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ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Уважаеми колеги, дами и господа,
С особено удоволствие представям на Вашето внимание
годишния отчет на Камарата на частните съдебни изпълнители
за 2008г. Това е втората година през която всички кантори
работиха ефективно и с която се завършва тригодишния цикъл
от учредяването на Камарата (26.11.2005г).
Няма как да не се направи съпоставка с проблемите в
началото, преглед на дейностите в средата и при обобщаване
на целия период да не се стигне до категоричния извод:
Камарата изпълни своята първа и най-важна мисия - в Република България да
заработи и да се утвърди ефективна и качествена система на частно съдебно
изпълнение в интерес на гражданите, обществото и държавата.
Ако през 2005 и 2006г. се борихме да я бъде или не новата професия,
защото това зависи изключително много от нормативната рамка, през 2007г.
отстранявахме множеството препятствия пред нея, то през 2008г. акцентите вече
бяха повишаване на ефективността и качеството на дейността, нейното
разширяване чрез връчването на съдебни и извънсъдебни документи и събирането
на публични вземания, както и установяване на висока професионалната етика
чрез изготвяне на Етичен кодекс, който вече е факт.
През изминалата година Камарата положи значителни усилия за подобряване
ефективността и условията за работа на съдебните изпълнители. Проведоха се
множество срещи с държавни институции за постигане на една много важна наша
цел – цялата информация за длъжниците да се получава максимално бързо, в
рамките на няколко минути, т.е. по електронен път. Резултатът е че се
постигнаха споразумения за елекронен достъп до имотния регистър, регистъра
Булстат и до кадастъра. Имамеме уверенията на Министерство на финансите, че
още в началото на 2009г. комуникацията между органите на НАП и ЧСИ по повод на
удостоверенията за публични задължения по ДОПК ще се извършва по електронен
път, което допълнително ще облекчи и ускори производството, като ествествено е
и справките за банкови сметки на фирмите да се искат и получават по този
начин.
Новият ГПК с множеството си радикални промени влезе в сила от
01.03.2008г., което наложи неговото обсъждане и разясняване на два семинара
организирани от Камарата, включително и на трите национални конференции през
април, септември и ноември. Наши предствители участват в работната група към
МП за мониторинг на ГПК, но още е твърде рано да се направят конкретни и
категорични изводи за необходимите изменения. Проблемите отсега се виждат в
областта на призоваването, назначаването на особен представител, публичните
продажби и други. Оказа се че мярката спиране от движение на МПС на практика
не работи, което наложи съвместната с МВР работна група да предложи промени в
ЗДП, които очакваме да я направят ефективна.
Най-после се проведе толкова чакания конкурс за помощник-частни съдебни
изпълнители, с което се позволи на канторите да повишат капацитета и
качеството на работата си, което е основен наш приоритет. Това наложи и да
организираме специално обучение за помощниците през месец ноември.
И през тази година основни наши партньори бяха МП и МВР, на които
изказваме благодарността си за ефективното сътрудничество и подкрепа.
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”. С новия ГПК много от
досегашните съдебни решения се обезсмислиха, а новите все още не са
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достатъчно, което ни затрудни и забави, но 2-та броя, изготвени през 2008г.
съдържат доста важни и полезни за колегите юристи статии и материали.
Насоките на дейността и обемът от работа на Камарата продължава да се
увеличава, но това не се отрази на качеството на услугите за членовете,
развиващото се обучение и много добрите връзки с медиите, съвместно с които
проведохме среща с македонските си колеги в Охрид през м. май.
В международен план изпращаме една доста активна година изпълнена със
събития, срещи и конференции. Европейските регламенти в областта на съдебното
изпълнение все още не са достатъчно добре познати у нас, поради което обръщаме
специално внимание в тази област. През февруари в Брюксел се проведе голяма
международна конференция за новостите в европейското право, който опит ще бъде
споделен в специално обучение, както и в серия от статии в нашия сборник. През
октомври в Будапеща участвахме в срещата на организацията към Международния
съюз на съдебните изпълнители ”Евродунав”, която обединява държавите от
Централна и Източна Европа, наши представители, журналисти и не малко колеги
от страната посетиха Охрид за срещата с македонските колеги, имахме
представител и на общото събрание на полските си колеги, за които 2008г. беше
доста трудна. Посрещнахме няколко делегации от различни държави, които се
интересуват от българския опит - украинска, сръбска, арменска и албанска.
Приоритетите за развитието на Камарата през следващата година са
насочени към усъвършенстване на законодателството и по-специално ГПК и ДОПК,
електронен достъп до всички свързани с изпълнението институции, уеднаквяване
на практиката в изпълнителния процес, повишаване ефективността, качеството на
дейността и професионализма на съдебните изпълнители, включително разширяване
и автоматизиране на тяхната дейност. От особена важност е доверието на
гражданите, обществото и институциите, което предполага прозрачност, ефективен
контрол и спазване на Етичния кодекс. Регистърът на длъжниците и публикуването
на публичните продажби в интернет трябва да се реализират през 2009г.
Камарата ще продължи да развива спектъра от услуги за своите членове,
включително всестранно обучение за ЧСИ, техните помощници и служители, като ще
работи в тясно сътрудничество с институциите, българските и чуждестранни
партньори и с медиите.

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

Изминаха близо три години от въвеждането на частното съдебно изпълнение в РБ и
обобщавайки този период се налага категоричния извод, че тази реформа е
изключително успешна. Не само защото Световната банка я оцени като една
десетте най-успешни реформи за 2006г. в целия свят. Резултатите говорят
красноречиво – образувани дела през 2006г. – 37 000, 2007г. – 64 000, 2008г. –
над 70 000. Приключени дела 2006г. – 5 500, 2007г. – 17 200, 2008г. – около
30 000. Събраната сума е както следва 2006г. – 95 млн.лв, 2007г. – 250
млн.лв., 2008г. – около 400 млн.лв. (Забележка: данните за 2008г. са
приблизителни, на база отчетите за 6-месечието и предварителните данни,
подадени от ЧСИ).
Суми по изпълнителните дела

80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-

70 000

64 000
37 000

Общ брой дела
30 000
17 200

5 500

Брой прекратени дела

Сума

Брой

Брой на изпълнителните дела
1 200
1 000
800
600
400
200

000 000.00
000 000.00
000 000.00
000 000.00
000 000.00
000 000.00

960 000 000.00

990 000 000.00
Сума общо

400 000 000.00

336 000 000.00

Събрана
сума

250 000 000.00
95 000 000.00

-

януари - януари юни декември декември декември
2006
2007
2008
Период

юни декември
2006

януари декември
2007

януари декември
2008

Период

За тригодишния отчетен период ЧСИ са приключили 52 700 дела, а събраната сума
е в размер на около 750 млн. лв.
Системата работи и се развива възходящо, увиличават се служителите в канторите
като техният брой отдавна надхвърли 1 000, през 2008г. встъпиха в длъжност и
55 помощник - частни съдебни изпълнители, с което се повиши качеството и
капацитета на съдебните изпълнители. В същото време канторите използват
съвременни технологии в деловодната си работа и за достъпа до информация за
длъжниците, голяма част от която вече се получава по електронен път, с което
се осигурява така важната бързина на процеса.
Клиенти на частните съдебни изпълнители са не само фирмите, банките и изобщо
бизнеса,
а
и
българските
граждани
с
вземания
както
по
граждански
правоотношения, така и за трудови възнаграждения, издръжки и предаване на
дете. Като се има предвид, че таксите за последните вземания не се внасят от
взискателите, а трябва да се изплатят от бюджета на съответния съд, но това не
се случва, на практика частните съдебни изпълнители у нас финансират със
собствени средства този вид дела, които никак не са малко.
С новият ГПК ЧСИ започнаха да връчват съдебни книжа, което в следващите години
ще бъде все по - масово и ще спомогне да се отстрани една от причините за
забавянето на делата в съда.
През последната година все повече публични взискатели, включително редица
общини започнаха да възлагат на ЧСИ събирането на своите публични вземания,
което освен израз на доверие и признание за ефективност ще бъде от голяма
полза за държавния бюджет.
Частното съдебно изпълнение у нас отговаря на всички европейски критерии за
една модерна, законова и ефективна дейност.
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2.ДАННИ ЗА КАМАРАТА

