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ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Уважаеми колеги, госпожи и господа,

През изминалата 2010г. Камарата на частните
съдебни
изпълнители
отбеляза
5-тата
годишнина от създаването си и от старта на
една радикална реформа с особена важност не
само за ефективността на съдебната система и
върховенството на закона, но и за цялостната
бизнес среда в България. По ред причини, не
само
заради
продължаващата
икономическа
криза, тази година беше изключително тежка,
както
за
всеки
един
частен
съдебен
изпълнител, така и за организацията като
цяло. Въпреки всичко нашият труд, усилия и
постоянство ни дават пълното право да се гордеем от постигнатото и
всички ние празнувахме с чувство на удовлетвореност и гордо вдигнати
глави.
Реално за около 4 години (данните са до края на месец юни 2010г.)
частните съдебни изпълнители откриха над 1 000 нови работни места,
успяха категорично да спечелят доверието на кредиторите като образуваха
близо 350 000 дела, приключиха 100 000, събраха 1 милиард и 400 млн.
лв. и преведоха на държавата над 100 млн.лв.! Извършените въводи във
владение са 3 200, публичните продани на недвижими имоти са 9 000, а на
движими вещи 10 500.
Затова никак не е странно, че за нашата 5 - годишнина в България
специално пристигнаха президента и вицепрезидента на Международния съюз
на съдебните изпълнители г-н Лео Нетен и г-н Бернар Меню, както и
ръководителите на колегите от редица други държави. Оценките, които
получихме от тях за нашата дейност и резултати ни дават самочувствието
от добре свършената работа и спокойствието, че вървим по правилния път.
Направи впечатление отсъствието на българския Министър на правосъдието,
но както се казва – никой не е пророк в собствената си страна.
В годишния отчет, който представям на Вашето внимание подробно са
посочени сериозния обем дейности и работа, които свършихме през
изминалата година, така че няма нужда да ги изброявам отново. Бих искал
да се спра повече на това, което все още стои като предизвикателство
пред нас и на най-важните цели пред Камарата от тук нататък.
Основните приоритети пред Камарата на частните съдебни изпълнители
могат да се обобщят в три думи – бързина, ефективност и законност.
Стъпките по отношение на първите два са отстраняване на проблемите в
законодателството, както и максимално въвеждане на електронните
технологии – не само в деловодната дейност на канторите и събирането на
информацията за длъжниците, но и при изпълнителните действия като
налагането на запори и възбрани.
Съвместно с експертите по проекта «Матра» на правителството на Кралство
Нидерландия до няколко месеца ще приключим с анализа на проблемните
области в правната рамка и с конкретните предложения за тяхното
отстраняване. Извън този процес най-важното е най-после да се приеме от
Народното събрание внесеният още през януари 2010г. законопроект за
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промяна в ЗКИР по отношение на вписването на възбрани върху недвижими
имоти без да се изисква скица-копие от кадастралната карта. Предвид че
този въпрос засяга и държавните съдебни изпълнители, и публичните
изпълнители на НАП се надяваме, че законопроектът няма да се отлага
повече във времето.
Говорейки за законодателството не може да се пропусне факта, че вместо
да се приемат мерки за подобряване на бързината и ефективността на
съдебното изпълнение, които особено в момент на икономическа криза са
още по-важни за всички кредитори, Министерство на правосъдието предложи
и наложи в НС промяна в ЗЧСИ и ГПК, която драстично забавя изпълнението
с изискването да се заплаща предварително държавна такса от взискателя
за всяка отделна справка, запор или възбрана. Няма логичен и обоснован
отговор на въпроса защо заради незначителни за бюджета суми се нанася
толкова сериозен удар по съдебното изпълнение в България. Резултатите
от това действие вече се налице – редица взискатели с множество
изпълнителни дела не могат да се справят с администрирането на толкова
много отделни преводи към различни институции и са принудени да
ограничават и забавят исканията си за проучване и реални изпълнителни
действия, което рефлектира върху крайния резултат от изпълнението и
времето, за което той се постига. Частните съдебни изпълнители ще бъдат
подложени на натиск те да поемат тази тежест, но е много странно как
нещо, което е почти непосилно за такава структура като една банка
например,
ще
бъде
лесно
за
един
частен
съдебен
изпълнител?
Напрежението, което създаде Министерство на правосъдието с тази промяна
нараства с всеки изминал ден и няма да е никаква изненада, ако въпросът
отново се постави за разглеждане в НС. За сравнение - съседна Румъния
прие текст в техния ГПК, аналогичен с приетия от българското НС през
2007г., за незаплащане на такива такси, а ние вървим в точно обратната
посока, връщаме се отначало.
За наша и на кредиторите радост другите промени в законодателството
през изминалата година, свързани със съдебното изпълнение не са с
отрицателен знак. Заслужават поздравления народните представители,
които използваха правото си на законодателна инициатива и благодарение
на тях се направиха няколко много важни положителни промени в ГПК по
отношение на наддаваното при публичната продан и задължението за
оказване на съдействие на ЧСИ от страна на държавните органи, в чл. 35
от ЗОЗ и в чл. 191 от ДОПК.
Използването и въвеждането на нови електронни технологии в дейността на
ЧСИ е от особена важност за КЧСИ. Със собствени сили и средства
създадохме
електронния
регистър
на
публичните
продажби,
който
безусловно се утвърди в обществото и има съществен принос за увеличения
брой извършени продажби и по-високите цени, на които те приключват,
както и регистъра на длъжниците. Последният ще се превърне в много
ценен помощник не само на ЧСИ, а и на гражданския оборот, бизнеса и
банките и може да се каже, че той няма аналог дори и в най-напредналите
държави. Усилията и постоянството на Камарата дават резултат и вече сме
близо до постигане на целта – електронен достъп до всички възможни
източници на информация за длъжника, като работим по въпроса и за
налагане на запори и възбрани по същия начин.
Третият, но не по-важност, приоритет на Камарата още от нейното
учредяване е стриктното спазване на закона, повишаване качеството на
дейността и на професионалната етика от страна на ЧСИ. За целта
засилихме максимално контрола и неговата ефективност, като освен по
повод на жалби – (последващ контрол), през 2010г. Комисията по
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професионална етика извърши за втора поредна година проверка на всички
кантори, която е още по-всеобхватна от първата и нейната цел е да има и
силна превантивна роля. На база на получените резултати ще се
предприемат
конкретни
стъпки
за
отстраняване
на
пропуските
и
недопускане на нарушения.
Противно на ширещото се мнение у нас за действието на принципа «гарван
гарвану око не вади», статистиката от дейността на Дисциплинарната
комисия показва точно обратното – от април 2006г. до края на юни 2010г.
срещу ЧСИ са образувани 61 дисциплинарни производства, 31 от които по
искане на Съвета на Камарата. Влезли в сила са 6 порицания, 14 глоби (в
размер до 10 000 лв.), 1 предупреждение за лишаване от права и 3
лишаване от права (за 8 месеца, 1 година и 3 години).
Не можем да очакваме висок професионализъм, морал и липса на нарушения
без качествено обучение, поради което Камарата не спира да влага
сериозни усилия, средства и енергия в организирането на множество
семинари, кръгли маси и не на последно място в качеството на сборника
със съдебна практика «Принудително изпълнение».

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

През настоящата 2010г.отбелязваме пет години от създаването на Камарата на
частните съдебни изпълнители В момента у нас функционират 159 кантори на
ЧСИ, в които работят над 1 000 служители.
Реформата в цифри изглежда така: Образувани дела през 2006г. – 37 000,
2007г. – 64 000, 2008г. – 70 000, 2009г. – 110 000., 2010г. (първо 6месечие) – 65 000. Приключени дела 2006г. – 5 500, 2007г. – 17 200, 2008г.
– 30 000, 2009г. – 29 000, 2010г.(първо 6-месечие) – 15 000. Събраната сума
е както следва 2006г. – 95 млн.лв, 2007г. – 250 млн.лв., 2008г. – 400
млн.лв., 2009г. – 365 млн.лв., 2010г. (първо 6-месечие) – 260 млн.лв.
(Забележка: данните за 2010г. са на база отчетите за 6-месечието).
От създаването на частното съдебно изпълнение до 01.07.2010г. при ЧСИ са
образувани 346 000 дела, приключени са 97 000 дела, а събраната сума
надхвърля 1 милиард и 370 милиона лв.

БРОЙ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЛА
120 000

110 000

100 000
Брой дела

80 000
64 000

70 000

65 000

60 000
40 000

Общ брой дела
Брой прекратени дела

37 000
30 000
17 200

20 000

29 000
15 000

5 500

юни януари - януари - януари декември декември декември декември
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През 2010г. подадените жалби чрез ЧСИ до окръжните съдилища са над 1500
бр., от които съдът е уважил около 200 бр.
Системата работи и се развива възходящо, увеличават се служителите в
канторите. Голяма част от частните съдебни изпълнители са овластили
свои помощници – към момента 104 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 до сега са внесли в републиканския бюджет
над 100 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 много
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.
За съжаление в последните години се направиха някои законодателни
промени, които показват различно отношение от страна на държавата към
двата вида органи по изпълнението /ЧСИ и ДСИ/ и които по същество
представляват значително отстъпление от приниципите на реформата и
вместо да я подкрепят, на практика са насочени срещу нея.
 Въведе се ДДС само за ЧСИ, с което тяхната дейност се оскъпи с 20
процента спрямо тази на ДСИ. При положение, че цената на услугата
е различна, очевидно не може да се говори за равни условия и
лоялна конкуренция.
 Вече една година се бави приемането от НС на законопроекта,
внесен на 22.01.2010г. в НС, за промяна в ЗКИР, който цели да
премахне изискването за представяне на скица от кадастралната
карта при вписването на възбрани, тъй като докато съдебният
изпълнител се снабди със заветната скица длъжниците прехвърлят
имотите си и на практика осуетяват изпълнението на съдебните
решения. Този проблем засяга не само ЧСИ и ДСИ, но и публичните
изпълнители на НАП при обезпечаването и събирането на публичните
вземания и е парадоксално, че въпреки нашите настоявания нито МП,
нито НС откликнаха за премахването на една законова възможност да
се ощетяват не само частните кредитори, но и държавата.
 От 01.01.2011г. влезе в сила отмяна на чл.16, ал.2 от ЗЧСИ, като
в същото време се измени и чл. 431 от ГПК. Въведе се нова ал.4,
съгласно която „за информацията по ал. 3, необходима за
съответното изпълнително производство, както и за вписване на
обезпечителни мерки по него се дължи съответната такса. Таксата
се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника.” С това
изменение в закона изключително се забавя работата на ЧСИ, тъй
като за всяка една справка по делата ЧСИ трябва да чакат
взискателя не само да плати таксата на съответния държавен орган,
но и да им донесе квитанцията, за да я приложат към искането.
Драстичното забавяне на изпълнението ще доведе и до забавяне на
приходите от ЧСИ към бюджета, а в много от случаите няма да има
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никакви
приходи
за
държавата,
защото
докато
се
събира
информацията за длъжника, той ще е разпродал всичко. Подходът
трябва да е точно обратен – държавата ще получи още повече
постъпления от ЧСИ като въведе електронна връзка между техните
кантори и органите на НАП и като отстрани посочените по-горе
пречки пред тяхната бързина и ефективност.
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.
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.
Действащите ЧСИ покриват почти всички съдебни райони в България, с
изключение на районите на Смолянски окръжен съд и Ловешки окръжен съд.
В тези райони дейността по съдебното изпълнение на този етап се
извършва само от държавни съдебни изпълнители, но се очаква през 2011г.
Министърът на правосъдието да обяви конкурс за заемане на вакантните
места за ЧСИ и в тези региони.
Понастоящем действащите частни съдебни изпълнители - членове на
Камарата са 159, от които 79 мъже и 80 жени. Един частен съдебен
изпълнител е загубил правоспособността си съгласно чл.31, ал.1, т.7 от
ЗЧСИ с влязло в сила решение на ВКС №280/07.07.2010г., с което е
потвърдено наложеното от ДК към КЧСИ наказание по чл.68, ал.1, т.4 от
ЗЧСИ – лишаване от правоспособност за срок от 1 (една) година.
Един частен съдебен изпълнител е загубил правоспособността си съгласно
чл.31, ал.1, т.7 от ЗЧСИ с влязло в сила решение на ВКС
№438/22.06.2010г., с което е потвърдено наложеното от ДК към КЧСИ
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наказание по чл.68, ал.1, т.4 от ЗЧСИ – лишаване от правоспособност за
срок от 3 (три) години.
Един частен съдебен изпълнител е
основание чл.31, ал.1, т.3 от ЗЧСИ.

