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ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Уважаеми колеги, госпожи и господа, 

За мен е удоволствие да представя 

отчета за дейността на Камарата на 

частните съдебни изпълнители през 

2016 г. Не бих могъл да оценя 

изминалата година еднозначно, тъй 

като очаквахме от една страна, да 

се материализират огромните усилия 

и работа, които положихме през 

предходната 2015 г. по отношение на 

промените в ГПК и проекта с 

«Информационно обслужване» за 

единната електронна платформа, а от 

друга, да надградим и изпълним следващите задачи от нашата програма. 

По независещи от нас причини, най-вече изненадалата всички 

политическа ситуация, толкова важните за хората и бизнеса промени 

останаха за следващото Народно събрание. Извън това обаче 

постигнахме изключително много в другите направления, като се 

открояват със своята значимост въвеждането на електронна деловодна 

система на Камарата и създаването на Европейското училище по 

принудително изпълнение (ЕУПИ).  

Деловодната програма освен, че повишава качеството на работата на 

администрацията и органите на Камарата, представлява и база данни, в 

която се събира и обобщава съдебната практика в областта на 

изпълнителния процес, практиката на Дисциплинарната комисия и ВКС по 

множеството дисциплинарни дела, както и се систематизира 

информацията за всеки един ЧСИ в страната. Тя ще подпомага и 

дейността на контролните органи, както и на ЧСИ и работещите в 

канторите, които ще имат бърз достъп до интересуващата ги 

информация. 

Изключително сме доволни, че след повече от 11 години само обсъждане 

и говорене, успяхме да създадем и регистрираме ЕУПИ. То е с правно-

организационна форма фондация в обществена полза. Основните цели на 

училището са:  

- Обучение, поддържане и повишаване квалификацията на съдебните 

и публичните изпълнители, на служителите в канторите на ЧСИ, както и 

на синдиците; 

- Обучение на представители на юридическите и други професии по 

основните въпроси и практическата проблематика на принудителното 

изпълнение, приложението на европейското право в случаите на 

принудителното изпълнение на трансгранични съдебни актове и актове 

за усвояване на публичните вземания; 

- Подготовка на обучаваните представители на юридическите 

професии за прилагане правото на Европейския съюз, запознаване с 

международното право и правото на други държави в областта на 

принудителното изпълнение; 

- Развитие и подпомагане на научната дейност и публикациите в 

областта на правните и сходни науки, по-специално в областта на 

принудителното изпълнение.  
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ЕУПИ е отворено за всички желаещи да придобият познания в областта 

на принудителното изпълнение у нас и в Европа, независимо дали са 

юристи или не. 

В резултат на усилията на Камарата през 2016 г. външната среда вече 

беше далеч от силния негативизъм и враждебност от предходните 

години. Спорадични прояви на популизъм и политиканстване по темата 

имаше, но далеч от сериозността и интезитета от минали периоди. 

Водената от КЧСИ политика на пълна прозрачност и отвореност, 

постоянната работа с институциите и медиите, разяснителната кампания 

съвместно с Националното сдружение на общините, дадоха своя 

резултат. Камарата ще продължи по същия начин и занапред, защото сме 

убедени, че една от основните причини за благодатната почва на 

негативизма спрямо професията е именно непознаване на функциите и 

ролята на ЧСИ като самоиздържащи се субекти, но изпълняващи държавни 

функции в областта на изпълнението при подробно разписани правила и 

процедури, носещи неограничена гражданска, наказателна и 

дисциплинарна отговорност, и то под постоянния контрол на множество 

държавни органи и институции.    

Контролната функция на КЧСИ неизменно е основен приоритет в 

дейността ни, особено през последните две години, през които 

извършихме проверки на всички кантори в страната, отправихме 

препоръки за отстраняване на пропуските и нарушенията, а в няколкото 

случая на пълно или частично неизпълнение се образуваха 

дисциплинарни производства. Нееднократно сме заявявали, че законът и 

правилата трябва да се спазват от всички ЧСИ и че нямат място сред 

нас хора, които не осъзнават отговорността да изпълняват държавни 

функции с много голямо значение за хората, бизнеса, съдебната 

система, държавата и общините. За нулевата толерантност към 

нарушенията и решимостта на органите на Камарата да изобличават,  

наказват и пресичат всяка проява на беззаконие, красноречиво говори 

и статистиката от дисциплинарната дейност. 

През 2016 г. Съветът на Камарата е поискал да се образуват 30 

дисицплинарни производства срещу ЧСИ, за сравнение през 2015 г. 

исканията са били 19, 2014 г. – 18, 2013 г. – 12. Решенията на 

Съвета за търсене на дисциплинарна отговорност през 2016 г. са два 

пъти повече от тези на МП, което оборва тезата на недоброжелатели за 

липсата на контрол на принципа „гарван гарвану око не вади“. От своя 

страна Дисциплинарната комисия, която въпреки че формално е част от 

КЧСИ, на практика е изцяло независим орган, е постановила цели 63 

решения, с които е наложила 4 порицания, 38 глоби, 2 предупреждения 

за лишаване от права и рекордните 6 лишавания от права. Използвам 

случая да благодаря на членовете на ДК за свършената огромна по обем 

работа, както и за тяхната безпристрастност и отговорност. 

