брой 2, юли - декември 2015 г.

10 ГОДИНИ В ПОМОЩ НА
ДЪРЖАВАТА, БИЗНЕСА И
ГРАЖДАНИТЕ
Уважаеми колеги и партньори,

През декември 2015 г. Камарата на част-
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ните съдебни изпълнители отбеляза десет
години от създаването си и от въвеждането на частно съдебно изпълнение в България. За този период частните съдебни
изпълнители (ЧСИ) възстановихме на бизнеса, гражданите, държавата и общините
близо 6 млрд.лева и внесохме директно в
държавния бюджет над 560 млн. лева. Това
е част от равносметката, която се измерва в цифри.
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Другата е, че за десет години сложихме
стабилни основи и стигнахме предела на
първия етап от развитието на нашата
професия. В един момент бяхме на кръстопът – да бъдем успешни, добри изпълнители, да работим и да развиваме канторите си или да бъдем нещо повече от това.
Да се превърнем в институция и част от
механизма, чрез който държавата и законът изпълняват своя ангажимент към об-

структура, община или съд, които да не потвърдят нашата ефективност. Които да
не признават, че без нас не може. Ние вече
не сме сбор от индивидуални практики, а
Камарата не е само организационна структура. Ние сме необходими на държавата
и фактор, с който тя се съобразява. Вниманието и уважението, което получихме
като гилдия на тържественото честване
на 10-тата годишнина, потвърди това.

Разбира се, популизмът, негативизмът и
проблемите ще продължат да са част от
ежедневието ни. Такива, за съжаление, са
„правилата“ на средата, в която работим
не само ЧСИ, а и нашите колеги и партньори от различни
гилдии. Важното е да
знаем, че сме на правилния път, независимо че предстои да
го вървим още дълго. Затова призивът
към моите колеги, а
най-вече към новоизбраните ЧСИ, които
се заклеха навръх 10тата ни годишнина
е: Когато работите,
мислете за канторите си, мислете за
клиентите си, но не
забравяйте, че сте
част от система и
Нови ЧСИ положиха тържествена клетва на 10-тия юбилей на всички ваши действия могат да повлиКамарата
яят на останалите.
Успех на всички!
ществото и икономиката в тази държава.
Избрахме по-трудния, но правилния път.
Георги Дичев,
Защото няма държавна институция или
председател на Съвета на КЧСИ
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КАМАРАТА ОТБЕЛЯЗА
ДЕСЕТАТА СИ ГОДИШНИНА
Представители на всички власти в страната, партньорски орга-

низации, колеги юристи, гости от 12 държави и много приятели уважиха тържественото честване на 10-та годишнина от създаването на Камарата на частните съдебни изпълнители на 4 декември
2015г. в Шератон Хотел Балкан в София. Заедно с пожелания за
празника, ЧСИ чуха добри оценки за своята работа, както от партньори, така и от представители на парламента, правителството,
съдилищата и на президентската администрация. Официални гости на събитието бяха заместник-председателят на 43-то Народно събрание Янаки Стоилов, заместник – министърът на правосъдието Петко Петков, заместник-председателят на ВКС Красимир
Влахов, деканът на Юридическия факултет Сашо Пенов, председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, председателят на Нотариалната камара Красимир Катранджиев и на Съюза на юристите Владислав Славов.
ЧСИ ограничи силовото и незаконно събиране на дългове, дейността на ЧСИ се открои като пример за колегиалност и отговорност,
преди ЧСИ имаше стотици хиляди неизпълнени дела, вие сте един
от малкото примери за успешно проведена реформа, Камарата на
ЧСИ има напредничави идеи за развитието на професията, канторите на ЧСИ осигуриха работа на стотици студенти, за 10 години
положихте много труд, за да е днес професията ви на висота. Това
са само част от оценките, които прозвучаха в залата по време на
юбилея.
Президентът на Международния съюз на съдебните изпълнители
Франсоаз Андрю, която дойде специално за 10-та годишнина беше
категорична, че българският опит е даван за пример в организацията им, която обединява 87 държави от цял свят.
„Ние вярваме в качествата на българските частни съдебни изпълнители и се надяваме държавата да продължи да им помага да прилагат закона·, посочи тя.

още на 4 стр.

от стр. 3

„Когато реформата стартира през 2005 г. малцина просветени експерти и политици бяха наясно, че всъщност държавата е тази, която
има нужда от ЧСИ. Те не създадоха тази професия, за да дадат работа на „Х” на брой юристи. Частното съдебно изпълнение възникна в
отговор на острия дефицит на справедливост в страната - стотици
хиляди неизпълнени съдебни решения, силово събиране на дълг срещу
огромни комисионни, както и повсеместното разбиране на гражданите и бизнеса, че правилата не важат за всички и могат да не се
спазват·, припомни в изказването си председателят на КЧСИ Георги Дичев първите години на професията.
През последните 5 години има 100% ръст на делата в полза на държавата и общините, 600 млн. лева са върнатите средства на граждани, 6 млрд. лева е общата събрана сума от ЧСИ от 2006 г. насам.
През същата година реформата с въвеждането на частно съдебно
изпълнение у нас беше поставена в топ 10 на най-успешните реформи в света. Камарата не застина в реформата, а продължи със
собствени сили и средства да развива възможностите пред професията. За 10-те години законодателната рамка претърпя и добри, и
недотам добри корекции, но представителната организация държеше всяка промяна да се прави само след анализ на ефектите върху
длъжници, кредитори, върху стабилността на държавата и икономиката. В изказването си Дичев не подмина и негативните настроения: „През последните години заради влошената икономическа ситуация, заради бедността нашата професия стана обект на популизъм и
негативизъм. Публично на обществото се поднасяше едната страна
на медала – за „лошите” съдебни изпълнители, които събират дълговете на бедните хора. Всички добре познаваме сюжета „Андрешко”, но и добре знаем, че литературата не е животът. Реалността
е такава, че много често „лошите” ЧСИ спасявахме хора и бизнес,
зад който също стоят съдби и семейства·, каза той. На 4 декември
тържествена клетва положиха и част от новите съдебни изпълнители, спечелили конкурс през 2015 г. Тържественото честване беше
закрито с кратък филм, посветен на 10-тата годишнина.
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ЧСИ С ПРИНОС ЗА РЪСТА НА БВП
„Ако нямаше частно съдебно изпълнение, спадът на брутния вътрешен продукт след 2010 г. би бил с 1% по-дълбок.
В този смисъл ЧСИ имат принос за ръста на БВП. За 2013 г. и 2014 г. ръстът
на БВП би бил наполовина без факторите, допринесени от частното съдебно
изпълнение. То има важна роля в намаляването на общата задлъжнялост на
нефинансовия сектор“, заяви доц. Красен Станчев, председател на УС на Института за пазарна икономика по време
на международната конференция „Държава, съдебно изпълнение, икономика.
Общи действия за стабилност и просперитет·, която Камарата организира
по случай 10-тата си годишнина.

