КАМАРА
НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ
и н ф о р м а ц и о н е н

гр. София 1301
община Възраждане
ул. „Пиротска” № 7, ет. 4
тел.: 02/980 77 32
тел. /факс: 02/980 82 58
Web: www.bcpea.org
e-mail: info@bcpea.org

В БРОЯ:
- РЕДАКЦИОННО
- НОВИНИ ОТ
КАМАРАТА
- ДРУГИТЕ ЗА НАС
- ПРОФЕСИОНАЛНО
- ОЧАКВАЙТЕ

1

БРОЙ
НОЕМВРИ
2006 г.

б ю л е т и н

Уважаеми колеги и партньори,
За мен е удоволствие да представя на
Вашето внимание първия информационен бюлетин на Камарата на частните съдебни изпълнители. Надявам
се да харесате и подкрепите нашата
инициатива и да продължим да информираме членовете и партньорите си
за всичко, което се случва в Камарата
и професията, като превърнем бюлетина в редовно тримесечно издание.
Първият брой се появява в един от
най-важните и вълнуващи моменти
за развитието на Камарата, а именно
приемането на нови членове. Приветстваме ги с добре дошли сред нас и им
пожелаваме успех в това отговорно
предизвикателство!
През месец септември Камарата активизира присъствието си в европейската общност на съдебните изпълнители, като организира и участва
съвместно с Министерство на правосъдието в международна конференция “Съдебно изпълнение в европейски
контекст”. Подробно представяне на
обсъжданите проблеми Ви предлагаме в този брой.
В допълнение на актуалните новини и
очакваните прояви на Камарата всеки
брой ще е посветен на професионална
тема. В първия брой избрахме това да
бъде представяне и анализ на приетите наскоро Правила за професионално
поведение на ЧСИ. Те са основата на

бъдещия Етичен кодекс, който е особено важен за всяка уважаваща себе
си гилдия. С този акт Общото събрание като върховен орган на Камарата
още веднъж декларира решимостта
на колегите да изградим заедно една
отговорна и морална професия.
Бих искал да благодаря и на Проекта
за реформа в търговското право на
Американската агенция за международно развитие за подкрепата, която
ни оказаха в разработването и отпечатването на този бюлетин.
С нетърпение очакваме Вашите коментари, мнения и препоръки за този
и следващите броеве на информационния бюлетин.
Искрено Ваш,

Георги Дичев
Председател на Камарата
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Редакционно

Анелия Бонева, aдминистративен секретар на Камарата
и Йоана Антова, координатор

Роля и задачи на Камарата
Камарата е съсловната организация на частните съдебни изпълнители в
България, която е учредена на 26 ноември 2006 г. по силата на Закона за частните съдебни изпълнители. Тя е създадена
с цел да поощрява, развива, образова и
утвърждава новата професия. Ролята й
е да предоставя услуги на своите членове и да наблюдава и контролира дейността им. Камарата формира, изразява
и отстоява правата и съсловните интереси на частните съдебни изпълнители по
важни въпроси, касаещи тяхната професионална дейност. Всеки частен съдебен
изпълнител, както и самата Камара, по
закон и на практика обслужват обществения интерес от ефективно изпълнение
на съдебните решения. Камарата се управлява от Съвет, разполага и с административен персонал. Тя е финансово
независима и не получава финансиране
от държавата.
Една от важните задачи на Камарата на частните съдебни изпълнители
е да организира и провежда обучение по
въпросите на принудителното изпълнение и да работи за повишаване квалификацията на частните съдебни изпълнители. Всеки частен съдебен изпълнител, от
своя страна, е длъжен да посещава поне



веднъж годишно курсовете, организирани от
Камарата, за повишаване на своята професионална квалификация.
С цел изграждане на ефективна система за надзор над професията и осигуряване на публичност и прозрачност в работата
на частните съдебни изпълнители Камарата
прилага стриктни правила и стандарти за
мониторинг и контрол спрямо членовете си.
Камарата на частните съдебни изпълнители поддържа и международни контакти
с професионалните организации на съдебните изпълнители в чужбина, обменя информация и полезен опит с тях, в резултат
на което изготвя модели на добри практики
на принудителното изпълнение, отчитайки
спецификите на професията и системата в
България.
Ръководните органи на Камарата на
частните съдебни изпълнители, административният персонал и всички нейни членове работят активно за утвърждаването й
като една силна и действаща организация с
утвърдени позиции в обществото.

