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Камарата предлага:

Гаранции за социалните

плащания на длъжниците
Електронни търгове и запори са другите предложения за промени в ГПК

начало

аконопроектите за изменение
и допълнение на ГПК, включващи предложения и на КЧСИ,
обсъждаха на Националната
си конференция частните съдебни изпълнители. Форумът
се проведе в к.к. Златни пясъци на 28 май. Резултатите от втория
кръг проверки, контролът на дейността
на ЧСИ от Министерство на правосъдието и конкретни процесуални въпроси и
проблеми по съдебното изпълнение бяха
още темите на конференцията.
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„Най-важните промени, които гилдията застъпва, са създаването на гаранции за социалните плащания, пенсии и
стипендии, когато те представляват
несеквестируеми вземания на длъжниците. Заради банковата тайна, която
не разкрива произхода на средствата по
сметките на длъжника, се случват такива запори, за които ЧСИ нямат вина. Важно е законът да се промени·, отбеляза
председателят на КЧСИ Георги Дичев.

Камарата стои и зад предложенията за
разширяване на обхвата от действия
на ЧСИ, които могат да се обжалват, както и зад искането изпълнителните дела
да се образуват по постоянен адрес или
седалище на длъжниците, което ще им
спести разходи. Допълнителни гаранции
за техните права ще донесе предложението публичните продани да се спират
при внасяне на 20% от дълга, а не както
е досега на 30%. Задължително да стане
назначаването на особен представител,
ако длъжникът не може да бъде открит и
да се прекрати прехвърлянето на изпълнителни дела между съдебни изпълнители в един и същи район.
Други предложения са свързани с гаранции за обективна и справедлива оценка
на имотите. Предвижда се задължително участие на вещо лице, а при оспорване на цената задължително извършване
на нова оценка с друго или повече вещи
лица.

РАБОТНА ИДЕЯ: МАЛКИТЕ ДЪЛГОВЕ БЕЗ СЪД
ПРИЗ „ДОБРО СЪРЦЕ· ОТ
ОМБУДСМАНА МАЯ МАНОЛОВА ЗА КЧСИ
ДОСТЪП ПО ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ ДЕЛА
С НОВА ДЕЛОВОДНА СИСТЕМА НА КЧСИ
ГРАНИЦИ И ДЛЪЖНИЦИ:
МЕХАНИЗМИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРАКТИКИТЕ ЗА НЕИМУЩЕСТВЕНИ
ВЗЕМАНИЯ ПО СВЕТА
ФУТБОЛНИЯТ НИ ОТБОР ПЪРВИ НА ТРАДИЦИОННИЯ ТУРНИР
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Част от предложенията ще улеснят покупката с кредит. Ако срокът за внасяне на сумата
по търга стане 14 вместо 7 дни, както е сега,
ще има повече участници и по-високи цени.
Предложение на Камарата е в търговете да се
участва само с едно наддавателно предложение, което да не може да се оттегля, както и
повишаване на началната цена на търга от 75
на 90 % от стойността на вещта при първа
продан и от 80 на 90 % от началната цена на
предходната при последваща продан. Това ще
повиши крайните цени и ще премахне манипулации от страна на наддавачи.

начало

Още няколко предложения работят за интереса на двете страни в изпълнителния процес –
кредитори и длъжници. Едно от тях е въвеждането на електронни търгове, които да се
осъществяват изцяло под контрола на държавата. Движимите и недвижимите вещи да се
продават без участие на ЧСИ, а цялата платформа да се администрира от Министерство
на правосъдието. След като КЧСИ проучи опита
на редица държа, смятаме, че въвеждането на
онлайн търгове ще е крачка към повече прозрачност и по-добри цени при сделките.
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Застъпваме и идеята за т.нар. доброволна
продажба с цел постигането на добра цена, но
и за спестяване на разходи от съдебни процеси. Ако добросъвестен длъжник иска да продаде
имот, за да разплати своите задължения, проблемът е, че никой не желае да го купи, защото е
с ипотека и възбрана. Ако двете страни се споразумеят за първоначалната цена, те ще могат
да използват системата на електронните търгове, с което да спестят от такси, хонорари и
лихви, а самата сделка ще има действието на
публична продан по ГПК. Така имотът ще бъде
купен без тежести, което на практика търси
обикновеният купувач.

