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Ани Василева
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Светла Вълева

резервен член

Ивайло Илиев

Анелия Павлова
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ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Уважаеми колеги, дами и господа,
От момента на основаването на Камарата на частните съдебни изпълнители
(26.11.05г.), първостепенна нейна цел е всички частни съдебни изпълнители
да заработят ефективно. Изминалата 2007 е първата цяла година, през която
всички кантори работиха пълноценно. Затова с особено удоволствие представям
на Вашето внимание годишния отчет на Камарата за 2007г.
Ако през 2005 и 2006г. поставяхме основите на новата професия – нормативни,
институционални и чисто практически, то през 2007г. изграждахме нейната
височина. Този процес не е завършил, не само защото в момента в който
построим два етажа, веднага се намират хора, които да съборят единия, а и
защото от нас частните съдебни изпълнители зависи докъде ще стигне
”строителството”.
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. От своя страна всеки
колега трябва ясно да осъзнава голямата отговорност, която носи не само за
своите собствени действия, а и за цялата реформа.
През изминалата година Камарата продължи да полага значителни усилия за
отстраняване на пречките пред съдебните изпълнители и за подобряване на
условията за работа. Народното събрание прие нашите предложения за промени
в ЗЧСИ, с които се отстранява неравнопоставеността с държавните съдебни
изпълнители по отношение заплащането на информацията от държавните и
общински органи. Приеха се и текстовете, с които се регламентира конкурса
за помощник-изпълнители, като вече е факт и Наредбата за провеждането на
същия. В новия ГПК се възприеха голяма част от предложенията ни, като обаче
се прокараха и няколко решения, с които категорично не сме съгласни и
отново ще настояваме за промени. Влезе в сила съвместната инструкция с МВР,
благодарение на която съдействието от тяхна страна протича безпроблемно.
Камарата изпрати десетки писмени становища и проведе не по-малко срещи на
централно и регионално ниво с различни държавни институции за отстраняване
на проблемите пред ЧСИ – с МП, МВР, МРРБ, Агенцията по кадастър, НАП, АДВ,
НОИ, КЗЛД,
както и с ръководителите на съдилища, като участва и в
множество работни групи. Организира и национална среща със съдиите от
окръжните и апелативните съдилища, за уеднаквяване на практиките по
изпълнителния процес.
И през тази година основни наши партньори бяха МП и МВР, на които изказваме
благодарността си за ефективното сътрудничество и подкрепа.
С нашите приятели от Проекта за реформа в търговското право към ААМР
свършихме изключително много работа, за съжаление проектът се закри през
месец септември. Изразяваме специални благодарности на целия екип на г-н
Крис Топмсън, който в последните години направи толкова много за успеха на
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реформата. С тяхната подкрепа изготвихме и приехме стратегически план за
развитието
на
Камарата
през
следващите
пет
години,
комуникационна
стратегия, наръчник за качествено управление на канторите, издадохме
първият брой на сборника ”Съдебни практики”.
Камарата провежда последователна политика на прозрачност и отвореност
спрямо своите членове, обществото и партньорите си и проведе няколко кръгли
маси с представителите на бизнеса, банките, както и с МФ и ръководствата на
държавните органи, имащи отношение към събиране на публичните вземания.
Насоките на дейността и обемът от работа на Камарата значително се увеличи,
без това да се отрази на качеството на услугите за членовете, развиващото
се обучение и много добрите връзки с медиите.
Камарата успя да присъства сериозно и в международен план, въпреки че
вътрешните проблеми често препятстват тази важна дейност. Като пълноправен
член на Международния съюз на съдебните изпълнители, станахме съучредители
на неговата организацията ”Евродунав”, която обединява държавите от
Централна и Източна Европа, участвахме в европейския Съвет в Букурещ и
световния в Париж, като подписахме и професионалната харта на европейския
съдебен изпълнител. На регионалната среща в Русе присъства ръководството на
румънската Камара, а в Солун с подкрепата на ААМР се проведе кръгла маса
между българската и гръцката камари с участието на множество български
журналисти.
Приоритетите за развитието на Камарата през следващата година са насочени
към усъвършенстване на законодателството и по-специално ГПК, обобщаване и
уеднаквяване на практиката по изпълнителния процес, отстраняване на
практическите проблеми пред ЧСИ, разширяване на електронния достъп до
институциите и приемането на Етичен кодекс.
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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2.ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА НА ЧАСТНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Без ефективно принудително изпълнение не може да има действаща съдебна
система, правова държава и върховенство на закона. Частното съдебно
изпълнение у нас се появи именно заради проблемите на България в тази
насока. То стартира реално през април 2006г. когато се отвориха първите
кантори. До края на 2006г. встъпваха в длъжност 168-те ЧСИ. За този кратък
период те постигнаха впечатляващи резултати – образуваха 37 280 дела, от
които прекратиха 5 500 и събраха 90 млн. лв. Това не остана незабелязано и
Световната банка в годишния си доклад за 2006г. оцени въвеждането на
частното изпълнение в България, като една от десетте най-успешни реформи за
годината в целия свят.
Реформата продължава да се развива с много високи темпове. Статистиката за
6-месечието на 2007г. (годишната ще е факт по-късно) показва ясно това:
новообразувани дела 34 221, прекратени 7 804, събрана сума над 100 млн. лв.
За сравнение при ДСИ, които са около 250 на брой, за същия период са
образувани 2.25 пъти по-малко дела – 14 791, събраната сума е размер на 103
млн. лв., но от 5 пъти повече висящи дела (370 179), отколкото има при ЧСИ
(60 706). В същото време не може да се каже, че тези резултати са за сметка
на неглижиране на закона, точно обратното. Подадените в съда жалби срещу
действия на ЧСИ са 1 190, от тях уважените са 155 (188 за 2006г.). За
сравнение при ДСИ жалбите са 1 071, а уважените 234.
Статистиката ясно сочи, че кредиторите предпочитат ЧСИ и това не са само
корпоративните кредитори – банки и търговци. Новообразуваните дела в полза
на граждани са 7 982, докато при ДСИ 5 354. ”Трудовите” вземания при ЧСИ са
1 271, докато при ДСИ са 842, предаванията на дете – съответно 64, срещу
63.
Суми по изпълнителните дела

34 221
27 552

4 490

7 084

По видове и периоди

Брой прекратени дела

Сума

Общ брой дела

м.януари м.юни
2007г.

40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-

м.юли м.декември
2006г.

Брой

Брой на изпълнителните дела

400 000 000.00
350 000 000.00
300 000 000.00
250 000 000.00
200 000 000.00
150 000 000.00
100 000 000.00
50 000 000.00
0.00

335 664 071.00

346 167 884.00

Сума общо
Събрана сума
89 106 135.48

м.юли - м.декемв ри
2006г.

100 783 678.00

м.януари - м.юни
2007г.