начало

Новите възможности пред частното съдебно изпълнение, развитието на партньорството с държавните институции,
поставяне на дейността на ЧСИ в контекста на проблемите пред икономиката,
държавния бюджет и местните власти –
това бяха част от акцентите на форума,
в който участваха български икономисти,
юристи и представители на държавни институции, чуждестранни гости.

12

Пред участниците директорът на дирекция „Събирания· към Националната агенция
за приходите Боряна Жилова представи
резултатите от взаимодействието между ЧСИ и НАП през 2015 г. Те показват, е

близо 23 млн. лева е преведената от ЧСИ
сума за погасяване на публични вземания
през годината, а над 47 млн. лв. са внесени от ЧСИ за данъци и осигуровки, от
които 24,6 млн. лв. – ДДС в резултат от
извършените продажби. Интерес предизвика и докладът на заместник-директора
на Националния институт по правосъдие
Нели Маданска за конкуренцията между изпълнителния процес и търговската
несъстоятелност, общото и различията
между процедурите и ефектът от предварителните обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност.

ни в белгийското законодателство, които
целят ускоряване на процедурите по изпълнението. Инес Боже от Латвийската камара на съдебните изпълнители представи
платформата за електронни търгове, която функционира в Латвия. Самата система се администрира от Министерството
на правосъдието, а платформата може да
се разглежда и от нерегистрирани потребители, което увеличава интереса към имотите. Президентът на Гръцката камара на
съдебните изпълнители сподели, че кризата, с която вече пета година страната му

Валя Гигова, адвокат и анализатор с опит
в банковата и търговската практика и
право представи пред ЧСИ развитието
на правните институции в изпълнителното производство и увеличаването на
необходимостта от дългосрочните вземания от банките през последните 10 години. Работата с безналични финансови
инструменти – предмет на принудително
изпълнение беше тема на презентацията
на доц. Анета Антонова от Юридически
факултет на на СУ „Св. Климент Охридски”.
се бори, е дала поводи за много популистки
и негативни настроения срещу гръцките
Във втората част на конференцията съдебни изпълнители. Покрай преговорите
своя опит представиха колеги от Белгия, на съседната държава с т.нар. Тройка креЛитва, Латвия, Гърция и Македония.
дитори, няколко пъти се повдигал и въпросът за намаляване на таксите на гръцките
Първият вицепрезидент на Междуна- колеги, но до фактическото им орязване не
родния съюз на съдебните изпълнители, се стигнало. Гръцката камара благодари
представител на Белгийската камара на на президента на МССИ Франсоаз Андрю
съдебните изпълнители Марк Шмитц за- за намесата и подкрепата й в този казус.
позна участниците с последните проме-

РЕГИОНАЛНИ ЧЕСТВАНИЯ

ПЛОВДИВ

начало

Над 120 представители на държавни, обществени и професионални организации уважиха пловдивските частни съдебни
изпълнители по повод 10-тата годишнина от създаването
на професията у нас. Регионалното честване на 19 ноември
събра председателите на съдилищата от Пловдивския регион, прокурори, следователи, съдии по вписванията, представители на НАП, адвокати, нотариуси и много други партньори, гости и приятели. Лично кметът на община Пловдив
Иван Тотев поздрави ЧСИ с годишнината от въвеждането
на частно съдебно изпълнение. По време на честването ЧСИ
от Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Смолян и
Кърджали взеха решение и дариха храна и напитки на дом за
стари хора.
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РЕГИОНАЛНИ ЧЕСТВАНИЯ

БУРГАС
Стипендия от 1000 лева за студент –
отличник от Центъра по юридически
науки към Бургаския свободен университет беше учредена по случай 10-тата
годишнина от въвеждането на частното съдебно изпълнение и създаването
на Камарата. Новината съобщиха ЧСИ
от Бургаския регион на тържественото
честване на 16 ноември. Критериите за
получаването на стипендията ще се изработят и обявят от ръководството на
университета.

начало

На тържеството присъстваха областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, председателят на Апелативния съд
Деница Вълкова, директорът на ТД - НАП
Бургас Татяна Кънчева, омбудсманът
Таньо Атанасов, както и много юристи,
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представители на държавни институции и общественици. Гостите поднесоха приветствия за празника и отчетоха
ролята на ЧСИ за събиране на задълженията на гражданите и бизнеса.
ЧСИ Тотко Колев направи отчет за работата на гилдията през 10-те години
в региона. 220 хил. са образуваните изпълнителни дела през 2012 г., през следващите две години те са съответно
185 000 и 178 000. Има трайна тенденция на намаляване броя на изпълнителните дела, обаче в полза на държавата
и общините увеличаването на делата за
последните три години е стигало до 100
процента, уточни Колев.