Нови частни съдебни изпълнители положиха клетва по време на националната
конференция на КЧСИ

Камарата предлага санкции за родители, които не спазват режима

ДЕЛАТА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЦА МАЛКО, НО С ВАЖНИ ПОСЛЕДИЦИ
100 дела за режими на лични отношения и предаване на деца са образувани
при ЧСИ през 2015 г. На пръв поглед –
незначителен брой на фона на 10 пъти
повече дела за издръжки или в сравнение със 172-те хиляди новообразувани
дела за годината. Засегнатите от
проблема обаче са много повече от
самите дела. А когато става въпрос
за негативни последици върху детската психика, количеството не може да
е определящ критерий.

начало

Още миналата година КЧСИ обърна внима-
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ние на проблема с отказите на родители
да спазват режима на лични отношения,
постановен от съда. Действащият сега
законов регламент предвижда родителят
да получи покана за доброволно изпълнение
и в случай че не съдейства, ЧСИ да пристъпи към принудителното изпълнение. С
други думи – физически да предаде детето на другия родител, тъй като по закон
ЧСИ няма друга опция за действие освен
тази силова мярка. Която, за съжаление, не
само е неработеща, но и силно травмира
най-уязвимата страна в процеса - детето.

Предложението на КЧСИ е законът да акцентира върху превенцията чрез санкции, а не
върху физическото предаване. За тази цел
ГПК трябва да предвиди налагането на глоби за всяко неизпълнение от страна на родителя, както и НАП да възлага събирането
им от същия съдебен изпълнител в рамките
на вече образуваното производство. Така
чувството на безнаказаност ще изчезне, а
родителят ще знае, че за всяко неизпълнение
на задължението си да предаде детето, ще
бъде санкциониран.

„Без синхронизирани действия от всички
институции, този проблем няма да намери
решение. Освен в ГПК, промени трябва
да има и в Семейния кодекс, като в него
изрично се запише, че неизпълнението на
съдебните актове относно режима на лични отношения с деца е основание за отнемане на родителските права. Трябва да се
предвиди бързо съдебно производство по
такива молби на родители·, е позицията
на КЧСИ.

„Има родители, които си позволяват да нарушават закона в ущърб на децата си и на
бившия партньор. Те се чувстват безнаказани, затова и нашите мерки целят това
да се промени. Смисълът е да има реални,
ефективни санкции, които да са превенция срещу подобно безотговорно, понякога дори престъпно поведение. Вярваме,
че ако родителите са наясно с последиците от своите действия, не само не биха
ги допускали, но биха изпълнили доброволно
задълженията си и без намесата на съда,
КЧСИ представи своите предложения на социалните служби и съдебните изпълнипресконференция през май и запозна с тях тели·, коментира Георги Дичев.
народни представители. Проблемите с нарушаването на режимите на лични отношения Предложенията получиха подкрепа и от наи защитата на детските права бяха тема ционалния омбудсман, който се застъпи
и на дискусията „Деца в родителски кон- още за регламентиране на споделеното
фликт – как да гарантираме правата им·, ор- родителство и засилване ролята на медиаганизирана от парламентарната комисия по торите при развод.
въпросите на децата, младежта и спорта на
8 юни. На нея председателят на КЧСИ Георги
Дичев и членът на Съвета Александър Дачев
мотивираха отново нуждата от промени в
закона пред представители на Министерството на труда и социалната политика,
Държавната агенция за закрила на детето,
Агенцията за социално подпомагане, ВКС, Предложенията и мотивите на КЧСИ ВКП и националния омбудсман Мая Манолова. четете на стр. 16

работна идея на КЧСИ

МАЛКИТЕ ДЪЛГОВЕ - БЕЗ СЪД
Събирането на т.нар. малки вземания - задълженията за вода, ток, парно,

