, а
предложението беше оставено без реални последици от страна на
Министерство на правосъдието.
Камарата на ЧСИ организира на 2 юли 2011г. в с.Боженци конференция на
тема „Съдебните и публични изпълнители за повече бързина, ефективност и
приходи в бюджета”. На конференцията присъстваха Зам.директора на НАП
г-жа Димана Митева, Директори на дирекции в Агенцията, държавни съдебни
изпълнители, както и цялото ръководство на КЧСИ. На форума бе подписано
споразумение за взаимодействие
и обмен на информация, с което на
практика успяхме да реализираме електронния обмен на документи. Вече
почти всички частни съдебни изпълнители в страната работят успешно с
регионалните структури на НАП съгласно клаузите на това споразумение. В
края на 2011г., на 14 декември, отново проведохме среща между
ръководствата на Камарата и НАП, на която се обсъдиха практическите
аспекти от прилагането на споразумението и се взеха решения за неговото
актуализиране, с оглед необходимостта от отстраняването на реалните
технически и др. проблеми, възникнали в периода на реалното му
прилагане. Друг много положителен резултат от съвместната среща на
двете институции беше постигнат под формата на решение за възлагане от
страна на НАП на ЧСИ събирането на частни държавни вземания. Камарата
на частните съдебни изпълнители оценява много високо усилията на
мениджърския екип на Национална агенция за приходите за постигане на
това
ефективно
и
ползотворно
сътрудничество.
Старанието
и
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ангажираността, които бяха демонстрирани по време на напрегнатата
работа на общите ни форуми, ни карат да вярваме, че съвместните ни
действия ще бъдат успешни за републиканския бюджет и че ще продължим с
общи конструктивни усилия да се справяме все така отговорно и успешно с
всички предизвикателства на работата ни.
През м.юли Камарата изпрати за съгласуване до Национална агенция за
приходите проект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър, проект за изменение на Закона за ДДС и Законопроект
за изменение и допълнение на ДОПК.
Предвид изминалите шест години от старта на реформата в съдебното
изпълнение, както и по повод предожение на АББ за преразглеждане на
ТТРЗЧСИ, на 1 август 2011г. Камарата на ЧСИ да възложи с договор на
външна организация - Институт за пазарна икономика /ИПИ/, изготвяне на
независим «Анализ на въздействието обстоятелствата и на Тарифата към
ЗЧСИ върху дейността на ЧСИ с препоръки за нейното усъвършенстване”. В
изследването, на принципа на представителната извадка, взеха участие 15
кантори в страната – 5 малки, 5 средни и 5 големи кантори.
Диференцирането им в тези категории се извърши на базата на критерий
«брой служители». От всички участници в процеса се изискваше подаването
на предварително разработен и одобрен от Съвета на КЧСИ електронен
въпросник. Анализът вече е готов и сред препоръките му се открояват
недопускането на актуализиране надолу на Тарифата, въвеждане на обща,
фиксирана такса при образуване на изпълнително дело, свободно
договаряне на възнаграждение за успех и промяна на т.26 от Тарифата с
въвеждане на нови процентни стъпки. Ръководството на КЧСИ изказва
благодарност на колегите ЧСИ, които взеха отговорно и дейно участие в
тази инициатива, както и на изключително професионалния екип на ИПИ,
ръководен от г-н Красен Станчев, които неуморно и всеотдайно работиха,
за да приключат проекта в договорените срокове.
През м.август 2011г. Камарата излезе с официално предложение до
Министър-председателя, Министерство на правосъдието и Столична община
за промяна в Закона за общинската собственост, с предложение решенията
на административния съд, относно размера на обещетенията при отчуждени
в полза на държавата имоти, да не подлежат на принудително изпълнение.
Официално становище по проблема не е изразено от нито една от
институциите-адресати на предложението.
През м.октомври Камарата изпрати писмо до НАП с искане и предложение
предоставяне на достъп от страна на ЧСИ до специалния регистър
държавните служители, поддържан от НАП. Отговорът от Агенцията беше,
тази информация е класифицирана и може да се предоставя само по реда
Закона за защита на класифицираната информация.

за
на
че
на

В началото на м.октомври Камарата инициира среща с Омбудсмана на
Република България, която се състоя на 5 октомври 2011г. На срещата
бяха обсъдени въпросите, които гражданите поставят пред обществения
защитник, във връзка с действията на частни съдебни изпълнители, както
и основните проблеми, стоящи пред принудителното изпълнение. Като
резултат на един от поставените от Камарата въпроси, Омбудсманът
изпрати писмо до Министъра на правосъдието, в което констатира, че са
налице сериозни проблеми при прилагането на Наредбата за определяне на
реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.
През м.ноември КЧСИ изпрати становище до Министър-председателя и
Главния прокурор на Република България, относно зачестилите случаи на
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призоваване на ЧСИ за явяването им пред поллицейските органи с цел
снемане на обяснения, по повод образувани пред тях изпълнителни дела.
Камарата отправи няколко предложения за взаимодействие, които обаче не
бяха възприети от МВР, а отговор на писмото от Главна прокуратура и до
настоящия момент няма.
В края на 2011г., през м.декември ръководството на КЧСИ, съвместно с
АББ и Банксервиз, положиха основите на един дългоочакван проект
„Изграждане на информационна система за електронен обмен на запорни
съобщения”. Проведоха се и първите срещи на съвместната работна група.
Нашите представители подготвиха за одобрение от Съвета на КЧСИ на
«Базови принципи, организация на процеса и типове бланки на електронни
запори». По проекта се работи с добри темпове и нямаме основания да
смятаме, че той няма да приключи успешно през 2012г.
Представители на Камарата 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, правнотехнически особености в друга страна-членка на ЕС. През отчетния период
се проведоха две срещи на страните-членки на ЕСМ в Брюксел - на 21 - 22
януари 2011г. и на 17 май 2011г. И на двете събития са присъствали наши
представители – г-н Делян Николов и г-н Катилин Попов.