От създаването си на 26.11.2005г. в досегашното си съществуване, Камарата на
частните съдебни изпълнители успя 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 се извършва само от държавни съдебни
изпълнители.
Понастоящем членовете на Камарата са 163, от които 82 мъже и 81 жени. Всеки
член на организацията има свое лично досие, което се съхраняват 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.
Камарата се управлява от Съвет, разполага и с административен персонал от 4-ма
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 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, организационните умения на служителите и дейността на ръководството.
Благодарим на всички колеги, които взеха участие в анкетата и бяха много
обективни и критични в личната си преценка като членове на гилдията. След
обобщаване на събраните мнения от анкетните карти, резултатите са следните:

Моля оценете дейността на Камарата, според
приноса й за Вашата работа и полезността й
в отговор на нуждите и очакванията Ви

Доволни ли сте от дейността на Камарата на
ЧСИ като Ваша професионална организация?
Как оценявате услугите, предоставени от
Камарата?
Административни услуги
Обучения

Под очакванията (1-3)
Над очакванията (4-6)
Средна оценка
Процент
удовлетворени
очаквания
5.24

87.28%

5.19
5.36
4.90

86.51%
89.29%
81.62%

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

5.32
5.19
5.17
5.12

88.74%
86.51%
86.11%
85.37%

Как оценявате административния персонал

5,66

94,31%

7

на Камарата?
Дейност
Комуникация с членовете
навременна
изчерпателна
цялостно отношение

5,60
5,55
5,55
5,54
5,67

93,25%
92,46%
92,46%
92,28%
94,44%

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

5,10
4,93
4,85
4,98
5,00

85,00%
82,14%
80,89%
82,93%
83,33%

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

4,81
4,79
5,00
4,82
4,63

80,09%
79,91%
83,33%
80,26%
77,08%

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

3,72

61.97%

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

4,51
5,11
4,34
4,08

75,15%
85,09%
72,37%
67,98%

Всички ЧСИ, които са попълнили и изпратили анкетни карти /общо 43 бр./, са
доволни като цяло от дейността на Камарата. Оценката, получена за
предоставяните от нея услуги и полезността й за отделния ЧСИ е 5.24 по
шестобалната скала, като извършването на административни услуги за членовете е
оцененено най-високо – 5.36. Издаването на "Сборник Принудително изпълнение" е
получило средна оценка 4.98, което го измества от мястото му на фаворит за
миналата година. Това се дължи на влизането в сила през 2008г. на новия ГПК и
липсата на достатъчно натрупана практика съгласно новите разпоредби в
съдилищата, което не дава достатъчно добър материал за коментари от нашите
автори в сборника.
Всички участници в анкетата са посочили работата й като положителна.
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 2008г. е 5.32 (за сравнение оценката, получена през 2007г.
е 5.36, а през 2006г. е 5.05), а екипът на служителите в администрацията е
оценен с 5.66 (5.40 за 2006г. и 5.63 за 2007г.).
Като най-полезни дейности в услуга и интерес на членовете през 2008г., найголям брой от участниците сочат: отдалеченият електронен достъп до базите
данни на ЕСГРАОН, НОИ, имотен регистър, БУЛСТАТ регистър, Агенция по
кадастъра; ползотворното сътрудничество с МВР; навременната информация и
проведените семинари. На следващо място положително е оценена комуникацията:
от една страна, с отделните членове и административния персонал на Камарата,
и от друга страна, на организираните национални конференции и регионални срещи
на частни съдебни изпълнители.
По отношение адекватността на размера на членския внос спрямо дейността на
КЧСИ, мненията са разнородни, но болшинството от анкетираните ЧСИ, считат, че
членският внос следва да бъде удвоен с оглед на инфлационните процеси в
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страната и възможността на КЧСИ да се самоиздържа. 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 отнасяше 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. На второ място, Камарата, като съсловна организация на
ЧСИ да осигурява навременна 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. На трето място, отношението на обществото към професията трябва
да се формира чрез провеждането на по-широка медийна и разяснителна кампания
за функциите и задълженията на частните съдебни изпълнители.
Разбира се, има и критики. Според анкетираните участници през 2008г. следва да
се подобри дейността в следните направления: да се отстояват по-твърдо
интересите на съсловието пред държавните институции; да се организира активна
медийна кампания за популяризиране на правомощията на ЧСИ по новия ГПК; да се
работи активно за създаване на общия регистър на длъжниците и изпълнителните
дела при ЧСИ; да се подобри достигането на информация за дейността на Камарата
до ЧСИ; да се подобри интернет страницата и комуникацията между членовете чрез
закрит вътрешен форум; да се засили контрола и да се реагира бързо, ясно и
докрай при установени нарушения в работата на колеги.
Въпреки градивната критика и препоръките, 97 % от всички анкетирани ЧСИ
считат, че работата на КЧСИ през изминалата година е била положителна и че е
постигнат напредък.