телефон, кабелни оператори или такса за етажната собственост са тема,
която се обсъжда и в Международния съюз на съдебните изпълнители. В редица страни от Западна Европа и в Сърбия, например, тези дългове се събират принудително без съд, което спестява доста от разходите на длъжника
за такси и възнаграждения. С промените, които влизат в сила през август,
това ще важи и за съседката ни Македония.
Когато говорим за малки дългове на граждани към монополисти – държавни или частни, КЧСИ наблюдава две притеснителни тенденции. В масовия
случай става дума за това, че все повече български домакинства са на ръба
на бедността, не успяват да покриват сметките си и попадат в спиралата
на дълга. Втората тенденция е на съзнателния отказ да се плащат задълженията като бойкот срещу монопола на доставчиците или въобще срещу
системата.
При всички случаи ролята на държавата е ключова роля и тя трябва да има
адекватна реакция и на двете тенденции. На първо място, дълговете трябва
да се връщат. Обратното означава анархия. Но е адекватно държавата да се
намеси с въвеждането на механизми, които да доведат до намаляване на
цената, която всеки длъжник плаща над стойността на дълга си. Например у нас задължение между 100 и 1000 лв. скача с над 800 лв. при събирането.
И тук не става въпрос за разходи на съдебните изпълнител, които са едва
в края на веригата, а за съдебни разноски, юрисконсултски възнаграждения,
хонорари и пр. Именно това нарастване удря обеднелия българин.

начало

Затова КЧСИ смята, че тази работна идея за опростена и ефективна процедура, която да не минава през съда, може да е основа на дискусия за бъдещи
промени.
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Извънсъдебното събиране ще скъси веригата, „оскъпяваща· дълга, но може да
ограничи и нелоялни практики на колекторски фирми, които често изкупуват
задълженията на граждани към монополите, част от които отдавна са погасени по давност. Някои монополни дружества в последно време директно се
обръщат към арбитражите и по този начин хората са осъдени, без да знаят.
Проблем, който ще предизвиква все по – остро общественото недоволство.

ПРИЗ „ДОБРО СЪРЦЕ· ЗА КАМАРАТА ОТ ОМБУДСМАНА
Камарата на частните съдебни изпълни- На церемонията във Военния клуб с по- Омбудсманът Мая Манолова отчете, че
тели получи приза „Добро сърце· от националния омбудсман Мая Манолова. Отличието беше връчено на председателя
на Съвета на КЧСИ Георги Дичев на церемония във Военния клуб на 11 май 2016 г.
Призът е знак на благодарност към всички дарители, които подкрепиха кампанията „Великден за всеки· – „Дари празник
на баба и дядо·, организирана от Омбудсмана в помощ на пенсионери от цялата
страна, които нямат право на бонус от
държавата за празника, тъй като пенсиите им надвишават с малко определената
сума за социално подпомагане.

начало

„Подкрепихме инициативата, защото тя
обърна внимание на едно поколение извън
активната възраст, но поколение, което
заслужава нашето уважение. Днес ние
сме активната генерация – хората, които работим, издържаме и възпитаваме
децата си. Наш ред е да покажем активно
отношение и съпричастност към родителите си·, каза председателят на КЧСИ Георги Дичев и благодари на всички свои колеги ЧСИ, които дариха и лични средства
в хода на кампанията.

5

Това не е първата благотворителна инициатива, която КЧСИ подкрепя. Членовете й са дългогодишни дарители и на „Българската Коледа· и на редица дарителски
инициативи в помощ на хора, пострадали
при бедствия и наводнения.

четни статуетки, плакети и медали бяха
отличени кметове, министри, бизнесмени, медии, ръководители на обществени,
частни и работодателски организации,
граждани, доброволци и съмишленици на
благородната инициативата.

в рамките на 3 седмици са събрани близо 1 милион лева, от които 650 хиляди парични средства и хранителни продукти
на стойност 360 хиляди лева. Парите са
обърнати във ваучери, с които 32 500 пенсионери могат да пазаруват в 5000 обекта в цялата страна до края на юни.

СТАТИСТИКА 2015 г.: РАСТЕ ДОВЕРИЕТО

НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ В ЧСИ
Тенденцията за спад в броя на новообразуваните дела при ЧСИ Разпределение
продължи и през 2015 г., показва годишната статистика на Кама- на делата
рата. Спрямо пиковата 2012-а те са намалели с 23%. На фона на
общия спад растат делата в полза на държавата и общините. Запазва се делът на заведените в полза на граждани дела. Българските общини категорично предпочитат да работят с ЧСИ.
От 2011 г. насам ръстът в броя на делата на местните администрации е 100%. Данните сочат още, че близо 85% от общините
ползват услугите на ЧСИ. Освен повишената събираемост, работата с тях има силен превантивен ефект по отношение на длъжниците. Общият размер на събраните суми от ЧСИ през 2015
г. е 1 млрд. и 25 милиона лева, показва още статистиката.

НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА

2012

2015
171 000

начало

220 000
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2013
185 000

2014
178 000

2015 2014 2013

Търговци и други
юридически лица

99 000

97 400

104 500

Банки

26 000

36 000

39 000

Граждани

22 000

23 100

25 100

Държава

24 000

21 200

18 500

Налице е нов спад при банките - банковите дела са едва 15% от
всички новообразувани, а в сравнение с 2012 г. намалението при
тях е 50%. Запазва се делът в полза на гражданите. Трайна е
и тенденцията за увеличаване на делата в полза на държавата
и общините. От всички дела в полза на държавата - 17 500 са
публични държавни вземания, 6 500 са частни държавни вземания.
Приключените дела са 80 000. При делата на гражданите - 2 100
са по трудови правоотношения и 1 000 - за издръжки. Делата
за предаване на деца и лични отношения са 100. Това са едни от
най-тежките дела, за които Камарата разработи предложения за
промени в ГПК и в Семейния кодекс.

начало
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СЪБРАНА СУМА ОТ ЧСИ

ПРОДАДЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Засилването на обществената функция на изпълнителите се
потвърждава и от данните за размера на възстановените суми
на държавата. Само за 2015 г. канторите на ЧСИ са възстановили на държавни органи 80 милиона лева. За 2015 г. от дейността на ЧСИ пряко в държавния бюджет са постъпили 120
милиона лева. В полза на граждани са възстановени с 4 млн.
лева повече в сравнение с 2014 г. - 154 млн. лева - в това число
3 млн. лева издръжки за деца и 9 млн. лева неизплатени трудови
възнаграждения.

Броят на продадените недвижими имоти запазва нивата от 2014
г. Забелязва се тенденция на повишен интерес към публичните
продани на ЧСИ. През 2015 г. продължава да намалява броят на
продажбите на движимите вещи.

От април 2006 г. до края на 2015 г. - над 620 млн. лв. са постъпили пряко в държавния бюджет от дейността на ЧСИ. За 10-те
години работа ЧСИ са възстановили на гражданите и бизнеса
6 млрд. и 575 млн. лв.

КОНТРОЛЪТ
За миналата година Дисциплинарната комисия на Камарата е образувала 47 нови дела и е произнесла 63 решения. Най-масовото
наказание е глоба. 6 са решенията за лишаване от правоспособност за 2015 г. и началото на 2016 г. 2 са потвърдени от ВКС, 2 не
са обжалвани и са влезли в сила, 1 е изменено на глоба, 1 е висящо.
От началото на 2016 г. трима ЧСИ са с отнети права и не упражняват дейност. Има и едно лишаване от правоспособност до
приключване на делото.

Достъп до дисциплинарните дела и

преписки с новата деловодна система

начало

Напредва работата по новата дело- КЧСИ и с минимално администриране ще
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водна система на КЧСИ, която трябва
да автоматизира работните процеси и
улесни управлението, както на хартиените, така и на електронните документи. Системата ще се интегрира успешно в съществуващата вече ИТ среда на

позволи оптимален обмен на информация
с други системи. В рамките на дългосрочната си политика по дигитализация
КЧСИ вече има дигитален архив. Софтуерът за неговото управление ще бъде
интегрална част от новата деловодна

система. Тя осигурява възможност за
работа с електронните копия на дисциплинарните дела и преписките. Чрез
модула „Съдебна и дисциплинарна практика·, включващ решения на Дисциплинарната комисия, на окръжните съдилища и на ВКС ще се сортират и търсят
документи по различни критерии - вид
на дисциплинарното наказание, вид на
нарушената правна норма, Етичен кодекс или устав на КЧСИ. По този начин
ще се формира своеобразен Дисциплинарен кодекс в помощ на санкциониращите органи и на самите частни съдебни
изпълнители. Чрез модула "Система за
оценка на риска", поддържащ информация
за жалби, дисциплинарни производства,
искове за вреди, застраховки за всеки
частен съдебен изпълнител, системата
ще позволява събирането и систематизиране на данни по електронен път. Тя
ще известява автоматично ЧСИ за неизпълнение на негови задължения - напр.
за неподаден годишен/шестмесечен отчет или неподновена застраховка. Голямо внимание от страна на Камарата ще
бъде отделено и на електронизацията
на провежданите семинари по темите
на съдебното изпълнение.