РЕГИОНАЛНИ ЧЕСТВАНИЯ

ДОБРИЧ
10 даровити деца в неравностойно положение ще получат
награди по случай Деня на славянската писменост и култура
– 24 май, обявиха частните съдебни изпълнители от район
Добрички окръжен съд на честването си по случай 10 години
от създаването на Камарата на частните съдебни изпълнители. Децата ще бъдат определени от община Добрич.
Частните съдебни изпълнители направиха и дарение за провеждането на турнир по плуване „Златна Добруджа 2015·.

начало

Тържественото честване беше проведено на 18 ноември. На
събитието присъстваха новоизбраният кмет Йордан Йорданов, председателите и заместник-председателите на окръжния и районния съд в града, както и от съдилищата в
Балчик, Генерал Тошево и Тервел.
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Георги
Дичев:
председател на Съвета на КЧСИИЗГРАДИХМЕ
ОБЩЕСТВЕНООТГОВОРНА
ПРОФЕСИЯ
Десет години ни делят от влизането в
сила на Закона за частните съдебни изпълнители в България. През 2005-а частният съдебен изпълнител (ЧСИ) беше
най-младата професия, а отношението
към нея - сложен микс от очаквания, недоверие, любопитство и дори съпротива.
Днес зад гърба ни има сериозен опит, който ни утвърди като ефективен партньор
на държавата, общините, бизнеса и гражданите.

начало

Когато реформата у нас стартираше,
малцина просветени експерти и политици бяха наясно, че всъщност държавата
е тази, която има нужда от ЧСИ. Тази
професия не се създаде, за да даде работа
на „Х” на брой юристи. Изгради се институция, която да помага на държавата да
възстанови закона и справедливостта.
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Частното съдебно изпълнение възникна
в отговор на остър дефицит на справедливост заради стотиците хиляди неизпълнени решения на съда, в отговор на
действащото силово събиране на дългове

срещу огромни комисионни, както и на общото разбиране на гражданите и бизнеса,
че правилата не важат за всички и могат
да не се спазват.

Днес, от дистанцията на 10-те години,
виждам как заедно успяхме да се превърнем в ефективен регулатор на бизнес средата, в източник на приходи за държавния
и общинските бюджети, в инструмент за
Сигурно точно заради големите от- решаване на проблемите с дължими средговорности реформата в съдебното ства към работници, граждани, семейизпълнение в България стартира из- ства.
ключително успешно. Още през 2006 г.
Световната банка я постави в топ 10 на Статистиката от дейността ни е катенай-успешните реформи в света. Продъл- горична – без ЧСИ връщането на дълговежават да ни дават за пример пред държа- те, стабилността и сигурността на икови в Европа и Азия.
номиката и гражданите, е под риск.
още на стр. 17

от стр.16

За 10 години – от 2006 г. до юни 2015 г. възстановихме над 6 млрд. лв. За 10 години внесохме директно в държавния бюджет повече
от 560 млн. лева. Днес в канторите на ЧСИ
работят няколко хиляди души.
През първите години се говореше много за
ролята ни на регулатор на бизнес средата.
Сега все по-ясно се очертава и социалната
ни функция. Защото издръжките, неизплатените заплати, предаването на деца са също
част от нашата работа. Данните сочат, че
за последните 10 години сме възстановили
на гражданите 600 млн. лева – сума, която
никой друг не можеше да им възстанови.

начало

С оглед на тези резултати днес отговорно
можем да заявим: Република България има
ефективна и качествена система на съдебно изпълнение. Система, при която всеки, който е осъден, знае, че решението срещу него ще бъде изпълнено. Система, която
осигурява пряко стотици милиони левове в
държавния и общинските бюджети. Но нека
бъда докрай откровен – след 25 години преход съдебната система все още е тема номер едно, когато става дума за „демократизиране”, „прозрачност” и „правила”.
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Преди 10 години ние показахме как една част
от нея може да се реформира. Реформата на
съдебното изпълнение бе обявена за „еталон”
от институции, които все още имат доста
коментари към съдебната система като
цяло. Не казвам това, за да критикувам. Напротив – казвам го като доказателство, че
когато има воля и общи действия между политическия спектър, между съдебната власт,
неправителствения сектор, организациите

на бизнеса, международните партньори, не- Започнахме нова програма за проверки на
щата могат да се случват.
всички кантори, въвеждане на електронна
система за мониторинг и надзор, приемане
През последните години заради влошената на критерии за оценка на риска на канториикономическа ситуация и бедността ста- те и обобщаване на цялата ни дисциплинарнахме обект на популизъм и негативизъм. на практика.
Някои се опитаха да превърнат ЧСИ и професията в боксова круша, в тема, която да През годините със собствени усилия и средизмести проблемите на бизнеса и хората ства създадохме Регистър на длъжниците
от болната глава към здравата. Но трябва и Регистър на публичните продажби, които
ясно да кажем, че не ЧСИ са виновни за меж- работят в услуга на бизнеса, гражданите и
дуфирмената задлъжнялост, ниските доходи, държавните институции.
нито ЧСИ регулират монополите и доставчиците на обществени услуги. Това, което Най-важното обаче е, че за 10 години и проЧСИ правят е да връщат баланса и справед- фесията ни стана изключително отговорна.
ливостта между кредитор и длъжник.
Натрупа достатъчно опит, кали се в много
битки и може да отговори на очакванията и
Ние сме огледало на обществените отно- на държавата, и на бизнеса, и на гражданишения, на икономиката, на живота. Те се те.
променят – ние също. В гилдията никой никога не е отричал необходимостта частното Думата „частен· не отговаря на реалната
съдебно изпълнение да се променя и усъвър- роля и функции на професията и ние е създашенства. Ние предложихме пакет с промени вала много проблеми през годините. Много
в Гражданско-процесуалния кодекс с реален по-точното понятие е „обществен·. След 10
ефект върху социално уязвимите длъжници, години усилена работа, въпреки че поеха несред които гаранции за несеквестируемите заслужени негативи от икономическата кривземания – социални помощи, детски надбав- за, ЧСИ доказаха, че работят в полза на цяки, пенсии. Предложихме още и разширяване лото общество, че налагат върховенството
на кръга от действия на ЧСИ, които подле- на закона и възстановят справедливостта.
жат на обжалване пред съда, допълнителни
гаранции за справедливост на оценката и Това ми дава право да кажа: Честит празник
крайната цена на продаваните имоти и вещи, колеги обществени съдебни изпълнители, повъвеждане на електронни запори и търгове. желавам Ви да сте здрави, все така смели
и непримирими и никога да не забравяте, че
Новото ръководство на Камарата, избрано няма невъзможни неща, има само хора, за коив юбилейната 2015 година, влезе в мандат с то тези неща са невъзможни!
още една категорична заявка – за още повече контрол и за електронизация на процеси- (основни акценти от юбилейното слово на председателя на КЧСИ Георги Дичев – 4 декември 2015 г.)
те в нашата работа.