3.3. Връзки с обществеността

Вече 6 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.
През годината журналисти от различни национални и регионални медии
/телевизия, преса и радио/ присъстваха на форуми, организирани от
Камарата – работни срещи, пресконференции, семинари и др. В резултат на
активната работа на колегите от Съвета на Камарата, които отговарят за
ресор «Комуникационна и застъпническа политика», и по-специално на
ръководителя на този ресор, през 2011г. предимно в регионалните и
националните ежедневници излязоха десетки 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.
Пример в това отношение беше и
проведеният 29 и 30 април 2011 г.
в гр. Велинград, гранд -хотел
„Велинград”, традиционен семинар с
представителите на медиите на тема
„Актуални
въпроси
на
частното
съдебно изпълнение”. Събитието се
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организира от Кaмарата на частните съдебни изпълнители, съвместно с
проект „Укрепване на системата на частно съдебно изпълнение в България”
/с финансовата подкрепа на програма Матра/. Първият ден на форума беше
посветен на представяне на резултатите за дейността на КЧСИ от
последната година и анализ на тенденциите в развитието на процесите и
на професията. Председателят на КЧСИ информира медиите за резултатите
от проведеното от КЧСИ и проекта Матра проучване на мнението на
кредиторите и длъжниците в изпълнителния процес за дейността на ЧСИ.
Представени бяха и резултатите от извършения в края на 2010г. от
Комисията по професионална етика към КЧСИ вътрешен мониторинг на
дейността в канторите на ЧСИ. Особен интерес за медиите представляше
изнесената от нас информация по прегледа от движението и резултатите от
приключили дисциплинарни производства срещу частни съдебни изпълнители
– най-често допусканите нарушения, видове и размер на наложените за тях
наказания, постановените решения на ВКС по обжалвани решения на ДК към
КЧСИ, брой на влезлите в сила наказания и т.н. Вторият ден от семинара
беше посветен основно на дискусия за набелязване на мерки за
преодоляване на негативните обществени нагласи към ЧСИ в условията на
криза и на индивидуални интервюта за пресата, телевизиите и радиата с
представители на ръководството на Камарата. Направен беше и анонс на
предстоящите дейности и събития в Камарата за 2011г. На присъствалите
представители на медиите бяха предоставени и писмени материали във
връзка с обсъжданите теми.
Участници в семинара бяха членове на СКЧСИ и повече от 20 български
топ-журналисти, които
след
приключването
на
събитието отразиха
резултатите от дейността на частните съдебни изпълнители в повече от 50
пространни публикации, интервюта и телевизионни предавания. Така
проведената работна среща отново потвърди трайната линия 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.
И през 2011г. продължи успешното сътрудничество между КЧСИ и вестник
«Банкеръ», което се изразяваше в периодично провеждани интервюта с
Председателя на КЧСИ и публикуването им в икономическото издание.
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 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.
Министерството и Съветът на КЧСИ провеждат независимо един от друг
политика на контрол и надзор над дейността на ЧСИ и следят за
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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 прецизен, което се доказва с броя на образуваните
дисциплинарни производства. За 2006г. те са 5 на брой, за 2007 – 4, за
2008 – 15, за 2009 – 21, за 2010г. – 21 и за 2011г. – 17. Наложените
наказания варират от порицание и глоба, включително в максималния й
размер от 10 000 лв, до лишаване от правоспособност на двама частни
съдебни изпълнители – за срок от три и една година.
Като помощен орган към Съвета на КЧСИ функционира деветчленна Комисия
по професионална етика /КПЕ/, която има своя организационна рамка и
правила за работа. Основните приоритети в дейността на КПЕ през 2011г.
отново гравитираха около: текущо наблюдение и последващ контрол върху
работата в канторите на ЧСИ; мониторинг и контрол на канторите;
събиране, систематизиране и анализ на получената информация от
мониторинга; 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. През 2011г. формата на провеждане на
годишния мониторинг на канторите, беше електронна и се състоя в периода
21 ноември – 15 декември. За целта, беше съставен и одобрен от Съвета
електронен въпросник. Той беше попълнен от всички ЧСИ и изпратен на КПЕ
за обобщение и анализи.

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 70 държави. В близко бъдеще към
международната професионална организация ще се присъединят още няколко
държави, които понастоящем се ползват със статута на наблюдатели и
асоциирани членове.
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. МССИ в момента работи върху един амбициозен
проект, насочен към създаването на Световен кодекс на изпълнителните
процедури, в сътрудничество с професионалисти от областта на правото и

21

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 3 до 5 март 2011г. българска делегация взе участие в поредица от
официални и работни форуми, които се състояха в естонската столица
Талин. В първия ден на визитата, се проведе ежегодната среща на
държавите – членки на Евродунав, а през следващите два дни Естонската
камара
на
съдебните
изпълнители
отпразнува
официално
и
много
емоционално своята 10-годишнина. Съвещанието на Евродунав тази година
мина под надслов «Позицията на съдебния изпълнител в рамките на
съдебната система». Участниците имаха възможност да обменят информация
за текущото състояние на съдебно-изпълнителните системи в технита
държави. Заместник – председателя на КЧСИ г-жа Елица Христова представи
пред своите колеги от Европа доклад за постиженията на Българската
Камара на ЧСИ. Тя обаче запозна колегите си и със сериозните проблеми,
които за съжаление в последните години произтекоха 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 направха 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
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».
През 2011г. Българската Камара на частните съдебни изпълнители уважи
поканите и присъства чрез свои представители и на честванията на три
кръгли годишнини от създаването на професионалните организации на наши
колеги от чужбина – 10-тата годишнина на Националния съюз на съдебните
изпълнители от Румъния през м.май, международна юбилейна конференция на
Холандската кралска асоциация на съдебните изпълнители през м.юни и 5тата годишнина от създаването на Македонската камара на съдебните
изпълнители през м.ноември.
Редовното заседание за 2011г. на световния Постоянен съвет на
Международния съюз на съдебните изпълнители се състоя на 24 и 25
ноември в централата на международната организация във френската
столица. Председателят и административният секретар на КЧСИ участваха в
работата на форума и тази година. В дневния ред на Постоянния съвет в
Париж бяха включени следните основни теми: приемане на доклада за
дейността на МССИ за 2010г.; приемане на нова държава – член на МССИ Сърбия; връзки на МССИ с Европейските и световни институции по
въпросите
на
съдебното
изпълнение;
доклади
за
дейността
на
субсидиарните организации Евронорд, Евромед и Евродунав; дейността на
научния институт «Жак Иснард»; финансов доклад за 2010г.; изказвания на
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делегациите; състояние и развитие на дейностите по текущите проекти на
МССИ – електронно правосъдие, анализ на тарифите на различните държавичленки, дистанционни интерактивни онлайн обучения и др.
През 2011г. Камарата на частните съдебни изпълнители беше домакин и на
едно посещение на чуждестранни колеги. Голяма делегация, начело с
Заместник министъра на правосъдието и посланика на СР Виетнам бяха наши
гости в края на м.септември. Посещението на виетнамската делегация беше
с цел проучване на модела на частното съдебно изпълнение в България и
се оказа изключително ползотворно и за двете страни. По време на
визитата за нашите високопоставени гости беше много важно да споделим с
тях опита и уроците, които българските частни съдебни изпълнители и
тяхната професионална организация са получили по време на прехода от
държавен към либерален модел на професията. Теми от голям интерес бяха:
протичането на законодателния процес, приемането и прилагането на ЗЧСИ;
предимствата и недостатъците на «смесения» модел /тъй като във Виетнам
идеята за паралелна система също е факт/; роля на Министерство на
правосъдието; роля и дейност на Камарата на ЧСИ; функциониране на
канторите на ЧСИ; структура на Тарифата за таксите и разноските към
ЗЧСИ; отговорност и застраховане на ЧСИ; дисциплинарен процес; надзор и
контрол върху дейноста на съдебните изпълнители; взаимодействието със
съда; мнението на обществото за новия модел и мн.други. По време на
тази визита се осъществиха и две посещения на кантори на частни съдебни
изпълнители в гр.София, където колегите ни от чужбина имаха възможност
на място да се запознаят с организацията и работните процеси в офиса, с
автоматизацията и компютъризацията на тези процеси, с деловодните и
архивиращи процедури, с електронния достъп до информация за длъжниците
и с обслужването на страни по изпълнителните дела в реално време.
На 19 и 20-ти май 2011 г. с тържествена конференция бе ознаменувано
финализирането на „Анализ на правната рамка на съдебното изпълнение в
България и препоръки за нейното усъвършенстване”, реализиран по проекта
МАТРА на Министерството на външните работи на кралство Холандия.
Събитието бе поредният етап от интеграционния процес на професията на
българските съдебни изпълнители с професионалните практики и структури
на европейските ни колеги.
Висотата на събитието бе акцентирана от
присъствието на първия секретар на посолството на Кралство Холандия,
зам. министъра на правосъдието на Република България, г-жа Жанет
Петрова - Босева, президента на Международния съюз на съдебните
изпълнители,
г-н
Лео
Нетен,
члена
на
управителния
съвет
на
Международния съюз г-н Йос Уитдехааг, г-н Крис Томпсън – главен
консултант на проекта за създаване на частното съдебно изпълнение в
България в рамките на програмата USAID.
Събитието бе уважено и от
изтъкнати съдебни изпълнители от Естония, Грузия и Република Македония.
Конференцията увенча близо петмесечна усилена работа по изготвянето на
анализ на българската законодателна рамка и идентифициране на
проблемите, които се нуждаят от усъвършенстване, както и законовите
дефицити, които следва да бъдат компенсирани в близко или по-далечно
бъдеще. В процеса на работата българските автори на проекта и членове
на КЧСИ Александър Дачев, Катилин Попов и Тодор Луков в тясно
сътрудничество
с
межуднародния
експерт
Йос
Уитдехааг,
съдебен
изпълнител
от
Холандия, изследваха
задълбочено редица законови
постановки, както и необходимостта от въвеждане на нови такива в
светлината на европейските норми и утвърдени професионални практики.
Предложенията и анализите на експертите, целящи да провокират развитие
на ефективни и адекватни на съвремието професионални практики и бъдещи
законодателни инициативи бяха изложени в специално книжно издание,
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разпространявано сред членовете
темите професионалисти.