загубил

правоспособността

си

на

Към
настоящия
момент,
КЧСИ
е
сезирана
със
Заповед
ЛС-И1159/20.12.2010г. за прекраяване правомощията на още един ЧСИ, на
основание чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ, във връзка с чл.5, ал.1, т.4 от
ЗЧСИ. Заповедта все още не е влязла в сила.
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. Искаше ни се повече колеги да откликнат 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
Как оценявате ръководството на
Камарата на ЧСИ?

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

5.17

86.11%

5.23
5.38
4.47

87.22%
89.58%
74.48%

4.97

82.78%

10

Дейност
Готовност за общуване с членовете
Комуникации с медиите

4.88
4.78
5.03

81.25%
79.69%
83.89%

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

5.37
5.48
5.48
5.26
5.32
5.48

89.44%
91.40%
91.40%
87.63%
88.71%
91.40%

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

5.13
5.09
4.97
4.68

85.42%
84.90%
82.81%
77.96%

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

4.76
4.72
4.75
4.66
4.31

79.31%
78.65%
79.17%
77.60%
71.88%

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

3.88

64.58%

4.87

81.18%

3.93
4.37

65.52%
72.78%

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 32 бр./,
са доволни като цяло от дейността на Камарата. Оценката, получена за
предоставяните от нея услуги и полезността й за отделния ЧСИ е 5.17 по
шестобалната скала, като извършването на административни услуги за
членовете е оцененено най-високо – 5.38. Издаването на "Сборник
Принудително изпълнение" е получило средна оценка 4.97. Това е
сравнително ниска оценка, която отдаваме не толкова на качеството на
публикуваните материали в сборника, а на факта, че за 2010г. е издадена
само една книжка.
Всички участници в анкетата, с изключение на четирима човека, са
определили работата й като цяло като положителна. По отношение на
въпроса за това дали през 2010г.е имало напредък в цялостната работа на
Камарата в сравнение с 2009г., отговорите са противоречиви. Повече от
половината от анкетираните сочат, че такъв напредък има. 4 колеги са на
мнение, че няма. Те смятат, че се наблюдава застой и отстъпване на
Камарата от вече завоювани позиции. Също така, че 2010г. е година на
регрес за гилдията, поради което много колеги са разочаровани и
обезверени. Останалите имат смесено мнение, т.е. отчитат напредък в
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някои области /като навременна информация и цялостно отношение,
напредък в техническо отношение, повече прозрачност в работата на ДК и
др./, а в други – никакъв напредък /напр. в отношенията с МП, прояви на
загърбване
на
закона
от
някои
колеги,
липса
на
твърдост
и
последователност в действията на СК и ДК и др./.
При обобщаването се отчитат и добри резултати в работата на
ръководството на КЧСИ и административния персонал на Камарата. Средната
оценка за дейността на ръководството през 2010г. е 4.97 (за сравнение
оценката, получена през 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 5.37 (5.40 за 2006г., 5.63 за 2007г. и 5.66
за 2008г., 5.51 за 2009г.).
Като най-полезни дейности в услуга и интерес на членовете през 2010г.,
по-големия брой от участниците сочат: постигнатите договорености за
отдалечен електронен достъп за нуждите на изпълнението до базите данни
на ЕСГРАОН, НОИ, имотен регистър, регистър на брачните договори,
БУЛСТАТ регистър, Агенция по кадастъра; функционирането на Регистъра на
публичните продажби; работата по Регистъра на длъжниците; навременната
и изчерпателна информация по въпросите на съдебното изпълнение и
промяна на законодателството, изпращана от администрацията на КЧСИ;
усилията на Камарата против въвеждането на таксите; компетентността и
бързото отношение по възникнали проблеми във връзка с жалбите;
подкрепата от страна на администрацията и Ръководството при възникналия
проблем с нерегламентирано източване на суми от специални сметки на
ЧСИ; контактите с колеги по време на национални форуми и обмяната на
практики; проведените семинари по европейско право и др.
По отношение адекватността на размера на членския внос спрямо дейността
на КЧСИ, мненията както обикновено са разнородни. Някои колеги считат,
че съотношението членски внос спрямо дейността на Камарата е добро и
балансирано. Други – че размерът следва леко да се завиши. Трети – че
вноската е ниска, но ако се повиши някои ЧСИ ще бъдат затруднени да я
плащат. Те смятат, че по-скоро трябва да се работи усилено за старт на
Регистъра на длъжниците, от който се очакват добри приходи за КЧСИ.
Един колега е посочил, че членският внос е твърде висок. В последно
време все повече се отчитат мнения на представители от гилдията, които
смятат, че размерът на задължителната годишна вноска трябва да е
диференциран и да се формира пропорционално на приходите в канторите на
отделните частни съдебни изпълнители /като се поставят долна и горна
граница за размера на сумата/. Не на последно място, много колеги
посочват, че финансовата независимост на Камарата, би позволила да се
засили и авторитета на организацията.
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
групирани в три основни категории. На първо място, да се изясни
отношението
на
държавните
институции
спрямо
частните
съдебни
изпълнители – оценка 3.93 /за сравнение 4.42 през 2009г./. 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 4.87 /същата оценка е
получена и през 2009г./. На трето място, отношението на обществото към
професията трябва да се формира чрез провеждането на по-широка медийна
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и разяснителна кампания за функциите и задълженията на частните съдебни
изпълнители – оценка 4.37 /за сравнение 4.35 през 2009г./. Като цяло
при отговорите на тази категория въпроси, частните съдебни изпълнители
са отчели по-малка 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. 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:
увеличаване броя на националните конференции през годината; създаване
на ясни правила за работа, оценка и санкции на колеги, които грешат в
работата си; открито говорене за проблемите в дейността ни; редовно
посещение на организираните от КЧСИ семинари; изпращане на е-мейли с
лоши практики на колеги или често срещани проблеми, по които се подават
жалби срещу ЧСИ и т.н.
Разбира се, има и критики. Според анкетираните участници през 2011г.
следва да се подобри дейността в следните направления: усилена работа
по Регистъра на длъжниците – от всички ЧСИ, както и от Ръководството;
уеднаквяване на практиките в канторите; повече положителни медийни
изяви;
повече обучения с практическа насоченост – идеята за годишен
план и график за обученията на КЧСИ е идеална в тази посока; задачите
към ЧСИ /справки, анкети, искана друга информация/ да се поставят порано; да не се разходват толкова много средства за годишния бал; да се
засили контрола и да се реагира бързо, ясно и докрай при установени
нарушения в работата на колеги.
Въпреки градивната критика и препоръките, самите частни съдебни
изпълнители като цяло си поставят средна оценка 3.96 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

През 2010г. Съветът на камарата, в изпълнение на политиката си за
максимална близост до проблемите на всеки един ЧСИ, организира две
национални конференции, на които бяха обсъждани актуални въпроси и
проблеми, възникващи в практиката на ЧСИ. Всички форуми протичаха в дух
на открит диалог и позитивна дискусия по общите проблеми, вълнуващи
колегите в конкретните региони и в цялата страна.
Първата национална конференция на частните съдебни изпълнители се
проведе на 29 май 2010г. в град Сандански, хотел „Интерхотел
Сандански”. В дневния ред бяха включени за разглеждане много важни
въпроси, касаещи дейността на членовете на Камарата. Представени бяха
резултатите и обобщените изводи от срещата между ръководството на КЧСИ
и Инспектората по ЗСВ към МП, проведена на 12 май 2010г. Членовете на
КПЕ дадоха разяснения по отношение на формата и изискванията за
провеждането на годишния мониторинг в канторите на ЧСИ – образци на
Въпросника,
график
за
проверките,
проверяващи,
методология
на
извършваните наблюдения и т.н. Направи се и преглед на движението по
дисциплинарните производства и най-често допусканите нарушения от ЧСИ,
както и на актуалното състояние на Регистъра на длъжниците към момента.
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Обсъдиха се редица конкретни процесуални въпроси и проблеми в съдебното
изпълнение.
Съветът на КЧСИ представи на вниманието на колегите обобщен доклад на
предложения за
изменение и допълнение на нормативната база, касаеща
съдебното изпълнение. И към настоящия момент работна група на КЧСИ
продължава работата по доклада, който официално ще бъде поставен на
обществена дискусия в средата на 2011г. на специална международна
конференция в София, на която ще поканим представители на българската
законодателна и изпълнителна власт, както и наши колеги от чужбина.
На 11 септември 2010г. гр.Поморие стана домакин на втората национална
конференция на частните съдебни изпълнители, която определено се оказа
много ползотворна и ефективна за членовете на Камарата. Официални гости
на форума бяха г-н Ерик Винкен – ръководител на проекта Матра и г-н Йос
Уитдехааг – член на борда на Холандската кралска асоциациа на съдебните
изпълнители. Конференцията беше предшествана и съпътствана от поредица
от допълнителни мероприятия – семинар „Европейски регламенти в сферата
на съдебното изпълнение – II част” на 8 и 9 септември, отворен семинар
„Практически аспекти в принудителното изпълнение” на 10 септември,
футболен двубой между отбора на ЧСИ от Пловдив и сборен отбор на ЧСИ от
София и страната на 11 септември.
Акцентите на дискусииите в Поморие бяха поставени върху: честването на
5 години от създаването на Камарата на частните съдебни изпълнители;
степента на готовност за старт на Регистъра на длъжниците в РБългария и
основни инструкции за попълване и работа с базата данни на регистъра;
представяне лично от г-н Ерик Винкен на резултатите от дейностите по
проекта Матра до момента. 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 казуси, които са
спорни и произтичащите от тях проблеми в работата на съдебните
изпълнители.
Тази конференция постигна целите си, като даде възможност на ЧСИ да
поставят актуални и важни въпроси от своята дейност, както и да
дискутират с членовете на Съвета наболели проблеми на реформата, както
и на професията в частност. По общо мнение на колегите, участвали в
тазгодишната анкета, трябва да се увеличи броя на тези работни форуми,
защото те очевидно са от голяма полза за участниците.
През отчетния период се провеждаха регулярно и регионални работни срещи
на ЧСИ от по-големите райони в страната – София, Пловдив, Бургас и др.
На 11 ноември 2010г. в хотел „Света София” колегите от София-град и
София-област се събраха, за да обсъдят редица въпроси и проблеми,
касаещи ежедневната им работа в най-големия съдебен район в страната.
На срещата се обсъдиха конкретните стъпки при изпълнението на
Споразумението със Софийска община за събиране на нейните вземания от
частни съдебни изпълнители. От разговорите стана ясно, че не само
софийските ЧСИ, а и колегите от цялата страна имат нужда от спешно
обучение за събиранията по ДОПК и в тази връзка планираният от Камарата
за средата на м.януари 2011г. семинар „Принудително събиране по ДОПК”,
ще бъде много навремен и полезен за бъдещата работа на колегите. На
тази среща беше разгледана и идеята за
благотворителна инициатива
проект „Детски площадки”, която КЧСИ започна през м.октомври 2010г.
Колегите обсъдиха списъка с предложения на СО за изграждане и
реновиране на обекти в гр. София, подходящи за целта. Бяха избрани три
основни от общо 11 предложени от общината площадки, като се взе решение
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за сформиране на работна група, която да продължи по-детайлно
преговорите и работата по реализиране на проекта. Отново се дискутира и
състоянието на тръжните зали, пропускателния режим и условията, които
се предоставят на ЧСИ в сградата на СРС за провеждане на процедурата по
публичните продани.
С организирането на националните конференции и работните срещи на ЧСИ,
Съветът на КЧСИ се стреми да води последователна политика за
повишаване на информираността, с цел членовете на Камарата да бъдат
постоянно в течение за всички дейности на професионалната организация.
3.2.Взаимодействие с институциите