Продължава тенденцията за увеличаване на постъпващите в КЧСИ жалби, 

които за 2016 г. са 620, за сравнение: 2015 г. - 522, 2014 г. - 449, 

2013 г. - 484. Камарата се отнася изключително сериозно към 

контролната си дейност, като отделя значителен ресурс за извършване 

на проверка по всяка една жалба. Голяма част от всяко заседание на 

Съвета е посветено именно на разглеждането на постъпилите сигнали и 

оплаквания. Някои популисти обаче често спекулират с темата подадени 

жалби срещу ЧСИ. Значителна част от гражданите не са запознати не 

само с правата и процедурите, но и с функциите и правомощията на ЧСИ 

(анкетите от информационната кампания за пореден път го доказват), 

като несправедливо обвиняват ЧСИ за действията на другата страна в 
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процеса, за съдебните решения и заповедните производства, за 

натрупаните лихви и разноски за съдебни такси, адвокати и 

юрисконсулти, за наложени запори на социални помощи, пенсии и 

заплати по банкови сметки и т.н. От друга страна, съдебното 

изпълнение по своя характер представлява силно конфликтна дейност, 

при която принудително се навлиза в личната и имуществената сфера на 

една от страните в процеса и е нормално от това да има недоволни. 

Такива имаше и когато изпълнението се провеждаше само от съдия-

изпълнители към РС, ще ги има и за в бъдеще, така както е и в 

другите европейски държави, някои от които с функциониращо частно 

съдебно изпълнение от векове. От голямо значение за броя на жалбите 

е и силното ограничаване на възможностите с новия ГПК за обжалване 

на действията на СИ пред съда. Статистиката на КЧСИ сочи именно това 

– от 2009 г. рязко се увеличават подадените жалби, а към момента 

двойно. Затова и Камарата предлага да се разшири кръгът на 

обжалваните действия по реда на ГПК. Не на последно място следва да 

се отчита, че средно годишно у нас се образуват около 200 хил. изп. 

дела. Процентът на 620-те жалби отнесени към тях е едва 0.31%, но 

коректното съотношение е да се отнасят жалбите към всички висящи 

дела  (оплакванията постъпват не само по новообразуваните). Висящите 

дела са около 900 000, което означава, че само в 0.07 % от случаите 

е постъпило някакво оплакване. Ако се изведат като процент само 

основателните жалби, ще се види ясно, че по темата абсолютно 

неоправдано се спекулира. Разбира се, за КЧСИ всяка една основателна 

жалба е от голямо значение, всеки един потърпевш от някакво 

нарушение заслужава цялото ни внимание и затова отделяме толкова 

голям ресурс и усилия за контролната ни дейност.          

По една от темите в нашата програма, въпреки че има известен 

напредък, все още не сме постигнали резултата, който преследваме. 

Нелоялната конкуренция между ЧСИ в различните й форми изкривява 

«пазара», отразява се негативно не само на взискателите, но и на 

длъжниците и има деморазилиращ ефект върху цялата система. Затова 

през 2017 г. трябва да отделим още повече внимание и усилия по този 

въпрос.    

Въпреки че съществените промени в ГПК останаха за следващото НС, 

през 2016 г. законодателната рамка в областта на принудителното 

изпълнение беше подобрена. Измененията в ЗОЗ, ТЗ и ГПК по отношение 

на юрисконсултските възнаграждения от една страна, възлагат 

допълнителни функции на ЧСИ, а от друга, решават сериозни проблеми 

на страните в процеса и на ЧСИ като орган по изпълнението. 

Изпълнителното производство вече ще продължава срещу имуществото на 

третите лица, обезпечили задължението и в случаите, при които досега 

търговецът подлежеше на заличаване от ТР. Няма да се погасяват 

вземанията, предявени в производството по несъстоятелност, когато 

има обезпечения от трети лица,  съдебните изпълнители ще могат да 

извършат въвод във владение по чл. 35 от ЗОЗ, както при изпълнение 

срещу цялото търговско предприятие, така и когато в заложеното 

предприятие е включен недвижим имот. Прецизирана е и уредбата по 

отношение присъединяването на заложния кредитор в изпълнителното 

производство, начините на учредяване на последващи залози, 

конкуренцията между изпълнението по ЗОЗ и ГПК и т.н. Неедноктратно 

заявихме позицията на КЧСИ по отношение на юрисконсултските 

възнаграждения, а именно, предвид че същите реално не се изплащат на 

колегите юристи, а с тях системно се злоупотребява, същите са се 

превърнали в скрита форма на печалба не само на силните финансово 
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субекти, но и на дружества, чиято единствена цел е на гърба на 

длъжниците да трупат огромни печалби от малки по размер задължения. 