Период на отчитане

Защо е така? Бързината и ефективността са основните критерии при избора на
кредиторите. Моделът на частното изпълнение е успешен в цяла Европа, така е
и у нас. ЧСИ е професионалист, чието възнаграждение е обвързано с крайния
резултат - изпълнението на съдебния акт и удовлетворяването на взискателя.
Кредиторите масово използват възможността на чл. 18 от ЗЧСИ да възложат на
съдебния изпълнител служебното движение на делата. От друга страна добрата
организация на канторите на ЧСИ - откриха се над 1 000 нови работни места
за юристи, деловодители, призовкари. Тяхното обучение и мотивацията им за
работа, ефективния контрол върху тях, използването на съвременните
технологии и електронния достъп до информацията за длъжниците, позволяват
частното съдебно изпълнение у нас да отговаря на всички европейски критерии
като една модерна, законова и ефективна дейност.
С новия ГПК и възможността ЧСИ да връчват съдебни книжа от една страна ще
се разшири обемът на техните функции, а от друга по-важна - ще се отстрани
една от причините за забавянето на делата в съда.
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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 166, от които 85 мъже и 81 жени. Всеки
член на организацията има свой личен набор от документи, които се
съхраняват надлежно в административния офис на Камарата. Те 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.
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
Обучение
Как оценявате ръководството на Камарата на
ЧСИ?
Дейност
Готовност за общуване с членовете
Комуникации с медиите

Под очакванията (1-3)
Над очакванията (4-6)
Средна оценка
Процент
удовлетворени
очаквания
5.15
85.90%
5.15

85.80%

5.50
4.96

91.67%
82.72%

5.36

89.33%

5.15
5.25
5.12

85.80%
87.50%
85.26%
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Как оценявате административния персонал
на Камарата?
Дейност
Комуникация с членовете
навременна
изчерпателна
цялостно отношение