2010г. беше наситена със сериозна работа и взаимодействие на Камарата
на ЧСИ с институциите на Република България.
В началото на м. януари 2010г., Камарата на ЧСИ изпрати писмо до
„Централен депозитар” АД, с което бе поискано осигуряването на
отдалечен достъп за извършване на справки и издаване на удостоверения в
електронна форма и предаването им по електронен път, касаещи информация
за емитентите, вида, броя, номинала на безналичните ценни книжа,
притежавани от длъжниците по изпълнителни дела, вписани запори върху
тях и учредени особени залози по реда на ЗОС. Бяха проведени няколко
срещи между ръководствата на двете институции. Към настоящия момент е
разработена тестова версия на достъпа, която ще функционира до началото
на месец февруари и в средата на същия месец вече ще бъде факт
реалният отдалечен достъп, с който ще разполагат всички ЧСИ до базата
данни на Регитъра на „Централен депозитар” АД.
След като още през 2009г. Камарата на ЧСИ направи предложение за
отправяне на препоръки до съдиите по вписвания в страната, че за
вписване/заличаване на възбрани не е необходимо да се предоставя скица
- копие от кадастралната карта. Ако се прецени, че такава е необходима,
то копието на скицата, получено чрез електронен достъп от АГКК да е
достатъчно за вписване/заличаване на възбраните върху недвижимите
имоти. Предложихме алтернативно решение на проблема - в ЗКИР да се
направи изменение и допълнение, според което изискването за скица копие да не се отнася за случаите на вписване на възбрана по реда на
чл.26 от Правилника за вписванията. На 22.01.2010г. в НС бе внесен
законопроект за именение на ЗКИР, който в противоречие с Правилника за
дейността на НС не се предвижва вече една година от Комисията по правни
въпроси.
В началото на м. фервуари 2010г.изпратенихме писмо до Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство
на регионалното развитие и благоустройството, с искане за осигуряване
на възможност достъпа до Национална база данни „Население” да се
осъществява и с втори електронен подпис – притежание на ЧСИ. Повече от
половин година преговори доведоха до осигуряване от страна на Главната
дирекция на възможност справките в „ЕСГРАОН” да се извършват, както от
ЧСИ, така и от Помощник - ЧСИ.
Още през м. април 2010г. КЧСИ започна битка срещу предложението на
Министерство на правосъдието за изменение на чл.16, ал.2 от ЗЧСИ и
въвеждането на такси за информацията, получавана на основание чл.431,
ал.3 от ГПК. Бяха изготвени множество становища – до МП, Министерство
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на финансите, Комисията по правни въпроси към Народно събрание.
Проведоха се редица срещи на Ръководството и отделни членове на
Камарата с депутати, председатели на Комисии, с Председателя на Народно
събрание. Дадоха се интервюта и пресконференции с цел разясняване на
проблема – промяната в ЗЧСИ ще доведе до неравнопоставеност между ЧСИ и
ДСИ, значително ще забави съдебното изпълнение и ще намали приходите в
бюджета. След като разбрахме, че Министерство на правосъдието държи на
всяка цена да прокара изменението в чл.16 от ЗЧСИ, като възможна
алтернатива, Камарата предложи и въвеждането на еднократна такса при
образуване на делата. Борбата бе насочена в посока - каквато и да е
промяната на ГПК, тя да се отнася еднакво за ЧСИ и ДСИ. Като резултат,
ГПК беше изменен и такса се въведе, както за информацията и сведенията,
които изискват ЧСИ и ДСИ, така и за вписване на обезпечителни мерки.
По същото време Съветът на Камарата поиска официална среща с Министъра
на правосъдието, на която да се обсъдят актуалното състояние на
съдебното изпълнение у нас, проблемите в дейността на ЧСИ и
възможностите за преодоляването им. Отговор на писмото, така и не бе
получен и срещата не се осъществи.
Отново през м.април 2010г. Ръководството на Камарата инициира поредица
от разговори и срещи с представители на Национална агенция за
приходите, по повод сключване на споразумение за взаимодействие и обмен
на информация, което значително ще улесни и засили ефективността в
работата на частните съдебни изпълнители, ще доведе до бързина на
изпълнителния процес и удовлетворяване нуждите на гражданския оборот.
Едва през м. ноември 2010г. НАП изпрати примерно съдържание на
гореспоменатото споразумение, което, с малки забележки, Съветът на
Камарата одобри. В очакване сме на подписания и изпратен от
Изпълнителния директор на НАП екземпляр на одобрените договорености,
който ще бъде факт съвсем скоро, след доуточняване на техническите
спецификации.
През м. май 2010г. Камарата инициира среща с инспекторите от
Инспектората по ЗСВ към Министъра на правосъдието, с цел подобряване
взаимодействието между контролните органи на двете институции. Състояха
се общо две срещи – през м. май и м. декември, на които Ръководството
на Камарата постави за обсъждане основните проблеми на гилдията, по
отношение извършваните от Инспектората проверки в канторите на ЧСИ.
В средата на м. май, Камарата на ЧСИ депозира писмено становище по
конституционно дело №9/2010г. на Конституционния съд на Република
България, като се присъедини, подкрепи изцяло аргументите на Омбудсмана
на Републиката и изложи допълнителни такива за противоконституционност
на чл.519 и чл.520 от ГПК. На 21.12.2010г. Конституционния съд се
произнесе с решение, с което отхвърля искането на обявяване на
противоконституционност на действащите текстове на чл. 519 и 520 от
ГПК, но вместо това обявява за противоконституционни промените в тях,
извършени с § 1 и § 2 от Закона за изменение и допълнение на
Гражданскопроцесуалния кодекс. Като резултат – вече е възможно
принудително изпълнение срещу общини, но не и срещу държавни
учреждения.
През м. май в Камарата на ЧСИ се получи официално писмо от Българската
асоциация на собствениците на земеделски земи с предложение за
възлагане на ЧСИ на събиране на вземанията на отделните дружества,
членове на асоциацията. ЧСИ спечелиха още един взискател в лицето на
собствениците на земеделски земи.
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През годината представители на КЧСИ участваха в създаването и
изработването на официално становище на междуведомствена група за
синхронизиране на Закона за българските документи за самоличност с
правото на Европейския съюз в областта на прилагане на ПАМ.
През м.август Съветът на Камарата подаде искане до Комисията за защита
на конкуренцията за намеса и застъпничество, с оглед правомощията й по
чл.28 от ЗЗК за недопускане на нелоялна конкуренция в дейността на ЧСИ
и ДСИ, по повод предложението на МС за промяна на чл.16, ал.2 от ЗЧСИ.
КЗК се произнесе с решение, с което изрази мнение, че задължението за
заплащане на такси по извършваните справки и изготвени копия на
документи не представлява необоснована бариера за навлизане на пазара,
тъй като не е свързано с инвестиране на определени средства за
започване на разглеждания вид стопанска дейност, както и че съгласно
действащата нормативна уредба, материално-техническите и нормативни
разходи в дейността на ЧСИ, се поемат от държавата.
Едно от постиженията на гилдията ни през изминалата година бе друга
промяна на ГПК – в текста на чл.431, ал.2. След изпратените миналата
година официални становища от КЧСИ до Министерство на правосъдието и
Комисията по правни въпроси към НС, успяхме отново да постигнем промяна
на разпоредбата. Последната редакция, в сила от 1 януари 2011г.,
постановява, че държавните учреждения, общините, организациите и
гражданите са длъжни да оказват съдействие на съдебния изпълнител. При
поискване, полицейските органи са длъжни да окажат съдействие на
съдебния изпълнител при възпрепятстване на изпълнението на неговите
функции. Успяхме да премахнем един истински правен абсурд!
В средата на 2010г. Камарата на частните съдебни изпълнители проведе
среща и разговори с изпълняващия тогава длъжността изпълнителен
директор на Агенция по вписванията г-н Анастас Георгиев, относно
възможността за осъществяване на електронен обмен на документи между
Агенцията, респективно отделните й служби, и частните съдебни
изпълнители в Република България. Изискването и предоставянето на
документите по електронен път ще доведе до значително намаляване на
разходите, които правят отделните Служби по вписвания и ще допренесе за
значително улесняване и бързина на изпълнителния процес. С предишното
ръководство на Агенцията се постигна договореност по така направеното
предложение, която, в дух на приемственост, все още очакваме да бъде
продължена от настоящото ръководство в лицето на г-жа Виолета Николова,
на която бяха изпратени две писма в този смисъл.
През м.юни 2010г. представители на Камарата взеха участие в кръгла маса
на тема "Необходими промени за подобряване работата на Търговския
регистър", организирана от Народното събрание на Република България и
Американската търговска камара. Камарата на ЧСИ депозира в МП официално
становище, във
връзка
с проект „Публичност
и ефективност
на
производството по несъстоятелност”, като предложи изменение на чл. 638,
ал.3 от ТЗ, а именно продължаване на изпълнението върху ипотекиран
имот.
Представители на Камарата участват и в Европейската съдебна мрежа 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
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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. На 21 и 22 януари
2011г. се състоя поредната регулярна среща на мрежата в Брюксел, на
която присъства наш представител.
В официално писмо от края на м.септември 2010г., КЧСИ отправи
предложения до Агенция по геодезия, картография и кадастър за
подобряване справката за вписванията по партида на дадено лице,
подобряване на издаваните скици/схеми от кадастралната карта, добавяне
на възможност за визуализация и разпечатване на електронните образи на
вписаните актове, както и добавяне на възможност за подаване на актове
за вписване по електронен път, чрез използването на универсален
електронен подпис. Отговор от Агецията до настоящия момент не е
получен.
В края на м. септември Камарата на ЧСИ подписа Споразумение за
сътрудничество със Столична община, чрез което се определи редът и
условията за възлагане събирането на публичните общински вземания от
ЧСИ.
Във връзка с жалба от 2007г., с която КЧСИ сезира Европейската комисия,
по повод облагането дейността на частните съдебни изпълнители с ДДС, в
началото на м. декември 2010г. получихме поредното писмо от Комисията,
с което се изискваше от КЧСИ и Министерство на финансите да предоставят
допълнителна информация с подробни статистически данни за дейността на
ЧСИ по години. Камарата изпрати в срок исканата информация. Очакваме
произнасяне по жалбата от представителите на Дирекция „Данъчно облагане
и митнически съюз”, отдел „Контрол на прилагането на общностното право
и държавните помощи” към ЕК.
В края на м.декември КЧСИ изпрати второ писмо до Министерство на
правосъдието и Централния регистър на особените залози, с искане за
предоставяне на отдалечен достъп за целите на изпълнението до данните,
поддържани от регистъра. Аналогично искане беше отправено преди една
година. И на двете писма до настоящия момент не сме получили отговор.
За да продължи работещия диалог на Камарата с институциите и като
продължение на водената политика за взаимодействие с държавната
администрация и българския бизнес, както и във връзка с поредицатата от
събития, с които отбелязахме 5-годишнината от създаването си, на
16.11.2010 г. в гр.София, хотел „Арена ди Сердика” се състоя дискусия с
представители на български бизнес-организации на тема: „Частно съдебно
изпълнение – проблеми и възможности”. Участваха предствители на
Асоциация на банките в България, Зам.изпълнителния директор на НАП г-жа
Димана Митева, БСК, Министерство на правосъдието и БТПП. Присъстващите
на
форума
представиха
ясно
и
категорично
своето
виждане
за
ефективността на работата на частните съдебни изпълнители. Преди старта
на реформата, мнението на Европейската комисия бе, че съдебното
изпълнение е сред най-зле функциониращите процедури в България и пречка
за развитие на икономиката. Пет години по-късно частното съдебно
изпълнение доказа, че може да се саморегулира успешно и да се основава
на конкуренцията, качеството и закона. Либерализирането на системата на
съдебно изпълнение в България стана възможно благодарение на усилията
на държавната администрация, отговорният български бизнес в лицето на
неговите организации, държавата и професионалната общност. Успешното
функциониране на ЧСИ значително увеличи броя на публичните взискатели
на местно и национално ниво. Това увеличи значително приходите в
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националния
бюджет
и
постигна
силен
превантивен
ефект. Обаче
продължаващите дебати по законовата рамка на частното съдебно
изпълнение,
налагат да бъдат отчетени оценките и позициите на
държавната администрация и организациите на бизнеса, а също така и
проблемните области в съвместната работа. Срещата бе изключително
полезна, защото бяха обменени мнения, относно актуалните проблеми,
засягащи всяка една институция, по отношение на принудителното
изпълнение и се набелязаха конкретни стъпки за съвместни действия.
Веднага след дискусията се проведе и пресконференция, организирана от
Камарата на ЧСИ. На въпросите на журналистите отговаряха Председателят
на Съвета на Камарата г-н Георги Дичев и г-жа Жасмина Саздова – експерт
в НАП.
На 3 декември Камарата, съвместно с проект „Укрепване на частното
съдебно изпълнение в България” по програмата МАТРА на Министерство на
външните работи на Кралство Нидерландия, организира международна
конференция на тема „Актуални проблеми на съдебното изпълнение в
Европа”. На събитието взеха участие ръководители на Европейските камари
на частните съдебни изпълнители от Холандия, Франция, Румъния, Полша,
Гърция и Македония. След конференцията отново се състоя специална
пресконференция за медиите.