Камарата от години води битка за пресичане на тези уродливи схеми, 

които обаче непрекъснато се променят и усъвършенстват. Негативите ги 

поема всеки един ЧСИ и професията като цяло, защото хората погрешно 

си мислят, че дълговете им нарастват в пъти заради таксите на ЧСИ. 

Затова ние публично обявихме, че въпросните юрисконсулстки 

възнаграждения следва да се премахнат от ГПК. Омбудсманът и 

народните представители не посмяха да стигнат до там, но въпреки 

това измененията в ГПК би трябвало да намалят размерите на тази 

очевидна злоупотреба с процесуални права.  

От началото на 2017 г. ще заработи регистър на всички банкови сметки 

и сейфове към БНБ. Този регистър ще разреши други проблеми на 

длъжниците, кредиторите и на системата на ЧСИ. Вече няма да се 

налагат запори на сляпо, съответно да се трупат излишни, понякога 

прекомерни спрямо размера на дълга разноски, няма и да се използва 

този способ като форма на нелоялна конкуренция между самите ЧСИ.      

През 2016 г. продължи отличното взаимодействие на Камарата с 

Министерство на правосъдието на всички нива, включително с  

Инспектората по ЗСВ и финансовите инспектори по ЗЧСИ. Проведоха се 

множество срещи между институциите по различни въпроси и проблеми. 

Камарата ще продължи да работи в тясно сътрудничество с инспекторите 

на министерството, защото това е начинът за постигане на пълен и 

ефективен контрол върху дейността на канторите. Той не е самоцел, а 

средство всички ЧСИ да спазват стриктно закона и правилата.  

По искане на КЧСИ беше сформирана много важна работна група за 

анализ, оценка и подобряване на подзаконовата уредба към ЗЧСИ. След 

близо 11 години работа вече ясно се открояват слабостите в наредбите 

и е редно те да бъдат остранени. Работата на групата ще продължи и 

през 2017 г. като се надяваме до няколко месеца тя да приключи 

успешно. 

През 2016 г. встъпиха в длъжност всички ЧСИ от последния конкурс, 

професията вече работи с пълен капацитет, като броят на съдебните 

изпълнители достигна 202. Използвам случая да поздравя новите колеги 

в нашата професия, да им пожелая успех и никога да не се отклоняват 

от клетвата, която положиха: «Заклевам са да спазвам точно 

Конституцията и законите на Република България, да изпълнявам 

честно, добросъвестно и безпристрастно професионалните си 

задължения…». 

През изминалата година Камарата продължи да води последователна 

политика на активно взаимодействие с институциите – министерства, 

Народно събрание, НАП, Омбудсман, БНБ, агенции, ВСС, съдилища, 

общини, бизнес организации и банки, адвокатура и нотариат. Проведоха 

се десетки срещи с техни представители. Важен момент в разговорите с 

държавните институции е възлагането на публични вземания, тъй като 

ЧСИ се доказаха като най-ефективният законов инструмент за събиране 

на вземания в Република България. Показателни са резултатите от 

съвместната работа с общините, които значително, някъде и в пъти, 

повишиха събираемостта на публичните си вземания. Не случайно и 

Националното сдружение на общините прие нашата покана и ни стана 

партньор в информационната кампания „Как да защитим правата си като 

длъжници и кредитори“, за което специално им благодаря. В 42 общини 

в страната, от най-големите до най-малките, ЧСИ се срещаха с хората 
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и отговаряха на техните въпроси. Над 500 граждани посетиха 

приемните, където освен че разговаряха с ЧСИ, получиха безплатни 

брошури с отговори на множество въпроси, свързани с правата им като 

кредитори и длъжници. За нас е от особена важност обратната връзка с 

хората, която получихме и чрез предоставените за попълване анонимни 

анкети с 15 въпроса. Резултатите от тях са показателни, потвърждава 

се предишно наше  наблюдение, че значително по-голям е делът на 

хората, които не познават правата и задълженията на страните в 

изпълнителния процес. Процентът на отговорилите, че не познават или 

познават само донякъде правата и задълженията е 70. Едва 21 на сто 

се оценяват като запознати. Същевременно е многобройна групата 

граждани, която отговаря, че би отделила време, за да се информира 

по тези въпрос – 82 %. Законодателните предложения на КЧСИ срещат 

одобрението на гражданите. И то категорично, а не колебливо 

одобрение. Поискахме обратна връзка по 4 предложения – електронни 

запори, електронни търгове, извънсъдебно събиране на дългове с 

въвеждане на безплатна процедура за това, законово гарантиране на 

социалните плащания. Вижда се от самите цифри, че  при всички случаи 

става въпрос за подкрепа от над 2/3. Специално за извънсъдебното 

събиране на малките дългове -  идеята, която Камарата лансира тази 

година – имаме почти максимален процент на одобрение.  

Специално бих искал да благодаря и на всички колеги ЧСИ и юристите в 

техните кантори, които отделиха не само време в натоварения си 

график, но и поеха цялата организация на приемните. 