на

КЧСИ

и

всички

заинтерсувани

от

3.6. Услуги, предоставяни на членовете на Камарата

3.6.1. Конкурс за помощник – частни съдебни изпълнители
През лятото на 2011г. със Заповед №ЛС-И-342/21.07.2011г. на Министъра
на правосъдието беше насрочен конкурс за помощник-частни съдебни
изпълнители, който се проведе в дните от 18.10.2011г. до 25.10.2011г.
Документи подадоха 228 кандидата, допуснати бяха 227. Изпитът е успешно
издържан от 183 души.
Към настоящия момент законнно овластените помощник-частни съдебни
изпълнители, които работят в кантори на ЧСИ от всички съдебни райони в
РБългария са 142 души. За сравнение през 2010г. действащите помощниксъдебни изпълнители бяха 104 души. Това показва повишаване качеството
на работа в канторите, което винаги е било основен приоритет в
дейността на Камарата.

3.6.2. Регистър на публичните продажби
Стартиралият през месец юни 2009
година
Регистър
на
публичните
продажи на Камарата на Частните
Съдебни
Изпълнители
изпълняваше
успешно своята роля и функции и
през цялата 2011 година. И тази
година неговата работа затвърди
убеждението, че това е единственият
съвременнен и
ефикасен способ за
добро разгласяване на публичните
продажби,
който
се
посреща
изключително
добре
от
всички
субекти
на
гражданския
оборот.
Неговото
съществуване
и
функциониране вече не е новина за
никого и същият се наложи като постоянен източник на информация за
медиите, бизнеса и гражданите по отношение на количеството, вида и
цената на предлаганите на публична продан недвижими имоти и движими
вещи. Регистърът постоянно бива цитиран в медиите при анализи на пазара
на имоти и на задлъжнялостта на бизнеса и гражданите. През 2011 година
на сайта на Регистъра са били публикувани малко над 15 000 обявления за
публични продани на недвижими имоти, както и 2 500 обявления за
продажба на движими вещи. Тези цифри сочат за едно почти двойно
увеличение на броя на обявленията, спрямо предходния отчетен период
/2010г./, както при недвижимите имоти, така и при движимите вещи.
Обяснението за това е както продължаващите трудности в икономическия
живот на страната, които се отразяват и на бизнеса и на гражданите,
така и трудността при реализирането на имуществото на длъжниците чрез
публична продан, което води до неколкократното обявяване на едно и също
имущество за продан и от там повишението в броя на обявленията.
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За изминалите дванадесет месеца на 2011 година страницата е посетена от
над 307 000 /триста и седем хиляди/ 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 27 % на уникалните посетители на страницата, в сравнение с 2010г.
Посоченият брой посетители са влизали на страницата почти 1 025 000
/един милион и двадесет и пет хиляди/ пъти и са разгледали общо над 25
000 000 /двадесет и пет милиона/ страници. Средният брой страници,
които преглежда един посетител е 25 бр. на всяко посещение, като
посетителите са прекарвали на сайта средно около 10 минути при всяко
посещение. Среднодневно сайтът е бил посещаван от около 3 000 /три
хиляди/ посетители, като през празничните дни посещаемостта също е
много висока.
Съгласно решение на Съвета на КЧСИ от месец януари 2011 година, през
изминалата година се проведе конкурс за избор на фирма, която да
разработи нов сайт за Регистъра на публичните продажби, който да отчете
натрупания досега положителен опит и да въведе нови фукционалности с
подобрен дизайн. В средата на годината беше избрана фирма -изпълнител и
с финансовата помощ на проекта „Матра“ на Кралство Холандия беше
реализиран нов интернет сайт. Същият премина тестове в края на годината
и е готов да замени досегашния сайт. С новия сайт се подобрява начина
на качване на обявленията, начина на търсене и сортиране от страна на
потребителите, както и се въвежда подобрена фукционалност по отношение
на администрацията на сайта. Чрез новите фукционалности на сайта се
цели да се събира и обратна информация за броя на реално осъществените
продажби, тяхната поредност, както и цената, на която е реализирано
продаваното имущество. Тази информация е ценна, както за Камарата, така
и много търсена от медиите, бизнеса и гражданите.
3.6.3. Регистър на длъжниците
През
2011
година
беше
стартиран
Регистърът
на
длъжниците,
поддържан
от
Камарата
на
Частните
Съдебни Ипзълнители. След
сравнително дълъг период на
тестване
и
неколкократно
отлагане, в началото на
месец юли 2011 официално
беше
даден
старт
на
неговата
работа.
Чрез
регистъра
на
длъжниците
частните
съдебни
изпълнители
получават
информация
за
заведените
изпълнителни дела при други
частни съдебни изпълнители
срещу лица, които са и
техни длъжници. По този начин се подобрява ефикасността при работата
срещу един и същ длъжник от няколко съдебни изпълнители едновременно.
Регистърът на длъжниците е уеб-базирана система, която може да се
достъпва от интернет, като съдебният изпълнител се легитимира с
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универсален електронен подпис или специален цифров сертификат, издаден
му от Камарата. В Регистъра на длъжниците може да се влезе автоматично
и от съществуващите електронни деловодни системи, които се използват от
частните съдебни изпълнители. По този начин нужната им информация е побързо достъпна, а синхронизирането на данните от личните им системи и
регистъра става автоматично.
Втората цел, която Регистърът си постави, беше да 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
за трети лица, когато търсената информация се отнася за юридически
лица. От стартитането му до момента, чрез ЦРД са направени над 1000
/хиляда/ такива справки, като техният брой нараства с всеки изминал
ден. Справките се изготвят след подаване на молба, придружена с
квитанция за платена такса, до който и да било частен съдебен
изпълнител
на
територията
на
Република
България.
Издадените
удостоверения се използват от лицата при кандидатстване за кредит,
обществена поръчка и др., както и за проверка на доброто име на
търговци – контрагенти. За момента количеството справки не е
задоволително, с оглед на търсения финансов резултат в полза на
Камарата, но се очаква справките да стават все повече. Работи се и по
въвеждане на абонаментен, платен достъп за всички лица с правен
интерес, като банки, лизингови компании и т.н., което ще увеличи
многократно приходите за Камарата.
Към настоящия момент в Регистъра на длъжниците са качени над 618
000 /шестотин и осемнадест хиляди/ изпълнителни дела от всички частни
съдебни изпълнители. Като единствен проблем пред работата на ЦРД все
още остава евентуалното му непопълване или некоректно попълване от
страна на някои частни съдебни изпълнители, която практика ще бъде
предмет на нарочни проверки от страна на Камарата, чрез нейните
компетентни органи.