3.3. Връзки с обществеността

След 5-годишна целенасочена и активна работа с медиите, вече можем да
говорим за успешно създадени градивни отношения с журналистите, които
са добър партньор на Камарата в стремежа й да информира широката
общественост 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 2010г. 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.

Матра/.

Първият

ден

на

Пример в това отношение беше и
проведеният от 16 до 18 април 2010
г.
в
гр.
Сандански,
парк-хотел
„Пирин”,
традиционен
семинар
с
представителите на медиите на тема
„Актуални проблеми и резултати на
частното
съдебно
изпълнение
в
условията на икономическа криза”.
Събитието се организира от Кaмарата
на
частните
съдебни
изпълнители,
съвместно с проект „Укрепване на
системата
на
частно
съдебно
изпълнение
в
България”
/с
финансовата
подкрепа
на
програма
форума беше посветен на представяне на
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резултатите за дейността на КЧСИ от последаната 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 кредитероте и длъжниците в изпълнителния
процес за дейността на ЧСИ. Представени бяха и резултатите от
извършения в края на 2009г. 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 – видове най-често
допускани 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 и третият ден от семинара
бяха посветени основно на дискусия по актуални проблеми на съдебното
изпълнение в Европа, както и интервюта и неформални разговори на
Ръководството на КЧСИ с медиите. Направен беше и анонс на предстоящите
дейности и събития в Камарата за 2010г. 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.
Много силно присъствие и голям интерес от страна на медиите имаше и по
повод честването на 5-та годишнина от създаването на Камарата на
частните съдебни изпълнители. На 16.11.2010г., веднага след срещата с
българските бизнес - организации в гр.София, хотел „Арена ди Сердика”,
се проведе и пресконференция, организирана от Камарата на ЧСИ, на тема:
„Предстоящи промени в законодателната рамка, засягаща дейността на
частното съдебно изпълнение”. На въпросите на журналистите отговаряха
Председателят на Съвета на Камарата г-н Георги Дичев и г-жа Жасмина
Саздова – експерт в НАП.
На 3 декември, в деня на юбилейния концерт по повод професионалния ни
празник, след проведената международна конференция с чуждестранните ни
гости – ръководители на Европейски камари на съдебните изпълнители,
също се състоя пресконференция на тема: „5 години от създаването на
КЧСИ”, която отново беше посетена от много голям брой журналисти от
различни медии. На техните въпроси отговаряха г-н Лео Нетен –
Председател на Международния съюз на съдебните изпълнители, г-н Ерик
Винкен – ръководител на проекта „Укрепване на системата на частното
съдебно изпълнение в РБългария” и г-н Георги Дичев – Председател на
КЧСИ.
Медийни партньори на Камарата по време на поредицата от събития, с
които отбелязахме 5-годишнината, бяха в-к „Труд”, информационна агенция
„Фокус”, Нова Телевизия и списание „Правен свят”. Резултатите от тези
пресконференции, както и от цялостното отразяване на юбилея, говорят
красноречиво за огромния медиен интерес и позитивното отразяване на
нашата дейност! Камарата изготви две прес-книги с общ обем 126 страници
с материалите, публикувани и отразени във всички медии – преса,
интернет, телевизия, радио и специализирани правни издания.
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И през 2010г. продължи успешното сътрудничество между КЧСИ и вестник
«Банкеръ» /седмично издание за финанси, икономика и политика/ за
публикуване на специализирана страница с информация за имуществото,
което се предлага за публична продан в Регистъра за публичните продажби
на Камарата. По силата на сключеното между двете страни споразумение,
освен информация за продажбите, печатната медия публикуваше и друга
информация, статистика и анализи, предоставяни от Камарата във връзка с
актуалното състояние и проблемите на съдебното изпълнение в РБ.
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
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 пет на брой, за 2007 –
четири, за 2008 – 15, за 2009 – 21 и за 2010г. – също 21. 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.
След приемането на Етичния кодекс на ЧСИ през м.януари 2009г., Съветът
на КЧСИ назначи деветчленна Комисия по професионална етика /КПЕ/ и
одобри организационна рамка и правила за работата й. Основните
приоритети в дейността на КПЕ през 2010г. бяха: 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. Съгласно изготвен и приет
график за проверки от КПЕ и Съвета на КЧСИ, в периода 21 октомври
2010г. – 10 януари 2011г., бяха проверени всички кантори на ЧСИ в
страната. В процеса по мониторинг се включиха проверяващите по чл.10,
т.11 от Устава на КЧСИ. Резултатите и заключенията от проверките все
още се обобщават и до момента, поради което в настоящият отчет не могат
да бъдат приложени. Когато анализът и изводите от годишен мониторинг
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2010г. са готови, те ще бъдат представени от Председателя на КПЕ на
заседание на Съвета и ще се използват като изходни данни за
предприемане на действия от страна на Съвета на КЧСИ за уеднаквяване на
практиките на работа в различните кантори, както и за ограничаване на
практики, които са в противоречие с правилата и стандартите, утвърдени
от Камарата.

3.5. Международно сътрудничество

Камарата на частните съдебни изпълнители е пълноправен член на
Международния съюз на съдебните изпълнители (МССИ). В момента членове
на МССИ са 72 държави. Най-новите членки на съюза, които бяха офицално
приети в него през 2010г. са Молдова и Грузия. В близко бъдеще към
международната професионална организация ще се присъединят още няколко
държави, които понастоящем се ползват със статута на наблюдатели и
асоциирани членове. България е пълноправен член от 2005 година и
редовно плаща годишната си вноска за членство в световната организация.
От 20 до 22 октомври 2010г. Председателят на КЧСИ взе участие в
ежегодната среща на държавите – членки на Евродунав, която се състоя в
чешката столица Прага. Конференцията 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. Г-н
Георги Дичев представи пред своите колеги от Европа доклад за
постиженията /вкл. и в цифри/ на Българската Камара на ЧСИ през 5-те
години от нейното основаване до днес – една радикална реформа в
българската съдебна система, която Световната банка постави сред
десетте най-успешни реформи в света за 2006г. Той 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». Като резултат, делегатите на конференцията
излязоха със съвместен документ, наречен «Общи препоръки към съдебните
изпълнители на страните от Евродунав» - добри практики, които е полезно
да бъдат прилагани от ЧСИ и в България.
Българската Камара на частните съдебни изпълнители присъства чрез
своите представители на заседанието на световния Постоянен съвет на
Международния съюз на съдебните изпълнители, което се проведе на 25 и
26 ноември 2010г. в гр.Париж, Франция, в централата на международната

22

организация. За съжаление Европейският Постоянен съвет, който беше
планиран да се проведе на 6 и 7 май в гр.Глазгоу, Шотландия, почти се
осуети поради фарсмажорни природни обстоятелства. Изключително малък
брой държави успяха да изпратят своите представители. Заради отменен
полет българската делегация не успя да присъства на форума. В дневния
ред на Постоянния съвет в Париж бяха включени следните основни теми:
приемане на доклада за дейността на МССИ за 2009г.; асоцииране на
новите държави – членки Молдова и Грузия; 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 2009г.;
изказвания на делегациите; състояние и развитие на дейностите по
текущите проекти на МССИ – електронно правосъдие, анализ на тарифите на
различните държави-членки, обучение и др.
Трябва да подчертаем, че Международният съюз на съдебните изпълнители,
в лицето на неговото ново ръководство, отново и повече от всякога
декларира своята подкрепа за страната ни и готовността си да окаже
всякаква помощ при по-нататъшното провеждане на реформата в правилната
посока до нейния успешен завършек.
През 2010г. Камарата на частните съдебни изпълнители беше домакин и на
две посещения на чуждестранни делегации.
Голяма група колеги юристи от Косово бяха наши гости в края
м.януари, а в началото на м.март посрещнахме делегация от Холандия.