Особено внимание отделяме на изпълнението на споразумението с Висшия 

съдебен съвет. Ще продължим да работим активно в тази посока, защото 

освен фискални цели и превенция за плащане на задълженията, смятаме, 

че не може да има върховенство на закона там, където правилата, 

съответно санкциите за тяхното нарушаване, не се спазват и прилагат 

ефективно. Реалното събиране на вземанията на съдилищата е от 

изключителна важност за нас, в не малко случаи става въпрос за 

наложени глоби, включително и с присъди по наказателни дела. Какво 

наказание е получил осъденият за престъпление, ако постановената му 

глоба остане само на хартия? Резултатите от работата на ЧСИ през 

2016 г. по делата за събиране вземанията на съдилищата ще ни бъдат 

известни след изготвянето на настоящия отчет, но ние ще им отделим 

специално внимание и ще ги оповестим публично. Правят впечатление 

обаче опитите законодателно и практически изкуствено да се създава 

работа на ДСИ. Вместо принципа „да намерим човек да свърши работата“ 

се прилага до болка познатият от десетилетия на всички българи 

принцип „да намерим работа за нашия човек“. И то при положение, че 

най-обективният критерий за ефективността на съдебните изпълнители - 

оценката на кредиторите, вкл. публичните такива, категорично и в 

пъти е в полза на ЧСИ, при положение, че събирането на съдебните 

вземания при ЧСИ е безплатно за бюджета и данъкоплатците, а при ДСИ 

се заплащат всички разходи от бюджета на съответния съд за хартия, 

консумативи, пощенски разходи и т.н., които може да надхвърлят 

размера на самото вземане. Да не говорим за правната и морална 

страна - доколко безпристрастни и обективни са ДСИ, когато събират 

вземания на същия съд, който им плаща заплатата.       

Като обобщение за ролята и значението на работата на ЧСИ с 

публичните институции ще си позволя да цитирам отговорът на кмета на 

областен град, качен на сайта на общината. На въпрос „Защо общината 

възлага на ЧСИ, а не на ДСИ събирането на публичните си вземания?“, 
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отговорът е: „С дейността си ЧСИ са събрали по делата на общините в 

областта милиони левове, които са се влели в този бюджет, за да може 

да се направят добри неща за града и областта като цяло и за 

социалната политика на общината“. 

Камарата продължава да води и активна политика на тясно 

сътрудничество и взаимодействие с колегите ни от Европа, като 

поддържа изключително близки отношения с Международния съюз на 

съдебните изпълнители, който обединява 87 държави от цял свят. Наши 

представители участваха в множество международни форуми, вкл. и в 

Казахстан и Русия. За нуждите на електронизацията в работата ни и на 

изпълнителния процес български колеги посетиха балтийските държави, 

където на място се запознаха с изключителните им постижения в тази 

област. През месец ноември организирахме посещение на делегации от 

Литва, Латвия и Естония у нас, проведохме кръгла маса и срещи на 

нашите гости с министъра на правосъдието г-жа Екатерина Захариева и 

с народните представители от Комисията по правни въпроси. Опитът на 

трите държави е от голямо значение за усъвършенстване и на 

българската система. Правят впечатление не само електронните 

търгове, провеждани от колегите, и единната електронна система за 

достъп до цялата информация за длъжниците, но и цялостната 

законодателна рамка. И в трите държави няма държавни съдебни 

изпълнители, функционират само частни, а в една от тях дори не 

съществуват и публични изпълнители. Всички вземания - частни и 

държавни - се събират от ЧСИ, на които държавата и обществото са 

гласували високо доверие, като са им възложили и функции по връчване 

на всякакви книжа, установяване на факти, синдици в производството 

по гражданския фалит, извънсъдебно събиране на задължения и т.н.     

През изминалата 2016 г. бяха приключени рекорден брой изпълнителни 

дела – 105 хил., а след тенденцията на спад на новообразуваните дела 

в последните години отново има ръст – 210 000. В сравнение с 2015 

г., когато постъпилите дела бяха 175 000, увеличението е с около 17 

процента. Ръстът се дължи основно на възложените на ЧСИ публични 

вземания на съдебната власт и общините. Събраната сума за поредна 

година надхвърля 1 млрд. лева, като прави впечатление продължаващата 

тенденция за спад на делата в полза на банки и запазване на бизнеса, 

гражданите и държавата като основен потребител на системата на ЧСИ.      

Част от основните приоритети за развитието на Камарата през 

следващата година бяха споменати по-горе – приемане от Народното 

събрание на предложенията ни за усъвършенстване на 

законодателството, проектът за електронна платформа за достъп до 

информация, повишаване ефективността, качеството на дейността и 

професионализма на съдебните изпълнители, събирането на публичните 

вземания, оптимизиране на контрола за спазване на закона и Етичния 

кодекс, включително и по отношение на нелоялната конкуренция и 

засилена работа с институциите и медиите.   