5.63

93.83%

5.53
5.61
5.58
5.58
5.68

93.83%
93.45%
92.95%
92.95%
94.64%

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

5.26

87.65%

4.92
5.00
5.37
4.95

82.05%
83.33%
89.51%
82.54%

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

5.08

84.67%

4.80
4.81
4.35

80.00%
80.13%
72.44%

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

3.42

57.05%

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

4.78

79.71%

4.92
3.81
4.27

81.94%
63.46%
71.15%

Всички ЧСИ, които са попълнили и изпратили анкетни карти, са доволни като
цяло от дейността на Камарата. Оценката, получена за предоставяните от нея
услуги и полезността й за отделния ЧСИ е 5.15 по шестобалната скала, като
първото издание на "Сборник Съдебни практики" е с оценка 5.37, което го
превръща във фаворит сред извършваните от Камарата услуги. Абсолютно всички
участници в анкетата са посочили работата й като положителна.
При обобщаване на резултатите се отчитат и по-добри резултати в работата на
ръководството на КЧСИ и административния персонал на Камарата. Средната
оценка за дейността на ръководството през 2007г. е 5.36 (за сравнение
оценката, получена през 2006г. е 5.05), а екипът на служителите в
администрацията е оценен с 5.63 (5.40 за 2006г.).
Като най-полезни дейности в услуга и интерес на членовете през 2007г., найголям брой от участниците сочат предприетата и продължаваща все още
кампания срещу измененията на ЗДДС, отдалечения достъп до базите данни на
ЕСГРАОН и НОИ, ползотворното сътрудничество с МВР и проведените обучения.
На следващо място много положително е оценена комуникацията: от една
страна, с отделните членове и административния персонал на Камарата, и от
друга страна, на организираните от Съвета регионални срещи и откликване на
специфичните проблеми на колегите по места.
По отношение адекватността на размера на членския внос спрямо дейността на
КЧСИ, мненията са разнородни. По-голямата част от анкетираните ЧСИ, считат,
че членският внос е адекватен и
нормален, според други - следва да бъде
увеличен с оглед на засилване авторитета на организацията и инфлационните
процеси в страната. Само един ЧСИ е посочил, че получава по-малко,
отколкото плаща.
Съществена част от критериите в анкетните карти се отнасяше за очакванията
към професионалното поведение на частните съдебни изпълнители. Мненията на
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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. Тук се откроява ниската оценка (3.81),
получена за Министерство на правосъдието. На второ място, Камарата, като
съсловна организация на ЧСИ да осигурява навременна обратна информация към
членовете си за протичащите процеси и създаването на Етичен кодекс. 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 съществува по-голяма
"чуваемост" на мнението на отделния ЧСИ, да се отстояват по-твърдо
интересите на съсловието пред държавните институции, да се постигнат
промени
в
гражданското
законодателство,
улесняващи
принудителното
изпълнение на съдебни решения, да се подобри достигането на информация за
дейността на Камарата до ЧСИ.
Въпреки градивната критика и препоръките, 90 % от всички анкетирани ЧСИ
считат, че работата на КЧСИ през изминалата година е била положителна и че
е постигнат значителен напредък.
3.1.Национални и регионални конференции, работни срещи
В началото на м.март 2007г. в гр.Луковит се проведе семинар по
стратегическо планиране за ръководните органи на Камарата – Съвет,
Дисциплинарна комисия и Контролен съвет. Обучението се проведе по метода на
фасилитацията – един все още малко известен подход в страната, при който
обучителят заема позицията на помощник и неговата основна задача е само да
стимулира и направлява процеса на търсене на информация в групата на
обучаемите. Освен че беше много полезен за добиване на опит в планирането и
организационния мениджмънт, в края на семинара се стигна до разработването
на Стратегически план на Камарата за периода 2006 – 2011г. и План за
действие за първата година от този период, които бяха одобрени и приети на
редовно заседание на СК /Решение №1, Протокол № 23/20.04.2007г./.
През 2007г. Съветът на камарата, в изпълнение на политиката си за
максимална близост до проблемите на всеки един ЧСИ, организира пет работни
регионални срещи,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 регионална среща на частни съдебни изпълнители се проведе на 20 и
21.04.2007г. в хотел „Дунав” в гр. Русе. На нея участници бяха частни
съдебни изпълнители от седем съдебни района на действие – Варна, Добрич,
Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. На срещата беше обсъден
проект“Сборник съдебни практики”, който КЧСИ спечели по линия на гранта
пред ААМР. Набелязаха се конкретни въпроси и проблеми, относно уеднаквяване
практиките в съдебно изпълнение за провеждане на дискусионен форум с
участието на Окръжни съдии от страната на 03.05.07г. в гр. Велико Търново.
На вниманието на колегите беше представен
и изготвения от Съвета на
Камарата Стратегически план на КЧСИ за периода 2006 – 2011г.Същият беше
разработен през месец март 2007г.в гр.Луковит, като неразделна част от него
е едногодишния План за действие м.април 2007 – м.март 2008г.,който отразява
разпределение на конкретни задачи, срокове за изпълнението им и отговорници
за реализиране. Към настоящия момент дейностите, заложени в плана са
изпълнени на 80%, като се имат предвид дори и тези задачи, заложени за
първото тримесечие на 2008г.
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На 20.04.07г пред журналисти и ЧСИ беше представена Информационната система
на съдебното изпълнение в България, разработена съвместно с МП и по проект
на Американската агенция за международно развитие.
На 30.06.2007г. в гр.Шумен по инициатива на колеги от североизточна
България се състоя работна среща на ЧСИ от Варна, Русе, Добрич, Търговище,
Разград и Шумен. Целта й бе уеднаквяване практиката на ЧСИ и обсъждане в
оперативен порядък на проблемите в работата с държавните органи и
институции. Обсъди се приложението на образеца на удостоверения по чл.191
ДОПК и проблемите, които възникват при използването му за получаване на
информация от ТД на НАП и РД на АДВ – неспазване на законоустановените
срокове, липса на информация за данъчно-ревизионните актове, предоставянето
на непълна или недостатъчно ясна информация за задълженията на длъжниците.
Дискутираха се и случаите, в които длъжникът погасява публичните си
вземания директно в НАП или АДВ, за което институциите не уведомяват
своевременно ЧСИ. Не беше подминат и сериозния проблем за предупрежденията
от страна на ТД на НАП към частни съдебни изпълнители за образуване на
административно-наказателни
производства
за
налагане
на
принудителни
административни мерки за нерегистрация по ДДС.
Втората регионална среща на частни съдебни изпълнители, съгласно Плана за
действие, се състоя през м.юли 2007г. в курорта Пампорово. На нея
присъстваха ЧСИ от
Югоизточна България – Пловдив, Пазарджик, Бургас,
Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Акцентът на дискусията
беше поставен върху сериозния проблем за облагане на дейността на ЧСИ с
ДДС, новия ГПК - плюсове и минуси, достъпа на ЧСИ в база данни на НОИ и
Информационната система на съдебното изпълнение в България – предимства и
недостатъци. 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.
През м.октомври 2007г. гр.Лом беше домакин на третата работна среща на
частни съдебни изпълнители от шест съдебни региона - Враца, Видин, Монтана,
Плевен, В.Търново и Габрово. Споделени бяха проблемите в практиката на ЧСИ
при работа с Агенцията по вписвания и Службата по кадастъра. От общата
дискусия се установи, че колегите от региона нямат сериозни проблеми и
спънки от професионално естество.
През м.октомври 2007г. беше проведена и четвъртата работна среща на ЧСИ от
гр. София и София-област. Подобно на своите колеги от другите съдебни
райони в страната, частните съдебни изпълнители от София-град и София-окръг
поставиха на дискусия проблемите, касаещи приемането на новия ГПК,
оказването на съдействие от органите на МВР във връзка с приложението на
Инструкцията, предоставянето на отдалечен достъп до базите данни на
ЕСГРАОН, НОИ, НАП, АП и др.
На 14–15.12.07г. в гр.Сандански беше проведена и петата, съгласно годишния
стратегически план на КЧСИ, регионална среща, на която работиха ЧСИ от
Перник, Кюстендил, Сандански и Благоевград.Обсъждани бяха въпроси свързани
с прилагане ЗДДС за ЧСИ и предприетите данъчни проверки от ТД на НАП на
канторите на ЧСИ
и на КЧСИ. Във връзка със споделени проблеми от ЧСИ в
региона се взе решение за провеждане на среща
на Съвета на КЧСИ с
представители на НАП и АДВ в гр. София. Дебати имаше във връзка с новия ГПК
- недостатъци /проблема с публ. продажби/, като и препоръки за предложения
за промени.
С провеждане на регионалните срещи на ЧСИ, Съветът на КЧСИ води
последователна политика за разширяване на дейността си по региони, с цел
членовете на Камарата да бъдат постоянно информирани за всички дейности на
професионалната организация. Опитът и резултатите от проведените регионални
срещи в цялата страна през отчетния период, показва, че този формат все
повече се налага като успешен и ефективен, поради възможността членовете на
Съвета да изслушат и дискутират „на място” проблемите в дейността на
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колегите. В много от случаите се оказва, че частните съдебни изпълнители от
различните съдебни райони имат специфични за конкретния регион затруднения
в ежедневната си практика, които не се засягат в такава дълбочина на
националните конференции
3.2.Взаимодействие с институциите
3.2.1. Мониторингов доклад за приложението на ЗЧСИ
Във връзка с оценка на приложението на ЗЧСИ към Министерство на
правосъдието беше създадена работна група по мониторинг и надзор върху
дейността на ЧСИ, чийто председател беше заместник – министъра на
правосъдието г-жа Сабрие Сапунджиева и в която участваха представители на
МП, на КЧСИ, преподаватели от Софийски университет и външни консултанти.
Целите на работната група бяха: подпомагане въвеждането на ефективна
система за мониторинг и надзор върху дейността на частните съдебни
изпълнители и разботване на стройна система от правила и надзорни
процедури. В резултат от дейността си работната група изготви няколко
документа:
1)Критерии за мониторинг за прилагането на ЗЧСИ; 2)Въпросник за оценка на
частния съдебен изпълнител; 3)Наръчник на надзорния процес; 4)Методика за
провеждане на планови проверки на дейността на ЧСИ. По отношение Критериите
за мониторинг за прилагане на ЗЧСИ, информацията се събираше чрез
провеждане на анкети сред различни обществени групи, ползващи закона –
съдии, адвокати, банкови институции, бизнес среди, граждани и ЧСИ.
Членовете на работната група много разчитаха на компетентното мнение и
препоръките на различните фокус-групи по отношение на прилагането на ЗЧСИ,
които дадоха ценна информация за това доколко бързо и ефективно се
изпълняват съдебните решения в България, както и кои са проблемните зони в
съвместната работа на частните съдебни изпълнители с всички заинтересовани
страни, участващи в изпълнителния процес. Крайната цел на екипа, чиято
работа беше активно подпомагана и координирана от Проекта за реформа в
търговското право на ААМР, беше изготвянето на Мониторингов доклад по
прилагането на закона за частните съдебни изпълнители, който да очертае
проблемни области и да предложи решения за усъвършенстване на системата на
принудително изпълнение в България. Пълният текст на доклада е публикуван
на български и английски език в сайтовете на КЧСИ и МП.
3.2.2. Конференция на тема “Институтът на частния съдебен изпълнител
и изпълнителния процес в България”
В началото на м.май в гр. Велико Търново Камарата на частните съдебни
изпълнители организира конференция на тема „Институтът на частния съдебен
изпълнител и изпълнителния процес в България”, на която присъстваха
членовете на Съвета на КЧСИ, частни съдебни изпълнители и 26 съдии от 16
окръжни и апелативни съдилища в страната.
Провеждането на събитие от такова естество бе наложително, с оглед
наложилата се разнородна практика при обжалване действията на частните
съдебните изпълнители и поставяне началото на по-добро взаимодействие между
институциите.
На срещата бяха дискутирани редица теми: правомощията на частните съдебни
изпълнители, Тарифата за таксите и субсидираните такси, спиране на
изпълнението по повод на жалби срещу действия на съдебните изпълнители,
въпроси, свързани с администриране на жалбите и подготвянето на преписките,
отмяна на действията на частните съдебни изпълнители и редица практически
проблеми, възникващи при изпълнение на съдебните решения.
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Събитието беше използвано и за първоначално представяне пред съдиите на
вече стартиралия проект „Сборник съдебни практики”.По общо мнение на всички
присъстващи съдии и частни съдебни изпълнители, конференцията във Велико
Търново, се оказа изключително полезна. Бе изявено желание и от двете
страни, подобни форуми да не бъдат изключение, а да се провеждат регулярно
- поне веднъж годишно, с оглед постигане на общи цели, а именно бързина,
ефективност законност при изпълнение на съдебните решения в България.
3.2.3. Кръгла маса на тема „Частните съдебни изпълнители – в подкрепа
на събирането на държавните вземания”
На 19 септември 2007г. в гр.София се проведе кръгла маса на тема „Частните
съдебни изпълнители – в подкрепа на събирането на държавните вземания”.
Участие в нея взеха частни съдебни изпълнители и ръководителите на редица
държавни
институции:
Министерство
на
финансите,
Министерство
на
правосъдието, Агенция за държавни вземания, Агенция за следприватизационен
контрол, Националната агенция по приходите, Държавната агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси”, Държавен фонд „Земеделие” и Агенцията по
обществени поръчки. Целта на кръглата маса бе да се стигне до прагматична
дискусия относно проблемите пред възлагането на събиране на държавни
вземания на частни съдебни изпълнители, условията за това и очакванията,
които държавата може да има за повишаване на събираемостта на нейните
вземания. По време на срещата бяха набелязани следните проблеми, които
стоят в основата на малкия брой възлагания на публични вземания на ЧСИ:



Няма ясна процедура за възлагане, с изключение на общия текст в чл. 2
от ЗЧСИ;



Липсват и е трудно да бъдат разработени критерии за избор на ЧСИ, тъй
като таксите са еднакви и става въпрос за доверие (подобен е случая с
избор на синдици, ликвидатори, оценители и т.н.)



За държавните институции е трудно да обосноват плащането на авансови
такси на ЧСИ при положение, че използването на държавни изпълнители
не е свързано със заплащане.

Камарата пое инициативата да продължи работните срещи за подобряване на
взаимодействието между ЧСИ и държавните институции. Постигна се и съгласие
с представителите на НАП и АДВ за провеждане на спешна среща за
уеднаквяване
на
съдържанието,
начина
и
сроковете
за
издаване
на
удостоверенията по чл.191 от ДОПК.
Такава среща се състоя на 12 декември 2007г. в гр.София, в административния
офис на КЧСИ. На нея присъства ръководството на КЧСИ и осем представители
от различните дирекции на АДВ и НАП. Основен акцент в дискусията се постави
върху създаването на единен образец на удостоверенията по чл.191 от ДОПК и
възможностите за осигуряване на електронен достъп до информация за
длъжниците от базите данни на НАП.
По
въпроса
за
образеца
на
удостоверенията
по
чл.191
от
ДОПК,
представителите на НАП поеха ангажимент да укажат на своите структури да
спазват уточнената единна форма и съдържание на удостоверенията. Стана
ясно, че принципно от 2008г. ще е възможно удостоверението за наличие или
липса на задължения да бъде подавано от ЧСИ във електронен вид и да се
получава обратен отговор от страна на АДВ или НАП по същия начин. Условието
да се случи това е плавното стартиране на електронната система за приходите
на НАП, както и използването на електронен подпис от страна на съдебните
изпълнители за влизане в системата. НАП ще има възможност да предоставя и
информация
за
банковите
сметки
на
длъжниците
по
електронен
път.
Ръководството на Камарата постави и проблема с налагането на обезпечителни
мерки по ДОПК, които възпрепятстват съдебното изпълнение по ГПК. Насрочи се
нова среща на работната група в началото на 2008г.

12

3.2.4. Участие в работни групи,
форуми с представители на институциите

координационни

срещи

и

публични

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 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 и няколко публични
форума, 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.февруари 2007 частните съдебни изпълнители вече
имат електронен достъп от своите кантори до регистрите на ЕСГРАОН, а от
лятото на 2007г. – и до регистрите на НОИ.
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. Прие се ”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”, която беше подписана тристранно от Министъра на
вътрешните работи, Министъра на правосъдието и Председателя на КЧСИ.
Инструкцията беше обнародвана и публикувана в ДВ бр.56/14.05.2007г.
След влизането в сила на Инструкцията, с цел ефективното й приложение се
проведоха множество срещи на национално и регионално ниво между ЧСИ и
органите на МВР, на които се обсъдиха 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 найкратките възможни срокове. През настоящата година като приоритет в
съвместната ни работа предстои разработването на програма за съвместни
семинари и обучения на органите на МВР и частните съдебни изпълнители по
региони и на национално ниво.
Камарата участва и в работната група към Комисията по правни въпроси към НС
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.
Най-фрапантният от тях е по отношение на публичните продажби, които ще
трябва да се извършват в сградите на съдилищата. Като се остави настрана
очевидното
третиране
на
ЧСИ
не
като
длъжностни
лица,
органи
по
принудителното изпълнение, носещи неограничена отговорност за своите
действия, не е ясно как съдилищата, които нямат помещения за съдиите и
заседанията си, ще осигурят зали за търговете на ЧСИ и как между отделните
ЧСИ ще се прави графикът на продажбите. За пореден път държавата създава
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неравнопоставеност чежду ЧСИ и ДСИ и този проблем ще бъде приоритетен за
Камарата през 2008г.
Камарата продължи политиката си на отвореност и прозрачност към обществото
и партньорите си. На 21.02.07г. в София се проведе кръгла маса с
представителите на банките, на която се обсъдиха всички аспекти на
дейността на ЧСИ, като ръководството на Камарата получи 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 и представяния на нови продукти на
КЧСИ, 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 и приятел
на КЧСИ.
3.3 Застъпничество и връзки с обществеността
3.3.1. Новият Закон за данък върху добавената стойност
С приетият на 21.07.2006г.от 40-то Народно събрание Закон за данък върху
добавената стойност(ЗДДС), в сила от 01.01.2007г., в чл.3, ал.2, като
данъчно задължени лица, извършващи независима икономическа дейност, бяха
включени и частните съдебни изпълнители, нотариусите и адвокатите. С
приемането му беше създадено неравнопоставено положение между държавните
съдебни изпълнители и публичните изпълнители от една страна и частните
съдебни изпълнители от друга, както и между самите частни съдебни
изпълнители. На практика, за една и съща дейност се въведе двоен стандарт,
с който цената заплащана от гражданите при частните съдебни изпълнители
става с 20 % по-висока, отколкото за същото нещо при държавните съдебни
изпълнители. Като независима икономическа дейност законодателят обяви
изпълнението на съдебните решения и то само на частните съдебни
изпълнители. Изпълнението на съдебни решения не може да бъде независима
икономическа дейност, защото по същество то е проява на държавна власт,
възложена на частния съдебен изпълнител от държавата. Той осъществява
публичните функции, които тя му възлага, действайки като държавен орган. С
този закон се даде ярък пример за това, че реформата в съдебното изпълнение
не се провежда последователно, като на практика се въвежда недопустима
държавна помощ. При създаденото положение, което очевидно е в противоречие
с Българската Конституция и европейското право, Съветът на Камарата на
частните съдебни изпълнители реши да се предприемат спешни мерки относно
отмяната на този текст от закона. Бяха сезирани Министъра на правосъдието,
Министъра на финансите, НС, Министър-председателя и Президента на Република
България, като Камарата организира много сериозно медийно отразяване на
проблема и получи подкрепа от европейски експерти и от Международния съюз
на съдебните изпълнители. Въпреки това, реални действия за отстраняване на
двойния стандарт в закона не последваха. Това наложи Камарата да обедини
усилията си с адвокатурата и нотариусите, като трите гилдии съвместно се
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обърнаха към Омбудсмана на Република България г-н Гиньо Ганев. По негово
искане бе образувано конституционно дело №1/2007г. По делото не представи
становище Министърът на правосъдието. С решение №7 от 23.04.2007г.
Конституционният съд обяви за противоконституционен изразът "както и
упражняването
на
свободна
професия,
включително
на
частен
съдебен
изпълнител и нотариус" от разпоредбата на чл.3, ал.2, изр.1 от ЗДДС.
Въпреки решението на съда, Изпълнителният директор на НАП издаде
задължителни указания с изх. №24-00-31/08.05.2007г., с които нареждаше на
подчинените структури на практика, да не се съобразяват с решението на КС
на РБ. Този изумителен акт на погазване на правовия ред у нас беше атакуван
от председателя на Камарата на ЧСИ пред АС - град София, към което дело в
последствие се присъединиха ВАС и Нотариалната камара. На 28.06.2007г.
административният съд спря изпълнението на указанията, след което ги
отмени. По жалба на НАП Върховният административен съд през декември 2007г.
отмени решението на първоинстанциянния съд, с мотиви, че тези указания не
подлежат на обжалване, тъй като са вътрешноведомствен акт и не засягат
правата на ЧСИ. Веднага след това се поиска от ВАС тълкуване на това
решение, насрочено е заседание за 30.01.08г. и предстои произнасянето на
съда. На 07.12.2007г. Народното събрание отново прие текста в ЗДДС, с който
дейността на ЧСИ се определя като независима икономическа дейност. 53-ма
народни представители атакуваха изменението пред Конституционният съд и в
началото на 2008г. се очаква произнасяне по същество.
3.3.2. Измененията в Закона за частните съдебни изпълнители
В Закона за частните съдебни изпълнители
публикувани в ДВ бр.31 от 2007г.