3.1.Национални и регионални конференции, работни срещи

През 2008г. Съветът на камарата, в изпълнение на политиката си за максимална
близост до проблемите на всеки един ЧСИ, организира три 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
19 април 2008г в хотел „Самоков”, курорта Боровец. Голяма част от времето на
работния форум беше посветено на дискусии и коментар за уеднаквяване на
практиките на ЧСИ във връзка с влизането в сила на новия ГПК. Обсъдиха се
новите текстове и произтичащите от тях проблеми в работата на съдебните
изпълнители. Колегите споделиха опита си и поставиха въпроси по отношение на
призоваването и публичните продани. Представено беше и решението на ВАС по
адм.дело №2/15.04.2008г. за периода на задължителна регистрация по ЗДДС,
касаещ лицата, упражняващи свободни професии, вкл. и ЧСИ. Председателят на
комисията по правни въпроси на КЧСИ даде отчет пред делегатите на форума за
извършената до този момент работа по изготвяне на проекта за Етичен кодекс на
частните съдебни изпълнители. Разгледаха се и други въпроси от организационен
и общ характер.
На 6 септември 2008г. курортът Албена стана домакин на втората национална
конференция на частни съдебни изпълнители. За съжаление провеждането на този
форум беше белязан от поредното покушение (осмо само за две години) срещу
личността и имуществото на частен съдебен изпълнител. Участниците в
Националната конференция се обединиха в своето възмущение и гняв от
неспиращите брутални престъпления срещу длъжностни лица, на които държавата е
делегирала държавна власт по принудителното изпълнение на съдебните решения.
Частните съдебни изпълнители в РБ изразиха своя категоричен протест срещу това
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беззаконие и призоваха в деня на Съединението държавните органи да обединят
усилията си за справяне с този срамен за страната ни проблем. В официалния си
протест Камарата на частните съдебни изпълнители се обърна към Главния
прокурор, Министъра на вътрешните работи, Министъра на правосъдието и Висшия
съдебен съвет с искане за незабавни съвместни мерки срещу престъпниците, които
с действията си заплашват да провалят най-успешната реформа в съдебната
система.
Акцентите на дискусията в Албена бяха поставени върху: представяне от
работната група на първия завършен вариант на проекта за Етичен кодекс;
достъпът на ЧСИ до базите данни на Агенцията по вписванията – имотен регистър,
БУЛСТАТ регистър и Агенция по кадастъра, както и Информационната система на
съдебното изпълнение в България – предимства, недостатъци и перспективи. Тази
среща даде възможност на ЧСИ да поставят актуални и важни въпроси от своята
ежедневна дейност, както и да дискутират с членовете на Съвета наболели
проблеми на реформата, както и на професията в частност.
На 1 и 2 ноември 2008г. в гр.Кърджали по инициатива на колеги от Южна България
се състоя регионална работна среща на частни съдебни изпълнители и помощник –
чси от Южен централен район – области Пловдив, Стара Загора, Кърджали,
Хасково. Целта на срещата беше насочена към поставяне началото на регионален
дискусионен форум на колеги ЧСИ по проблеми и решения на способи на
принудителното изпълнение. Освен отбелязване на 1 ноември празника на
народните будители, на срещата бяха обсъдени заедно и поотделно процесуални и
организационни въпроси по принудителното изпълнение. Беше споделен опит по
прилагане на изпълнителните способи при действието на новия ГПК – публична
продан, търг с явно наддаване и др., включително и проблеми по прилагане на
ДДС при различните видове продани. В изложението си председателят на КЧСИ
засегна и организационни въпроси, касаещи подобряване работата с институциите
– Агенция по вписвания (електронния достъп до базата им данни); КАТ (прилагане
на мярката спиране от движение и проект за изменения на ЗДвП); Агенция по
кадастъра (предстоящата възможност за достъп и разпечатка по електронен път на
кадастрални карти) и др. Очаква се през 2009г. в провеждането на този
регионален форум да се включат и колеги ЧСИ от всички съдебни райони в Южен
централен и Източен райони.
Третата национална конференция се проведе на 28 ноември 2008г. в гр.София по
повод честването на 26 ноември - Деня на частния съдебен изпълнител. Споделени
бяха проблемите в практиката на ЧСИ
при работа с Агенцията по вписвания и
Службата по кадастъра. Коментираха се изменията в ЗДП във връзка със спирането
от движение на МПС, както и събирането на такси по изпълнението при публичните
държавни вземания. При обсъждането на текстовете по проекта за Етичен кодекс и
във връзка с това изменението на текстовете от Устава на КЧСИ, се изказаха
много коментари, критики и забележки. Членовете на екипа по ЕК увериха
колегите си, че всички бележки ще бъдат взети предвид при изготвянето на
окончателния вариант на кодекса, който ще бъде подложен на гласуване по време
на общото събрание. Важна част от дневния ред беше и обсъждането на официално
постъпилите в Камарата кандидатури от частни съдебни изпълнители за участие в
органите на КЧСИ през следващия тригодишен мандат.
През отчетния период се проведоха регулярно и три работни срещи на ЧСИ от
София-град и София-област. Подобно на своите колеги от другите съдебни райони
в страната, частните съдебни изпълнители от София-град и София-окръг поставяха
на дискусия проблемите, касаещи приемането на новия ГПК, оказването на
съдействие от органите на МВР във връзка с приложението на Инструкцията,
процедурата по провеждане на публичните продани в сградите на районните
съдилища и възникващите , предоставянето на отдалечен достъп до базите данни
на ЕСГРАОН, НОИ, НАП, АП, Кадастъра и др.
С провеждането на националните конференции и работните срещи на ЧСИ, Съветът
на КЧСИ води последователна политика за повишаване на информираността, с цел
членовете на Камарата да бъдат постоянно в течение за всички дейности на
професионалната организация.
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3.2.Взаимодействие с институциите