 

    

 

ГЕОРГИ ДИЧЕВ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА КАМАРАТА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
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1.ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА НА ЧАСТНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Частното съдебно изпълнение функционира в  България от 2006 г. 

Въведено е със специален закон и след политически консенсус, 

подкрепа от страна на съдебната система и одобрение на банките и 

всички бизнес-организации. Вече единадесета година частното 

изпълнение у нас функционира ефективно, тъй като беше резултат от 

общи усилия на представителите на различни юридически общности, а в 

основата му стоят политическо, експертно и обществено съгласие, 

каквото рядко сме наблюдавали в съвремието ни. Реформата на 

съдебното изпълнение тогава беше осъществена с подкрепата на 

Американската агенция за международно развитие (ААМР) и на Института 

за пазарна икономика. Като резултат, Световната банка поставя 

реформата на съдебното изпълнение и въвеждането на частни 

изпълнители сред 10-те най-успешни реформи в света за 2006 г. 

Днес на дневен ред е цялостната реформа в съдебната система. 

Камарата на частните съдебни изпълнители подкрепя усилията и на 

изпълнителната власт, и на самите представители на съдебната 

система, така че тя да гарантира обществения интерес. Преди 11 

години показахме как една част от съдебната система може да се 

реформира и години наред да бъде ефективна, да партнира успешно не 

само на бизнеса, но във все по-голяма степен и на държавата, 

общините и гражданите. Това е доказателство, че когато има воля и 

общи действия между политически спектър, съдебна власт, 

неправителствен сектор, организации на бизнеса, международни 

партньори, нещата могат да се случват. 

Днес ясно се вижда, че системата на частното съдебно изпълнение успя 

да се превърне в ефективен регулатор на бизнессредата, в източник на 

приходи за държавния и общинските бюджети, в инструмент за решаване 

на проблемите с дължими средства към работници, граждани, семейства. 

Статистиката и цифрите от дейността ни са категорични – без ЧСИ 

връщането на дълговете, стабилността и сигурността на икономиката и 

гражданите, е под риск. За  11 години ЧСИ възстановиха на гражданите 

и  бизнеса над 7 млрд. лв. За 11 години ние внесохме директно в 

държавния бюджет близо 700 млн. лева. Днес в канторите на ЧСИ работят 

няколко хиляди души. През първите години на функцонирането на 

професията се говореше много за ролята на ЧСИ като регулатор на 

бизнессредата. За милиардите левове, които са върнали на бизнеса и на 

държавния бюджет. Сега освен тази функция, все по ясно се очертава и 

една друга – социалната  - издръжки, вземания по трудови 

правоотношения, предаване на деца. Това също е част тази професия. 

Затова не е изненадващо и признанието, което получаваме от българските 

институции, съда, бизнес организациите, представителите на академичната 

общност и другите правни професии.   

В края на 2016 г. у нас функционираха 202 кантори на ЧСИ, в които 

работят над 2 500 служители.  

Статусът и развитието на системата на частното съдебно изпълнение в 

цифри за последните 5 години изглежда така:  

 

Образувани дела:  Приключени дела:     Събрана сума: 

2012г. – 220 000  2012г. – 60 000    2012г. – 1 млрд. лв. 

2013г. – 185 000   2013г. – 66 000    2013г. – 1 млрд.135млн.лв. 

2014г. – 173 000  2014г. – 72 000    2014г. – 1 млрд. лв. 
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2015Г. – 175 000  2015Г. – 90 000    2015г. – 1 млрд.025 млн. лв. 

2016г. – 210 000*  2016г. – 105 00*    2016г. – 1 млрд.030 млн. лв.* 

 

* Забележка: Данните за 2016 г. са приблизителни, тъй като същите все още се събират 

и обобщават. 

 

За единадесет години от създаването на частното съдебно изпълнение 

досега при ЧСИ са образувани 1 млн. и 500 хил. дела, приключени са 

520 хил. дела, а събраната сума надхвърля 7 млрд. лв.  

 

 

През 2016 г. подадените жалби чрез ЧСИ до окръжните съдилища са 

около  4 200 бр., от които съдът е уважил около 425 бр. 

Повече от половината от частните съдебни изпълнители са овластили 

свои помощници – през 2016г. са действали 201 помощник - ЧСИ в 

цялата страна. Клиенти на частните съдебни изпълнители са не само 

фирмите, банките и изобщо бизнеса, държавата и общините, а и 

българските граждани с вземания както по граждански правоотношения, 

така и за трудови възнаграждения, издръжки и предаване на дете. Като 

се има предвид, че таксите за последните вземания не се внасят от 

взискателите, а трябва да се изплатят от бюджета на съответния съд, 

но това не се случва, на практика частните съдебни изпълнители у нас 

финансират със собствени средства този вид дела, които никак не са 

малко.  

Делата на ЧСИ в полза на държавата, общините и гражданите расте. 