ГРАНИЦИ И ДЛЪЖНИЦИ:

РАЗГОВОР С ГРЪЦКИТЕ
КОЛЕГИ ЗА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
Членството в ЕС, наред със свободата да
се придвижваме и търгуваме, да правим
бизнес извън националните граници, логично увеличи и случаите на съдебни спорове
между кредитори и длъжници от различни
държави. На фона на цялостното глобализиране на икономиката и обществото, това е
естествен процес. Българските граждани,
респективно гръцките, са европейски потребители – почиват, пазаруват в Европа,
поръчват онлайн от юридически лица в ЕС,
сключват договори и бракове. Данните на
Министерството на икономиката на България за последните години показват, че
икономическите и търговските отношения с Гърция се задълбочават. Статистиката на КЧСИ е, че за последните 4 години
делата срещу чужди граждани в България
нарастват. Затова е изключително важно
да има и ефективно съдебно изпълнение.

начало

Има общи проблеми пред изпълнително-
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то производство и категорична нужда
от промени и синхронизиране на законодателството, стана ясно по време на
семинара "Трансграничното изпълнение на съдебни актове между България и Гърция" на 18 юни в южната ни

съседка. Той беше организиран по инициатива на КЧСИ зедно с Гръцката камара на съдебни изпълнители и в него
се включиха ръководствата и на двете
организации, както и колеги изпълнители от двете страни.
„Само миналата година делата срещу
чужди граждани и компании са се увеличили със 100% в сравнение с предходната. Очакванията ни са, че тенденцията
ще продължи. Около 400 са образуваните дела на година, като само за първата
половина на 2016г. са толкова, колкото
за цялата 2015 г.· , посочи председателят на КЧСИ Георги Дичев.
избегне неблагоприятния изход от делото, една от страните в спора преместПромените във вътрешното законода- ва активите си в друга държава-членка,
телство на двете държави трябва да коментираха участниците в семинара.
позволи директното връчване на книжа Всичко това прави икономическите сумежду съдебните изпълнители, включи- бекти по-предпазливи и поставя на днетелно и на частни документи (в Бълга- вен ред въпроса за ефективното прария промяна в чл. 613 ГПК). Необходимо вораздаване и съдебното изпълнение на
е да се помисли и върху мерките за бър- територията на съюза. Съдебните иззо снабдяване с информация за длъжни- пълнители от двете страни решиха да
ците и за обмен на данни между двете се проведе Балканска конференция по
камари. В практиката си до момента въпросите на трансграничното изпълЧСИ идентифицират проблеми с връч- нение с участието на всички балкански
ването както на призовки и книжа по държави.
изпълнителни дела, така и на частни
документи. Получаването на официална 1 921 са образувани изпълнителни дела
информация за семейно и имуществе- с длъжници чуждестранни лица
но положение, на актуалните адреси на 2006 - 2016 г.
длъжника са утежнени процедури заради
факта, че официалните контакти между Новообразуваните дела с длъжници
съдебните изпълнители от двете стра- чуждестранни лица:
ни се осъществяват чрез МП.
• 2016 г. - 201
Все повече са и случаите, в които при • 2015 г. - 367
спорове между длъжници и кредитори въ- • 2014 г. - 286
тре в една и съща държава-членка, за да • 2013 г. - 313

Юридическите професии
празнуваха деня на
конституцията
На 18 април Съюзът на юристите в България отбе-

ляза Деня на Конституцията, юриста и съдебните
служители. Тържественото честване уважиха председателят на Народното събрание Цецка Цачева,
председателят на Конституционния съд проф. Борис
Велчев, министърът на правосъдието Екатерина Захариева, представители на професионалните организации на адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители.

начало

Председателят на КЧСИ Георги Дичев също поздрави
колегите си. В изказването си той подчерта, че 11-та
година частното изпълнение функционира ефективно, тъй като въвеждането му е резултат от общите усилия на представителите на всички юридически
общности. „Моето убеждение е, че от всички професии юридическите най-пряко се сблъскват с общото
усещане на хората за дефицит на справедливост в
обществото. Длъжни сме да браним правилата и
справедливостта повече от всякога, защото подобре от други знаем колко пагубен е обратният
път – на произвола, на правото на силния, на механизмите, които нямат общо с юридическата аргументация·, добави той.
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В словото си председателят на Народното събрание
Цецка Цачева също призова да продължи дебатът
за правото и справедливостта, „защото докато го
има, ще знаем, че демокрацията и демократичните
процеси в нашето общество са необратими·. Една
от най-важните промени, от които се нуждаем, е да
се повиши престижът и авторитетът на съдебната власт и гражданите да повярват в правосъдната
система, заяви Цецка Цачева.