3.2.1. Приемането на новия ГПК, влязъл в сила от 1 март 2008г.
От момента на основаването на Камарата на частните съдебни изпълнители,
първостепенна нейна цел е всички частни съдебни изпълнители да заработят
ефективно. Непреклонната воля на Камарата е у нас законодателството,
държавните институции и техните служители да осигуряват всички необходими
условия частният съдебен изпълнител да си върши работата, за да може тази
професия да бъде синоним на ефективност, законност и морал. Не случайно един
от приоритетите в дейността ни през тази година беше насочен именно към
усъвършенстване на законодателството, и по-специално ГПК, към обобщаване и
уеднаквяване на практиката по изпълнителния процес.
От 1-ви март 2008г. е в сила новият Граждански процесуален кодекс. Наред с
другите чувствителни изменения в
нормативната уредба, съществени изменения
настъпиха и в регламентацията на институти, свързани с принудителното
изпълнение по граждански дела. По-значимите моменти, които се отнасят до
дейността на съдебните изпълнители при осъществяване на техните функции са
промените в призоваването, въвеждането на заповедно производство, промени в
хода на изпълнителното производство, както и някои промени, засягащи
допускането и налагането на обезпечителни мерки.
Камарата участва чрез свой представител в работната група към Комисията по
правни въпроси на Народното събрание във връзка с разработването на новия
Граждански процесуален кодекс. Голяма част от предложенията на частните
съдебни изпълнители се възприеха, но има и редица текстове, които отново ще
създават проблеми пред съдебното изпълнение. В момента анализираме прилагането
на кодекса, както от страна на ЧСИ, така и от страна на съда. На базата на
този анализ през 2009г. ще направим отново нашите предложения за промени.
3.2.2. Участие в работни групи, координационни срещи и публични форуми с
представители на институциите
Една от основните задачи на Камарата е да съдейства за създаване на възможно
най-добри условия за функционирането на частното съдебно изпълнение. В тази
връзка Съветът поиска от редица държавни органи да осигурят електронен достъп
до информацията, необходима за целите на изпълнението: от МРРБ относно
ЕСГРАОН, от Агенция по вписванията за имотния регистър и БУЛСТАТ регистъра, от
МВР относно регистъра на КАТ, от НОИ и МП за всички водени от тях регистри, от
МФ за декларираните банкови сметки и за искане и получаване по електронен път
на удостоверенията от НАП и АДВ. Нерядко държавни институции правеха опити да
пречат на ЧСИ да изпълняват задълженията си, само заради думата „частен”.
Примерите за това са немалко – АДВ, НАП, Агенция по вписванията, Агенция по
кадастъра, Службите за земеделие и гори, ДСИС и др. Някои от службите искаха
заплащане на предоставената информация.
Въпреки непрекъснато създаваните проблеми, възприетите от ръководните органи
на КЧСИ принципи на ефективна комуникация и партньорство с участниците в тези
процеси, дадоха положителен резултат. През отчетния период се проведоха
множество координационни срещи, на които присъстваха висши представители на
гореспоменатите институции. Създадоха се работни групи, чиято дейност доведе в
крайна сметка до редица облекчения при ползването на исканите данни.
В резултат на това от м.декември 2008г. частните съдебни изпълнители вече имат
електронен достъп до имотния регистър и БУЛСТАТ регистъра към АП, а през
м.януари 2009г. се стигна до подписване на споразумение и с Агенция по
кадастъра за безплатен достъп на ЧСИ до информация от Кадастралната карта и
регистри /КРР/ на Рбългария. Достъпът до регистрите на ЕСГРАОН и НОИ е
осигурен още през 2007г.
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Взаимодействието на Камарата с МВР е повече от успешно. Участието на членове
на Съвета в съвместната работна група с представители на всички органи на МВР
допринесе за решаването на редица проблеми в прилагането на основни актове,
касаещи дейността на ЧСИ: ГПК, Закона за българските документи за самоличност,
Наредба I-45, Закон за чужденците в Република България, Закон за движението по
пътищата,
”Инструкция
за
условията
и
реда,
при
които
органите
на
Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на частните и държавни
съдебни изпълнители при изпълнение на техните правомощия”.
С цел ефективното приложение на Инструкцията за съдействие, се провеждаха и
срещи на национално и регионално ниво между ЧСИ и органите на МВР, на които се
обсъждаха и мерките за сигурност и защита на ЧСИ и техните кантори. Предвид
факта, че на този етап КАТ няма техническа възможност за електронна връзка, в
Инструкцията е разписано задължение на тази служба да предоставя информация на
частните съдебни изпълнители в най-кратките възможни срокове.
На 6 октомври 2008г. в гр.София в офиса на КЧСИ се проведе работна среща между
Камарата на частните съдебни изпълнители и представители на МВР, КАТ, МП, НС
Полиця и Столична дирекция полиция – Сектор „Български документи за
самоличност”. Срещата се организира по възникналите проблеми с прилагането на
чл. 431, ал. 5 от ГПК с оглед детайлизиране на по налагане на обезпечителната
мярка „спиране от движение на МПС”. Камарата излезе с предложения за изменения
и допълнения на текстовете в Инструкция №13-849/2007г., но в края на дебатите
се стигна до извода, че тези изменения ще бъдат внесени за гласуване към
ЗИДЗДП. От своя страна, представителите на различните отдели и звена в МВР,
които присъстваха на срещата поставиха няколко проблема – по налагането на
ограничения
по
ЗБДС
и
ЗЧРБ,
по
разноските
на
изпълнението,
по
административните процедури при налагане на ПАМ и др.
През настоящата година като приоритет в съвместната ни работа предстои
разработването на програма за общи семинари и обучения на органите на МВР и
частните съдебни изпълнители по региони и на национално ниво.
С влизането в сила на новия ГПК, и съгласно разпоредбите му за извършване на
публичните продажби в сградите на районните съдилища, немалко райони в
страната срещнаха големи трудности при уреждането на този проблем. Много от
районните съдилища не разполагаха с материално – техническа база, която да
предоставят на съдебните изпълнители за изпълнение на служебните им функции.
Но в този труден процес отново изиграха роля добрата комуникация и взаимната
воля на всички заинтересовани страни да се регламентират и уредят тези
затруднения. Чрез кореспонденция и много срещи между частните съдебни
изпълнители и председателите на районните съдилища в цялата страна, се
постигнаха много добри резултати.
Камарата продължи политиката си на отвореност и прозрачност към обществото и
партньорите си. Ръководството на Камарата получава ценна обратна информация за
мнението на един основен партньор и привърженик на реформата, в лицето на
Асоцията на банките в България. Банките и представителите на бизнеса неизменно
подкрепят Камарата в начинанията й и изразяват задоволство от работата на
частните съдебни изпълнители, като подчертават, че резултатите са впечатляващи
по отношение на бързина и ефективност при изпълнение на съдебните решения. В
същото време се съзнава, че реформата в съдебното изпълнение продължава и има
още много съвместна работа, която трябва да бъде свършена. Банките, бизнесът и
КЧСИ изградиха редовен диалог и близки работни взаимоотношения като през
изминалата година бяха продължени съвместните ни инициативи. Представители на
банковия и бизнес сектор присъстваха неизменно на мероприятията, организирани
от Камарата – курсовете за обучение, официални форуми, както и работни срещи в
оперативен порядък. Ръководството на Камарата се стреми да инфоромира
своевременно своите членове за поставените въпроси от страна на банките и
бизнеса, за да се търсят възможно най - добрите решения за отстраняване на
практическите проблеми във ежедневната им съвместна работа. Организациите на
бизнеса в България изиграха съществена роля за осъществяването на реформите в
съдебното изпълнение и те ще продължат да бъдат основен партньор на КЧСИ.
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3.3. Връзки с обществеността
Към настоящия момент вече можем да говорим за успешно създадени градивни
отношения с медиите, които са добър партньор на Камарата в стремежа й да
информира широката общественост и да защитава обществения интерес. Журналисти
от различни национални и регионални медии /телевизия, преса и радио/
присъстваха на почти всички форуми, организирани от Камарата – работни срещи,
конференции, семинари, пътувания и др. Екипът на КЧСИ изпращаше редовно прессъобщения и покани по повод на всички важни събития и развития в областта на
съдебното изпълнение, благодарение на което в националните и регионалните
печатни и електронни медии се появиха множество статии и репортажи. Тази
дейност е доказателство за волята на КЧСИ да поддържа открит и активен диалог
с медиите, които са основен фактор за информиране на обществеността и
формиране на общественото мнение.
Пример в това отношение беше и посещението от 23 до 25 май 2008г. на частни
съдебни изпълнители и български журналисти от национални медии в гр.Охрид,
Република Македония. След завръщането на делегацията в България, македонският
опит беше отразен в предаването „Законът и ние” на БНТ, БНР, Дарик радио и в
над шестнадедесет статии в централни ежедневници.
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 най-важните 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 на правосъдието /чрез съдебните и
финансовите инспектори/ и КЧСИ /по решение на Съвета от негови членове и/или
от лицата по чл.10, т.11 от Устава на КЧСИ/ провеждат независимо един от друг
строга политика на контрол и надзор над дейността на ЧСИ и следят за
прилагането на правилата за професионализъм и етика. Проверките се извършват
както по конкретни жалби, така и върху цялостната дейност на канторите на ЧСИ.

3.5. Международно сътрудничество
Камарата на частните съдебни изпълнители е пълноправен член на Международния
съюз на съдебните изпълнители (МССИ), което дава правото на двучленна
българска делегация да присъства на заседанията на Постоянния съвет, които се
провеждат два пъти в годината. В момента в Международния съюз на съдебните
изпълнители членуват 69 държави. В близко бъдеще към международната
професионална организация ще се присъединят още няколко държави, които
понастоящем се ползват със статута на наблюдатели и асоциирани членове.
През 2008г. поради многобройни ангажименти българската делегация не успя да
присъства на двете заседания на Постоянния съвет на МССИ – Европейския съвет
/през м.май 2008г. в гр.Талин, Естония и Световния съвет /през м.ноември
2008г. в гр.Париж, Франция/. Нашите представители обаче участваха в срещата на
държавите от «Евродунав» в края на м.октомври 2008г., която се проведе в
унгарската столица Будапеща. Участниците в конференцията имаха възможност да
обменят информация за текущото състояние на съдебно-изпълнителната система в
техните държави, както и да представят техния модел за публични продажби на
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недвижими имоти. Отново бе направен категоричния извод, че държавите-членки на
«Евродунав» 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».
От 13 до 15 май в гр. Висла, Полша, се проведе национален конгрес на полските
съдебни изпълнители, последван от научен симпозиум на тема: «Анализ и оценка
на промените в закона за съдебните изпълнители и принудителното изпълнение».
На събитието по официална покана от председателя на Полската камара присъства
заместник - председателят на Българската камара.
От 23 до 25 май 2008г. българската Камара на частните съдебни изпълнители
организира работно посещение на голяма група журналисти от водещи медии в
страната, съвместно с частни съдебни изпълнители до гр.Охрид, Република
Македония. Гостувахме на македонските си колеги съдебни изпълнители. Като се
има впредвид, че македонските и българските частни съдебни изпълнители
стартираха сравнително скоро своята практика, тази визита се оказа много
полезна от гледна точка на обмяната на полезен опит, дикусия на добри практики
в съдебното изпълнение и подобряване на сътрудничеството между двете държави
при изпълнение на международни съдебни актове. По време на визитата г-н
Антонио Коштанов - Председател на Македонската камара, запозна нашата
делегация с македонската система на частно съдебно изпълнение и нейната
професионална организация, с дисциплинарни мерки и механизми за контрол над
професията на съдебния изпълнител в Република Македония, както и с
организацията в канторите на македонските съдебни изпълнители и използването
на управленски и информационни технологии.
Това посещение, предвидено специално за представителите на медиите, им
предостави нова полезна информация за международни практики, прилагани в
областта на принудителното изпълнение. На базата на получената информация,
журналистите успяха да направят сравнение между практиките в Македония и
България, което даде отлична основа за публикуването и разпространението на
повече от 20 интересни и полезни репортажи, интервюта и статии в националните
медии след завръщането в България. Беше направен и документален филм за
пътуването, който се излъчи през м.юни 2008г. в юридическото предаване
„Законът и ние” по Канал 1 на журналистката Рени Николова. Филмът отразява
работното посещение и представя резултатите от него, като се прави съпоставка
между македонската и българската системи на съдебно изпълнение.
Трябва да се подчертае, че вниманието на колегите ни от Европа е насочено към
успешното провеждане на реформата в съдебната система в България и поспециално в частта принудително изпълнение. МССИ, в лицето на неговия
президент г-н Жак Иснар, декларира своята твърда подкрепа за страната ни и
готовността си да окаже всякаква помощ при по-нататъшното провеждане на
реформата до нейния успешен завършек.
През 2008г. Камарата на частните съдебни изпълнители беше домакин и на няколко
посещения на чуждестранни делегации.
На 19 и 20 февруари ни гостува деветчленна делегация от Украина. Голяма група
колеги юристи от Сърбия бяха наши гости в периода 7-9 април. На 5-8 ноември
посрещнахме гости от Армения, а в средата на м.декември - албанска делегация.
Интересът на чуждите експерти към модела на съдебното изпълнение в Република
България е продиктуван от сериозния дебат в техните държави за реформиране на
съдебните им системи и в частност тази на принудителното изпълнение. Общото
във всички тези държави е, че сега изпълнението на съдебните актове там е
бавно, неефективно и не следва нуждите на пазарно-ориентираната икономика.
Основната цел на посещенията беше запознаване със системата на частно съдебно
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изпълнение, въведена само от няколко години в страни като България, Македония,
Естония, Литва и Латвия и впоследствие изготвяне на проучване за осъществимост
и приложимост на такава система в техните държави. По време на визитите 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 изключителен интерес бяха: протичането на законодателния процес,
приемането и прилагането на ЗЧСИ; предимствата и недостатъците на «смесения»
модел; изпит и назначаване на ЧСИ; Роля на Министерство на правосъдието; роля
и дейността 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 тези визити се осъществиха и няколко посещения на
кантори на частни съдебни изпълнители, 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 ел.достъп до информация за длъжниците и с обслужването
на страни по изпълнителните дела в реално време.