НОВИНИ ОТ КАМАРАТА

Полагане на клетва, Гранд Хотел София

На 14 октомври 2006 г. камарата на
ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ приветства своите нови членове с официална
церемония по встъпване в длъжност в гранд
хотел „София”, гр. София. Церемонията по

жаваме да правим всичко, за да се утвърди
частното съдебно изпълнение в практиката с всички предимства, заложени в него.
Пожелавам от сърце успех на това
издание!
Сабрие Сапунджиева
Заместник-министър
на правосъдието
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полагане на клетвата се организира с подкрепа на Американската агенция за международно развитие.
Събитието беше открито от зам. министъра на правосъдието, г-жа Сабрие Сапунджиева и г-н Джон Алио от Американската
агенция за международно развитие. Приветствие към новите членове поднесе Председателят на Камарата, г-н Георги Дичев. Под
звуците на националния химн 58 нови частни съдебни изпълнители от цялата страна се
заклеха пред Съвета на Камарата да изпълняват честно и достойно професионалните
си задължения.

Отляво надясно: Светозара Петкова - ААМР, Джон Алио - ААМР,
Сабрие Сапунджиева – Зам. министър на правосъдието и
Крис Томпсън – Ръководител на ПРТП

Новите съдебни изпълнители получиха подаръци от Камарата
– постер с правата и задълженията на ЧСИ, длъжниците и
взискателите

ДРУГИТЕ ЗА НАС
Уважаеми колеги,
Поздравявам ви с първия брой на информационния бюлетин на Камарата на
ЧСИ. Мисля, че първите стъпки в утвърждаване на частното съдебно изпълнение
у нас са успешни и това ни дава основание
да вярваме, че сме избрали правилния път.
Министерство на правосъдието не
изпуска от полезрението си всички възможности да съдейства за развитието
на професията на съдебния изпълнител.
Уверявам ви, че и в бъдеще, както досега,
с помощта на Камарата и другите институции, ангажирани с проблема, ще продъл-

Поздравявам членовете на Съвета
на Камарата за инициативата да издават
информационен бюлетин. Това е знак за
професионално израстване на организацията и грижа за членовете й, както и потвърждение на намерението на Камарата
да бъде открита и достъпна.
Тази прозрачност помага да се изгради увереност в обществото, че професията на частния съдебен изпълнител обслужва обществения интерес.
Нашият проект, финансиран от
ААМР, ще продължи да подкрепя Камарата в изграждането на това доверие, като
съдейства за установяване на система за
надзор над професията, за професионален
обучителен капацитет в Камарата и атмосфера на откритост.
На добър час!
Крис Томпсън
Ръководител на
Проекта за реформа в търговското право



Общото събрание на ЧСИ прие правила за професионално
поведение

ПРОФЕСИОНАЛНО
Камарата на частните съдебни изпълнители прие Правила за професионално поведение на своите членове
В самото начало на реформата в
принудителното изпълнение противниците на идеята за частни съдебни изпълнители разбуждаха страхове за безконтролност, дива конкуренция и „мутризация”.
Законът за частните съдебни изпълнители въведе редица норми, целящи да
въведат и отстояват високи стандарти за
професионализъм и етичност. Неминуемо бе, доказвайки желанието си за честно и ефективно съдебно изпълнение,
самите частни съдебни изпълнители да
приемат правила за онези въпроси, които попадайки в сферата на морала и
етиката, трудно се поддават на законодателна уредба. В Устава на Камарата
на частните съдебни изпълнители беше
заложено изготвянето на Етичен кодекс
на частните съдебни изпълнители. Като
първа стъпка на извънредно общо събрание, проведено на 9 септември 2006 г.
в курорта Слънчев бряг, частните съдебни изпълнители приеха „Правила за
професионално поведение на частните
съдебни изпълнители”, които да станат
основа на бъдещия кодекс.