се

направиха

важни

промени,

По настояване на Съвета на КЧСИ бяха отстранени двусмислията относно
тълкуванията на изискванията, на които трябва да отговаря помощникизпълнителя. Наредбата за реда за провеждане на изпит за помощникизпълнители беше публикувана в бр.108/2007г. на ДВ и според нея изпитът се
насрочва, не от Съвета на КЧСИ, както беше в съгласувания, съгласно чл. 36,
ал. 2 от ЗЧСИ проект, а от Министъра на правосъдието. Очакваме този изпит
да се проведе максимално бързо, тъй като вече близо 2 години ЧСИ не могат
да назначат помощници.
Още повече се засилва контролът, осъществяван от Министъра на правосъдието
върху дейността на ЧСИ. Освен съдебните инспектори се въвеждат и финансови
такива, а освен годишните се предвиждат и 6 месечни отчети от ЧСИ.
Въвежда се информационна система на съдебното изпълнение, която се поддържа
и развива от Министъра на правосъдието, а в чл.83 се направи важна промяна,
премахваща максималния размер при пропорционалните такси.
Новата ал.3 на чл.16 от ЗЧСИ предвижда ЧСИ да не заплащат държавни и местни
такси за получаваната информацията за длъжниците. По този начин се отстрани
въведеният двоен стандарт и държавната санкция за това, че взискателят е
избрал частното съдебно изпълнение, а не държавното. С тази промяна Съветът
на Камарата постигна значителен успех, предвид че текста не беше на
вносителя – МС, а се предложи чрез народни представители от различни
парламентарни групи.

3.3.3. Комуникационна стратегия на КЧСИ
През м.февруари 2007г. в гр.София се проведе работна среща между
представители на КЧСИ, ААМР и журналисти, чиято цел беше да се изработи
Комуникационна стратегия на Камарата на частните съдебни изпълнители.
Екипът набеляза основните моменти в работата си. Необходимо беше да се
направи преглед на взаимоотношенията на Камарата с нейните членове,
партньори и различните групи, свързани с изпълнителния процес. Въз основа
на този преглед и проучванията, направени сред различни професионални и
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обществени групи, да се набележат някои основни послания, целевите групи,
целите, основните принципи на комуникация и дейностите за подобряване на
ефективността в тези взаимоотношения. Комуникационната стратегия беше
изработена и приета с решение на Съвета на КЧСИ на редовно заседание на
през м.юни 2007г. Неразделна част от стратегията са и Правилата на Камарата
за комуникация в кризисни ситуации. Стратегията се изготвя за период от три
години и ще бъде ревизирана и актуализирана ежегодно.
3.3.4. Връзки с обществеността
Към настоящия момент вече със сигурност 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 прес-съобщения 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 посещението на 15.06.2007г. на представители
на Камарата на ЧСИ и български национални медии в Солун, на което
журналистите се запознаха с разрешенията на нашите проблеми в Гърция –
широки правомощия на гръцките колеги, връчване на съдебните книжа, липсата
на ДДС и т.н. Гръцкият опит беше отразен в предаването „Законът и ние” на
БНТ, БНР, Дарик радио и в над десет 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 инспектори/ и КЧСИ /по решение на Съвета от
негови членове и/или от лицата, избрани на Учредителното събрание/
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 65 държави. В близко бъдеще към
международната професионална организация ще се присъединят още 4 държави,
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които понастоящем се ползват със статута на наблюдатели
членове. Това са Азърбайджан, Казахстан, Молдова и Македония.

и

асоциирани

През 2007г. българската Камара на частните съдебни изпълнители присъства
чрез своите представители на двете заседания на Постоянния съвет на МССИ –
Европейски съвет /през м.май 2007г. в гр.Букурещ, Румъния и Световен съвет
/през м.ноември 2007г. в гр.Париж, Франция/. За съжаление, поради
наситената със събития есен на 2007г., българска делегация не успя да
присъства на първото заседание на новоучредената към МССИ организация
„Евродунав“, на чиято България също е член. То беше проведено през
м.септември в гр.Сопот, Полша. Съветът на КЧСИ беше информиран впоследствие
своевременно от Секретаря г-н Михал Ределбах за основните теми, които са
били дискутирани: статут и особености на изпълнителния процес, етични
стандарти,
програми
за
обучение
и
повишаване
на
професионалната
квалификация
на
съдебните
изпълнители
в
10-те
държави-членки
на
„Евродунав“.
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.
В началото на м.февруари 2007г. съвместна група на КЧСИ и МП посети
Кралство Холандия, с финансовата и организационна подкрепа на ААМР. Целта
на посещението беше запознаване с холандската практика за въвеждане на
професионални стандарти за организация и оценка на дейността на съдебните
изпълнители. Бяха проведени срещи с представители на Кралската асоциация на
холандските съдебни изпълнители, Министерство на правосъдието на странатадомакин, Бюрото за финансов надзор. Посетени бяха и кантори на частни
съдебни изпълнители. Системата в Холандия в много отношения беше ползвана
като модел при въвеждането на частното съдебно изпълнение в България и се е
наложила като една от най-добре работещите системи в Европа. По време на
визитата на българската делегация присъства и екип на БНТ. След
завръщането, беше направен документален филм, който се излъчи през м.март
2007г. в юридическото предаване „Законът и ние” по Канал 1 на журналистката
Рени Николова. Филмът отразява работно посещението и представя резултатите
от него, като се прави съпоставка между холандската и българската системи
на съдебно изпълнение.
На 21.04.2007г. в гр.Русе се проведе първата по рода си среща между
ръководните органи на КЧСИ и Румънския съюз на съдебните изпълнители.
Срещата премина емоционално и за двете страни, а в хода на разговорите беше
съпоставена дейността на съдебните изпълнители в България и Румъния.
Вече се спомена за посещението на 15.06.2007 г. в Солун, при която
представители на Камарата на ЧСИ и български национални медии се срещнаха с
председателя на гръцката Асоциация на съдебните изпълнители и колегите от
тази област, като се
посетиха кантора на съдебен изпълнител от Солун и
офиса на солунската регионална камара. Гръцките съдебни изпълнители
подкрепиха българските си колеги в борбата им срещу въвеждането на ДДС
върху дейността на ЧСИ в България.
3.6. Услуги, предоставяни на членовете на Камарата
3.6.1. Обучение
През отчетния период бяха проведени редица 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
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започнатите
проекти.