3.6. Услуги, предоставяни на членовете на Камарата

3.6.1. Конкурс за помощник – частни съдебни изпълнители
В началото на м.юни 2008г. най-после се проведе толкова чакания конкурс за
помощник-частни съдебни изпълнители. Със заповед на министъра на правосъдието
от 27.03.2008г. се насрочи изпит, за който се явиха 107 кандидати от цялата
страна. Изпитът беше устен и беше издържан успешно от 82 кандидати. Към
настоящия момент 54 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.
Във връзка със създаването на официален статут на новата професия на помощник
– частните съдебни изпълнители в Република България, съгласно
Раздел IV от
Закона за частните съдебни изпълнители, Камарата се обърна официално към НАП и
МТСП за допълнение на Националния класификатор за икономическите дейности с
отделен код по аналагогия с този на помощник-нотариусите. Искането беше
продиктувано от необходимостта овластените вече помощници да бъдат осигурявани
на база минималния осигурителен праг за страната. Трябва да подчертаем, че
имахме пълно съдействие от страна на съответните институции и след проведените
допълнителни разговори с Министерство на труда и социалната политика, считано
от 1 януари 2009г., НКИД е актуализиран и е създадено ново длъжностно
наименование „помощник – частен съдебен изпълнител”. Наименованието е включено
в номенклатурата на професиите с код 2422-7011.

3.6.2. Обучение
През отчетния период бяха проведени семинари и курсове в изпълнение на
стратегията на Камарата за дългосрочно развитие на професията на частния
съдебен изпълнител в България, като до голяма степен се продължиха започнатите
проекти от предходния отчетен период.
Основен акцент в организираните от КЧСИ семинари, разбира се, беше влизането в
сила на новия ГПК, тъй като се налагаше нужда от тълкуване и разясняване на
новите разпоредби и съответно нуждите и интереса от страна на колегите беше
най-голям.
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През м.февруари и м.юли 2008г. Камарата организира семинари “Изпълнителното
производство според новия ГПК“ с участието на лектори - изявени теоретици и
практици по изпълнителен процес в България. В обученията взеха участие повече
от 120 колеги юристи, предимно частни съдебни изпълнители, техни служители,
помощници, както и юрисконсулти и адвокати от външни организации.
Семинарът по ГПК през м.юли беше организиран и в партньорство с международния
банков институт, който събра група от юрисконсулти на банки – членове на
Асоциацията на банките и те се обучаваха заедно с частните съдебни
изпълнители. Това беше една много полезна съвместна инициатива за различните
страни и участници в изпълнителния процес.
Встъпването в длъжност на помощник – частните съдебни изпълнители и новата
практика по ГПК наложи организирането на семинар за тях. Камарата го проведе
на 7 и 8 ноември 2008г. в гр. София и мероприятието премина при изключително
висок интерес от страна на обучаемите. Семинарът беше изцяло съобразен с
направените промени в ЗЧСИ и даде обучение в практически аспект по част V от
ГПК – Изпълнително производство. Колегите имаха възможност да се запознаят със
спецификата на правната рамка, в която частните съдебни изпълнители работят.
По време на дискусионните сесии те споделяха мнения и интерпретираха
предлаганите казуси, както и добрите практики по повод изпълнението на
съдебните решения. Обучението се проведе по утвърдената методика на Камарата
от квалицирани преподаватели, представители на гилдията.
С официалния старт на Информационната система на съдебното изпълнение през
м.ноември 2008г., се наложи необходимостта от начални и опреснителни курсове
за ЧСИ, ПЧСИ и служители в канторите им – вече като реални потребители на
системата, а не в тестовата й версия. Средствата за обучението се осигуряват
от проекта „Укрепване на системата на частно съдебно изпълнение” по програма
Матра на холандското правителство. Първият от поредицата такива курсове се
проведе на 13 декември 2008г. в гр. София и на него присъстваха 23 колеги.
Предстои организирането на второто обучение за 12 човека в началото на
м.февруари 2009г. в гр. Велико Търново. Акцентът е върху практическите и
правни аспекти на работата със системата и върху коректното регистриране на
ежедневните действия в ИССИ.
През
настоящата
2009г.
година
Камарата
ще
продължи
провеждането
на
разработените обучителни курсове, но съдържанието им ще бъде актуализирано във
връзка с влизането в сила на новия ГПК. С помощта на нашите партньори от
проекта Матра, ще бъдат разработени три нови курса: 1) „Европейско
законодателство в сферата на съдебното изпълнение. Регламенти и практики“ в
контекста на членството на България в ЕС и задължителното прилагане на
европейските инструменти в изпълнителния процес; 2) “Внедряване на Наръчник за
качествено управление в канторите на ЧСИ, етични стандарти и бизнес умения”,
което ще продължи работата ни по въвеждане на препоръчителни базови стандарти
и добри практики в ежедневната дейност на частните съдебни изпълнители; 3)
„Обучение за обучители”, който курс ще даде възможност на повече колеги да
придобият компетентност и умения да водят курсове като преподаватели по вече
съществуващите методики на Камарата и по новоразработените такива.
Като цяло, вида и честотата на провеждане на обучителни курсове от КЧСИ се
определя от интереса на членовете на гилдията, както и от външни потребители.
Актуална информация за текущи обучения може да бъде намерена на сайта на
Камарата www.bcpea.org в секция “Обучения и семинари“.