Това показва статистиката на Камарата на частните съдебни 

изпълнители за 2015 и 2016 година, когато са заведени общо съответно 

175 000 дела и 210 000 дела. Цифрите сочат, за засилване  на 

обществената функция на ЧСИ. Връщаме все повече „държавни пари“, а в 

тежката финансова ситуация, в която се намират българските общини, 

те предпочитат да работят с ЧСИ. Почти всички от общинските 

администрации вече ползват услугите на ЧСИ  От 2014 г. насам имаме 

120% ръст при делата на местните администрации.  

Канторите използват съвременни технологии в деловодната си работа. 

Достъпът до информация за длъжниците, значителна част от която вече 

се получава по електронен път, осигурява така важната бързина на 

процеса. 
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Разпределение на делата 

Дела в полза на: I-VI 2016 2015 2014  

Търговци и други юридически лица 60 300 100 500 97 400 

Банки  12 500  27 600 36 000 

Граждани  12 200 17 700 23 100 

Държава  27 100 23 500 21 200 

Частното съдебно изпълнение у нас отговаря на всички европейски 

критерии за една модерна, законова и ефективна дейност.  

 

2.ДАННИ ЗА КАМАРАТА 

 

От създаването си на 26.11.2005 г. досега Камарата на частните 

съдебни изпълнители успя да се наложи като добър партньор за 

българските и международните институции, стремейки се да налага 

високи стандарти на професионализъм и етично поведение сред 

съдебните изпълнители, да поддържа ефективни работни взаимоотношения 

с властите и институциите, както и да предлага широк спектър от 

услуги в помощ на своите членове. За 11 години се поставиха основите 

на частното съдебно изпълнение и се стигна предела на този първи етап. 

Камарата на ЧСИ вече е институция и е значима част от механизма, чрез 

който държавата и законът изпълняват своя ангажимент към обществото и 

икономиката на държавата. Няма държавна институция, държавна структура, 

няма община, няма съд, които да не потвърдят ефективността на частните 

съдебни изпълнители. След 11 години усилена работа, въпреки че поеха 

незаслужени негативи от икономическата криза, ЧСИ доказаха, че работят 

в полза на цялото общество, че налагат върховенството на закона и 

възстановят справедливостта. Целенасочено се полагат и усилия да се 

поддържат активни връзки с широката общественост и медиите, насочени 

към утвърждаване и издигане на имиджа на  професията частен съдебен 

изпълнител. 

Частните съдебни изпълнители действат на територията на всички 

Окръжни съдилища в Република България и към настоящия момент са общо 

202, от които 102 мъже и 100 жени. В края на 2014 г. министърът на 

правосъдието насрочи със Заповед №ЛС-И-1077/20.10.2014г. конкурс за 

нови частни съдебни изпълнители за 68 вакантни места в цялата 

страна. Писменият и устният изпит бяха проведени през 2015 г. 44 

колеги преминаха успешно и двата изпита и бяха овластени с 

правомощията на частни съдебни изпълнители. Резултатите от този 

конкурс бяха частично обжалвани във ВАС за някои от съдебните райони 

– Смолян, Пловдив и Варна. Като резултат от обжалванията, 

встъпването в длъжност на новите ЧСИ се забави значително. Общо 33 

нови ЧСИ встъпиха в длъжност в периода от м. декемри 2015 г. до края 

на м. януари 2016 г. Един ЧСИ се отказа от правото си да встъпи в 

длъжност, а 10 колеги за съдебни райони Варна и Пловдив встъпваха в 

длъжност по различно време през 2016 г., тъй като очакваха заповедта 

на МП да влезе в сила и за тях. Последните нови ЧСИ от спечелилите 

конкурса през 2015 г. положиха клетва непосредствено преди Коледните 

и Новогодишни празници - в последния месец на 2016 г. 

През отчетния период трима частни съдебни изпълнители с райони на 

действие ОС – Шумен, ОС – Търговище, и Софийски окръжен съд, са 

загубили правоспособността си на основание чл.31, ал.1, т.4 от ЗЧСИ 

– един ЧСИ за срок от 1 година, един ЧСИ за срок от 3 години и един 
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ЧСИ за срок от 5 години. Двама частни съдебни изпълнители с район на 

действие ОС – Пловдив, са с възстановени правомощия, след изтърпяна 

санкция по чл. 68, ал. 1, т. 4 – лишаване от правоспособност за срок 

съответно от 3 години и 1 година. 

Всеки член на Камарата има свое кадрово дело, което се съхранява 

надлежно в административния офис на Камарата, а вече и в действащата 

деловодна система на КЧСИ. Досиетата са подредени по възходящ ред на  

регистрационните номера на съдебните изпълнители и се актуализират 

регулярно, като данните от уведомленията за промяна в 

обстоятелствата по ЗЧСИ се отразяват своевременно в Регистъра на ЧСИ 

– на електронен и хартиен носител.  

Камарата се управлява от Съвет от единадесет основни и един резервен 

член, разполага и с административен персонал, който към 31.12.2016 

г. се състоше от осем служители на трудов договор и трима служители 

на граждански договори. Тя е финансово независима организация и не 

получава финансиране от държавата. 