3.6.4. Обучение
През 2011г. Камарата на ЧСИ реализира много успешно един доста наситен
и съдържателен учебен план, предварително одобрен и разпределен по
месеци в график от Съвета на Камарата. Трябва да признаем, че досега не
сме провеждали със собствени сили и средства в рамките на една
календарна година такъв брой обучителни семинари за ЧСИ, служители в
канторите и външни представители на другите юридически гилдии.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧЕБЕН ПЛАН 2011г.

Месец

Дата

Януари 2011

14-15 януари

Януари 2011

22 януари

Обучение

Брой
присъствали
участници

Съдебно
изпълнение по
ДОПК - София/
Връчване и
призоваване по
ГПК - Обучение за
призовкари Стара Загора

53

30

26

Февруари 2011

26-27 февруари

Изпълнително
производство по
ГПК - София

82

Март 2011

11 март

Връчване и
призоваване по
ГПК - Обучение за
призовкари София

23

Април 2011

8-9 април

36

Април 2011

27-28 април

Юни 2011

25 юни

Юни 2011

26 юни

Юли 2011

9 юли

Септември 2011

17-18 септември

Октомври 2011

1-2 октомври

Октомври 2011

7 октомври

Октомври 2011

22-23 октомври

Проблеми на
особените залози.
Принудително
изпълнение по ЗОЗ
– Велико Търново
Успешни бизнес –
практики за
частни съдебни
изпълнители.
Стандарти за
качествено
управление на
канторите
Организация на
дейността в
кантората на ЧСИ.
Условия и ред за
водене на
служебния архив София
Принудително
изпълнение по АПК
-София
Данъчни
задължения на ЧСИ
по ЗДДС и ЗДДФЛ.
Актуални въпроси,
свързани с
принудителното
изпълнение София
Права,
задължения,
правомощия и
отговорности на
помощник-частните
съдебни
изпълнители София
Принудително
изпълнение от
ЧСИ. Права,
задължения,
правомощия и
отговорности София
Практически
казуси и въпроси
по ГПК - Хисар
Принудително

14

15

35

35

48

64

151

20

27

Ноември 2011

19 ноември

изпълнение по
ДОПК. Практически
казуси и въпроси
- Пловдив
Европейско
законодателство в
сферата на
съдебното
изпънение Пловдив

34

ОБЩО: 640 обучени
участници

По общо мнение на колегите от цялата страна, екипът и ръководството на
КЧСИ са се справили много по-успешно с тази нелека задача, като се
вземат за сравнение резултатите за степента на удовлетвореност от
предоставянето на този вид услуга за членовете през годините:

Оценка на организираните от КЧСИ обучения по години

2006г.

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

2007г.

4.96

4.80

4.81

2008г.

4.90

4.79

5.00

2009г.

4.52

4.66

4.53

4.34

2010г.

4.47

4.72

4.75

4.66

2011г.

5.00

5.06

5.10

4.97

4.03
4.31
4.78

Като естествено продължение на работата по обучителната стратегия на
Камарата /визия, приоритети и цели/, на последното си заседание през
м.януари 2012г. Съветът на КЧСИ изготви план и график на обученията за
2012г. за членовете на гилдията. Като резултат, планираната обучителна
програма и графикът на семинарите за настоящата година са отново доста
разнообразни и с голяма честота. Общо ще бъдат проведени повече от 12
курса по различни теми, касаещи работата на ЧСИ, ПЧСИ и техните
служители в канторите – средно по едно обучение всеки месец до края на
годината. Успешните резултати от изминалата 2011 година ни дават
надеждата, че тази амбициозна задача, с която сме се заели, ще доведе
наистина до повишаване на професионалната квалификация както на ЧСИ,
така и на персонала в техните кантори. А оттам – и до качеството и
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удовлетвореността от тази услуга, предлагана от Камарата за нейните
членове.
Да не забравяме, че видът и честотата на провеждане на обучителни
курсове от Камарата се определя до голяма степен и от интереса на
членовете на гилдията, както и от външни потребители. Ето защо
призоваваме колегите да бъдат активни и съпричастни и свободно да
правят
предложения
в
Камарата
за
нови
и
интересни
идеи
за
професионалното им обучение.
3.6.5. Информационни и административни услуги
Анализът на резултатите от изминалата 2011г. показва, че членовете на
Камарата дават една много висока положителна оценка на начините на
използване на комуникационните инструменти. От една страна, те са много
доволни за навременната, точна и изчерпателна информация, която
получават относно дейностите на Камарата. От друга страна, изпитват
сигурност и спокойствие, 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 и регионални срещи през годината. Всеки член на
Камарата има отговорността за изграждане на имиджа на професията. Както
има правото да изисква актуална информация и качествени услуги, така
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.
Все
пак
е
добре
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. На
първо място, създадохме нова секция
«Съдебна практика».
След 6 години
ефективна
работа
на
частните
съдебни изпълнители, вече се натрупа известна съдебна практика под
формата на полезни и интересни съдебни актове по принудителното
изпълнение. Ние публикуваме тези решения на съдилищата в новата секция
на сайта на КЧСИ, за да са в полза на страните в изпълнителния процес,
както и с цел уеднаквяване на практиката на съдебните инстанции в
цялата страна. На второ място, обогатихме съдържанието на секция «Важни
документи» в частта «Правни норми на ЕС». Там сме се постарали да
публикуваме 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.
С цел максимална информираност на своите членове за всички публикации в
медиите, отразяващи дейността на частните съдебни изпълнители, и тази
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година Камарата поднови договора с информационна агенция «Фокус» - наш
медиен партньор в много съпътстващи проекти и събития на КЧСИ.
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 информирани за националните и регионални медийни 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 2012г.
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.