3.6.3. Информационна система на съдебното изпълнение
Въпреки огромното забавяне на нейния старт от началото на м. ноември 2008г.
ИССИ работи нормално и вече има реални потребители, които се възползват от
удобствата на електронното деловодство.
ИССИ е създадена в съответствие с Наредба №4 за служебния архив на ЧСИ и
съдържа всички необходими деловодни книги. Работата по проекта започна още
през 2006г. след изработване на подробно техническо задание с участие на

16

Камарата на ЧСИ, ДСИ и представители на МП. Целите, които си поставя ИССИ са
да осигури възможност за автоматизиране на работните процеси, да предостави
надеждна статистика за съдебното изпълнение (в национален мащаб) и да създаде
условия за осъществяване на контрол върху дейността на съдебните изпълнители.
Някои функции на Системата значително облекчават работата на съдебните
изпълнители при поддържане на деловодните регистри и техническата подготовка
на делата. Първите месеци на тестване на системата, обаче, разкриха и доста
недостатъци. Вероятно в хода на работата ще бъдат открити и други
несъвършенства – това е съвсем нормално за старта на всеки продукт на
информационните технологии от подобен характер.
За потребителите на ИССИ – частните съдебни изпълнители, съществуват две
функционални възможности: ползване на пълната й функционалност или водене само
на Регистъра на заведените дела. Предимствата разбира се са при използване на
първата възможност – изцяло електронно деловодство, бързо и лесно търсене на
информация за страни по делата, спестяване на много технологично работно
време, добра възможност за ефективно управление и контрол на работните процеси
и увеличена производителност на кантората, улеснено изчисляване на таксите по
изпълнението, бързо и точно съставяне на шестмесечните и годишните отчети,
лесни справки за дължимите и събрани суми по делата и др.
ИССИ се администрира от Камарата по силата на предоставен лиценз от
Американската агенция за международно развитие. От техническа страна ИССИ
представлява WEB базирано приложение и база данни, които са разположени на два
сървъра. Сигурността на ИССИ е гарантирана от използваната технология
(криптирана връзка и ограничен достъп единствено за регистрирани потребители)
и от 24-часовото наблюдение и контрол от страна на администраторите от Центъра
за данни. Непрекъсваемостта на работата на ИССИ е гарантирана от Центъра за
данни, където се намират сървърите.
През следващите 2 години за поддържането и развитието на ИССИ Камарата ще може
да разчита на финансовата подкрепа на „Проект за укрепване на системата на
частно съдебно изпълнение в България”, финансиран по програма Матра на
Холандското правителство.

3.6.4. Информационни и административни услуги
След проведено проучване
на ефективността на информационните дейности на
Камарата, Съветът прие следните принципи на комуникация :
- Постоянство, което включва ежедневно
Камарата и различни институции;
- Целенасоченост – изработени
информационни инструменти;

ефективно общуване с членове на

подходи за общуване, използвайки всички

- Критичност, включваща внимателна проверка на информацията, получена в
Камарата от нейни членове и представители на обществеността;
- Дипломатичност, изразяваща се в търсене на
консенсунс, избягване на
конфронтациите и създаване на партньорства, които могат да доведат до
повишаване на ефективността на комуникационната стратегия на Камарата;
- Единност, която да доведе до
изготвяне на единни становища по общи
поблеми на професията и до тяхното решаване.
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 срещи през годината. Всеки член на Камарата има отговорността за
изграждане на имиджа на професията. Както има правото да изисква актуална
информация и качествени услуги, така има и задължението да спазва правилата и
политиките, приемани от ръководните органи на Камарата. Така ЧСИ се превърна в
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ефективен
професионалист,
изпълняващ
публична
функция.
Срещите
и
информираността доведоха до укрепване на самочувствието и професионализма на
членовете на гилдията.
Разбира се, има още какво да се желае 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.
Предвиждаме с помощта на нашите партньори от проекта Матра интернет страницата
на КЧСИ да се преструктурира основно, както и да се обновява редовно.
Информационният бюлетин – също, както и създаването на вътрешен форум, в който
ЧСИ, администрацията и членовете на органите на Камарата онлайн да могат по
всяко време да комуникарат, да обсъждат казуси и т.н.
През
отчетния
период
Камарата
продължи
да
извършва
и
стандартните
административни услуги за своите членове – вписвания и заличавания от
Регистъра, 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, документооборот, организиране на
национални и регионални форуми и мн.др.

3.6.5. Други услуги

3.6.5.1. 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»,
чийто
първи
брой
беше
публикуван и разпространен в края на 2007г. Нуждата от
такова
издание
е
продиктувана
на
първо
място
от
необходимостта да се прецизира и унифицира практиката на
частните съдебни изпълнители в отделните съдебни райони,
а в по-далечна перспектива целта е изданието да достига
до възможно най-широк кръг заинтересовани лица (съдии,
адвокати, юрисконсулти, студенти и др.).
С влизането в сила на новия ГПК много от досегашните
съдебни решения се обезсмислиха, а новите все още не са
достатъчно,
което
затрудни
и
забави
работата
по
изготвянето на три броя от книжката, но двата броя,
публикувани през 2008г. съдържат доста важни и полезни за колегите юристи
статии и материали, свързани с: промените в призоваването, изпълнителното и
обезпечителното производство в новия ГПК; правомощията на ЧСИ по чл.2, ал.2 и
3 от ЗЧСИ; въпроси, свързани с облагането с ДДС при публична продан по новия
ГПК и продажбите по ЗОС; актуални проблеми по определяне на разноските по
изпълнението; престъпленията срещу личността и дейността на частния съдебен
изпълнител и изпълнителните основания по ДОПК.

3.6.5.2. 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
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към Камарата, отделните частни съдебни изпълнители и техния персонал, правните
професии и широката публика.
В подготовката на присъединяването към Европейския съюз България въведе един
радикално различен модел на съдебно изпълнение. Той е базиран на добрите
европейски практики и по-специално на съществуващия в Холандия модел. България
и Нидерлания имат дълга история на успешно сътрудничество в много области,
включително и в процеса на въвеждане на частно съдебно изпълнение. В тази
област холандски експерти изиграха ключова роля в реформата.
Настоящият
проект е логическо продължение на това сътрудничество и отговаря на нуждите за
допълнителна помощ за Камарата на частните съдебни изпълнители за укрепване на
системата на частно съдебно изпълнение в България.
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 професиии и обществеността.
Въпреки че първите стъпки на системата на частно съдебно изпълнение са много
успешни, ще бъдат положени допълнителни усилия за укрепване на стабилността на
Камарата като професионална организация и разширяване на предлаганите от нея
услуги за осигуряване на професионална обучителна програма, въвеждане на нови
курсове и разпростряняване на добрите практики сред членовете й. Проектът ще
работи за популяризиране на системата на частно съдебно изпълнение сред
другите правни професии, за образоване и информиране на широката общественост.
ЦМПС ще предоставя консултантска помощ като ангажира водещи правни експерти в
хармонизирането на законодателната уредба.
Партньорите в проекта са твърдо решени 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
новата система.