на

Посещението на косовската делегация беше много ползотворно за тях,
имайки предвид факта, че в тяхната държава се очакваше всеки момент да
бъде приет Закона за частните съдебни изпълнители. По време на визитата
за нашите гости беше много важно да споделим с тях нашия опит 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 в Косово
идеята за паралелна система също е факт/; роля на Министерство на
правосъдието; роля и дейностт 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 няколко 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. Много вълнуващо събитие за косовската делегация беше, че
точно в момента на тяхното гостуване в нашата страна, им беше съобщено,
че Законът им е гласуван в Парламента, с което на практика при тях
частното съдебно изпълнение стана факт! Два месеца по-късно, тяхна помалка експертна група отново посети България и проведе разговори по
конкретни теми с Председателя и административния секретар на КЧСИ.
От 9 до 12 март 2010г. имахме удоволствието да посрещнем нашите колеги,
приятели и партньори от ръководството на Холандската кралска асоциация
на съдебните изпълнители. Срещата беше отдавна очаквана и планирана
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като дейност по проект «Укрепване на реформата на частното съдебно
изпълнение в Рбългария» по програма Матра на Холандското правителство.
След изключително ползотворното учебно пътуване на група ЧСИ и
представители на МП през 2007г. в Холандия, нуждата от нова среща и
обмяна на добри практики, мнения и впечатления три години по-късно, се
оказа много полезна и за двете камари. Наши гости бяха Председателят на
Холандската камара г-н Джон Висборн, административният директор г-жа
Карен Вейсфелт, г-н Йос Уитдехааг – член на борда, г-н Йеруун Нейнхьойс
– член на борда и г-н Ерик Винкен - ръководител на проекта Матра. В
рамките на тази визита проведохме редица ползотворни срещи и обучителни
сесии.
На 9 март нашите чуждестранни гости посетиха кантори на ЧСИ в София и
се запознаха с направените нововъведения в дейността на колегите им пет
години след първите стъпки в новата професия.
На 10 март се състоя среща между ръководствата на двете камари. В дух
на приятелство и взаимноизгодно сътрудничество, нашите гости споделиха
с българските си колеги как те разпределят ролите, отговорностите и
изпълнението на задачите си в рамките на ръководните органи и как
провеждат ефективни заседания на борда; какви и колко ресурси ползват
за обезпечаване на дейността на своята професионална организация; как
преговарят и поддържат отношения с институциите и какви уроци са
научили в този процес. Засегнат беше и дисциплинарния процес в
Холандия.
Също
така
се
обмени
практика
по
внедряването
на
международните стандарти за качество в канторите на съдебните
изпълнители и последващата сертификацията на офисите. Стана ясно, че в
Холандия това вече не е препоръчителна дейност за членовете на
Кралската асоциация, а задължителна практика.
На 11 и 12 март се проведе и последният от поредицата семинари с
участие на холански лектори на тема: «Европейски регламенти в сферата
на съдебното изпълнение – II част”. В него участваха 27 ЧСИ и ПЧСИ от
цялата страна. Оттук нататък наши български лектори, специално обучени
по проекта Матра, ще провеждат този вид обучения, за които КЧСИ има
вече изработена методология – също резултат от проекта.
На 3 декември 2010г. Камарата, съвместно с проект „Укрепване на
частното съдебно изпълнение в България” по програмата МАТРА на
Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия, организира
международна конференция на тема „Предизвикателства пред подобряването
на съдебно-изпълнителния процес в Европа”. На събитието взеха участие
Председателят и Зам.Председателят на Международния съюз на съдебните
изпълнители г-н Лео Нетен и г-н Бернар Меню, както и ръководителите на
Европейските камари на частните съдебни изпълнители от Румъния, Полша,
Гърция и Македония. Те бяха наши специални гости по повод 5-та
годишнина от създаването на КЧСИ. Работният форум беше открит от г-н
Лео Нетен и г-н Георги Дичев, които по-късно дадоха и пресконференция
за журналистите. Най-съществените акценти на форума бяха поставени
върху: представяне на кратък доклад от работната група по анализа на
българската правна рамка в сферата на съдебното изпълнение с найсъществените изводи и препоръки за промени; приветствия и пожелания по
повод 5 години КЧСИ от чуждестранните ни колеги, както и докладите им
за състоянието /постижения и реални проблеми/ на съдебното изпълнение в
техните държави. Обмениха се много полезни мнения за съвместни
действия, свързани с подобряване на правната среда и ефективно
принудително изпълнение в условията на световна финансова криза.
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3.6. Услуги, предоставяни на членовете на Камарата

3.6.1. Конкурс за помощник – частни съдебни изпълнители
В началото на м.април 2010г. се проведе конкурс за помощник-частни
съдебни изпълнители. Със заповед на министъра на правосъдието от
26.01.2010г. беше насрочен изпит за ПЧСИ. На 4.02.2010г. Камарата
стартира законовата процедура за провеждане на изпита, на който се
явиха общо 153 редовни кандидати от цялата страна. Изпитът беше устен и
беше издържан успешно от 121 кандидати. Към настоящия момент 55 от тях
са законно овластени помощник – частни съдебни изпълнители и работят в
кантори на ЧСИ от всички съдебни райони в РБългария. На практика това
позволи на канторите да повишат капацитета и качеството си на работа,
което беше един от основните приоритети в дейността на КЧСИ през
годината. Към настоящия момент броят на всички действащи Помощник ЧСИ
в страната е 104.

3.6.2. Регистър на публичните продажби
Регистърът на публичните продажби е
активен от средата на м. юни 2009
година или вече повече от година и
половина. За този срок той се
наложи като единствения сполучлив
способ
за
разгласяване
на
публичните продажби, макар и не
императивно заложен в разпоредбите
на ГПК. Реализацията на Регистъра
на публичните продажби се оказа
изключително положителна инициатива
и допринесе за отхвърлянето на
обвиненията, че ЧСИ умишлено не
разгласяват извършваните
от
тях
продажби с цел набавяне на имотна
облага за себе си или за трети лица. Както се очакваше, Регистърът на
публичните продажби предизвика огромен интерес у гражданите и неговото
съществуване многократно беше и продължава да бъде тема в повечето
български медии. Това способства за доброто разгласяване, а оттам и за
посещаемостта на сайта. Дори и кратко спиране на сайта поради
технически причини води до лавина от запитвания по е-мейл или телефон
от неговите ползватели. За момента спирането на работата на сайта е
било в единични случаи за не повече от няколко часа по време на
извършване на настройки на сърварите. През другото време сайтът е бил
постоянно онлайн.
Регистърът разполага с различни функционалности. Там се публикуват
всички обявления на имущество, което се продава от частните съдебни
изпълнители – движимо и недвижимо, както и всички необходими указания,
нормативни актове и друга полезна информация за заинтересованите лица.
Има филтри за търсене както по територията на съответния окръжен съд,
така и по градове, вид, цена на имуществото. Може да се прави справка и
за сроковете, в които се подават наддавателните предложения. Причините
за създаването на единен електронен Регистър на публичните продажби на
частните съдебни изпълнители бяха две. Първо - прозрачност, точност и
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яснота при търговете. Офертите се подават в съответния съд и затова
никой частен съдебен изпълнител не може да манипулира или да влияе по
какъвто и да било начин на търга. Второ – по-добро разгласяване на
информацията за публичните продажби и привличане на повече потенциални
купувачи. В полза и на кредитора, и на длъжника е колкото се може
повече хора да разберат, че даден имот се предлага, за да може да се
продаде възможно най-бързо и на най-добра цена.
За изминалите 19 месеца страницата е посетена от над 380 000 уникални
IP-адреса, което означава, че поне два пъти повече уникални посетители
са посетили 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/. Посоченият брой посетители са влизали на страницата почти
1 500 000 /милион и половина/ пъти и са разгледали общо над 30 000 000
/тридесет милиона/ страници. Средният брой страници, които преглежда
един посетител е 22 бр. на всяко посещение, като посетителите са
прекарвали на сайта средно около 10 минути при всяко посещение.
Среднодневно сайта е бил посещаван от около 3000 посетители, като през
празничните дни посещаемостта макар и наполовина в сравнение с
делничните, също е висока.
За изминалата година и половина откакто съществува на Регистъра на
публичните продажби на КЧСИ, са били обявени над 12 200 /дванадесет
хиляди и двеста/обявления за публична продан на недвижими имоти и още
над 2 200 /две хиляди и двеста/ обявления за публична продан на движими
вещи. Няма данни за това колко от проданите са приключили успешно, на
коя по ред продан и при каква цена. Такава функционалност се предвижда
да бъде добавена при създаването на нов сайт за публичните продажби
през 2011 година. В средата на м.януари 2011г. Съветът на КЧСИ взе
решение и одобри бюджет за възлагане на създаването на изцяло нов сайт
за публичните продажби, който да вземе предвид натрупания вече опит до
момента и изискванията за нови функционалности и дизайн. Предстои да
бъде възложена чрез конкурс направата на нов сайт.
3.6.3. Регистър на длъжниците
През 2010 година продължи, макар и със
забавени темпове работата по проекта
за
създаване
на
онлайн
Централен
регистър
на
длъжниците
/ЦРД/
–
платформа, която ще способства за
мигновенна обмяна на информация между
всички съдебни изпълнители за заведени
изпълнителни дела в канторите им срещу
едни и същи длъжници. В резултат на
достъпа
до
такава
информация,
съдебните изпълнители ще могат много
по–ефективно да провеждат изпълнителни
действия срещу длъжниците, както и ще
се даде възможност на взискателите да
се присъединяват по други дела, заведени срещу същия длъжник, като по
този начи многократно се увеличава шансът за бързо събиране на
вземането и за спестяването на излишни разноски по него. Чрез регистъра
също се предвижда да се дават справки на трети лица за наличието или не
на активно изпълнително дело срещу тях на територията на цялата страна,
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в канторите на всички действащи частни съдебни изпълнители. На тази
функционалност се залагат и надеждите за нов източник на приходи за
Камарата и за всеки съдебен изпълнител поотделно. Не на последно място,
всеки съдебен изпълнител ще може бързо и лесно да проверява дали
длъжник по образувано при него изпълнително дело има качеството на
длъжник при друг съдебен изпълнител, което ще е полезно в хода на
процедурите по принудително събиране на вземанията. След попълване на
Регистъра от всички ЧСИ, така издаваните удостоверения ще имат много
по–голяма тежест пред трети лица – кредитодатели или държавни и
общински институции, тъй като ще покриват дейността на всички частни
съдебни изпълнители в Република България.
През м.октомври 2010 за нуждите на ЦРД, Камарата да закупи два
компютъра – един основен и един Back-up сървъри, които да отговарят
технически на нуждите на регистрите, поддържани от КЧСИ. Сключи се
договор за хостинг на новозакупените сървъри с фирма за колокацията им.
На основния сървър ще се хостват двата регистъра – Централен регистър
на длъжниците и Регистър на публичните продажби. На 1 ноември се
подписа договор за дарение между Камарата и създателите на компютърната
програма „Регистър на длъжниците”, с което официално КЧСИ придоби
правата върху софтуера и регистъра. На същата дата беше подписан и
договор за аутсорсинг на информационни технологии и техническа
поддръжка на двата регистъра със срок една година.
На 5 ноември 2010г. в гр. София в Камарата на ЧСИ беше проведена среща
с всички разработчици на софтуерни продукти за частни съдебни
изпълнители с цел да се постигне възможността за автоматизиране на
процеса на въвеждане на данни в регистъра. След проведената среща
програмистите работят усилено в посока автоматизирания експорт на данни
да се осъществи в кратки срокове за всички налични и бъдещи системи.
Като резултат от тази среща, Камарата сключи договор с тези програмисти
за изработване на следните видове допълнителни функционалности за
Регистъра на длъжниците: 1) WEB услуга за автоматично вписване на данни
в Регистъра на длъжниците към Камарата на ЧСИ; 2) WEB услуга за
извършване на автоматични справки от Регистъра на длъжниците по
ЕГН/ЛЧН/ЕИК/БУЛСТАТ
или
Име/Фирма;
3)
Изготвяне
на
техническа
документация
на
предходните
две
услуги
с
цел
използване
от
разработчиците на софтуер за Регистъра на длъжниците. Крайният срок за
извършване на предмета на този договор е 15 февруари 2011г. Съгласно
решение на Съвета на КЧСИ от м.октомври 2010г. /Протокол 73/, през
2011г. се очаква и назначаването в Камарата на системен администратор
/First Line Support/ за техническа поддръжка на двата регистъра.
Новоназначеният служител ще бъде обучен от екипа, разработил софтуера
на двата регистъра.
Към настоящия момент в Регистъра на длъжниците има качени над 384 000
/триста осемдесет и четири хиляди/ изпълнителни дела от 121 частни
съдебни изпълнители. Колегите, които не са качили нито едно
изпълнително дело в регистъра са 38 на брой, като около десет от тях
всеки момент ще попълнят регистъра чрез деловодните системи, които
използват. За останалите нямаме информация кога и как възнамеряват да
попълнят регистъра с данни. До крайния срок – 1 март 20011г., ЦРД ще
бъде готов функционално за издаване на
удостоверения на трети лица,
като към настоящия момент той вече работи в частта си, в която всеки
ЧСИ може да провери дали негов длъжник не е длъжник и при друг колега.
Основен проблем пред Регистъра остава неговата непълнота, поради факта,
че много колеги не го попълват, както и евентуалното качване на грешна
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или невярна информация. Надяваме се тези пропуски да бъдат отстранени в
най-кратки срокове.