проекти

от

предходния

отчетен

период

и

се

доразвиха

нови

Разработените курсове на Камарата на ЧСИ - „Ефективно принудително
изпълнение“ и „Правна рамка на денойстта на ЧСИ“, продължиха с успех своето
пилотно начало. На обучението по първия курс са преминали почти 1/3 от
частните съдебни изпълнители - проведени бяха два редовни курса през
м.февруари и м.април 2007г. По утвърдената методология бяха разработени и
три нови курса - „Проблеми на Особените залози“ /проведени два курса през
м.юни и м.декември 2007г./, „Практиката на ЧСИ проблеми и решения“
/проведен един курс през м.юли 2007г./ и “Помощник – изпълнител.
Компетентност
и
правомощия“
/проведен
през
м.септември
2007г.
при
изключителен интерес от страна на обучаемите/.
През м.юни 2007г. се проведе и пилотния курс по темата „ЧСИ между длъжника
и взискателя: Техники за справяне с проблемни ситуации“ - довел до много
оживени дискусии сред участниците и налагащ извода за необходимост от
задълбочаване на курса, адаптирането му към специфичните проблеми на ЧСИ, с
оглед на неговата доста конфликтна професия и богатия собствен „медиаторски
опит“ на всеки един ЧСИ.
През настоящата 2008г. година Камарата ще продължи провеждането на
разработените обучителни курсове, но съдържанието им ще бъде актуализирано
във връзка с влизането в сила на новия ГПК. За първото тримесечие на 2008г.
следва ново насрочване на курса “Помощник-изпълнител. Компетентност и
правомощия“, с оглед очакваното определяне от страна на Министерство на
правосъдието на дата за изпит за помощник-изпълнители. През м.февруари
2008г. ще се проведе семинар “Изпълнителното производство според новия ГПК“
с участието като лектори на изявени теоретици и практици по изпълнителен
процес в България. Ще се разработи нов курс „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.
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“.
3.5.2. Информационни услуги
След проведено проучване
на ефективността на информационните дейности на
Камарата, Съветът прие следните принципи на комуникация :
- Постоянство, което включва ежедневно
на Камарата и различни институции;
- Целенасоченост – изработени
информационни инструменти;

ефективно общуване с членове

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 регионални срещи на Съвета с ЧСИ в цялата страна. Вече
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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 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 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. За всичко това е необходимо
наемането на допълнителен щатен служител към Камарата на длъжност
“Поддръжка на информационни системи“, което обаче е свързано със значителни
нови разходи.
3.6.3. Други услуги
3.6.3.1. Сборник „Съдебни практики по принудително изпълнение”
В началото на м.април 2007г. Камарата на частните съдебни
изпълнители кандидатства за финансиране пред ААМР с предложение
за проект на тема „Сборник съдебни практики”. Проектът ни беше
одобрен и съгласно договор №PCE-I-818-98-00012/12.04.2007г,
ААМР одобри отпускането на безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на проекта в размер на 15 500 щ.д.
Издаването на "Сборник съдебни практики" е продиктувано на
първо място от необходимостта да се уеднакви 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.)
В изпълнение
дейности:

на

ангажиментите

по

проекта

бяха

извършени

следните

 анкетиране на частни съдебни изпълнители от всички съдебни райони
относно необходимостта от издаване на Сборника и темите, които да
бъдат засегнати в първото издание;
 популяризиране на идеята сред частните съдебни изпълнители,
съдиите от окръжните и районни съдилища, юрисконсулти в банки и др;


събиране и изготвяне на база данни със съдебни актове;



формиране на редакционен екип за първия брой;

 работни срещи на редакционния екип, изготвяне на коментари
избраните съдебни актове, редактиране и предпечатна подготовка;


печат;



популяризиране на изданието.

по

Основните задачи бяха изпълнени в поставените срокове и в резултат, на 14
септември в сградата на Съюза на юристите в гр. София се състоя официалното
представяне на "Сборник съдебни практики". На събитието присъстваха съдии
от окръжни съдилища в страната, частни съдебни изпълнители, държавни
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съдебни изпълнители, представители на Министерството на правосъдието, на
банки, адвокатски колегии, юридически организации и други.
До края на м.октомври 2007г., първият тираж от 700 броя беше изпратен до
всички окръжни съдилища в страната, Министерство на правосъдието, държавни
съдебни изпълнители и разбира се, разпространен сред действащите частни
съдебни изпълнители.
Поради големия интерес към изданието, през м.октомври Съветът на Камарата
взе решение първия брой на Сборника да бъде преиздаден, в изпълнение на
което през м.ноември от "Сборник съдебни практики" са поръчани още 700 бр.,
като вторият тираж е платен и се разпространява изцяло от Камара на
частните съдебни изпълнители.

3.6.3.2. Наръчник за дейността на частния съдебен изпълнител
Идеята за създаването на Наръчника се появи в резултат на проучване на
добрите европейски практики, съгласно които всяка професия създава
собствени правила и за качество и препоръчителни стандарти. Целта, която си
поставихме още в началото на процеса, беше разработването на този документ
да допринесе за повишаване на професионализма на частните съдебни
изпълнители. Стартът се постави още през първата половина на 2006г. с
поредица от семинари за представители от МП и КЧСИ и лектори от Холандия и
България. Основната концепция на обученията беше свързана с укрепване на
професията на частния съдебен изпълнител, мониторинг и надзор на
професията, прозрачност и отчетност, стандарти на професионалната практика
и оценка на дейността на ЧСИ.
Наръчникът се изготви с финансовата подкрепа на Американската агенция за
международно развитие, която в последните четири години подпомагаше
неотлъчно реформата в съдебното изпълнение. Официалното му представяне се
състоя на 15.09.2007г. в гр.София.
По време на представянето частните съдебни изпълнители имаха възможност да
се запознаят с Наръчника и начина, по който той може да помогне за
непрекъснатото
подобряване
на
работата
в
канторите
на
съдебните
изпълнители. Политиката в кантората трябва да бъде насочена към по-пълно
удовлетворяване на нуждите и очакванията на страните по делата в
изпълнителния процес чрез предоставяне на качествени и законосъобразни
услуги по съдебно-изпълнително производство в условията на взаимно доверие
и изграждане на положителен имидж на професията. Консултантският екип,
разработил
проекта
представи
основните
компоненти
на
системата
за
качествено управление на кантората – съдебно-изпълнителното производство и
административните процеси. Изяснени бяха и основните стъпки за внедряване и
прилагане на Наръчника и Процедурите за качествено управление, както и
последващите действия за самоконтрол и усъвършенстване. В заключение бяха
дадени разяснения за процеса на бъдеща сертификация на канторите на ЧСИ,
който ще бъде извършван от Камарата, в случай на заявена готовност и
интерес от страна на съдебните изпълнители от цялата страна.
Също така изключително полезно беше и представянето от холандски есперт на
европейското право в областта на съдебното изпълнение, като на всеки един
ЧСИ в България се предостави Сборник ”Европейски регламенти в сферата на
съдебното изпълнение”, съдържащ текстовете на регламентите на български и
английски език.