 

3.ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА 

С цел получаване на обективна картина и извършване на по – добра 

равносметка на отчетния период и тази година беше проведена 

традиционната анкета сред частните съдебни изпълнители, засягаща 

основни аспекти от дейността ни. Оценъчният формуляр включваше 

въпроси за предоставяните от Камарата услуги за членовете, тяхното 

качество, дейността на ръководството и организационните умения на 

служителите. 

Тази година 40% от членовете на КЧСИ откликнаха на молбата ни да 

дадат своето мнение. Искрено благодарим на всички колеги, които 

взеха участие в анкетата, и бяха много обективни и критични в 

личната си преценка като членове на гилдията, тъй като тя е важна за 

ръководството на Камарата и администрацията, с оглед коригиране и 

подобряване на дейността за бъдещи периоди. След обобщаване на 

събраните мнения от анкетните карти, резултатите са следните: 

 

Моля оценете дейността на Камарата, 

според приноса й за Вашата работа и 

полезността й в отговор на нуждите и 

очакванията Ви 

 

Под очакванията (1-3) 

Над очакванията (4-6) 

Средна оценка Процент 

удовлетворени 

очаквания 

Доволни ли сте от дейността на Камарата 

на ЧСИ като Ваша професионална 

организация? 

 

5.28 

 

87.92% 

Как оценявате услугите, предоставени от 

Камарата? 

 

5.33 

 

88.89% 

Административни услуги 5.48 91.35% 

Обучения  4.97 82.90% 

   

Как оценявате ръководството на Камарата 

на ЧСИ? 

 

5.48 

 

91.41% 

Дейност  5.42 90.30% 

Готовност за общуване с членовете 5.44 90.72% 

Комуникации с медиите 5.48 91.32% 

   

Как оценявате административния персонал 

на Камарата? 5.58 93.02% 
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След обработка и анализ на резултатите се налага общия извод, че 

цялостно оценките за 2016 г. запазват своите нива в сравнение с 

миналата година. Оценката на ЧСИ, дадена за административния 

персонал на Камарата, която е традиционно висока, се запазва като 

стойност и през 2016 г. Всички ЧСИ, които са попълнили и изпратили 

анкетни карти /общо 79 колеги/, ясно индикират в отговорите си, че 

са доволни от дейността на Камарата и смятат, че има напредък и 

развитие. Цялостната оценка, получена за предоставяните от нея 

услуги и полезността й за отделния ЧСИ, е 5.28 по шестобална скала, 

като извършването на административни услуги за членовете и тази 

година е оцененено най-високо – 5.48.  

78 участници в анкетата са определили дейността на КЧСИ като цяло 

като положителна, 1 ЧСИ не е отговорил на този въпрос. По отношение 

на въпроса за това дали през 2016 г. е имало напредък в цялостната 

работа на Камарата в сравнение с 2015 г., най - голяма част от 

отговорилите считат, че със сигурност такъв има и той е към по-добро 

– оценени са усилията на ръководството на Камарата за въвеждането на 

електронизирани съдебни процедури, по-положителното отношение в 

обществото към професията, както и подобряването и улесняването на 

Дейност  5.61 93.46% 

Комуникация с членовете 5.59 93.25% 

навременна 5.58 93.04% 

изчерпателна 5.58 92.98% 

цялостно отношение 5.62 93.64% 

   

Цялостна оценка за дейността на 

Камарата според нуждите, очакванията и 

полезността й за нейните членове 5.20 86.67% 

   

Какво е качеството на материалите, 

изработвани от Камарата? 5.20 86.62% 

Интернет сайт 5.18 86.32% 

Регистър на длъжниците 5.43 90.51% 

Регистър на публичните продажби 5.31 88.53% 

   

Как оценявате организираните от 

Камарата обучения? 4.90 81.74% 

Преподаватели 4.86 81.01% 

Съдържание на учебния материал 4.90 81.62% 

Качество на учебните материали 4.97 82.91% 

Цена 4.65 77.43% 

Брой 4.61 76.79% 

   

Връзки с обществеността   

Цялостна работа с медиите 5.25 87.56% 

Количество на публикуваните материали 

за ЧСИ в пресата 5.22 86.97% 

Качество на материалите и ефекта им 

върху професията на ЧСИ 5.04 83.97% 

Взаимодействие с институциите 5.08 84.63% 

Електронизация на процедурите по 

съдебно изпълнение 4.77 79.44% 

Подобряване на институционалната среда 

за работата на ЧСИ 4.82 80.34% 

   

Как оценявате Вашето лично участие и 

принос в работата на Камарата? 3.69 

 

61.54% 
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работата на ЧСИ. Няколко колеги посочват, че не могат да преценят, 

защото са встъпили в длъжност през 2016 г. и нямат база за сравнение 

за дейността на КЧСИ с минали години. Двама ЧСИ не виждат никаква 

промяна в работата на Камарата в сравнение с 2015 г. Показателно е и 

мнението на един ЧСИ, който споделя, че с течение на годините целият 

придобит опит /в общ план за КЧСИ и отделно за всеки ЧСИ/ ни носи 

своята мъдрост, умения и ни сочи както грешките, така и положителния 

ефект от цялостната ни ежедневна работа. 