3.6.4. Обучение
През отчетния период бяха проведени няколко основни обучения,
организирани от КЧСИ, като до голяма степен се продължиха започнатите
проекти от предходния отчетен период.
На 26 и 27 март 2010г., непосредствено преди провеждането на изпита за
помощник – частни съдебни изпълнители, беше организиран подготвителен
семинар за тях. Двудневният курс беше изцяло съобразен с действащата
нормативна база и предлагаше обучение в практическите аспекти по част V
от ГПК – Изпълнително производство. Обучението обхващаше обзорен анализ
на всички законови и подзаконови нормативни актове, които са пряко
свързани с работата на частните съдебни изпълнители и техните
помощници. Участниците /63 човека/ се запознаха със спецификата на
правната рамка, в която работят частните съдебни изпълнители, както и с
добрите практики при и по повод изпълнението на съдебните решения.
Лектори на семинара бяха квалифицирани преподаватели, представители на
гилдията, а програмата – изцяло съобразена с утвърдения от Министъра на
правосъдието конспект за провеждане на изпита за помощници.
На 8 и 9 септември в гр. Поморие поредицата от провежданите по проекта
Матра курсове продължи с организирането и провеждането на семинар
„Европейско законодателство в сферата на съдебното изпълнение” – втора
част. Лекторите за първи път бяха само български – районен съдия,
преподавател от НИП и двама частни съдебни изпълнители – специално
обучени в рамките на проекта и изготвили своя методология, по която
занапред ще бъдат обучавани членовете на Камарата, техните служители и
външни заинтересовани лица. Идеята на този курс беше 26-те участници да
получат познания по тази така важна за работата на съдебните
изпълнители тема. Семинарът премина много успешно, като се наблегна на
следните основни елементи на европейската съдебна практика по съдебно
изпълнение: Регламент Брюксел I и II; Европейско изпълнително основание
за безспорни вземания; Процедура за европейска заповед за плащане регламент ЕО №1896/2006; Режим на лични отношения и издръжка на деца
след развода; Връчване на книжа – съдебна практика и упражнения; Зелени
карти за запори върху банкови сметки и иформация за имущество на
длъжниците и др.
При изключителен успех в гр. Поморие премина и отвореният семинар на
следващия ден – 10 септември. Неговата тема „Практически аспекти в
принудителното изпълнение”, както и добрите лектори, привлякоха над 140
участници – частни съдебни изпълнители, ПЧСИ, адвокати, юристи от банки
и др. Програмата включваше три основни модула: 1) практически аспекти
при изпълнението върху недвижими имоти и конкуренция на способи за
изпълнение с лектор доц. д-р Валентина Попова; 2) практически въпроси
при изпълнението върху движими вещи с лектор Борислав Белазелков и 3)
данъчно – правни аспекти в принудителното изпълнение, взаимодействие с
органите на НАП при публичните вземания, ДДС при публични продажби, с
лектори експерти от Национална агенция за приходите. Резулататите от
анализа на обратната връзка с участниците след края на обучението бяха
много позитивни по отношение на полезността от такива работни и
практически сесии.
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На 6 и 7 декември в курорта Пчелин бани, се проведе съвместен семинар
по темата «Дисциплинарен процес», планиран за членовете на Съвета,
Дисциплинарната комисия, Комисията по професионална етика на КЧСИ и
холандски експерти. Тази среща беше планирана в дейностите по проекта
Матра още в началото на 2010г. и се осъществи с финансовата подкрепа на
проект „Укрепване на системата на частното съдебно изпълнение в
България”. Нуждата от такова обучение и обмяната на практика по
образуването и движението на дисциплинарните производства с холандските
колеги беше много наложителна за членовете на ДК. Г-н Йос Уитдехааг
проследи процеса от инспекциите до констатациите и инициирането на
дисциплинарни процедури в Холандия. От наша страна, лектор и модератор
беше гл.ас. Ралица Илкова – преподавател по наказателно право в СУ
„Климент Охридски”. Г-жа Илкова даде тълкуване и насърчи дискусията в
посока на дисциплинарната отговорност и дисциплинарните процедури по
ЗЧСИ в България. Много полезни се оказаха и практическите занятия за
участниците „казуси и дисциплинарни дилеми”, проведени от г-н Йеруун
Нейнхьойс – член на борда на Холандската кралска асоциация. Заместник председателят на Дисциплинарния съд в Амстердам г-н Хуус Стиле разясни
основанията за дисциплинарна отговорност и процедурите по апелативно
обжалване на решенията на този съд в Холандия.
Като естествено продължение на работата по обучителната стратегия на
Камарата/визия, приоритети и цели/, в края на 2010г. Обучителният
комитет към Съвета на КЧСИ изготви план и график на обученията за
2011г. за членовете на гилдията. След обсъждане, корекции и приемане на
финансова обосновка на планираните курсове, планът и графикът бяха
приети на заседание на Съвета през м.октомври 2010г. Като резултат,
планираната обучителна програма и графикът на семинарите за 2011г. са
много по-разнообразни и с по-голяма честота, отколкото през предишните
години. Общо ще бъдат проведени повече от 13 курса по различни теми,
касаещи работата на ЧСИ, ПЧСИ и техните служиели в канторите – средно
по едно обучение всеки месец до края на годината. Непосредствено след
приемането им, планът и графикът бяха изпратени до всички ЧСИ с молба
те да подадат общи заявки за броя на служителите им, които биха желали
да изпратят за обучение по месеци и видове курсове. През м. януари
2011г. вече имаме проведени два от планираните семинари, чиито много
успешни резултати ни дават надеждата, че тази амбициозна задача, която
сме си поставили, ще доведе наистина до повишаване качеството и
удовлетвореността от тази услуга, предлагана от Камарата за нейните
членове.
Като цяло, има какво още да се желае по отношение на организираните от
КЧСИ обучения /което е видно и от мненията на колегите, попълнили
анкетните карти/. Но видът и честотата на провеждане на обучителни
курсове от Камарата се определя 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 към обучителния
комитет за нови и интересни идеи за професионалното им обучение.
3.6.5. Информационни и административни услуги
В резултат на анализ на резултатите от изминалата година, отчитаме
положителна оценка от начините на използване на комуникационните
инструменти за предоставяне на членовете на информация за дейностите на
КЧСИ и получаването на обратна връзка от тях. Важна роля в този процес
изиграха проведените национални и регионални срещи през годината. Всеки
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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.
Надяваме
се,
че
с
назначаването на нов служител на
Камарата, който да отговаря само за
информационните технологии, First
Line Support на Регистрите и сайта
на КЧСИ, качеството и количеството
на предлаганата услуга значително
ще се подобри.
По отношение на използването на
средствата
за
комуникация
между
членовете
и
административния
персонал от една страна, и между Камарата на ЧСИ и широката
общественост, от друга страна, можем да кажем, че те са на доста добро
ниво. Резултатите от тазгодишната анкета сочат един много висок процент
степен на удовлетвореност от страна на ЧСИ за получаването на
навременна и изчерпателна информация по въпроси, касаещи дейността им,
както и за цялостното отношение на служителите от администрацията на
КЧСИ към нейните членове.
С цел максимална информираност на своите членове за всички публикации в
медиите, отразяващи дейността на частните съдебни изпълнители, и тази
година Камарата поднови договора с 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 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 искрено се надява да
сме полезни на членовете с тази услуга и през 2011г.
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 обстоятелсва по
Регистъра, 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.
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3.6.6. Други услуги
3.6.6.1. Сборник „Съдебни практики по принудително изпълнение”
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
статии на съдии, адвокати, преподаватели и съдебни
изпълнители
по
въпросите
на
принудителното
изпълнение.
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 предизвика 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, стана приоритет в
дейността на Камарата през последните четири години.
Още един положителен ефект от издаването на книжката е и възможността
чрез анализа на събраните съдебни решения да бъдат идентифицирани
възможностите за подобряване на изпълнителния процес и да бъдат
изготвени
съответните
законодателни
предложения,
насочени
към
усъвършенстване на законодателството, и по-специално ГПК. В новия ГПК
се възприеха не малка част от предложенията ни, но има още какво да се
желае. В момента анализираме прилагането на кодекса, както от страна на
ЧСИ, така и от страна на съда. На базата на този анализ през 2011г. ще
направим нашите предложения за промени.
В средата на 2010г. излезе от печат новият брой на сборник
„Принудително изпълнение”. В този брой нашите автори са развили в
практически аспект теми като: връчването при действието на новия ГПК;
коментар на разпоредбите на Регламент ЕО №4/2009 Брюксел III относно
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения и
сътрудничеството по въпроси, свързани със задълженията за издръжка;
съдебно изпълнение на публични вземания и др.
Надяваме се с това издание да сме полезни на страните в изпълнителния
процес в Република България. Нуждата от такова издание е продиктувана
на първо място от необходимостта да се прецизира и уеднакви практиката
на частните съдебни изпълнители в отделните съдебни райони, а в подалечна перспектива целта е изданието да достига до възможно най широк кръг заинтересовани лица (съдии, адвокати, юрисконсулти, студенти
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и др.). Камарата на частните съдебни изпълнители ще продължи да работи
и в бъдеще в тясно сътрудничество с институциите и своите партньори,
защото вярваме, че именно този начин на действие е единственият
правилен път за защита на върховенството на закона, интересите на
обществото и гражданите в Република България.