3.6.5.3. Проект “Интегрирана медийна кампания за повишаване на
информираността на българските граждани за правата и отговорностите им според
новия ГПК”
Проектът се изпълняваше в периода м.юли – м.ноември
2008г. от „Клуб - журналисти срещу корупцията”, с
финансовата подкрепа на Правителството на Република
България. Камарата на ЧСИ беше поканена за партньор
от нашите приятели от Клуб „Журналисти срещу
корупцията”. Идеята на този проект беше много
навременна
и
полезна,
с
оглед
повишаване
на
информираността на професионално заинтересованите
страни, както и на обществото като цяло, относно
промените в законодателството, касаещи новите права и отговорности. Проведе се
задълбочена и широка медийна кампания, чиято цел в крайна сметка беше да даде
на българския гражданин увереност и съзнание, че е член на законово и
демократично гражданско общество, което отстоява правата си и съвестно
изпълнява задълженията си. Ролята на КЧСИ като партньор по проекта се
изразяваше в няколко стъпки: 1) Участие на частни съдебни изпълнители от
различни съдебни райони в анкетно проучване на Института по социология на БАН
сред различни представители на юридическите гилдии на тема „Степен на
информираност относно новия ГПК; 2) Участие на КЧСИ в семинар за медиите
заедно с представители на научната общност, нотариуси и адвокати за
представяне на резултатите от проучването на общественото мнение и създаване
на проект за брошура, видео-клип и виртуална приемна за въпроси и отговори на
граждани; 3) Участие на наши представители в заключителна пресконференция в
Пресклуб БТА за обявяване на резултатите от проекта.
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Камарата на ЧСИ ще продължи да работи в тясно сътрудничество с институциите,
с медиите, с българските и чуждестранните си партньори, защото вярваме, че
именно този начин на действие и взаимодействие между
институциите е
единственият правилен път за защита на държавността, интересите на обществото
и гражданите в Република България.

3.6.5.4. Втори годишен бал на частните съдебни изпълнители
През м.септември 2007г. Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители на
свое редовно заседание реши обявява официално 26 ноември за „Ден на частния
съдебен изпълнител”. През м. ноември същата година се състоя и първия годишен
бал на частните съдебни изпълнители
На третата годишнина от учредяването си Българската Камара на частните съдебни
изпълнители за втори път чества своя професионален празник! По този приятен
повод и като логичен и заслужен завършек на една година, изпълнена с много
усилена
работа,
победи
и
поражения,
разочарования
и
успехи,
имахме
удоволствието и честта да организираме втория годишен бал на частните съдебни
изпълнители. Официалното събитие се състоя на 28 ноември 2008г. в Концертна
зала на Централен военен клуб, гр.София и през деня беше предшествано от
провеждането на Национална конференция на гилдията. Подготовката му по
традиция премина емоционално. Частните съдебни изпълнители празнуваха своя
празник заедно с народни представители, министри, банкери и бизнесмени,
работили и оказвали неизменна подкрепа на реформата в съдебната система през
последните четири години. Реформа, която бавно и сигурно води до бързо,
ефективно и законосъобразно принудително изпълнение.
По време на бала беше организирана томбола с благотворителна цел. Събраните
средства впоследствие бяха дарени за кампанията на МВР за децата на
служителите, загинали при изпълнение на професионалния си дълг.
Ръководството на КЧСИ и нейният административен персонал искрено се надяват
начинанието да се превърне в чакана и харесвана традиция за цялата гилдия за
години напред!

3.6.6. Услуги в процес на развитие
През настоящата 2009г. се предвижда "Сборник Принудително изпълнение" да бъде
издаден в редовния му тираж от три книжки за календарната година, с оглед на
натрупването на практика и проблеми по изпълнението във връзка с прилагането
на разпоредбите на новия ГПК. Изданието ще продължи да се разпространява
изключително от Камара на частните съдебни изпълнители. Темите за следващия
брой вече са избрани, определен е и редакционния екип – съдии и преподаватели,
изявени представители на юридическото съсловие в страната. Надяваме се, че то
ще бъде факт до на края на м.февруари 2009г.
До момента вече имаме проявен интерес и заявен годишен абонамент от частни
съдебни изпълнители, държавни съдебни изпълнители, юристи извън системата на
частното съдебно изпълнение, както и от граждани.
Предстоят и много съвместни дейности с партньорите ни от проекта Матра, такива
като: разработване на три нови обучителни курса, провеждане на две кръгли маси
с участие на съдии, адвокати, банки, кредитори и медии за популяризиране и
създаване на позитивен имидж на професията сред широката общественост;
издаване на три броя на информационния бюлетин; ъпгрейд и подобрения в
софтуера на ИССИ; провеждане на обучения по ИССИ.
Създаването на Единен регистър на длъжниците (ЕРД) е сред основните приоритети
на Камарата през 2009г. Регистърът ще представлява единна централизирана
компютърна база данни така, както изисква и Наредба № 4. На практика цялата
информация, необходима за създаването на ЕРД, се съдържа в регистрите на
заведените дела. ИССИ прави възможно създаването на ЕРД, ето защо от критична

20

важност ще бъде всеки един ЧСИ да стане реален потребител и да води своя
Регистър на заведените дела в информационната система.
Камарата ще осъществява постоянен контрол за стриктното и своевременно
актуализиране на ЕРД от страна на всички потребители, които изберат да водят
единствено своите регистри на заведените дела в ИССИ. Само така ще може да се
обезпечи верността и актуалността на данните в ЕРД, за да се утвърди той като
неоценим източник на информация за всички кредитори в България.

21

Д О К Л А Д
за дейността на Дисциплинарната комисия
на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2008 година

Общите характеристики на отчетния период са следните: значително увеличение
броя на дисциплинарните производства /ДП/, създаване на практика от ВКС,
изпълнение на наложените наказания /глоби/, след влизане в сила на решенията.
През 2008 година са образувани петнадесет /15/ ДП,
/1/ са изпратени на председателя на Комисията през
образувано като дисциплинарно дело /ДД/ № 1 за 2009
невъзможност да приключи с решение при сегашния състав

материалите по още едно
м.декември и същото е
г., поради обективната
на ДК.

От 15-те ДП 5 са образувани след решение на Съвета на Камарата, 9 – по искане
на министъра на правосъдието, а 1 е поискано и от двата правоимащи органа.
Разпоредителни заседания са проведени по всички дела, както и по две дела от
2007г. – едно отложено и едно – върнато от ВКС.
Постановени са решения по
всички разгледани седемнадесет /17/ ДД.
С постановените решения се налагат наказания, както следва: две порицания,
шест глоби от 300 до 9 000 лв., шест от решенията са с отказ да бъде наложено
наказание и по две решения е наложено най-тежкото наказание – лишаване от
правоспособност, съответно за една и три години. Едно ДП е прекратено по
давност.
По три дисциплинарни дела е поискано временно отстраняване на ЧСИ до
приключване на дисциплинарното производство. В два от случаите дисциплинарните
състави /ДС/ са отказали да приложат мярката. Същата е наложена по едно ДД,
обжалвана и отменена от ВКС.
От МП са обжалвани три отказа да се наложат наказания, от ЧСИ са обжалвани две
решения и нито едно решение не е атакувано от Съвета на Камарата, макар в
почти всички случаи да е наложено по-леко от поисканото назание. За шест
решения не е изтекъл срока за обжалване към датата на изготвяне на отчетния
доклад. Пет ДД, по които са постановени откази, са образувани по искане на
министъра и едно – по решение на Съвета.
Платени са четири глоби през отчетния период в размер от 300 до 5 000 лв. –
три по необжалвани решения и една – след произнасяне на ВКС.
През 2008 година се постави началото на съдебната практика по дисциплинарни
дела. Едно решение е отменено и върнато за налагане на наказание. Същото е
било с постановен отказ. При новото разглеждане е наложено наказание
„порицание”. По решението, с което е наложена глоба в размер на 9 000лв. Е
намален размерът на наказанието на 5 000лв., като по същество решението е
потвърдено. Друго решение потвърждава това на Дисциплинарната комисия,
наказанието по което е глоба в размер на 500 лв. Интересен е фактът, че ВКС
приема, че ДС не е обвързан с разглеждане само на нарушенията, за които е
сезиран с жалбата /или доклада от съответната проверка/.
Нарушенията са разнообразни и много трудно могат да бъдат систематизирани, още
по-малко изброени в рамките на настоящия отчет. По над 90% от изпълнителните
дела, по които са допуснати, процедурата е по ГПК /отм/. В този смисъл
организираните обучения от КЧСИ по прилагане на новия ГПК, в сила от
01.03.2008г, се оказаха доста полезни. Необходимо е те да продължат
периодично, с оглед повишаване квалификацията на ЧСИ, свеждане на нарушенията
до минимум и запознаване с добрите практики.
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Доколкото при извършвани проверки –
случаен принцип почти няма кантора, в
на Наредба № 4 за служебния архив на
следва да се работи в посока обучение
актове.