ОБУЧЕНИЯ
На 22 и 23 април КЧСИ организира семинар на тема: „Прину-

дително изпълнение от ЧСИ. Права, задължения, правомощия и
отговорности” в Конгресен център „Глобус· в София. Лектори
на 47-те участника в семинара бяха съдията от Върховния касационен съд Борислав Белазелков и ЧСИ Мариана Обретенова.
В 10 модула участниците се запознаха с темите за принудителното изпълнение по ГПК, обжалване действията на съдебния изпълнител, дисциплинарна и имуществена отговорност,
изпълнение върху движими вещи, принудително изпълнение по
Закона за особените залози, АПК и ДОПК.

На 26 и 27 май Камарата организира обучение на тема: “При-

нудително изпълнение по ДОПК. Практически казуси и въпроси. Конкуренция на универсалното принудително изпълнение
с индивидуалното. Европейско законодателство в сферата
на съдебното изпълнение”. Семинарът се проведе в к.к. Златни пясъци и внего се включиха 87 ЧСИ. Лектори бяха Николай
Ангелов – съдия, Административен съд – София-град и Нели Маданска – заместник – директор на Национален институт на
правосъдието. Те представиха теми, свързани с изпълнителни
основания по ДОПК, спирането на изпълнителното производство и неговите особености, продължение на действията на
ЧСИ при спряно изпълнително производство и особени случаи
- ипотека, залог, конкуренция на универсалното с индивидуалното принудително изпълнение, таксата на ЧСИ като вземане в
производството по несъстоятелност. По време на обученията
бяха коментарани конкретни практически казуси и предстоящи
изменения в ТЗ относно производството по несъстоятелност,
новото производство по стабилизация и отражението му върху
изпълнителното производство. Във втори блок бяха обсъдени
Регламенти на ЕО.

Съдебни изпълнители от 20 страни обсъдиха

практики за неимуществени вземания
Ако си длъжник в Китай и не плащаш, мо- характер, проблемни въпроси и път за регат да ти спрат мобилния телефон и интернета, както и да получиш забрана да
напуснеш страната. В Германия пък за неизпълнение се налагат глоби в нарастващ
размер. След третата глоба, независимо
дали е платена или не, ако неизпълнението
продължи, до полицията се изпраща разпореждане за граждански арест.

начало

град Уфа
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Тези и други примери от работата на съдебните изпълнители бяха представени и
обсъждани на VII-та международна научно –
практическа конференция на Руската служба на съдебните пристави на тема "Ред за
изпълнение на вземания с неимуществен

шаването им". Тя се проведе в столицата
на Република Башкортостан Уфа от 9 до
11 юни и събра съдебни изпълнители от 20
държави. Българската камара представиха
Таня Маджарова, член на Съвета, Тодор Луков, заместик-педседател на Комисията
по правни въпроси и контрол на дейността
на ЧСИ и ЧСИ Делян Николов от Бургас.
Във форума участваха президентът на
Международния съюз на съдебните изпълнители Франсоаз Андрю и нейният заместник Марк Шмиц от Белгия, както и съдебни
изпълнители от Китай, Германия, Беларус,
Иран, Чехия, Словакия, Финландия, Сърбия,
Тайланд, Литва, Румъния, Унгария, Молдова,
Азербайджан, Армения, Виетнам, Естония и
Казахстан. Гости на конференцията бяха и
заместник-министърът на правосъдието
на Русия Алу Алханов, както и президентът
на Башкортостан Рустем Хамитов. Всяка страна представи доклад за основните
проблеми при изпълнението на непарични
вземания.

Башкирия или Република Башкортостан е един от субектите на Руската федерация. Заема площ от 142 097
квадратни километра и се намира на
границата между Европа и Азия, в
Южен Урал. На север Башкирия граничи с Пермски край и Свердловска
област, на изток с Челябинска област, на югоизток, юг и югозапад - с
Оренбургска област, на запад - с Република Татарстан, на северозапад –
с Удмуртия. Столицата й е Уфа. Населението на страната е 4 071 181
души, а официалните езици - башкирски и руски.