Какви са основните принципи за професионално и етично поведение, залегнали
в тези правила?
Частният съдебен изпълнител не е
просто лице, предлагащо специфична правна услуга, а едновременно и лице, изпълняващо публични функции, възложени от държавата. В тази насока правилата се опитват
да доразвият принципите, заложени в закона, за независимост и безпристрастност на
частния съдебен изпълнител (чл. 3 и чл. 4,
т. 2), както и равнопоставеност на страните
и третите лица, участващи или засегнати от
производството (чл. 4, т. 3). Накратко, частният съдебен изпълнител е издигнат от положението на представител на взискателя,
както често се смята, до служител на закона.
Трудно е да се дефинират и още потрудно да се контролират: „висок професионализъм” и „подобаващи стандарти”. В съответствие с правото му да избира способ
за изпълнение частният съдебен изпълнител следва да прилага уместни, необходими
и ефикасни действия (чл. 4, ал. 4; чл. 12),
които, от една страна да изпълняват целите
на производството, а от друга - да не вредят
на длъжника повече от необходимото (чл. 9).
Без да влиза в противоречие със забраната
на ЗЧСИ, частният съдебен изпълнител да
откаже започване на принудително изпълнение, правилата пречупват това правило
на закона през призмата на задължителната бързина и ефикасност на принудителното
изпълнение. Правилата вменяват в задължение на съдебния изпълнител да предупреди взискателя за евентуалните пречки от
обективно и субективно естество, възникнали пред бързото и успешно развитие на производството (чл. 7 и чл. 8).
Една от причините при реформата на
принудителното изпълнение да се прибегне
до модела на частните съдебни изпълнители бе стремежът да се създаде свободна
конкуренция между добри професионалисти. Целта на правилата в тази насока е не
да ограничава конкуренцията, а да отстрани

Виктор Георгиев –
частен съдебен
изпълнител
Съдебно изпълнение в Европейски
контекст
С оглед скорошното присъединяване
на Република България към Европейския
съюз и предвид важността от създаване на
работеща система на съдебно изпълнение,
съобразена с Европейските стандарти, на 28
и 29 септември в хотел Форум Централ, София, се проведе международна конференция по проблемите на съдебно изпълнение
на тема “Съдебното изпълнение в европейски контекст – предизвикателства и подход
за решаване на проблемите”. Конференцията бе организирана от Министерството на
правосъдието на Р. България в рамките на
ФАР туининг проекта “Усъвършенстване на
гражданския и наказателен процес” и в тясно сътрудничество с Австрийския център за
насърчаване на правната компетентност в
Източна Европа и Централна Азия.
На конференцията взеха участие представители на няколко държави – Франция, Белгия,
Австрия, Полша, Холандия, Азербайджан.
България бе представена от заместник-министъра на правосъдието г-жа Сабрие Сапунджиева, инспектори на Министерството
на правосъдието, председателя на Камарата
на частните съдебни изпълнители г-н Георги
Дичев. Присъстваха също така представители на Американската агенция за международно развитие в лицето на Проекта за реформа в търговското право, представители

на Националния институт на правосъдието,
на академични среди и на неправителствени организации, а също и действащи частни
и държавни съдебни изпълнители.
На срещата се запознахме с актуалното състояние на националните законодателства и тенденциите в областта на съдебното
изпълнение в редица европейски държави.
Водещите заседанието – г-жа Сабрие
Сапунджиева, заместник-министър на
правосъдието на Рeпублика България,
г-н Гюнтер Бьолер, предприсъединителен съветник в рамките на ФАР туининг
проекта “Усъвършенстване на гражданския и наказателен процес” и г-н Георги Дичев, председател на Камарата на
частните съдебни изпълнители, подчертаха напредъка в реформата на съдебно
изпълнение в Р. България и важната роля
на изпълнението на съдебните решения
като неразделна част от правото на всеки гражданин на справедлив съдебен процес в разумен срок в съответствие на чл. 6
от Европейската конвенция за правата на
човека и основните свободи.
Основни докладчици бяха:
§
проф. Христин Хюгон, университет
Перпиньон, Франция, която направи
преглед на съдебното изпълнение в
светлината на Европейската конвенция за правата на човека и практиката
на Европейския съд за правата на човека и анализ на правните прецеденти,
защита на страните по пътя към частно
съдебно изпълнение.
§
Г-н Марк Шмитц, съдебен изпълнител от Белгия, член на постоянния
съвет на Белгийската национална
камара на съдебните изпълнители,
член на Съвета на Международната
организация на съдебните изпълнители, направи преглед на статута
и дейността на частните съдебни изпълнители в Белгия (на 10 милиона
население – 517 съдебни изпълнители
в 27 съдебни окръга), говори за новите
пътища на търсене на допълнителна
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от практиката похватите, противоречащи на
интересите на клиентите и несъвместими
със спецификите на предлаганата услуга
(чл. 16 от ПППЧСИ).
В заключение не остава нищо освен да
цитирам чл. 13 от правилата: „ЧСИ избягва
каквото и да било неуместно поведение и по
всяко време се държи в съответствие с моралните стандарти на своята професия.”