Янаки
Стоилов:
заместник-председател на 43-то
Народно събрание

ОГРАНИЧИХТЕ
СИЛОВОТО И
НЕЗАКОННО
ИЗПЪЛНЕНИЕ

начало

Развитието на съдебното изпълнение в
България през тези години рязко ограничи
силовото и незаконно изпълнение. То не е
просто професия, а правна дейност, която
изисква постоянно да се балансират задълженията и правата на кредитори и длъжници. Съдебното изпълнение е сложна дейност, която в много случаи изисква правни
преценки, а не просто алгоритъм, който
води към удовлетворяване на правата на
страните.
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Допускането на съществуването и на държавни, и на частни съдебни изпълнители
допринесе за амбицията и за доказването
на резултатите на ЧСИ. Това може да се
каже за много малко други области на управление.

Днес пред съдебното изпълнение стоят и
много проблеми и вие можете да бъдете
твърде полезни с познания и опит. Давам си
сметка, че преди всичко в България трябва
да бъдат увеличени информационните масиви и да се премине към електронно управление, защото само тогава ефективно
могат да се видят резултатите от такива институции. Достъпът до правосъдие
трябва да се разглежда и като гарантиран
достъп до съдебното изпълнение.

Камарата показа в тези години, че може да
бъде едновременно добър представител на
хората с тази професия, но заедно с това и
да налага професионален контрол. И колкото
по-високи са стандартите на този контрол,
толкова по-голямо ще е доверието на гражданите и държавата в тази институция.
Желая ви да бъдете здрави, да получавате в
повечето случаи удовлетворение на вашите усилия. Да утвърждавате престижа на
професията и резултатите от вашата дейност.

Красимир
Влахов:
заместник - председател на ВКС

СЪДЕБНОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ В
БЪЛГАРИЯ
ПРЕСТАНА ДА
Е ПРОБЛЕМ

начало

Десет години са много, може би и малко
време, въпрос на гледна точка, но със сигурност десет години са време за равносметка. Какво показва равносметката от
вашата 10-годишна дейност? Нещо изключително просто. В съдебното изпълнение
може да има проблеми, със сигурност ще
има такива и занапред, така както ги има
и ще ги има в законодателната дейност и
в съдилищата. Но съдебното изпълнение в
България престана да е проблем! И това е
вашето голямо професионално постижение.
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Ако през 2005 г., когато влезе в сила
ЗЧСИ, съдебното изпълнение изглеждаше
най-трудният, почти невъзможен за реформиране сектор от дейността на съдилищата, днес това е един от малкото примери

за успешна и проведена реформа. Дай Боже поеха тази изключително тежка мисия - да
повече такива!
свършат работата на държавата.
Вземанията се събират, съдебните решения се изпълняват. Те не просто се изпълняват, те се изпълняват със средствата и
в реда посочени от закона, както и трябва
да бъде в една правова държава.
Същевременно частните съдебни изпълнители се открояват като пример за колегиалност и отговорност. Защото там, където държавата се оказа безволева и пасивна,
там където държавата отказа да изпълни
задълженията си, и да събере вземанията
на съдилищата, ЧСИ се показаха на висотата на своето професионално и обществено положение. Те проявиха отговорност и

Използвам случая, за да гарантирам, че и
занапред ВКС ще е съпричастен на проблемите на частното съдебно изпълнение,
главно със своята тълкувателна дейност.
Благодаря специално на Камарата за активното й участие, което изключително много подпомага дейността за обработката и
приемането на тълкувателните решения.
На тази активна, професионална подкрепа
ние ще разчитаме и занапред.
Колеги, можете да работите с високо
вдигната глава. Бъдете здрави и отстоявайте и занапред принципите на Вашата
високо отговорна професия. На добър час!

проф.
Сашо
Пенов:
декан на Юридическия факултет
на СУ „Св. Климент Охридски·

начало

ОСИГУРИХТЕ
РАБОТА
НА МНОГО
СТУДЕНТИ!
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Без съдебно изпълнение няма пазарна икономика, а тя е основата на нашата икономическа система. Спомням си годините, в
които студентите някакси не стигаха до
изпълнителното производство. То беше в
последната част от конспекта и не обръщаха особено внимание на тази материя.
След това направихме изпълнителното
производство изборна дисциплина, а сега
с развитието на тази тема, поне в нашия
факултет на СУ мога да кажа, че тази материя се изучава доста сериозно. Причината, разбира се, е и в утвърждаването на
Вашата професия.