На конференцията беше обсъден и презентиран Глобалният кодекс за принудително
изпълнение. Българските ЧСИ използваха
срещата, за да проведат разговори с колеги относно практиката за електронни
търгове, които Камарата предложи да се
Тодор Луков, Таня Маджарова и Делян
въведат и в нашата страна.
Николов представиха българските
ЧСИ на конференцията в Уфа

Създаването на Европейски съюз на съдебните изпълнители (ЕССИ)

като структура на Международния съюз на съдебните изпълнители
(МССИ) беше основен акцент в заседанията на председателите на европейските камари и на Постоянния съвет на МССИ. Събитието се проведе
от 18 до 20 май 2016 г. в Лисабон, Португалия.

ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЙ И ЗА
МАКЕДОНСКАТА КАМАРА
Нов закон за частното съдебно изпълнение влиза в

сила от август тази година в Македония. За това
разказаха македонските колеги, които отбелязаха 10та годишнина на Македонската камара в началото
на юни. Основната промяна в закона е въвеждането
на извънсъдебно събиране на "комунални" вземания
без съд и директно от ЧСИ. Разпределението на делата между отделните ЧСИ ще става от Камарата
и поравно между всички кантори. Мотивите, посочени в закона, са спестяването на съдебни разходи,
адвокатски и нотариални такси. Още една страна
от Балканите – Сърбия, е въвела подобен механизъм.
Форумът по случай юбилея на македонските колеги
уважиха Георги Дичев, Елица Христова, Иван Хаджииванов и Васил Недялков.

Международна конференция на ЕВРОМЕД се про-

начало

Административният директор Анелия Главанова и членът на Съвета Мариана Кирова потвърдиха подкрепа на българската Камара за създаването
на ЕССИ
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ЕССИ се учредява като легитимната организация на европейските камари в рамките на международния съюз, но и в отговор на неприеманата от
мнозинството държави в съюза Европейска камара на съдебните изпълнители. Въпросната организация е създадена против волята на МССИ от
председателя на Френската национална камара Патрик Санино и включва
като свои членове само още три държави – Белгия, Люксембург и Италия.
За пореден път на заседанието в Лисабон представителите на всички
присъстващи държави изразиха категоричната си подкрепа за политиката и действията на МССИ. По време на двудневните дискусии Италия
оттегли подкрепата си за Европейската камара. Гласуван беше и декрет,
с който всички европейски държави, с изключение на Франция, Люксембург
и Белгия, се съгласяват за продължаване на по-нататъшните действия по
учредяването на Европейски съюз на съдебните изпълнители.

веде в Солун. На 15 април 2016 г. В Солун се проведе международна конференция на ЕвроМед (UIHJEuroMed), с участието на представители на Гърция,
Франция, Испания, Португалия, Мароко, Алжир, Кипър,
Тунис, Албания. Представител на българската камарата бе ПЧСИ Стойко Вълчинов от Пловдив.
По темите на конференцията „Установяване на
факти” доклади представиха Франция, Алжир, Мароко. Темата „Събиране на дългове”, с акцент налагане
на запори на банкови сметки презентираха представителите на Португалия, Мароко и Франция. Водещи
лектори по третата тема в конференцията „Администрация на имущество” бяха френските и португалски съдебни изпълнители. Приветствия към участниците в конференцията поднесоха председателят на
Регионалната камара на СИ в Солун, президентът на
Камарата на СИ на Гърция – г-н Ефтимиос Прекетис
и от президента на МССИ – г-жа Франсоаз Андрю.