3.6.3.3. Кандидатстване с предложение за проект по Оперативна
програма „Административен капацитет” (ОПАК), Открита процедура "Развитие на
структурите на гражданското общество - ефективност и професионализъм за
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постигане

на

Министерство

партньорство
на

държавната

с

администрацията
администрация

и

и

съдебната

система"

административната

към

реформа

(МДААР)
ОПАК е насочена към укрепването на капацитета на всички нива на
администрацията - централна, областна и общинска, както и към структурите
на гражданското общество и съдебната система. Целта е подобряване на
работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики,
качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за
устойчив
икономически
растеж
и
заетост,
както
и
повишаване
на
професионализма,
прозрачността
и
отчетността
на
съдебната
власт.
Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския социален фонд.
С оглед на продължаване на успешния старт на реформата и натрупания вече
институционален, организационен и професионален опит на структурите на
Камарата и нейните членове, и поради кратките срокове за участие с проектно
предложение по ОПАК, Съветът на КЧСИ на свое извънредно заседание от
23.10.2007г. взе решение Камарата да възложи на външен подизпълнител
разработването на проекта. В резултат, предложението беше готово и подадено
в рамките на крайния срок, указан от МДААР в Поканата. За съжаление, след
проведената процедура по оценка на проектите, нашето предложение не беше
одобрено. Официалните мотиви за отхвърлянето му все още не са ни
представени в писмен вид, макар сроковете за това да са изтекли отдавна.

3.6.3.4. Първи годишен бал на частните съдебни изпълнители
На свое редовно заседание на 13.09.2007г. Съветът на Камарата на частните
съдебни изпълнители реши да обяви официално 26 ноември за „Ден на частния
съдебен изпълнител”. Така, на втората годишнина от учредяването си
Българската Камара на частните съдебни изпълнители за първи 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
Първия
годишен
бал
на
частните
съдебни
изпълнители.
Официалното събитие се състоя на 25 ноември 2007г. в Централен военен клуб,
гр.София. Частните съдебни изпълнители празнуваха своя празник заедно с
народни
представители,
министри,
банкери
и
бизнесмени,
адвокати
и
нотариуси, 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 на стойност 2105 лв. впоследствие бяха дарени за кампанията на МВР
за децата на служителите, загинали при изпълнение на професионалния си
дълг.
Спонтанно сред колегите възникна и идеята за събиране на допълнителни
средства, които да се дарят на дом за деца, лишени от родителски грижи.
1427 лв. бяха събрани и дарени за децата от дома в с.Могилино.
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!
3.6.4. Услуги в процес на развитие
В дългосрочен план се предвижда "Сборник Съдебни практики" да се превърне в
периодично издание, издавано и разпространявано изключително от Камара на
частните съдебни изпълнители. През 2008г. ще бъдат отпечатани още 3
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издания, като темите за първото 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.март
2008г.
До момента вече имаме проявен интерес и заявен абонамент за трите книжки за
2008г. от ОС - Търговище, ОС – Варна, частни съдебни изпълнители, държавни
съдебни изпълнители, юристи извън системата на частното съдебно изпълнение,
както и от граждани.
През м.юни 2007г. в Министерството на правосъдието беше инсталирана
Информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ) - разработена с
помощта на Проект за реформа в търговското право на Американската агенция
за международно развитие. Работата по нея започна през 2006г. след
изработване на подробно техническо задание с участие на 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. Очакваме, че системата ще облекчи работата на съдебните
изпълнители при поддържане на регистрите.
До началото на м. юни 2007г. всички ЧСИ получиха достъп до тестовата версия
на системата. Проведоха се 13 обучения в София и страната. Участие в тях
взеха повече от 120 съдебни изпълнители и техни служители. ИССИ е създадена
в съответствие с Наредба №4 за служебния архив на ЧСИ и съдържа всички
необходими
деловодни
книги.
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 всяка
една информационна система. Все пак смятаме, че е положена добра основа и
Министерството на правосъдието ще направи необходимото, за да осигури
усъвършенстването на ИССИ в бъдеще, така че тя да отговаря максимално на
нуждите на съдебните изпълнители – частни и държавни.
Към настоящия момент все още не е даден официален старт на системата.
Предвид обнародваната най-после Наредба за реда за провеждане на изпити за
помощник-изпълнители очакваме министърът на правосъдието да насрочи този
изпит през 2008г., за да може Камарата да го организира и проведе
максимално бързо.
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Д О К Л А Д
за дейността на Дисциплинарната комисия
на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2007 година

През отчетния период са образувани четири /4/ дисциплинарни производства,
материалите по още три /3/ са изпратени на Председателя на комисията през
м.декември 2007г., поради което са образувани като дисциплинарни дела от
2008г. Проведени са разпоредителни заседания по всички производства, както
и по три от 2006г. Постановени са решения по шест /6/ от тях. Едно дело е
отложено, поради неявяване на ЧСИ по уважителни причини. С постановените
решения се налагат пет глоби в размер от 500 до 5 000 лева. С едно решение
дисциплинарният състав отказва да наложи наказание. Постановените решения
не са влезли
в сила. По някои от делата е насрочено разглеждане от ВКС
през 2008г. Поради изложеното считаме, че следва да се съкратят
законодателно сроковете за разглеждане на делата от ВКС. Започва трета
календарна година, а все още няма практика, каквато безспорно е
необходима, с оглед подобряване на работата. На следващо място считаме, че
следва да се регламентират в ЗЧСИ и срокове за заличаване на наложеното
наказание.
Дейността на Дисциплинарната комисия е насочена към свеждане до минимум на
нарушенията. В същата посока работи и Съвета на Камарата, както и
създадената Комисия по администриране на жалбите с председател г-жа Поля
Руйчева. Всяка жалба се разглежда
прецизно, извършват се необходимите
проверки, винаги се взима становището и на ЧСИ, срещу когото е подадена.
Факт е, че през 2007 година до Съвета и МП са депозирани 162 жалби. Видно
от посоченото по-горе, до дисциплинарно производство се е стигнало по седем
/7/ от тях.
Във връзка с конкретни сигнали, от Съвета са извършвани
проверки на цялостната дейност на ЧСИ. Три от производствата са образувани
след такива проверки.
В рамките на работното посещение през м.февруари 2007 година в Холандия
имахме възможността да се запознаем с дисциплинарните производства
на
Кралската холандска асоциация на съдебните изпълнители, с правилата за
работа на дисциплинарния съд и др. За съжаление, предвиденото посещение в
самия съд и присъствието на разглеждане на дисциплинарно дело не се
осъществи, по независещи от нас причини. В Холандия всяка жалба се превръща
в дисициплинарно дело, без предварителна
проверка за основателност.
Дисциплинарният съд е външен за Камарата, тъй като в съставите
участват
магистрати. Поради тези факти ние считаме, че българският модел е по-добър.
По отношение на жалбите: същите трудно могат да бъдат систематезирани. Поважният и показателен факт за ДК е, че над 80% от жалбите са подадени от
длъжници, около 15% - от трети лица в изпълнителното производство и едва 5%
- от взискатели. Не се наблюдава и масово допускане на дадено нарушение,
тъй като всички производства са за различни нарушения.
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Д О К Л А Д
за дейността на Контролния съвет
на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2007 година