Искам много да Ви благодаря за това, че
през този десетгодишен период, осигурихте работни места на множество студенти. Много наши студенти работеха
във вашите кантори. Именно там те разбират практическата цел на правото. Защото съдебното решение е пълно, когато
е изпълнено. Смятам, че и за в бъдеще ще
полагате грижи за получаването на знания
на нашите студенти.

нителното производство т.е винаги в практиката сме вървели заедно, за да можем на
утвърдим България като правова държава.
На Вас се случи да сте първото поколение
съдебни изпълнители. До 25 години се счита за ново поколение, а вие даже още не
сте преполовили тази част.

Желая ви здраве, за да оставите след себе
си такова съдебно изпълнение, което е необходимо на нас, на страната ни, за да бъде
За тези 10 години Камарата проведе де- тя правова държава.
сетки конференции, заедно с академичната
общност за законодателството, за изпъл- Желая ви успех!

начало
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Красимир
Катранджиев:
председател на

Ралица
Негенцова:
председател на висшия

Нотариалната камара

адвокатски съвет

ИМАТЕ АМБИЦИОЗНА
И НАПРЕДНИЧАНА
ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО!

ЗА 10 ГОДИНИ
ПОЛОЖИХТЕ
МНОГО ТРУД

Частните съдебни изпълнители в страната положиха началото
на професионалната си дейност преди една декада, но доказаха
през изминалите години, че в редиците на младата юридическа
гилдия се вляха отлично подготвени и мотивирани юристи, които
чрез високите си морални и професионални качества не само защитиха битието на професионалната общност на частния съдебен изпълнител у нас, но и доказаха, че са нужна и значима за
гражданското общество правна фигура, която утвърждава професията, следи за подобряване и усъвършенстване на изпълнителния
процес в България, като защитава обществения интерес и този
на бизнеса, утвърждавайки и бранейки правната сигурност.

Професията на адвоката и тази на частния съдебен изпълнител
са две отрицателни в юридическата общност. И двете са основани на принципите на справедливост, независимост и се вслушват
в гласа на обществения интерес. Частното съдебно изпълнение
за тези 10 години положи изключително много труд за преодоляването на натрупаното дотогава негативно изпълнение.

Фигурата на частния съдебен изпълнител е еманация на престиж
и професионална етика. През кратката си 10-годишна история вие
доказахте по недвусмислен начин, че структурата на частното
съдебно изпълнение у нас преследва високи стандарти на професионализъм, има стабилни и ефективни механизми за спазване на
частните и граждански права и интереси и амбициозна и напредничава визия за бъдещето. Модерният поглед към взискателните
тенденции на съвременните икономически и социални процеси у
нас и в Европа, както и стройната организация на съсловието,
етичните норми и морални принципи, следвани от отлично подготвени и отговорни професионалисти, могат да бъдат пример за
подражание и за останалите юридически гилдии в страната.

Никога не бива да се забравя, че професията на частния съдебен
изпълнител получи мощната институционална подкрепа от адвокатския съвет. Нашата подкрепа с времето прерасна във взаимно
уважение и сътрудничество и в построяване на основните принципи за защита на правата и свободите на гражданите.
Юридическите професии трябва да посрещат заедно проблемите
си и не бива да допускат, каквото и да било противоречие по между си. Надявам се, че след още 10 години, на 20-годишния Ви юбилей, нашите приемници ще се гордеят с всичко, което сме градили
и завещали като професионалисти и като хора.
Искам да ви уверя от името на Висшия адвокатски съвет и лично
от свое име, че във всички вас ние виждаме приятели и ще продължаваме да виждаме приятели и няма да допуснем разделение,
което да ни противопостави.

Още веднъж: Честит празник, колеги! Пожелавам ви здраве, лично
С почит и уважение, позволете ми да отправя към Вас моите щастие и професионални успехи! Позволете ми от името на Виснай-искрени пожелания за здраве на всички членове, професиона- шия адвокатски съвет във връзка с вашия 10-годишен юбилей да
лен и личен напредък.
ви връча и почетния плакет на Висшия адвокатски съвет.

Владислав
Славов:
председател на Съюза на

Миглена Тачева:

СЪЮЗЪТ НА
ЮРИСТИТЕ
Е ЗАД ВАС!

ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ
ДА ПРАВИТЕ НАЙДОБРОТО, КОЕТО
ЗАВИСИ ОТ ВАС!

юристите в България

министър на правосъдието
2007 - 2009 г.

начало

Поздравявам ви от името на многобройните юристи в България.
Трябва да знаете, че колективни членове на Съюза на юристите
са почти всички правни организации в България, така че приемете Приятели, извървяхме дълъг и труден път, но заедно осъществихме най-успешната реформа в съдебната система! Днес можем да
поздравления от името на всички тези жители на България.
се поздравим с 10-тата годишнина от създаването на частното
Много колеги преди мен си спомняха за нещата от преди 10 го- съдебно изпълнение в България. Положихме здрави основи за утдини. И аз си спомням за положителното отношение на Съюза на върждаване професията на частния съдебен изпълнител и подоюристите към създаването на института на ЧСИ, за сериозните бряване на изпълнителния процес.
дискусии, за многото скептици, за многото труд в създаването
на ЧСИ в България. Опитът от промяната в нотариалната дей- Някои неща не се случиха така, както вие ги искахте, но не всичко
ност, която в онзи момент не беше на повече от 5 години и беше е във вашите ръце. Но въпреки това продължавайте да правите
оценен положително, повлия и за решаването на проблема за част- най-доброто, което зависи от вас.
ното съдебно изпълнение. Вашият председател говори за бъдещи
проблеми, които тепърва ще се изправят пред Вас и аз искам да И не забравяйте, че броят на свършените ви дела трябва да е
Ви обещая, че Съюзът на юристите с голямо желание би споделил по-голям или поне равен на броя на новообразуваните!
Вашите проблеми и и би помогнал за тяхното решаване. Ние имаме
много добри взаимоотношения с КЧСИ и аз лично се надявам те А за събраните суми - както е казал Мечо Пух: „Колкото повече,
да продължат, да се задържат и дори да се задълбочават, защото толкова повече!·. Пожелавам ви здраве и много сили, за да продълСъюзът на юристите в голяма степен ще помогне за решаване на жавате да утвърждавате силата на правото над правото на силата! Честит празник!
проблемите, които стоят пред вас.
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Франсоаз Андрю:

президент на Международния съюз
на съдебните изпълнители

ВИЕ ЗАПОЧНАХТЕ РЕФОРМАТА
СЛЕД НАС, ДНЕС ДОРИ
СТЕ ПО-НАПРЕД

начало

Г-жо Андрю, отличава ли се системата на принудително изпълнение във
Франция значително от тази в
България?
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В основни линии системата е същата. Малко или много дейността на съдебните изпълнители в България и във Франция е сходна, стандартите са същите. Разбира се,
винаги ще намерите някои разлики, които
се дължат на култура и история, но основните принципи са хармонизирани. И всъщност една от целите на Международния
съюз на съдебните изпълнители (МССИ) е
да хармонизираме принципите и съдебните
изпълнители да бъдат висококвалифицирани и независими, а те могат да бъдат независими, само ако са висококвалифицирани.

Какво е отношението на обществеността във Франция към вашата
професия. Тук, особено в началото,
имаше големи резерви към ЧСИ, а и
сега ги има?
При вас беше нормално да има резерви, защото сте още в началото на тази дейност. В моята страна съдебното изпълнение съществува отдавна и няма никакви
подозрения към представителите на нашата професия. Като председател на МССИ
знам, че хората често не са наясно какво
представлява нашата професия и че всъщност в основата ґ е да поддържа баланса
между интересите и правата на длъжника
и кредитора.

Франсоаз Андрю работи като съдебен
изпълнител във Франция от 1993 г.
От 2009 г. е генерален секретар на МССИ.
Избрана е за президент на МССИ през юни
2015 г. Тя е първата жена начело на международната организация

още на стр. 24

от стр. 23

Разбира се, ще е нужно време, за да може хората да разберат какъв късмет е да имаш
такава ефективна система на съдебно изпълнение със законови и етични правила.
Защото без законови правила и етика има
частно правосъдие и корупция. А независимите и висококвалифицираните съдебни
изпълнители са стена срещу корупцията.
Нека да кажем обаче, че няма да мине много
време и хората ще осъзнаят това.

Като председател на международния
съюз Вие виждате какво е положението с принудителното изпълнение
в цял свят. Къде стои България 10
години след въвеждането на частното съдебно изпълнение?

Вашингтон говорихме за глобализацията
на правилата за професията и тогава се
взе решение за създаването на кодекса. То
ни отне 8 години. В нашата организация
имаме научен съвет, в който влизат съдебни изпълнители от цял свят – Азия, Америка, Европа и Африка. И започнахме с малка група, която поиска всички да изпратят
законодателството, по което работят и
тази група го анализира и създаде 34 члена,
които представляват общите принципи на
принудителното изпълнение в цял свят. Ще
ви дам пример – какво е изпълнителен титул - разбирането за него не е едно и също
в България, Казахстан, САЩ или Куба. Затова опитахме да намерим най-простото
общо определение.

Този кодекс беше представен на всички големи международни организации като Световната банка, Международния валутен
фонд, UNСITRAL, и тн. И те казаха – това е
инструмент за хармонизация и сега го използваме, когато помагаме на дадена държава да подобри съдебната си система и
иска да отговаря на изискванията за добро
управление. Идеята е, че която и разпоредба да вземете от тези 34 членове на кодеКазахте, че Международният съюз кса, тя може да бъде имплементирана във
на съдебните изпълнители работи за всяка държава по света.

начало

Вие започнахте тази реформа малко след
някои други бивши социалистически страни. Но сега мога да кажа, че България, Латвия и Естония днес дори са по-напред от
нас т. нар. "стари" държави. Предимството
ви беше, че можехте да създадете всичко
от нулата, а ние сме обременени от история и трябва да мислим за всичко, което
вече сме натрупали като опит в миналото.
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хармонизация на правилата за професията в цял свят. Създали сте Све- Дайте пример.
товен кодекс на съдебните изпълнители, какво всъщност представлява Нека да говорим за пари - за таксите. На
тях е посветен чл. 5 от кодекса, който
той?

казва, че таксите трябва да са прозрачни,
Международният съюз на всеки три години ясноразбираеми, честни и адаптирани към
провежда конгрес и взема решения в перс- дейността. Много е просто.
пектива. На конгреса ни през 2006 г. във

Но нека да ви дам пример колко е важно на
практика. През август бях в Гърция с гръцкия ми колега на преговори с Тройката кредитори. Те настояваха съдебните изпълнители в Гърция да нямат фиксирана тарифа
за таксите и заявяваха – те трябва да започнат да се конкурират и това трябва да
стане чрез таксите. Аз им казах: "Това няма
да стане. Това е против принципа за справедлив процес, заложен в Европейската конвенция за правата на човека и основните
свободи. Всеки трябва да равен пред правосъдието и затова трябва да има еднакви
такси за всички". И те ме попитаха: "Какви
са най-добрите практики по отношение на
таксите на съдебните изпълнители?". И аз
им показах кодекса и им казах - ето ги. Това
е резултатът от анализа на практиките
в 87 държави от целия свят". Те извадиха
телефоните си и започнаха да снимат разпоредбите на кодекса. След това в продължение на един час обсъждахме принципите
по отношение на таксите за съдебното изпълнение.
Миналата седмица бяхме на глобалния форум на Световната банка и се срещнахме
с вицепрезидента на банката, който каза:
"Да, това е закон-модел, който ще използваме и ще влезе в библиотеката на Световната банка".