3.6.6.2. Проект по програма Матра на холандското правителство
От 1-ви септември 2008 година стартира „Проект
за укрепване на системата на частно съдебно
изпълнение в България” с продължителност две
години
и
половина.
Проектът
е
финансиран
от
правителството на Kралство Нидерландия по програмата Матра и са
управлява от Центъра за международно правно сътрудничество (ЦМПС) –
неправителствена организация, в която е представена цялата правна
общност на Нидерландия и осигурява широка и последователна експертна
помощ. Основният бенефициент и партньор по проекта в България е Камара
на частните съдебни изпълнители. Матра проектът е насочен към Камарата,
отделните частни съдебни изпълнители и техния персонал, правните
професии и широката публика.
Целите на проекта са 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
работи
и
за
информиране
на
широката
общественост. Центърът за международно
правно
сътрудничество
–
Холандия, предоставя консултантска помощ като ангажира водещи правни
експерти в хармонизирането на законодателната уредба.
През изминалата 2010г. партньорите изпълняваха планираните дейности по
проекта, съгласно първоначално приетия и актуализиран за годината план.
Немалко работа беше приключена успешно и с много добри резултати.
Проведени са две заседания на програмния комитет по проекта – на 9 март
в гр.София и на 10 септември в гр.Поморие.
На 10 март като планирана дейност по проекта се състоя и срещата между
ръководствата на Холандската кралска асоциация на съдебните изпълнители
и КЧСИ. Три дена по-късно, на 13 март, проект «Укрепване на системата
на частното съдебно изпълнение» ни подкрепи и в организираният семинар
за ръководните органи на Камарата за работата им с медиите. Като
резултат от това интересно обучение, участниците успяха да се почустват
по-уверени в своите умения да съставят ефективни послания до различни
целеви аудитории, да провеждат успешно планирани и непланирани
интервюта, да прилагат по-успешно комуникационната стратегия на КЧСИ,
както и да познават философията и инструментите за работа с медиите.
Много приятен и полезен елемент на допълнение към идеите на проекта
Матра за популяризиране на професията ни сред широката общественост,
беше и изготвеният със средства по проекта филм «Длъжникът, законът,
частният съдебен изпълнител». Създателите на филма представят на
популярен и достъпен език пред обществото спецификата и трудностите в
работата на частния съдебен изпълнител, неговият статут и правомощия по
закон, най-правилните и успешни стъпки, които трябва да направят
страните по делата, за да приключи успешно изпълнението на едно съдебно
решение, постановено от български съд. Впоследствие филмът беше
представен на членовете на Камарата по време на Националната
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конференция в гр.Поморие, размножен на DVD и раздаден на всички гости
по време на юбилейния концерт, както и качен в българската и
английската версия на сайта на КЧСИ.
През м.април 2010г. с много положителни резултати премина традиционният
годишен семинар за представители на медиите и резултатите от него бяха
достатъчно изразителни – повече от 50 публикувани и излъчени чрез
медиите позитивни разяснителни за широката общественост материали за
Камарата и дейността на нейните членове.
В средата на годината беше сформирана специална работна група от трима
членове на КПЕ, която да работи усилено за финализиране на оценъчния
доклад с предложения за хармонизиране на законодателната рамка.
Докладът ще включва не само предложения за изменения в ГПК, но и
релевантни препратки към ЗЧСИ, оценка на процедурите по дисциплинарните
производства и др.
През лятото на 2010г. започна активна работа и по една от другите
основни дейности по проекта – актуализация на Наръчника за качествено
управление в канторите на ЧСИ. Основните причини, които налагаха
промените и оптимизирането на първата версия бяха две: 1) Влезлият в
сила от 1 март 2008г. нов ГПК; 2) Натрупаната за няколко години реална
практика в канторите на ЧСИ. Като изходни данни за актуализацията бяха
използвани и резултатите от първия годишен мониторинг на канторите на
ЧСИ, които дадоха ясни индикации кои от процедурите са приложими в
работата на съдебните изпълнители, къде се използват добрите практики и
къде в канторите има отклонения, които са в противоречие с правилата и
стандартите, утвърдени от Международния стандарт ISO 9001:2008 и
Камарата на ЧСИ. Новата версия на Наръчника беше готова в края на
м.август 2010г. Съветът на КЧСИ я прие с решение на свое редовно
заседание на 10 септември. Предстои провеждането на обучение на ЧСИ за
прилагането й в дейността им.
Поредицата от провеждани от проекта Матра семинари „Европейско
законодателство в сферата на съдебното изпълнение” продължи и през
отчетния период - на 11 и 12 март в гр.София и на 8 и 9 септември в гр.
Поморие. Нашите български лектори бяха специално обучени в рамките на
проекта и изготвиха с помощта на холандските експерти методология, по
която занапред ще бъдат обучавани членовете на Камарата, техните
служители и външни заинтересовани лица. Семинарът в гр. Поморие беше
проведен само от тях, като по време на обучението г-н Йос Уитдехааг
беше наблюдател.
Много по обем и сериозна работа беше извършена и за изготвянето на
втория анализ на резултатите от проучването на мнението на клиентите на
частното съдебно изпълнение, който беше завършен от консултантите по
проекта Матра и представен в неговия предварителен вариант на колегите
на Националната конференция в гр.Поморие, а по-късно – и на
международната конференция в началото на м.декември 2010г.
С
методическата
и
финансова
помощ
на
проекта
се
проведе
и
дългоочакваният семинар «Дисциплинарен процес» в началото на м.декември
в Пчелин бани. Нашите партньори от холандска страна ни оказаха и
неоценима помощ при организирането, провеждането и финансирането на
международнота конференция «Предизвикателства пред подобряването на
съдебно-изпълнителния процес в Европа”, която се състоя в Гранд хотел
София по повод честването на 5 годишния юбилей на КЧСИ.
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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
Винкен получи разрешение от Холандското правителство чрез програма
Матра за продължаване и финализиране на започналите през отчетния
период дейности до края на м.юни 2011г. Предстои да се завърши от
работната група оценъчния доклад на българското законодателство в
сферата на съдебното изпълнение, който да бъде официално представен на
международна конференция през м.май 2011г. Ще бъдат проведени още две
кръгли маси по проблемите на принудителното изпълнение – с банките и
окръжните съдии, както и заключителна пресконференция през в края на
м.май за окончателното представяне на резултатите и закриване на
проекта.
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.
3.6.6.3. Честване на 5 години от създаването на Камара на частните
съдебни изпълнители
През 2010 г. Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) отбеляза
5 години от създаването си. Въвеждането на институцията на частното
съдебно изпълнение в България бе поставено от Световната банка сред
десетте най-успешни реформи в света за 2006 г. Преди старта на
реформата, мнението на Европейската комисия бе,
че съдебното
изпълнение е сред най-зле функциониращите процедури в България и
пречка за развитие на икономиката. Либерализирането на системата на
съдебно изпълнение в страната ни, стана възможна блгодарение на волята
и общите усилия на професионалната общност на съдебните изпълнители,
държавата и бизнеса. Въпреки продължаващите дебати по законовата
рамка, частното съдебно изпълнение у нас функционира стабилно и успя
да спечели и задържи доверието на кредиторите, бизнеса и гражданите.
Пет години по-късно, частното съдебно изпълнение се саморегулира
успешно и се основава на конкуренцията, качеството и закона.
През м.септември 2007г. Съветът на Камарата на частните съдебни
изпълнители на свое редовно заседание да обяви официално 26 ноември за
„Ден на частния съдебен изпълнител”. Оттогава всяка година около тази
дата членовете на Камарата празнуват своя професионален празник. Тези
чествания вече се превърнаха в чудесна традиция за представителите на
гилдията, както и за всички български и чуждестранни партньори и
приятели на КЧСИ.
2010 година премина под знака на нашия 5 годишен юбилей, чието честване
започна още в ранната есен и беше съпътствано от различни проекти и
събития.
В началото на м.август Камарата на частните съдебни изпълнители възложи
с договор на клуб „Журналисти срещу корупцията” изработване на 30минутен документален филм, посветен на навършване на 5 години от
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учредяването й и отразяващ историята на планиране и осъществяване на
реформата в системата на съдебното изпълнение в България. Журналистката
Ренета Николова и нейният телевизионен екип работиха по филма усилено
до края на м.ноември 2010г. Заснети бяха интервюта с посланици,
депутати от 39-то и 41-во Народно събрание, Министъра на правосъдието,
ключови бизнес-партньори и приятели на Камарата. Филмът беше преведен и
със субтитри на английски език. Официалната му премиера се състоя по
време на юбилейния концерт „5 години КЧСИ”. Размножен на DVD, филмът
беше раздаден на всички гости по време на юбилейния концерт, а
впоследствие – изпратен на и на тези, които не успяха да дойдат на
премиерата.
На 16.11.2010 г. в гр.София, хотел „Арена ди Сердика” се състоя
дискусия с представители на български бизнес-организации на тема:
„Частно съдебно изпълнение – проблеми и възможности”. Участваха
предствители на Асоциация на банките в България, Зам.изпълнителния
директор на НАП г-жа Димана Митева, БСК, Министерство на правосъдието и
БТПП. Като равносметка за изминалите пет години, присъстващите на
форума представиха ясно и категорично своето виждане за ефективността
на работата на частните съдебни изпълнители. Обаче продължаващите
дебати по законовата рамка на частното съдебно изпълнение, налагаше да
бъдат отчетени оценките и позициите на държавната администрация и
организациите на бизнеса, а също така и проблемните области в
съвместната им работа с частните съдебни изпълнители. Срещата бе
изключително полезна, защото бяха обменени мнения, относно актуалните
проблеми,
засягащи
всяка
една
институция,
по
отношение
на
принудителното изпълнение и се набелязаха конкретни стъпки за съвместни
действия. Веднага след дискусията се проведе и пресконференция,
организирана от Камарата на ЧСИ. На въпросите на журналистите
отговаряха Председателят на Съвета на Камарата г-н Георги Дичев и г-жа
Жасмина Саздова – експерт в НАП.
Официалният юбилеен концерт „5 години Камара на частните съдебни
изпълнители в България” се състоя на 3 декември от 19.00ч. в гр. София
в Централния военен клуб, който беше предшестван преди обяд на същия
ден от международна конференция на тема „Предизвикателства пред
подобряването на съдебно-изпълнителния процес в Европа”. На събитието
взеха участие Председателят и Зам.Председателят на Международния съюз
на
съдебните
изпълнители
г-н
Лео
Нетен
и
г-н
Бернар
Меню,
както
и
ръководителите
на
Европейските камари на
частните
съдебни
изпълнители от Румъния,
Полша,
Гърция,
Македония и партньорите
ни от проекта Матра. Те
бяха
наши
специални
гости по повод 5-та
годишнина
от
създаването на КЧСИ. На
концерта
присъстваха
над
220
гости
–
официални гости, частни
съдебни изпълнители, бизнес - партньори и приятели на Камарата.
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Много или малко са пет години? Зависи от направеното през тях. За
частните съдебни изпълнители това бяха години на съзидание, изграждане,
развитие, но и на преодоляване на много трудности и предизвикателства.
Неоспорим факт обаче е, че новата професия се утвърди и доказа своята
категорична ефективност, зае своето място в обществения и икономическия
живот на страната. Важен фактор е за инвестиционния процес. Разбира се,
развитието никога не спира. И пред частните съдебни изпълнители на
България стоят нови предизвикателства, нови хоризонти!

3.7. Услуги в процес на развитие

Стартирането на Централния регистър на длъжниците е сред основните
приоритети на Камарата през 2011г. Регистърът е единна централизирана
компютърна база данни така, както изисква и Наредба №4. На практика
цялата информация, необходима за създаването на Регистъра, се съдържа в
регистрите на заведените дела. За колегите остава само задължението да
финализират синхронизацията на използваните деловодни софтуери в
канторите си с изискуемия обем информация за Регистъра.
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.
През настоящата 2011г. 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. Изданието ще продължи да се
разпространява изключително от Камара на частните съдебни изпълнители.
Темите и авторите за следващия брой вече са избрани, определен е и
редакционния екип – съдии и преподаватели, изявени представители на
юридическото съсловие в страната.
Предстоят и някои съвместни дейности с партньорите ни от проекта Матра.
Официално проектът трябваше да приключи до края на м.февруари 2011г.,
но управителният комитет получи разрешение от програма Матра за
продължение до м.юни 2011г. с цел окончателно изпълнение на някои от
започналите през 2010г. дейности, а именно:
 изготвяне
на
обширен
оценъчен
доклад
на
българското
законодателство в сферата на съдебното изпълнение, включващ и
предложения за законодателни промени. И към настоящия момент
работната група, съставена от трима членове на КПЕ усилено работи
по финализиране на доклада;
 организиране на международна конференция
резултатите от доклада – 17 и 18 май 2011г.;

за

представяне

на

 две кръгли маси - с банките и съдиите от окръжните съдилища;
 провеждане на обучение за запознаване на ЧСИ с новата версия на
Наръчника за качествено управление на канторите, приета на
заседание на Съвета през м.септември 2010г. – 13 и 14 май;
 финална пресконференция за представяне на резултатите от проект
«Укрепване на системата на частното съдебно изпълнение в
България» - 18 май 2011г.
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Издаването на Информационния бюлетин на Камарата също е услуга в процес
на развитие. Членовете на Съвета са одобрили проект и бюджет за
изготвяне на изданието. Избран е и редакционен екип. За предстоящата
година планираме да издадем две книжки. Надяваме се всички колеги от
страната да приемат положително тази инициатива, чувствайки се
неразделна част от цялото, и да допринасят според желанието и
възможностите си, като ни осигуряват интересни и полезни материали за
публикуване в информационния бюлетин.
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Д О К Л А Д