3.6.6. Други услуги
3.6.6.1. Сборник „Принудително изпълнение”
В края на 2011г. влезе за печат и 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 теми като: отговорността на съдебния
изпълнител
за
вредите
от
процесуално
незаконосъобразна
публична
продан;
принудителното изпълнение на публични вземания
по реда на ДОПК и събирането на публични
общински вземания по реда на ГПК. Публикували
сме и много полезни насоки на европейски
експерти
относно
ефективното
прилагане
на
европейските
стандарти
в
областта
на
изпълнението на съдебните решения, както и
становища на МССИ относно статута и функциите
на съдебните изпълнители в Европа.
От особено значение за Камарата е събирането, обобщаването и
уеднаквяването на практиката в съдебното изпълнение, основен път за
което е издаването на сборника «Принудително изпълнение». Още през
2007г. Камарата на частните съдебни изпълнители инициира издаването на
сборника, в който се поместват коментари на съдебни решения, мнения и
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статии на съдии, адвокати, преподаватели
въпросите на принудителното изпълнение.

и

съдебни

изпълнители

по

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
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.
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, идеята за издаването на сборник, в който са включени
разнопосочни съдебни решения и компетентен коментар, е част от широкия
спектър от дейности на Камарата през последните пет години.
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.

3.6.6.2. Проект по програма Матра на холандското правителство
От 1-ви септември 2008г. до 30 юни 2011г.
Камарата на частните съдебни изпълнители беше
бенефициент
по
„Проект
за
укрепване
на
системата
на
частно съдебно изпълнение в България”. Проектът
беше финансиран от правителството на Kралство Нидерландия по програмата
Матра и са управляваше от Центъра за международно правно сътрудничество
(ЦМПС) – неправителствена организация, в която е представена цялата
правна общност на Нидерландия и която осигурява широка и последователна
експертна помощ. Проектът беше насочен към Камарата и нейните членове,
персоналът в
канторите на ЧСИ, правните професии и
широката
общественост.
Целите,
които
проектът
си
поставяше
бяха
хармонизиране
на
законодателната рамка, повишаване на професионалната компетентност на
частните съдебни изпълнители и техните служители и подобряване на
познаването и разбирането на системата на частно съдебно изпълнение
между другите правни професии и обществеността. Проектът работеше и за
информиране на широката общественост. Центърът за международно правно
сътрудничество – Холандия, ни предостави консултантска помощ като
ангажира водещи правни експерти в хармонизирането на законодателната
уредба.
Проект «Укрепване на системата на частното съдебно изпълнение в
България» трябваше да приключи в края на м.февруари 2011г. Но поради
редица обективни причини изпълнението на някои от дейностите се забави
във времето. В края на м.септември 2010г. ръководителят на проекта г-н
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Винкен получи разрешение от Холандското правителство чрез програма
Матра за продължаване и финализиране на започналите вече дейности до
края на м.юни 2011г. Ето защо реално проектът приключи в средата на
2011г. Немалко работа беше свършена успешно от всички участващи
партньори, и то с много добри резултати.
През м.април 2011г. в гр. Велинград с много положителни резултати
премина традиционният годишен семинар за представители на медиите и
резултатите от него бяха достатъчно изразителни – повече от 60
публикувани и излъчени чрез медиите позитивни разяснителни за широката
общественост материали за Камарата и дейността на нейните членове.
По същото време се проведе и дългоочаквания семинар за ЧСИ и служители
в канторите по приложението на Наръчника за качествено управление в
канторите. Участниците в него – ЧСИ и представители от канторите им, не
бяха много, но всички са оценили много високо неговото качество в
анкетните карти.
С финансовата помощ на програма Матра се изгради и новия сайт за
публични продажби на КЧСИ. Благодарение на този факт, вече имаме един
модерен, многофункционален и много по – мощен инструмент за публична
разгласа на обявленията за публични продани, извършвани от частните
съдебни изпълнители на територията на РБългария. Независимо, че
неговото съществуване все още не е залегнало в императивните норми на
ГПК, а само като задължение на ЧСИ съгласно решение на Съвета на
Камарата, въпрос на време е това да се случи и в Парламента с
гласуването на съответните текстове в чл. 487 от ГПК.
На 19 и 20-ти май 2011 г. в гр. София се проведе международна
конференция, която беше финален и много успешен завършек на една от
основните дейности по проекта, а именно: „Анализ на правната рамка на
съдебното
изпълнение
в
България
и
препоръки
за
нейното
усъвършенстване”. На събитието присъстваха официални гости и съдебни
изпълнители от страната и чужбина. Конференцията завърши и с официална
пресконференция за журналисти по повод успешното приключване на проект
„Укрепване на системата на частно съдебно изпълнение в България”.
Партньорите в проекта се надяват, че с изпълнението дейностите през
тези две години и половина са успели да подобрят системата на частно
съдебно изпълнение в България като инструмент за осигуряване на
ефективното прилагане на закона, нейната стабилност и усточйвост
посредством широкото разгласяване на резултатите от проекта и
повишаване на общественото доверие в ползите от либералния модел на
професията.

3.6.7. Услуги в процес на развитие

Изграждането на нов сайт на Централния регистър на длъжниците с повече
функционалности и възможност за абонамент на корпоративни клиенти, е
сред приоритети на Камарата през 2011г.
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 неоценим източник на информация за всички
заинтересовани лица в изпълнителния процес.
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Наши представители участват и в работна група по изпълнението на проект
„Изграждане на система за електронен обмен на запорни съобщения” –
съвместна инициатива на КЧСИ, Борика Банксервиз и някои банки. Проектът
е на идейна фаза и стартира в самия край на 2011г., но амбициите на
всички заинтересовани страни са дейностите да се изпълняват максимално
бързо и през 2012г. да можем да се поздравим с още едно постижение в
областта на модерното, ефективно и бързо европейско съдебно изпълнение!
През настоящата 2012г. се предвижда "Сборник Принудително изпълнение"
да бъде издаден в тираж от поне две книжки за календарната година, с
оглед на натрупването на практика и проблеми по изпълнението във връзка
с прилагането на разпоредбите на ГПК, както и с належащите потребности
на членовете на КЧСИ от уеднаквяване на практиката при и по повод
изпълнението на служебните им функции. Изданието ще продължи да се
издава и разпространява от Камара на частните съдебни изпълнители.
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Д О К Л А Д

за дейността на Дисциплинарната комисия
на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2011 година