още на стр. 25

от стр. 24

Говорим за хармонизация на правилата, но какво е бъдещето на професията на съдебния изпълнител? Какво
трябва да направят колегите ви, за
да са в крак с времето?

следват длъжника навсякъде. Например той
отива до училището да вземе децата си и
служителят с фрак и цилиндър е след него.
Така всички разбират, че той дължи някому
пари. Това е нещо, което не искаме да се
случва. То е недопустимо. Ние се борим срещу подобни практики. Дълговете трябва
да се събират от съдебните изпълнители,
защото ние имаме етични правила, носим
дисциплинарна отговорност и действаме
под контрола на Министерството на правосъдието. Защото принудителното изпълнение не е игра, а сериозна работа.

Отговорът е - електронното правосъдие, използването на новите технологии и
адаптирането им към нашата работа. Ние
казваме, че не ние трябва да адаптираме
работата си към новите технологии, а те
трябва да се пригодят за нашите нужди.
Това е много важно. Затова подкрепяме
българската Камара на ЧСИ в усилията ґ
Непрекъснато се връщаме към етида въведе електронните търгове.

начало

ката и правилата. Какво е основноУ нас обаче докато съдебните изпъл- то правило, което всеки съдебен изнители говорят за електронни тър- пълнител трябва да спазва, според
гове и електронни запори винаги се Вас?
намира някой, който да предлага промени в законодателството, които Спазвай правилата на професията, спазвай
вместо да направят принудително- закона в собствената си страна, уважавай
то изпълнение по-ефективно, може хората. Това е най-важното.
да го върнат с години назад. Има ли
Правен свят
такива процеси в други държави?
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Виждаме това навсякъде, не само в Европа,
защото събирането на дългове е голям "пазар" и много хора искат да променят закона
и да имат този пазар. Но в действителност
не трябва да го възприемаме съдебното изпълнение само като пазар, то има човешки
и етичен план. В някои държави има специални агенции, които събират дългове. Те не
уважават хората и правата на длъжника.
Ще ви дам пример с Испания, където действат т. нар. Cobradores del frac. Когато някой
ти дължи пари, се обаждаш на тази агенция и те имат служители с ясно различимо облекло – черен фрак и цилиндър, които

начало

ПОЗДРАВИТЕЛНИТЕ АДРЕСИ
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начало

ПОЗДРАВИТЕЛНИТЕ АДРЕСИ
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начало

ПОЗДРАВИТЕЛНИТЕ АДРЕСИ
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начало

ПОЗДРАВИТЕЛНИТЕ АДРЕСИ

29

начало

ПОЗДРАВИТЕЛНИТЕ АДРЕСИ

30

начало

ПОЗДРАВИТЕЛНИТЕ АДРЕСИ
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ДЕЙНОСТТА НА КЧСИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2015 Г. РЪСТ НА ДЕЛАТА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

Новообразувани дела
Година I-VI 2015 2014
2013
Брой
88 500 178000 18000

2012
220000

Тенденцията на силен спад спрямо пиковата 2012 г. в размер на 20 % вече не е толкова ясно изразена и броят на новите дела
намалява по-плавно.

СЪБРАНА СУМА ОТ ЧСИ
Година

Събрана сума от ЧСИ
I-VI 2015 2014
2013

начало

Сума в лв.
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475
млн.

1.020
млрд.

1.135
млрд.

ПРОДАДЕНИ
ДВИЖИМИ ВЕЩИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ДЕЛАТА ЗА 2015 г.

НОВООБРАЗУВАНИ ДЕЛА

2012
1 млрд.

В полза на граждани са възстановени 76
млн. лева - в това число 1.5 млн. лв. издръжки за деца и 4 млн. лв. неизплатени трудови
възнаграждения.
За първите 6 месеца на 2015 г. от дейността на ЧСИ пряко вдържавния бюджет са постъпили над 60 млн. лв.
За 10 години ЧСИ - над 560 млн. лв. са постъпили в дължавния бюджет. Косвените
ползи за гражданите, бизнеса и икономиката, а оттам и за фиска трудно могат да се
измерят.
За 10 години ЧСИ – от 2006 г. до юни
2015 г. - ЧСИ са възстановили на гражданите и бизнеса 6 млрд. и 025 млн. лв.

Разпределение на делата за 2015 г.
Разпределение на делата I-VI 2015 2014 2013
Търговци и други
51 300 97400 104500
юридически лица
14 000 36000 39000
Банки
12 640 23100 25100
Граждани
Държава
10 600 21200 18500

Нов силен спад на делата в полза на банки. Банковите дела представляват едва
16% от всички новообразувани дела. В сравнение с 2012 г. този спад е размер на 45%.
Обратно - делата в полза на граждани не
само не намаляват, но и леко се увеличават. От всички тях - 1 050 са по трудови
правоотношения и 490 - за издръжки. Ролята на ЧСИ в този сегмент расте.
Трайна тенденция за увеличаване на делата в полза на държавата и общините.
Спрямо 2011 г. ръстът е 100%.
От всички дела в полза на държавата 7600 са публични държавни вземания, 3000
са частни държавни вземания. Приключените дела са 42 000.

Година
Брой

Продадени движими вещи
I-VI 2015 2014
2013
710
1700
2250

2012
2530

Броят на продадените недвижими имоти бележи сериозен спад. В имотите за
публична продан се включват хотели, недовършени сгради, парцели, бизнес имоти, магазини, къщи, жилища, гаражи, земеделски
земи и т.н. Важно е уточнението, че продажбите реално са по-малко, тъй като при
продан на една сграда статистиката отчита всеки един обект в нея - гаражи, паркомясто, офис и т.н. Ако данните за втората половина на 2015 г. покажат същата
тенденция би могло да се направи извод
за връзка между делата в полза на банки и
продажбите на имоти.