През отчетната 2007г. Контролният съвет (КС) на Камарата работи съгласно
своите правомощия предвидени в чл.64 от ЗЧСИ. Председателят на КС участва
във важни заседания на Съвета и в работните срещи на ръководството по време
на регионални и национални форуми.
Становището на Контролният съвет е, че Камарата като професионална
организация на частните съдебни изпълнители от самото си създаване изразява
и отстоява съсловните интереси на своите членове по важни въпроси. В лицето
на своито ръководни органи тя осъществява наблюдение и контрол върху
дейността на ЧСИ. Съгласно приетия Стратегически план за периода 20072011г. Съветът на КЧСИ успешно работеше за усъвършенстване на професията,
за подоряване на изпълнителния процес в България и подпомагаше частните
съдебни изпълнители. Камарата предоставяше услуги на членовете, като
организираше национални и регионални форуми и срещи на ЧСИ, поддържаше уебсайта, организираше и провеждаше редовни обучителни курсове за ЧСИ.
Съгласно заложените дейности в Плана за действие април 2007 – март 2008г.не
са проведени единствено курсове за обучение на служителите в канторите на
частните съдебни изпълнители.
За отчетния период са проведени общо 14 заседания на Съвета на КЧСИ, на
които са взети общо 162 решения, от които: по оперативни и стопански
въпроси – 44 решения и относно постъпили жалби - 118 решения. Видно от
представените протоколи, заседанията са провеждани с кворум и са били
редовни. Всички решения членовете на Съвета са съобразени с действащото
законодателство, Устава и вътрешните правила на Камарата. Административният
секретар на Камарата проследяваше дали се спазват сроковете за изпълнение
на взетите решения. Членовете на СК информираха останалите членове и
докладваха за извършената от тях работа на всяко следващо заседание.
През изминалата 2007г. членовете на Съвета на Камарата са осъществили
множество срещи на национално и регионално ниво с представители на
държавните институции и обществените организации - Министерство на
правосъдието, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи,
КАТ, ЕСГРАОН, Национална агенция по приходите, Агенцията за държавни
вземания, Агенцията по вписванията, Застрахователни агенции, банкови
институции, международни партньори и др. Камарата участваше с предложения
при приемане и изменение на нормативни актове, поддържаше тясна връзка с
другите съсловни организации, като Висш адвокатски съвет, Нотариална
камара, Съюз на юрисконсултите и Съюз на юристите. Ръководството на КЧСИ
положи и към настоящия момент продължава да полага големи усилия във връзка
с отмяна на противоконституционните текстове в новоприетия ЗДДС.
И през тази година медиите бяха неизменни партньори на Камарата,
присъствайки на всички важни за организацията събития, оказвайки ни
неоценима помощ в отразяването на успехите и проблемите на професията.
Контролният съвет счита за успешно финансовото управление на Камарата.
Гарантиран е един относително добър финансов ресурс от вътрешни приходи,
като най важния източник все още остава членския внос. Организацията е
финансово независима и през годината не е получавала
финансиране от
държавни и други институции, с изключение на помощта на партньорите от
ААМР. Тази подкрепа приключи през м.септември 2007г. Становището на КС е,
че е необходимо да се генерират външни приходи от спонсорство, продажби на
продукти, събиране на такси и други. През отчетния период Камарата имаше
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своята финансова самостоятелност и финансова платежоспособност, като
следваше единствено принципа на доброто и превантивно финансово планиране.
Съгласно утвърдения бюджет за 2007г. бе предвидено Камарата на частните
съдебни изпълнители да реализира приходи в размер на 100 800 лв. на база
годишни вноски, планирани за база 168 частни съдебни изпълнители. До края
на м.януари 2007г.
всички членове бяха внесли членския си внос.
Понастоящем членовете на Камарата са 166. На извънредното Общо събрание
през 2006г. е гласувано и прието решение за еднократно внасяне на годишните
вноски, като това да става най-късно до провеждането на годишното Общо
събрание през месец януари на всяка календарна година. Реално постъпилите
приходи от годишни вноски следва да са 99 600 лв. Към настоящия момент 25%
от ЧСИ са платили годишната си вноска за 2008г.
Препоръката на КС е, че трябва да се определят строги правила и процедури
по отношение на своевременното събиране на членския внос от всички членове.
Камарата ще има право да отказва услуги на членове, които сериозно
просрочват или закъсняват с плащането на членския внос.
Основните видове разходи на Камарата са за издръжка на офиса на Камарата и
за
обслужване
на
членовете.
След
проведено
подробно
проучване
и
предоставени оферти от различни банки в страната през периода февруари –
май 2007г., с цел избор на най-добри финансови условия за управление на
средствата на КЧСИ, Съветът е взел решение /Протокол № 24/5.05.2007г./ да
се сключи договор с Централна Кооперативна Банка АД за разпределяне на
финансовите ресурси по гъвкава схема на срочни депозити с различен срок на
действие. Договорът е сключен на 11.05.2007г.
Камарата води финансов архив и документация по открит и прозрачен начин,
като се съставят и съхраняват всички документи съгласно Националното
счетоводство. За всяка сключена сделка, договор или партньорство се
провежда опростена тръжна процедура при минимум предложени две оферти, от
които се избира „съотношение цена:качество”. Цялата финансова дейност се
контролира и чрез извършване на независим годишен финансов одит.
През 2007г. след проведени опростени тръжни процедури /минимум 2 оферти/ са
сключени общо 21 договора с различни външни доставчици на услуги за
Камарата и рекламодатели/спонсори, от които: 18 договора за услуги, 2
договора за предоставяне на рекламно време и 1 договор за спонсорство.
Подписани са и и 3 анекса към вече действащи договори за услуги.
Изпълнението е в рамките на договорените клаузи и съответно плащанията от
страна на Камарата са извършвани в договорените срокове.
При направения анализ на разходите спрямо извършената дейност на Камарата,
КС дава оценка, че тези разходи са основателни и целесъобразни, съобразени
с приетия и гласуван на Общото събрание бюджет за 2007г. и съгласно
решенията, гласувани от Съвета.
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