През 2011 година работата на Дисциплинарната
комисия
към
Камарата
на
частните
съдебни
изпълнители бе изключително интензивна. Общият
брой на образуваните дисциплинарни производства
през отчетния период е 17 (седемнадесет), от които
9 (девет) по искане на Министъра на правосъдието и
8 (осем) по решение на Съвета на КЧСИ.
През изминалата година, както и през целия
тригодишен мандат на Дисицплинарната комисия,
работата
й беше сериозно затруднена, поради
оттеглянето от ангажименти към същата на ЧСИ
Николай Желев – редовен член и Милкана Македонска
– резервен член от квотата на КЧСИ, както и от
прекомерната
ангажираност
на
Силви
Чернев
и
Костадинка Арсова от квотата на МП. Това наложи
останалите членове на комисията – седем на брой,
да бъдат постоянно комбинирани в различни състави,
да положат повече усилия, да увеличат работата и
собствения си принос, за да са налице към
настоящия момент отчетените резултати.
През отчетния период са проведени заседания по всички 17 (седемнадесет)
дела. Постановени са общо 7 (шест) решения, от които влезлите в сила
към настоящия момент са 4 (четири), 2 дела са висящи пред ВКС. Общо 3
(три) решения на Дисциплинарната комисия са обжалвани по реда на чл.73,
ал.2 от ЗЧСИ. 2 (две) жалби са подадени от ЧСИ и 1 (една) от Министъра
на правосъдието. Към момента на изготвяне на доклада, само по една от
жалбите има решение на ВКС, което изцяло потвърждава това на
Дисциплинарната комисия и оставя в сила наложената на ЧСИ глоба.
Наложените наказания от дисциплинарите състави са както следва:
- по 4 дела се налага наказание по чл.68, ал.2, т.2 – глоба, като
размерът им е от 1 000 до 10 000 лв.,
- по 1 дело не е наложено накзание;
- по 2 дела наказанията са по чл.68, ал.1, т.1 - порицание. То е
наложено на ЧСИ Миглена Минкова, рег.№768, район на действие Окръжен
съд Сливен и ЧСИ Захари Димитров, рег.№808, район на действие Окръжен
съд Варна.
През отчетния период не е платена нито една от наложените глоби.
През 2011г. в Камарата на ЧСИ са постъпили общо 359 жалби (за сравнение
през предходната година броят им е 321, а през 2009г. - 282). Съветът
на Камарата на ЧСИ е счел, че 7 от тях са основателни и констатираните
нарушения са повод за налагане на дисиплинарно наказание. И през 2011
година инициативата от страна на Министъра на правосъдието за
образуване на дисциплинарни производства запази високия си ръст. Прави
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впечатление обаче тенденцията да се отправят искания за ангажиране
дисциплинарната отговорност на ЧСИ, без извършените проверки да са
скрепени със сериозен доказателствен материал. Почти всеки доклад на
финансов
инспектор
завършва
с
предложение
за
дисциплинарно
производство, без да са налице обективните изисквания на закона за
това, а визираните нарушения не представляват виновно нарушение на
закона и Устава на Камарата, а пропуски в ежедневната работа по
принудително
изпълнение.
За
пример
–
според
Министерство
на
правосъдието ЧСИ следва да понесе дисциплинарна отговорност, защото не
е спазена нормата на чл.373, ал.1, т.1 от ЗСВ??, тъй като след като
пред ЧСИ е депозирана молба за оттегляне на жалба срещу негови
действия, същият не е изпратил молбата до Министерство на правосъдието.
Друго изключително „тежко нарушение” според МП е начисляването на т.26
от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ и върху адвокатското
възнаграждение и съответно включването му в материалния интерес по
делото.
През изминалата 2011г. Дисциплинарната комисия към Камарата бе
изненадана с нов вид искане за образуване на дисциплинарно производство
от страна на Министъра на правосъдието, а именно – срещу помощникчастен съдебен изпълнител. Съветът на КЧСИ и ДК застъпиха мнението, че
ПЧСИ не е субект на дисциплинарна отговорност по ЗЧСИ, защото не е
лице, на което държавата е възложила властнически функции по
принудително изпълнение.
Анализът на дейността на комисията през отчетния период показва, че
някои от основните нарушения са:
1.

Грубо нарушаване на процедурите по публична продажба на
недвижими имоти;

2.

Несъобразяване с постановените от съда актове – особено
що се касае до спиране на изпълнителното дело;

3.

Липса на изискани от Агенция по вписванията удостоверения
за тежести върху процесните имоти;

4.

Липса в обявленията за публична продан на информация за
налична ипотека и сумата по нея върху имота;

5.

Грубо нарушаване на местната компетентност по чл.427 ГПК
и местната подсъдност при регистрация на публичните
продажби на недвижими имоти;

6.

Продължава практиката, констатирана като нарушение и през
предходните
години,
а
именно
–
несъобразяване
с
разпоредбата на чл.455, ал.2 ГПК
и неотразяване на
извършените
погасителни
плащания
на
гърба
на
изпълнителния лист;

7.

Нарушаване разпоредбата на чл.79 ЗСЧИ като не се изготвят
сметки за начислените такси;

8.

По делата масово се наблюдава нарушаване разпоредбата на
чл.80 ЗЧСИ и липса на събрани и внесени авансови такси от
страна на взискателите;

9.

Нарушаване на чл.465 чл.483 ГПК - пристъпване към
изпълнителни действия без ЧСИ да се е уверил по надлежния
ред в собствеността на процесния имот;
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10.

Несъобразяване с т.26, забележка 4 от Тарифата за таксите
и разноските към ЗЧСИ за приспадане на събраната такса за
опис на недвижим имот по т.20 от Тарифата;

11.

Системно
жалби;

12.

Липса в протоколите за опис на началната цена, от която
ще започне наддаването в публичната продан;

13.

Системно и масово несъобразяване с разпоредбите на
Наредба №4/06.02.2006г. за служебния архив на частните
съдебни изпълнители.

неадминистриране

на

постъпилите

в

канторите

Изключително тревожната тенденция, която се запазва през годините е
системност при извършване на нарушенията от един и същи вид, както и
фактът, че срещу едни и същи частни съдебни изпълнители постъпват
множество жалби, обикновено основателни, изложените обстоятелства по
които са годни да ангажират дисциплинарната им отговорност. Въпреки
наличието на няколко образувани производства срещу едни и същи ЧСИ,
нарушенията продължават.
Като категоричен извод за изминалите три години се налага фактът, че
ВКС потвърждава постановените от ДК решения. Мотивите за ангажиране
дисицплинарната отговорност на ЧСИ намират своето потвърждение и в
актовете на съда.
Сред интересната практика на ВКС са две решения, при които съда
отхвърли исканията на Министерство на правосъдието за ангажиране
дисицплинарната отговорност на ЧСИ, в случаите, когато същия не е
изпратил копие на изпълнителното дело в Инспектората към МП.
Магистратите потвърдиха тезата, че това представлява нарушение на
чл.22, ал.3 ЗЧСИ и, че контролният орган следва да извърши своята
проверка по надлежния ред – лично в кантората на ЧСИ или след
изискаване и представяне на копия от документи по делото.
През целия тригодишен мандат на Дисциплинарната комисия към Камарата на
ЧСИ са образувани общо 59 дисциплинарни производства:
- 2009г. – 21,
- 2010г. – 21,
- 2011г. – 17.
През 2009г. съотношението
по искане на Съвета на
правосъдието. През 2010г.
(дванадесет) по искане на

е както следва: 15 (петнадесет) са образувани
Камарата и 6 по инициатива на Министъра на
- 9 (девет) по решение на Съвета на КЧСИ и 12
Министъра на правосъдието.

За периода 2009г.-2011г. наложените и влезли в сила наказания са, както
следва:
Порицание – четири (4) на брой;
Глоба – двадесет и една (21) на брой;
Предупреждение за лишаване от правоспособност – едно (1);
Лишаване от правоспососбност - едно (1) за срок до три години;
Без
наложено
производства.

наказание

са

завършили

осем

(8)

дисциплинарни

Две дела, образувани през 2010г. още чакат произнасяне от ВКС.
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За целия отчетен период наложените глоби са в размер на 102 800 лв., от
които към настоящия момент в бюджета на Камара на ЧСИ са постъпили 48
382 лв.