тематични, планови, по сигнал или на
която да не са констатирани нарушения
ЧСИ /при водене на деловодните книги/,
на служители и промяна на подзаконовите

През 2008г. в Камарата са постъпили 205 жалби, при 162 бр. за 2007г. Броят им
вероятно ще продължава да расте и поради ограничаване възможностите за
обжалване
действията
на
съдебните
изпълнители.
Поради
изложеното,
Дисциплинарната комисия счита, че увеличаването броя на дисциплинарните
производства се дължи по-скоро на обективни причини, отколкото – на драстично
увеличаване броя на допуснатите нарушия.
В заключение бихме искали да отбележим, че поставихме едно добро начало в
дейността на Дисциплинарната комисия и да пожелаем успешна работа на колегите,
които ще я поемат.
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Д О К Л А Д
за дейността на Контролния съвет
на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2008 година

Контролният съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители, и през 2008
година, работи съгласно своите правомощия, предвидени в чл. 64 от ЗЧСИ.
Председателят на Контролния съвет и неговите членове се стремяха да наблюдават,
контролират и подпомагат дейността на Камарата. Председателят участва активно в
заседанията на Съвета на камарата и в работните срещи на ръководството на
Камарата по време на регионалните и националните форуми.
Основният извод на Контролния съвет е, че Камарата работи целенасочено,
приоритетно
и
последователно.
През
изминалата
година,
съгласно
приетия
Стратегически план, отново приоритет имаха въпросите свързани с усъвършенстване
на професията, подобряване на изпълнителния процес в България и подпомагане на
частните съдебни изпълнители. Утвърждават се положителни практики
като
редовното организиране на национални и регионални форуми и срещи на частните
съдебни изпълнители, поддържане на уеб-сайта, провеждане на общи семинари по
актуални въпроси на съдебното изпълнение и квалификационни обучения за помощникчастни съдебни изпълнители.
Контролният
съвет
счита,
че
работата
на
Съвета
на
камарата
е
законосъобразна, принципна, прозрачна и ефективна. През изминалата отчетна
година Съветът на Камарата е провел 14 заседания, на които са взети общо 215
решения, от които 48 по оперативни и стопански въпроси и 167 относно постъпили
жалби. Направеният преглед на протоколите показва, че заседанията са провеждани
редовно и при необходимия кворум. Всички решения са съобразени с действащото
законодателство, Устава и вътрешните правила на Камарата. Членовете на Съвета
редовно информират и докладват, на всяко следващо заседание, за изпълнението на
поставените им задачи и извършената от тях работа. Административният секретар
стриктно следи спазването на сроковете за изпълнение на взетите решения.
Продължават да се утвърждават и разширяват връзките и взаимодействието на
Камарата с държавните институции и обществените организации на национално и
регионално ниво. Стана практика членовете на Съвета да провеждат делови срещи с
представители на Министерството на правосъдието, Министерството на финансите,
Министерството на вътрешните работи, КАТ, ЕСГРАОН, Националната агенция по
приходите, Агенцията за държавни вземания, Агенцията по вписванията, Агенцията
по кадастъра, КЗЛД, АТБ, банковите институции и международните партньори.
Камарата участва с конкретни предложения по новия ГПК, поддържа тясна връзка с
другите съсловни организации, като Висшия адвокатски съвет,
Нотариалната
камара, Съюза на юрисконсултите и Съюза на юристите.
През отчетния период Камарата се утвърди като финансово самостоятелна и
финансово платежоспособна организация, която следва последователно принципа на
доброто и превантивно финансово планиране. Контролният съвет счита за успешно
управлението на финансовата дейност. Гарантиран е един относително стабилен
финансов ресурс от вътрешни приходи. Основният финансов източник все още е
членския внос. От направения анализ на финансовото състояние на Камарата в края
на календарната 2008 година и като се вземат предвид приблизителните прогнози за
съотношението приходи/разходи за следващата година, както и инфлационния индекс,
следва извода, че е наложително да се увеличи размера на годишната вноска.
Съгласно утвърдения бюджет беше предвидено Камарата да реализира през 2008
година приходи в размер на 99 600 лв. от годишни вноски, планирани на база 166
частни съдебни изпълнители. В момента членовете на Камарата са 163. На
извънредното Общо събрание през 2006 година е гласувано и прието решение за
еднократно внасяне на годишните вноски най-късно до провеждането на годишното
Общо събрание
през месец януари на всяка календарна година. Към момента на
изготвянето на годишния отчет, 51% от частните съдебни изпълнители са платили
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годишната си вноска. Това подсказва за формиране на нагласа за известно
подценяване
и
пренебрегване
на
един
изключително
важен
за
нормалното
функциониране на Камарата механизъм. Ето защо, Контролния съвет отново
препоръчва
да
се
определят
строги
правила
и
процедури
по
отношение
своевременното събиране на членския внос. Правото на Камарата да отказва услуги
на членове, които сериозно просрочват или закъсняват с плащането на членския
внос следва да се използва в името на общата кауза. Още повече, че Камарата е
финансово независима организация и не получава финансиране от държавни и други
институции. Това обстоятелство поставя на дневен ред и необходимостта да се
търсят други източници за финансиране, като спонсорството, продажбите на
продукти и събирането на такси.
Основните видове разходи на Камарата и през изминалата година бяха за
издръжка на офиса на Камарата и за обслужване на нейните членовете. Управлението
на финансовите средства е поверено на Централна кооперативна банка на основата
на договор за разпределение на финансовите ресурси, по гъвкава схема на срочни
депозити, с различен срок на действие, сключен на 11. 05. 2007 г. Реализирани са
добри приходи от 216 хил.лв. При анализа на разходите, спрямо извършената
дейност
Контролния съвет констатира, че направените разходи са основателни и
целесъобразни, съобразени са с приетия и гласуван на Общото събрание бюджет за
2008 година и съгласно решенията на Съвета на камарата. Цялата финансова дейност
на Камарата се контролира и чрез извършване на независим годишен финансов одит.
Финансовият архив и документацията на Камарата се водят по открит и
прозрачен начин. Всички счетоводни документи се съставят и съхраняват съгласно
изискванията на Националното счетоводство. За всяка сключена сделка, договор или
партньорство се провежда опростена тръжна процедура при минимум предложения две
оферти, от които се избира „съотношение цена-качество”. След проведени опростени
тръжни процедури са сключени общо 9 договора с различни външни доставчици на
услуги за Камарата и рекламодатели/спонсори, от които: 8 договора за услуги и 1
договор за сътрудничество. Подписан е и един анекс към вече действащ договор за
услуги. Изпълнението е в рамките на договорените клаузи и съответно плащанията
от страна на Камарата са извършени в договорените срокове.
В заключение, с основание може да се каже, че успехите на Камарата се дължат
до голяма степен и на помощта на медиите. Днес те са наш незаменим партньор.
Политиката на Камарата в тази посока е адекватна и полезна. Медиите присъстват
на всички важни за организацията ни събития, професионално отразяват нашите
успехи и проблеми и по този начин съдействат на Камарата своевременно да
изразява и отстоява интересите на своите членове.
Контролният съвет на КЧСИ счита, че в първите три години от създаването си
Камарата работи изключително усилено за утвърждаване имиджа на новата професия и
постигна добри успехи. Пожелаваме на колегите си от новия Контролен съвет да
работят целенасочено за утвърждаване на постигнатите резултати.
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