ПРОДАДЕНИ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Продадени недвижими имоти
Година I-VI 2015 2014
2013
2012
Брой
4850
117007
7000
7700

Намалява и броят на продажбите на движими вещи. Мерки за подобряване дейността на канторите след първия цялостен годишен мониторинг

ПЪРВИ ЦЯЛОСТЕН МОНИТОРИНГ НА КАНТОРИТЕ
Новото ръководство на КЧСИ работи по
програма за вътрешен контрол на дейността на частните съдебни изпълнители. В рамките й през април и май 2015 г. се
извърши първи кръг от проверки във всички 164 кантори. Цел на ревизията бе да установи евентуални нарушения и порочни
практики в професията. Всички кантори
с установени нарушения получиха препоръки за отстраняване на нередностите в
срок от 6 месеца. Вторият кръг проверки предстои в началото на 2016 г. и той
ще се фокусира върху отстраняването на
констатираните нередности. В първата
фаза на проверките са установени нарушения в 35 от канторите. Отправени са
35 препоръки. Механизмът на проверките
е избор на случаен принцип на минимум 10
дела от 2014 г.

Цялата дисциплинарна практика от
2006 г. досега на Дисциплинарната комисия и на ВКС вече е обобщена в специален
доклад с изводи и препоръки.

Установени са следните най-чести
нарушения:

Готово е заданието и е сключен договор с
изпълнител за създаване на Електронната система за статистика, мониторинг
и контрол, като част от новата деловодна програма на КЧСИ. Тя ще направи възможно изваждането на цялата информация за всеки частен съдебен изпълнител
на момента – дела, отменени действия
от съда, подадени срещу него жалби, дисциплинарни производства, констатирани
нарушения, наказания и препоръки. Системата ще съдържа и дисциплинарната
практика, както и съдебна такава и ще
се ползва от контролните органи.

- неплатени авансови такси и/или
липсващи данни за платени такси
- нарушение на местната подсъдност

начало

- липса на приложени платежни
документи за превод на сумите
- неотбелязани суми на гърба на
изпълнителния лист
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- неприложени документи по делото

Работи се по критериите за оценка на риска, с които рисковите кантори ще бъдат
поставени под постоянно наблюдение,
както и по създаването на Дисциплинарен
кодекс на нарушенията и съответстващите им наказания.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ
ПРОМЕНИ НА КЧСИ
1. Въвеждане на електронни търгове, доброволни
продажби и възможност за покупка на недвижими
вещи с кредит:
•
Министерството на правосъдието създава и
поддържа единна онлайн платформа за електронни
публични търгове
•
Движимите и недвижими вещи, срещу които е
насочено принудителното изпълнение да се продават
без участието на ЧСИ на електронни търгове.
•
Покупката на вещите да може да се финансира
от банкова или от кредитна институция, регистрирана по Закона за кредитните институции
•
По писмено искане на собственик на имот същият да може да се продава през електронната платформа – доброволна продажба.
•
Пълна надеждност и прозрачност на процедурата

начало

2. Промени, които да доведат до реално изпълнение
на задълженията за лични отношения и предаване
на дете:
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•
Ако длъжникът не изпълни доброволно, съдебният изпълнител може да му налага глоба по чл. 527 ал.
3 за всяко неизпълнение, както и със съдействието
на полицейските органи и кмета на общината, района или кметството да отнеме детето принудително
и да го предаде на взискателя

•
След влизане в сила на постановлението за налагане на глоба, същото се изпраща на Националната агенция за приходите, която възлага на същия съдебен изпълнител неговото събиране по реда на ГПК.
3. Предложения за промени в Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка
в полза на хората, които имат да получават присъдена издръжка чрез държавата
ВНЕСЕНИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ В ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС:
1. Създаване на гаранция за несеквестируемите
вземания по банкови сметки:
•
детски, болнични, социални помощи и обезщетения
•
пенсии и възнаграждения за труд
2. Разширяване обхвата на обжалваемите действия, включително:
•
отказите на съдебния изпълнител да спре, прекрати и приключи изпълнителното дело
•
отказите за извършване на нова оценка с вещи
лица при оспорване на определена цена на вещта
•
разноските по изпълнението, независимо дали
съдебният изпълнител е постановил изричен акт за
тях
•
постановленията за възлагане на движими вещи,
когато са продадени по реда на недвижимите имоти

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
3. Създаване на гаранции за обективност и справедливост на оценката на движимите и недвижимите вещи:
•
задължително участие на вещо лице, освен при
малките по размер задължения, при които оскъпяването не е икономически оправдано
•
при оспорване на цената задължително извършване на нова оценка с друго или повече вещи лица
•
началната цена при първата публична продан не
може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота

начало

4. Създаване на допълнителни гаранции за правото
на защита на длъжниците:
•
образуване на изпълнителни дела по постоянен
адрес или седалище на длъжника
•
утежняване прехвърлянето на изпълнителни
дела между съдебни изпълнители в един и същи район
•
задължително назначаване на особен представител, когато длъжникът не може да бъде намерен
•
спиране на публичните продани при внасяне не
на 30, а на 20 % от дълга
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5. Повишаване крайните цени на провежданите
търгове и премахване възможностите за манипулации от страна на наддавачи:
•
публична продан на групи от вещи, а не само на
отделни такива
•
участие само с едно наддавателно предложения
и неоттегляемост на същото
•
удължаване срока за внасяне на цената, възможност за участие с банков кредит
•
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;
6. Електронизация на изпълнителния процес:
•
въвеждане на електронни запори

Информационният бюлетин е
електронно издание на
Камарата на частните съдебни
изпълнители.
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