Поля Руйчева,
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 2011 година

Уважаеми колеги,
През изминалата 2011 година, продължи да се утвърждава
практиката
Съвета
на
Камарата
да
работи
законосъобразно,
принципно,
прозрачно
и
полезно.
Повиши се и неговата ефективност. С 22 % нарасна броят
на взетите решения. Проведени са 10 редовни заседания,
на които са взети общо 476 решения, от които 397 по постъпили жалби и
79 - по оперативни и стопански въпроси. Заседанията са провеждани
редовно и при необходимия кворум, решенията се вземани съгласно Устава
и вътрешните правила на Камарата. Четири протокола са съставени на
основание чл.60, ал.2 от ЗЧСИ. Неприсъствено взетите решения са общо
осем. На всяко заседание редовно се прави анализ и оценка на
изпълнението на поставените задачи и взетите предишни решения.
Основен приоритет на Камарата е усъвършенстване на професията и
подпомагане на дейността на ЧСИ. Около 35% от финансовите средства,
през тази година бяха насочени за семинари, обучения, национални и
регионални форуми и срещи по актуални въпроси на съдебното изпълнение.
И това е логично. Но изглежда те не са достатъчни за повишаване на
професионализма и издигане на отговорността ни пред обществото. През
тази година още четири колеги загубиха правоспособност по чл. 31,
ал.1. от
ЗЧСИ. Необходимо е да се обсъди идеята за създаване, по
определени критерии, на регистър на т.нар. „рискови кантори” с цел
оказване на непосредствена перманентна помощ и мониторинг.
Продължават да се утвърждават и разширяват връзките и взаимодействието
на Камарата с държавните институции и обществените организации на
национално и регионално ниво. Развива се и практиката ръководството на
Камарата да провежда делови срещи с представители на Министерството на
правосъдието, ОМБУДСМАНА, Министерството на финансите, Министерството
на вътрешните работи, КАТ, Националната агенция по приходите,
Агенцията по вписванията, Агенцията по кадастъра, КЗЛД, банковите
институции и международните партньори. За съжаление не винаги срещите
водят до реализиране на нашите намерения и усилия за подобряване на
съвместната ни дейност. Камарата поддържа тясна връзка с другите
съсловни организации
като Висшия адвокатски съвет, Нотариалната
камара, Съюза на юрисконсултите и Съюза на юристите.
Финансова
дейност.
Общо приходите на Камарата за 2011 година са
419 054,52 лв. Основният финансов източник е членския внос - 174
613,66 лв. Към настоящия момент финансите се планират на база 156 ЧСИ.
Към момента на изготвяне на годишния отчет 77 % (120 ЧСИ) са платили
годишната си вноска. Един от колегите ни не беше плащал членски внос в
продължение на три години и дължеше на Камарата 3600 лв., но отскоро
той започна да наваксва дължимото на малки, но редовни вноски. Отново
напомняме, че Камарата е финансово независима организация и не
получава финансиране от държавни и други институции. Своевременното
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събиране на членския внос ще продължава да бъде един изключително
важен за нормалното функциониране на Камарата механизъм. Приходите от
лихви и резерви по сметките на КЧСИ, са постоянни и постепенно
увеличаващи се положителни финансови резерви. Приходите от такси,
стопанска дейност, реклама, спонсорства и дарения имат случаен
характер и не могат да се приемат като основни, а като допълнителни
източници на финансиране. Приходите от глоби по дисциплинарни
производства са 15 352 лв., т.е. едва 36% от очакваните приходи, от
влезлите в сила наказания. Неиздължените глоби и юрисконсултски
възнаграждения са на стойност 27 038 лв. Очевидно е, че опрощаване на
глобите е немислимо. Отново призоваваме колегите-длъжници да бъда покоректни и отговорни.
Контролният съвет констатира, че направените разходи са основателни и
целесъобразни, съобразени са с приетия и гласуван на Общото събрание
бюджет за 2011 година и съгласно решенията на Съвета на КЧСИ. И
приветства усилията на ръководството за реализиране на проекта за
изграждане на детски площадки. Счетоводната документация се води
съгласно изискванията на националното счетоводство. През 2011 година
са сключени 7 нови договора, 3 анекса към вече съществуващи договори
между КЧСИ и външни контрагенти и 2 споразумения за сътрудничество /с
НАП и ИПИ/.
През изминалата година Контролният съвет се стремеше да работи
съгласно своите правомощия, предвидени в чл. 64 от ЗЧСИ. Продължава
положителната практиката председателят на КС да участва в заседанията
на Съвета на камарата, както и в работните срещи на ръководството на
Камарата по време на националните конференции.
В заключение, пожелаваме на новия Контролен съвет успешна и
ползотворна работа за утвърждаване на имиджа на частното съдебно
изпълнение, за повече професионализъм и повишаване на отговорността ни
пред обществото.

Валентина Иванова,
Председател на Контролния съвет
на Камара на частните съдебни
изпълнители
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С П Р А В К А
за оповестяване счетоводната политика на
"КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ“
2011г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
"КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ" гр.София е регистрирана на 26
ноември 2005г. на основание
Закона за частните съдебни изпълнители
адрес на управление гр. София ул.Пиротска № 7.
Камарата на частните съдебни изпълнители осъществява общественополезна
дейност в частна полза. Камарата на частните съдебни изпълнители е
създадена с цел:
•
Да
представлява
интересите
на
своите
членове
(чрез
осъществяване на контакт с организации и институции, чиято дейност
рефлектира върху работата на съдебните изпълнители, застъпничество за
усъвършенстване на регулаторната рамка на съдебното изпълнение и пр.);
• Да работи за унифицирано, правилно и точно прилагане на закона
от страна на съдебните изпълнители (организира обучение на съдебни
изпълнители, уеднаквяване на практиките в съдебното изпълнение,
разработване и приемане на стандарти за дейността, осъществяване на
контрол върху дейността на съдебните изпълнители и пр.);
• Да подпомага своите членове в усилията им да изградят своите
самостоятелни практики;
• Да
поведение;