§

§

§



дейност, а именно: извънсъдебно
събиране на вземания (инкасо) и
създаване на мрежи на национално и трансгранично ниво, разгледа
организацията на офиса и тарифата, която се индексира всяка година и забрана за предоставяне на
отстъпки.
Г-н Бернар Меню, съдебен изпълнител от Франция, Секретар на
Международната организация на
съдебните изпълнители, говори
за европейските тенденции в областта на връчването на изпълнителни
документи, като бе подчертано, че
следва да се спазва регламентът на
Съвета от 29 май 2000 г. за връчване
на документи, като се отдава предпочитание на физическото връчване на книжата, т. е. лично връчване
от съдебен изпълнител (Франция,
Гърция), като по-лесно предаване
на информацията. Интересен бе въпросът по повод връчването на съдебни книжа в чужбина – регламент
на ЕС 1348/2000 и разглеждането на
Хагската конвенция за връчвания в
чужбина на съдебни и извънсъдебни
документи по граждански или търговски дела от 15 ноември 1965 г.
(България е ратифицирала конвенцията на 23 ноември 1999 г.).
Беше разгледана системата на
съдебно изпълнение в Полша от
г-н Михал Ределбах, вицепрезидент на Националната камара на
съдебните изпълнители.
Г-н Йос Уитехаг, съдебен изпълнител от Холандия, член на
Борда на Кралската холандска
организация на съдебните изпълнители, член на Съвета на
Международната
организация
на съдебните изпълнители, експерт в множество международни
организации, представи системата в Холандия и причините за

§

нейния успех, интегриране в практиката на извънсъдебното уреждане на
дълга, контролът върху професията и
прозрачността в системата на съдебно
изпълнение.
Г-н Хусейнага Аликханов, ръководител на съдебно-изпълнителна служба, Министерство на правосъдието
на Азербайджан, подчерта важната
роля на държавата в съдебното изпълнение в Азербайджан и желанието за
промяна в насока либерализация на
професията.

Г-н Йос Уитгехааг, консултант към ПРТП

Всички участници в конференцията, съвместно с докладчиците, взеха участие в дискусията по основните теми.
Вторият ден от конференцията бе посветен на обучението на съдебните изпълнители и техните служители във Франция.
Докладчик Абел-Дидие Пансар, директор
на френското училище за национално
право, представи структурата на училището, изучаваните специалности и квалификации, преподавателския екип и критериите,
на които един преподавател трябва да отговаря. Обучаващият следва да посети около
480 часа. Продължителността на обучението е около две години. Д-р Петер Йохам,
заместник–председател на Областен съд
Клагенфурт, Австрия, разгледа държавни и
частни елементи в системата на съдебното
изпълнение в Австрия, като направи сравнение с дейността на съдебния изпълнител в
България. Д-р Йохам представи структура-

нителния процес. Инвестицията в тяхното
обучение представлява инвестиция в изпълнителния процес и помага за укрепване на
законността.
Конференцията бе много ползотворна
за действащите частни и държавни съдебни изпълнители и се надявам да продължим
доброто си сътрудничество с представените
държави чрез подобни международни конференции, като вярвам, че ние съвсем скоро с достойнство ще застанем рамо до рамо
с европейските колеги.