И тази година български-

начало

те ЧСИ спечелиха купата на футболния турнир,
който КЧСИ организира
традиционо за колеги от
съседни държави и представители на български
инститцуии. Пет отбора
се вклюиха в състезанието – отборът на КЧСИ,
МВР, Министерство на
правосъдието, колеги – изпълнители от Сърбия и
Македония. Турнирът се
проведе между 12 и 15 май
2016 г.
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Предложения на Камарата на частните
съдебни изпълнители за промени в ГПК
относно режима за предаване на деца:
- Изпълнение на лично незаместимо действие чрез налагане на
глоба, като в случая глобата може да се наложи единствено за
неизпълнение на задължението родителят-длъжник да се яви след
Ал. 5 се изменя както следва:
получаване на поканата за доброволно предаване на детето, но не
Ако длъжникът не изпълни доброволно, съдебният изпълнител може и за неизпълнение на самото задължение да предаде детето,
да му налага глоба по чл. 527 ал. 3 за всяко неизпълнение, както и
със съдействието на полицейските органи и кмета на общината, - Изпълнение чрез „принудително отнемане на детето”, което порайона или кметството да отнеме детето принудително и да го роди следните практически проблеми:
предаде на взискателя.
„Принудително изпълнение” по смисъла на съвременното гражданско процесуално право в България и в европейските страни ознаСъздава се нова ал. 6:
чава две неща:
След влизане в сила на постановлението за налагане на глоба,
същото се изпраща на Националната агенция за приходите, коя- - Да се стимулира длъжникът да изпълни доброволно чрез мерки
то възлага на съдебния изпълнител неговото събиране по реда на на процесуална принуда, насочени преди всичко към неговата имуществена сфера, напр. ограничаване на възможността му да се
този кодекс.
разпореди с отделни свои имуществени права, чрез налагане на
запор или възбрана върху тях, чрез налагане на глоби за неизпълнеМотиви:
ние на задължение за незаместимо действие или за бездействие и
Законодателната уредба на изпълнението на съдебни решения от- т.н. В исторически план, а и съвсем наскоро у нас бяхме свидетели
носно родителските права и режима на личните контакти между как поетапно отпаднаха всички мерки на принуда, насочени към
родители и деца претърпя сериозни изменения с приемането на но- личната сфера на длъжника – като се започне от някогашния „завия ГПК през 2007 г. Отмененият ГПК в своя чл. 423а, въведен през твор за дългове” до напр. отпадналата преди години нормативна
2003г. предвиждаше ред, аналогичен на този на принудителното забрана да се напуска страната при наличие на задължения над
изпълнение на незаместимо действие - чрез налагане на последо- определен размер (изм. на чл.75 от Закона за българските лични
вателни глоби на длъжника, същият да бъде принуден да предаде документи).
детето, без преминаване към принудително отнемане на детето
- При непостигане на доброволно изпълнение, да се замести липсв случай на липса на доброволно предаване.
ващата за това воля на длъжника чрез нейния „сурогат”, както наДействащият ГПК създаде „хибриден” изпълнителен способ, съче- рича проф. Живко Сталев принудителното изпълнение: съдебният
изпълнител да осребри имуществени права на длъжника до размер,
таващ две правни уредби:
с който да изплати задълженията му, респективно да отнеме от

начало

В чл. 528, се правят следните изменения и допълнения:
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владението му движимата вещ или недвижимия имот, които длъжникът трябва да предаде на своя кредитор.
При принудително изпълнение на задължение за предаване на дете,
предвидените в чл.528 от действащия ГПК мерки на процесуална
принуда – глоба и евентуално принудително довеждане са насочени към посоченото по-горе стимулиране на длъжника да изпълни
доброволно.
Празнотата в законовата уредба обаче се усеща в момента, в
който мерките на процесуална принуда не са довели до желания
резултат и в алинея 5 на чл. 528 от ГПК са употребени думите
"отнема детето принудително". Тук вече започват свободните
интерпретации на участниците в производството. Кой трябва
да вземе физически детето, кой трябва да сломи физическата съпротива на родителя-длъжник, отказващ да предаде детето на
другия родител, а понякога и на самото дете?

начало

Става въпрос за принудителна интервенция в личната сфера на
родители и деца, като последната се отличава с изключителна
деликатност и възможност да предизвика непредвидими по мащабите си психически травми при засегнатите страни. Тъй като
намирането на подходящо решение относно заместващото изпълнение предполага сложни законодателни промени, поради невъзможността това да стане само с изменение на ГПК, предлагаме на този етап единствено по-ефективна уредба на мерките на
процесуална принуда чрез изменения на чл.528.
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Практиката сочи, че при действащите текстове на ГПК предаването на деца, както и личните отношения с деца изключително
трудно се реализират, от което страдат децата, както и техните родители, съответно роднини. С предложеното изменение
се цели да се налагат глоби за всяко неизпълнение, а не само във
връзка с поканата за доброволно изпълнение. А влезлите в сила
глоби да се събират от съдебния изпълнител в рамките на същото изпълнително дело, което ще доведе до висока събираемост,
съответно чувството за безнаказаност у длъжниците ще изчезне. По този начин ще се осигури и силна превенция спрямо този
тип задължения в интерес на децата, на техните родители и на
правовия ред в страната.