налага

най-високи

стандарти

за

професионално

и

етично

• Да изгради позитивен имидж на новата професия в общественото
пространство.
ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТА:
Годишният финансов отчет се съставя веднъж годишно и отразява всички
факти, явления и процеси, настъпили и протекли в Камарата на частните
съдебни изпълнители през отчетния период.
БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ:
Годишният финансов отчет за 2011г. е изготвен съобразно изискванията на
СС – 9 “Представяне на финансовите отчети на предприятията с НСД
/нестопанска цел/” и в съответствие с изискванията на националните
стандарти, които са приложими за отчетната година, в това число и към
датата на баланса
регламентирани в чл. 4, ал. 1 и 3 на счетоводния
закон. Всички данни в настоящия финансов отчет са представени в хил.
лв.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:
а/ Счетоводен баланс – форма прил. № 1 от СС1;
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б/ Отчет за приходите и разходите – форма прил. № 2 от СС9;
в/ Отчет за паричния поток – форма прил. № 4 от СС9;
г/ Отчет за собствения капитал – форма прил. № 4 от СС1;
д/ Приложения:
- справка за оповестяване на счетоводната политика;
- справка за дълготрайните активи;
- справка за вземанията и задълженията;
- справка за притежаваните ценни книжа;
- справка за участия в капиталите на други предприятия;
- справка за приходите и разходите от лихви;
- справка за заетите лица, средствата за РЗ и други разходи за труд;
- справка за разходите за придобиване на ДМА
- справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД)
- справка за разходите за членовете и доброволните сътрудници на
предприятията
с
НСЦ
II. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ОПОВЕСТЯВАНЕТО И В ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА 2011г.
А. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ
1. Основни счетоводни принципи:
а/ текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и
събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от
момента на получаването или плащането на паричните средства или техните
еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който
се отнасят;
б/ действащо предприятие –
Камарата на частните съдебни изпълнители
не предвижда и няма необходимост да се ликвидира или да ограничава
мащабите на своята дейност в предвидимо бъдеще;
в/ предпазливост – извършва се оценяване и отчитане на предполагаеми
рискове;
г/ съпоставимост между приходите и разходите – разходите се отразяват
във финансовия резултат за периода /Резултат от дейност с нестопанска
цел счетоводна сметка 125 от сметкоплана/, през който се черпи изгода
от тях, а приходите
за периода, през който се отчитат разходите за
тяхното получаване. Печалба /при положителен резултат от дейността,
същата не се разпределя, а цялата се генерира “прехвърля“ към
допълнителни резерви.
д/ предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се
отразяват в съответствие с тяхното икономическо съдържание и същност,
независимо
от
правна
им
форма;
е/ запазване при възможност на счетоводната политика от предходния
отчетен период - постигане на съпоставимост на отчетните данни и
показатели.
ж/ независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между
начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам
за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със
следващия отчетен период.
2. Елементи на организация на счетоводството:
2.1. Индивидуален сметкоплан - в съответствие с характера на
извършваната дейност и за осигуряването на по-детайлна информация е
разработен, прилагания от Камарата индивидуален сметкоплан.
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2.2. Форма на счетоводство - през 2011г. счетоводната информация се
обработва автоматизирано с програмен продукт „INFO STAR” на фирма Алое
Ко ООД, гр. София 1606, ул.Доспат
№ 1; прилага се системата на
двустранното счетоводно записване.
3. Счетоводна политика
Камарата на частните съдебни изпълнители
е избрала и прилага
счетоводна
политика,
съгласно
изискванията
на
българското
законодателство - счетоводно, данъчно и търговско. По въпроси, за чието
решаване няма изрични разпоредби в СС /Счетоводните стандарти/ и ЗС
/Закона
за
счетоводството/,
се
прилагат
изискванията
на
МСС
/Международните счетоводни стандарти/. Формата и съдържанието на
финансовия отчет са съобразени със спецификата на дейността и са
отчетени в нормативния вид, който е утвърден за ЮЛНСЦ.
4. Промени в счетоводната политика
Няма настъпили промени в устава на КЧСИ през отчетната 2011г., които
да оказват влияние върху прилаганата до момента счетоводна политика.
През 2011г. Камарата на частните съдебни изпълнители
възприема
стойностен праг за отчитане на дълготрайните активи 700 лв.
Сравнителната информация по отношение на предходния отчетен период е
оповестена за всички представени статии в текущия период.
Б. ОЦЕНЪЧНИ БАЗИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ:
1. Активи и пасиви – При първоначалното оценяване на активите и
пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите, когато със
счетоводен стандарт се изисква друго. През 2011г. последващо оценяване
на активи и на пасиви не е извършвано.
2. Дълготрайни активи – Дълготрайните материални и нематериални активи
се класифицират и признават като такива, когато отговарят на СС 16 и СС
38. Те са представени в баланса по балансова стойност, съгласно
изискванията на националното счетоводно законодателство
2.1. Дълготрайните активи при тяхното придобиване се оценяват по:
а/ историческа цена, която включва: покупната цена на актива и всички
преки разходи за привеждането му в състояние, съответстващо на неговото
предназначение;
б/ справедлива цена при безвъзмездно получаване, излишък
2.2. Праг на същественост за признаване на дълготраен актив - над 700
лв.
2.3. Амортизация – Активите /амортизуеми и неамортизуеми/ впредвид
това, че КЧСИ не ползва бюджетни средства се отчитат по общия ред
/начислява се амартизация по линейния метод/, който е предвиден за
всички останали предприятия. Камарата през 2011г. е придобила
материални дълготрайни активи за 7025.40 лв и нематериални за 957.60
лв.
3. Валутните активи и пасиви се оценяват в левова равностойност по
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централния курс към датата на възникването им. Задължително в края на
годината се прави преоценка на наличностите и разликите се отнасят по
съответните сметки за курсови разлики /с-ка 624 и с-ка 724/, предвидени
в индивидуалния сметкоплан.
4. Инвестиционни имоти и биологични активи - През 2011г. Камарата няма
налични и не отразява такива.
5. Стоково - материални запаси – СМЗ, са краткотрайни материални активи
под формата на материали, които освен чрез покупка в предприятия с НСЦ,
често се придобиват и чрез дарение, финансиране или са безвъзмездно
получени.
5.1. Стоково-материални запаси се оценяват по доставна стойност, която
включва разходите по закупуването. Търговската отстъпка и други подобни
компоненти се приспадат при определяне на разходите за покупка.
5.2. За метод на отписване на стоково-материални запаси при тяхното
потребление е избран препоръчителния подход, съгласно СС 2 – “конкретно
определената
стойност”.
Камарата на частните съдебни изпълнители
в края на годината няма
налични материали и стоки на склад.
5.3. Закупуването на консумативи, които се употребяват непосредствено
при осъществяване на дейността на Камарата се отчитат като текущ разход
за периода, през който са извършени.
6. Приходи разходите се
реализирания
71 Приходи в

Приходите се признават в момента на тяхното реализиране, а
начисляват при спазване на принципа на съпоставимост с
приход. Отчитането им се осъществява чрез сметките от гр.
предприятия с НСД, класифицирани според произхода.

Приходи от продажби не се отчитат, тъй като
Камарата на частните
съдебни изпълнители не развива стопанска дейност.
Сумата на отчетените през 2011г. приходи от нестопанска дейност възлиза
на 420 054.52 лв.
7. Източници на финансиране: Камарата на частните съдебни се финансира
чрез:
Членски внос, събиран от членовете на организацията - годишен;
Други приходи, свързани с дейността /финансови – лихви от депозитни
сметки, глоби произтичащи от ЗЧСИ, дарения и др./
Изготвяне, осъществяване и обезпечаване на семинари, програми, проекти
и др.
8. Разходи - Разходите се осчетоводяват при спазване принципа на текущо
начисляване.
Административните разходи са класифицирани според произхода си в група
60 „Разходи по икономически елементи”. Текущото им отчитане осигурява
аналитичност по проекти, програми, мероприятия и видове разходи.
Еднотипните разходи по различните проекти и мероприятия се разпределят
съобразно
нуждите
за
тяхното
изпълнение.
Сумата на отчетените през 2011 г. разходи възлиза на 365 815.89 лв.
9. Други оповестявания:
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- През 2011г. Камарата не е получавала правителствени дарения.
- Вземанията и задълженията на Камарата са оценени текущо по тяхната
номинална стойност. В края на годината Камарата няма задължения към
външни фирми и държавата.
- Няма сключени лизингови договори през 2011г.
- През 2011г. Камарата не е предоставяла кредити на свои членове и на
членове на органите на управление.
- Няма събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет.

гр. София
21.01.2012г.

Съставител: Лиляна Кръстева

Ръководител:Георги Дичев
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