за дейността на Дисциплинарната комисия
на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2010 година

Уважаеми колеги,
През 2010г. са образувани общо 21 (двадесет и
едно) дисциплинарни дела. 9 (девет) - по решение
на Съвета на КЧСИ и 12 (дванадесет) - по искане на
Министъра на правосъдието. Анализът на дейността
на Комисията през отчетния период показва:
1.Значително
увеличаване
броя
на
дисциплинарните
производства,
инициирани
от
Министъра на правосъдието (за сравнение предходната 2009г. съотношението е било точно
обратното – при образувани 21 дисциплинарни дела 15 са били по искане на Съвета на Камарата и 6 по инициатива на Министъра на правосъдието);
2.
Разнообразие
нарушения;

във

вида

допускани

3.
Налагане
на
практика
по
нов
вид
дисциплинарно нарушение - несъобразяване с решение
на Съвета на Камарата на ЧСИ и по конкретно решение №26, протокол №58/30.10.2009г., а именно: „В случаите, когато
Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители е сезиран с жалба и
в искането до ЧСИ е посочено представяне не само на справка по
образуването и движението на конкретното изпълнително дело, но и копие
на същото, ако такова не е получено в офиса на администрацията на КЧСИ
в 7-дневния срок, разписан в правилата на работа на КПЕ, то Съветът
взема решение за образуване на дисциплинарно производство, на основание
чл.59, ал.1, т.6 от ЗЧСИ, във връзка с чл.30, т.11 и чл.6, т.3 и т.5 от
Устава на КЧСИ с искане за налагане на наказание по чл.68, ал. 1. т.2
от ЗЧСИ – глоба, в размер на 1 000 (хиляда) лева. По едно такова дело,
наложената санкция не е обжалвана от ЧСИ, а по второ дело - ВКС
потвърди решението на Дисциплинарната комисия.
През отчетния период са проведени заседания по 14 (четиринадесет) дела,
а още 7 (седем) очакват провеждане или насрочване. През 2010г. са
постановени общо 12 (дванадесет) решения, от които влезлите в сила към
настоящия момент са 4 (четири), 8 дела са висящи пред ВКС. През
отчетния период общо 10 (десет) решения на Дисциплинарната комисия са
обжалвани по реда на чл.73, ал.2 от ЗЧСИ. 9 (девет) жалби са подадени
от ЧСИ и една от Министъра на правосъдието.
Наложените наказания от дисциплинарите състави са както следва: по 1
дело не се налага наказание от дисциплинарния състав; по 1 дело има
наложено наказание – порицание; 9 глоби, в размер от 500 до 10 000 лв,
едно
наказание
–
предупреждение
за
временно
лишаване
от
правоспособност.
През отчетния период е платена 1 (една) от наложените глоби, в размер
на 5 500 лв, други 3 (три) не са платени и са както следва: една, в
размер на 1 000 лв. по решение влязло в сила, без да е обжалвано от
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ЧСИ; една, в размер на 500 лв., по решение, което е обжалвано и
потвърдено от ВКС и една, в размер на 10 000 лв. по решение, обжалвано
от ЧСИ, но жалбата е просрочена и делото е прекратено. Останалите
наложени глоби са обжалвани и решенията по тях все още не са влезли в
сила.
През 2010г. в Камарата на ЧСИ са постъпили 321 жалби (за сравнение през
предходната година броят им е 282). Съветът на Камарата на ЧСИ е счел,
че 9 от тях са основателни, а констатираните нарушения са повод за
налагане на дисиплинарно наказание.
Нарушенията
са
разнообразни
и
много
трудно
мoгат
да
бъдат
систематизирани, още по-малко, изброени в рамките на настоящия отчет.
Като основни нарушенения, допускани от ЧСИ, по повод на които има
подадени жалби и съответно образувани дисциплинарни производства, могат
да се посочат:
- Нарушаване на чл.455, ал.2 ГПК - не се отразяват извършените
погасителни плащания на изпълнителните листове - масово и системно
нарушение;
- Нарушаване разпоредбата на чл.79 от ЗСЧИ като не се изготвят
сметки за начислените такси, както и неправомерно и нецелесъобразно
начисляване и събиране на такси по изпълнителните дела – системно и
масово нарушение;
- Липса на упълномощаване по чл.18 от ЗЧСИ;
Нарушаване на чл.449, ал.2 и чл.465 чл.483 от ГПК - при
извършване на описа и налагането на запора, не е установено чия
собственост са вещите;
- Несъобразяване
съдилища;

с

решенията

и

определенията

на

Окръжните

- Нарушаване чл.507, чл.508 и чл.512 от ГПК, ангажирайки със
задължения и отговорности лица, които нямат качеството на трети
задължени лица;
- Нарушаване на чл.484 от ГПК;
- Нарушване разпоредбата на чл.432 от ГПК – извършване на
изпълнителни действия, въпреки че изпълнителното производство е спряно;
- В изговеното обявление за продажба на недвижими имоти не се
посочва върху тях има ли тежести и за каква сума;
- ненадлежно или изобщо липса на администриране на жалби;
неправомерно начисляване на такси и финансово натоварване на длъжника;
- Нарушаване разподбата на чл.80 от ЗЧСИ и неначисляване
авансово дължимите такси за извършените изпълнителни действия;

на

- Нарушаване на чл.22 ал.2 от ЗЧСИ и чл.9 ал.1 и ал.2 от Наредба
№4/06.02.2006г. за служебния архив на ЧСИ. Нарушават се и чл. 22, ал.2
т.1 и т.4 от ЗЧСИ;
През 2010г. ВКС постанови решения по образувани в предходни години
дисциплинарни дела. Първото от тях е по дисциплинарно дело №3/2009г.,
като намали размера на наложената глоба. По ДД №4/2009г.; ДД №6/2009г.;
ДД №8/2009г.; ДД №9/2009г.; ДД №16/2009г.; ДД №18/2009г.– потвърди
решението на ДК; по ДД №7/2009г. - обезсили решението на ДК и по ДД
№19/2009г. отмени решението на Дисциплинарната комисия. Общият извод е,
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че като цяло ВКС оставя в сила и се съгласява с направените изводи и
наложени санкции в решенията на дисциплинарните състави.
Изключително тревожната тенденция, която се забеляза още през отчетната
2009г. е, че при някои ЧСИ се наблюдава от една страна систематичност
при извършване на нарушенията от един и същи вид, и от друга страна допускане на множество нарушения. Тази тенденция се задълбочава. Друг
налагащ се извод е, че срещу едни и същи частни съдебни изпълнители,
Съветът на
Камарата
е сезиран с
множество жалби, обикновено
основателни, изложените обстоятелства по които са годни да ангажират
дисциплинарната им отговорност, което обуславя факта на няколкото
образувани производства срещу тях.

Поля Руйчева,
Председател на Дисциплинарната комисия

40

Д О К Л А Д

за дейността на Контролния съвет
на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2010 година

Уважаеми колеги,
Контролният съвет счита, че през изминалата 2010
година,
работата
на
Съвета
на
Камарата
е
законосъобразна и полезна. Проведени са 12 редовни
заседания, на които са взети общо 391 решения, от
които 310 по постъпили жалби и 91 по оперативни и
стопански въпроси. Направеният преглед на протоколите показва, че
заседанията са провеждани редовно и при необходимия кворум, решенията
се вземани съгласно Устава и вътрешните правила на Камарата. Пет
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.
Камарата продължава да работи за усъвършенстване на професията и
подпомагане на дейността на ЧСИ. За съжаление през тази година двама
ЧСИ бяха временно лишени от правоспособност и на двама бяха прекратени
правомощия. Това са примери, които не се вписват добре в имиджа на ЧСИ
и поставят под съмнение качеството на нашата работа. Изглежда
националните и регионалните форуми, общите семинари и срещи по
актуални въпроси на съдебното изпълнение не са достатъчни за
повишаване на професионализма на ЧСИ. Затова напълно логично е през
тази година да се предвиждат повече средства за семинари и обучения.
Връзките
и
взаимодействието
на
Камарата
с
Министерството
на
правосъдието не са на необходимото равнище. Опитите да се срещнем с
новия министър бяха безуспешни. Срещата със зам. министъра не доведе
до адекватни, в интерес на частното съдебно изпълнение действия. На
честването на 5-та годишнина от учредяването на Камарата нямаше
представител от министерството. Нашата дейност по-достойно бе оценена
от чуждестранните гости.
Финансовата дейност на Камарата е относително стабилна. Основните
финансови ресурси са от вътрешни източници. Общо приходите на Камарата
за 2010 година са 398 933 лв. Основният финансов източник е членския
внос – 191 866 лв. Към настоящия момент финансите се планират на база
159 ЧСИ. Към момента на изготвяне на годишния отчет 67 % (106 ЧСИ) са
платили годишната си вноска. Един от колегите ни не е плащал членски
внос в продължение на три години и дължи на Камарата 3600 лв.
Затруднения с плащането на членския внос имат и други ЧСИ. Това е
показател, че в условията на криза не следва да повишаваме таксата за
членския внос, а да продължим усилията си за неговото своевременно
събиране до м. януари на всяка календарна година, т.е. до провеждане
на годишното общо събрание. Отново напомняме, че Камарата е финансово
независима организация и не получава финансиране от държавни и други
институции. Своевременното събиране на членския внос ще продължава да
бъде един изключително важен за нормалното функциониране на Камарата
механизъм.
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Успешни са усилията за търсене на нови източници на финансиране. През
изминалата година нараснаха приходите от спонсорство, дарения,
реклама, такси, стопанска дейност, лихви и резерви. Приходите от глоби
по дисциплинарни производства са 21 180 лв, т.е. едва 57% от
очакваните приходи от влезлите в сила наказания. Неиздължените глоби и
юрисконсултски възнаграждения са на стойност 15 860 лв. Очевидно е, че
опрощаване на глобите е немислимо. Призоваваме колегите-длъжници да
бъда по-коректни и отговорни.
Разходите през изминалата година са с 80 590 лв. повече от
предвидените. Те са резултат предимно от направените преразходи за
честване Деня на ЧСИ. През настоящата година се предвижда повишаване
на разходите за семинари и обучения, за регистъра на длъжниците,
поддържане на интернет сайтове, реклами и офис техника, наем офис и
консумативи, заплати и осигуровки. Повишаването на заплатите с 29% е
поради нов системен организатор; още един юрист и счетоводител.
Увеличението е съразмерно с увеличението на заплати персонал на КЧСИ.
Контролният съвет изцяло подкрепя предложението за намаляване на
средствата за честване на Деня на ЧСИ и приветства усилията на
Камарата за реализиране на проекта за изграждане на детски площадки и
продължаване на традицията за подпомагане на децата-сираци на
служители от МВР.
Счетоводната
документация
се
води
съгласно
изискванията
на
националното счетоводство. През 2010 година са сключени 13 договора по
стопански въпроси, 2 договора за дарение - за служебен лек автомобил и
за регистъра на длъжниците, 2 анекса към съществуващи договори – с
Банка ДСК и Агенция Фокус, и едно споразумение за сътрудничество със
Столична община.
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, с основание може да се каже, че през изминалата година е
направена още една съществена и решителна крачка за утвърждаване на
имиджа на частното съдебно производство. Анализът на дейността ни
показва, че е необходимо да положим още по-големи усилия за повишаване
на професионализма и издигане на отговорността ни пред обществото. Ние
сме частни съдебни изпълнители, но никога не трябва да забравяме, че
постигането на нашите частни интереси минава през обществените
интереси, че личните ни успехи зависят от общите ни усилия, от
успехите и имиджа на Камарата.

Валентина Иванова,
Председател на Контролния съвет
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