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

та на участващите органи и лица, принципа
“prior tempore – potior iure”, законната ипотека като особена форма на изпълнение, държавата като кредитор без привилегирован
ред, публичната продан на движимо (аукцион, търг) и недвижимо имущество (оценката
не подлежи на обжалване, минимално наддавателно предложение – 50% от оценката).
Принудителното изпълнение в България,
при паралелна компетентност на държавни
и частни съдебни изпълнители, бе разгледано от г-н Борислав Белазелков, съдия
във Върховния касационен съд, който
представи основните принципи на принудителното изпълнение: принципа на приоритета на първия по време и принципа на пропорционалното удовлетворение; съществената особеност на паралелната компетентност между държавен и частен съдебен
изпълнител, и частен съдебен изпълнител
и публичен изпълнител; отдели специално
внимание на предстоящите промени в ГПК
относно изпълнителното производство.
Конференцията завърши с препоръки,
заключения и коментари, изготвени от докладчиците. Като обобщение е важно да се
подчертае, че “изпълнението на окончателно, обвързващо съдебно решение трябва да
бъде ефикасно, без вреда за една от страните.” Задължително следва да се спазват
препоръките на Комитета на министрите от
Съвета на Европа Препоръка 2003/16 относно изпълнението на административни и
съдебни решения и Препоръка 2003/17 относно изпълнението, както и уместно прилагане на законодателството. Държавите са
длъжни да гарантират на всеки гражданин
право на изпълнение на съдебно решение и
да спазват чл. 6 от Европейската конвенция
за правата на човека. Ролята, правомощията и отговорността на съдебните изпълнители трябва да бъдат закрепени в определени закони, като бъде осигурена публичност
и прозрачност на изпълнителния процес.
Съдебните изпълнители трябва да бъдат
добре образовани и обучени, което е много
важно за цялостната ефективност на изпъл-

Д-р Росица Стоянова
Частен
съдебен
изпълнител

ОЧАКВАЙТЕ
Стартира разработването на Информационната система за съдебното изпълнение (ИССИ)
Информационната система за съдебното изпълнение (ИССИ) ще бъде финансирана от Американската агенция за международно развитие и е предназначена значително да улесни работата при водене на
деловодните книги, извършване на различни справки, както и поддържане на базова
фукционалност, облекчаваща ежедневните
дейности на ЧСИ и техните служители. Задължителните по закон регистри ще се съхраняват и обработват централизирано, което ще подобри контрола и повиши прозрачността и качеството на съответните услуги в
България.
За изграждане на новата система, с помощта на Проекта за реформа в търговското
право, бе създадено техническо задание, на
чиято база бе организиран конкурс за избор
на изпълнител. Постъпилите предложения
бяха подложени на внимателна оценка по
предварително подготвена методика. За изпълнител на заданието бе избрана фирма
“Рила Солюшънс” ЕАД, която получи най-



пилотно тези два курса до края на 2006 година. В началото на 2007 г. ще организира
обучение по „Проблеми на особените залози”. Камарата ще публикува на Интернет
страницата си информация за предстоящите обучения, датите на провеждане, таксата
за участие и условията за записване.

Обсъждане на програми за професионално обучение

висока комплексна оценка. Договорът с
победителя в конкурса е подписан, а Техническата група подготвя прецизно техническо задание, което ще бъде последвано от изграждане на системата. След
тестове през януари и февруари 2007 г.
системата ще бъде завършена в началото месец март. Последващото обучение
и въвеждане в реална експлоатация е
планирано за месеците април/май следващата година.
Обучение по съдебно изпълнение
През септември 2006 г. Камарата
на ЧСИ стартира програма за обучение
по съдебно изпълнение с подкрепата на
Проекта за реформа в търговското право на ААМР. Целта на тази програма е
да създаде учебен център в Камарата.
Екипът от преподаватели ще съставя
курсове с пратическа насоченост, като използва специална методология за
разработване на професионални учебни
програми. Представянето на актуална
проблематика ще се осъществява под
формата на лекции, като половината от
времето за обучение ще се отделя за решаване на практически казуси, провеждане на дискусии и тестове.
Два екипа преподаватели вече работят
по съставянето на първите два курса по
темите „Правна рамка на дейността на
ЧСИ” и „Ефективно принудително изпълнение”. Камарата планира да проведе



Зам. председателят г-н Т. Колев по време на семинара
“Управление на организацията”

Вашите предложения за теми и материали за включване в следващия брой очакваме
на: info@bcpea.org
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Този материал е изготвен благодарение на подкрепата
на Американската агенция за международно развитие.
Изразените в него мнения са на авторите му и не отразяват непременно възгледите на Американската агенция
за международно развитие, нито на правителството на
Съединените американски щати.