При обобщаването се отчитат много добри резултати в работата на 

ръководството на КЧСИ и отлични атестати за административния 

персонал на Камарата. Средната оценка за дейността на ръководството 

през 2016  г. е 5.48 (за сравнение оценката, получена през 2015 г. е 

5.33, 2014 г. е 4.91, 2013 г. - 5.29), а екипът на служителите в 

администрацията е оценен с 5.58 (за сравнение: 5.63 за 2015 г., 5.63 

за 2014 г., 5.63 за 2013 г.). 

Като най-полезни дейности в услуга и интерес на членовете през 

отчетния период, огромният брой от участниците в анкетата сочат: 

- активната дейност по разширяване на сътрудничеството с редица 

ключови институции като ВСС, общините, държавните агенции и 

др.; 

- активното участие на КЧСИ и МП в законодателната инициатива за 

промени в ГПК;  

- отличната и ползотворна комуникация с екипа на КЧСИ и 

незабавната отзивчивост на служителите от администрацията при 

искане за указания и съдействие относно дейността в канторите – 

цялостната подкрепа, помощ, разбиране и съдействие при всички 

поставени проблеми; доверието и изграденото с години 

професионално колегиално отношение; 

- навременното уведомяване за всички важни промени в 

законодателството;  

- осъществяване на надлежна обратна връзка с органите на КЧСИ и 

стабилизиране и издигане престижа на КЧСИ;  

- информирането за предприетите действия и комуникации с органи, 

което би улеснило работата на ЧСИ;  

- организираните от Камарата семинари за повишаване на 

професионалната квалификация и работни конференции, както и 

възможността на тях за срещи между колеги от професията;  

- защита на дейността на ЧСИ от популистки и некомпетентни 

изказвания и мнения в медиите /в т.ч. разясняване същността и 

дейността на ЧСИ/, което доведе до преодоляване на високата 

степен на негативизъм и агресия срещу професията от предишната 

година;  

- благодарение на достъпния сайт на КЧСИ за публичи продажби, 

обявленията на ЧСИ достигат до неограничен брой потребители, 

което улеснява реализирането на недвижими имоти;  

- незабавното съдействието и логистичната подкрепа от 

администрацията на Камарата по приемането на новите ЧСИ в 

редиците на гилдията и др. 

По отношение адекватността на размера на членския внос спрямо 

дейността на КЧСИ мненията тази година се консолиридат около 

неоспоримото мнение, че съотношението членски внос спрямо дейността 

на Камарата е съразмерно, адекватно, справедливо, приемливо и 
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балансирано – за разлика от 2015 г., когато същите бяха доста 

противоречиви. В анкетните карти не се срещат предложения за промяна 

в принципите за формиране на годишната вноска. Двама от 79 

анкетирани колеги смятат, че размерът на вноската е леко  завишен. 

Не на последно място съществува и незначителен брой членове на 

Камарата, които считат, че размерът на членския внос е нисък и 

следва да се завиши за ЧСИ, които имат тази финаснова възможност. В 

своите отговори те се обединяват около становището, че финансовата 

независимост на Камарата е много важна и би позволила да се 

реализират нови и иновативни проекти, което ще засили авторитета на 

организацията ни. 

Съществена част от критериите в анкетните карти се отнася за 

връзките с обществеността, в т.ч. работа с медиите и 

взаимодействието на Камарата на частните съдебни изпълнители с 

институциите на РБългария. Съдейки по крайния резултат от отговорите 

на анкетираните по тези въпроси, те имат подобрено мнение към 

Камарата като тяхна професионална организация по отношение на 

изминалата 2016 г., в сравнение с предходната 2015г. 

По отношение на критериите «Взаимодействие с институциите», 

«Електронизация на процедурите по съдебно изпълнение» и «Подобряване 

на институционалната среда за работа» оценките тази година са доста 

позитивни, въпреки че мнението на ЧСИ по тези показатели остава 

традиционно скептично и занижено спрямо другите дейности и 

инициативи на КЧСИ. Преценките на колегите в тази насока могат да 

бъдат обобщени по следния начин: добра и по-висока от предходни 

години, оценка за взаимодействието с институциите – 5.08 /за 

сравнение през 2015 г. - 4.93; 2014 г. – 4.14/ и постиженията в 

областта на електронизация на процедурите по съдебно изпълнение – 

4.77 /за сравнение през 2015 г. – 4.70; през 2014 г. - 4.21/. По 

отношение на подобряването на институционалната среда за работа, 

нивото на удовлетвореност остава същото като през 2015 г., като ЧСИ 

са дали обща оценка 4.82. 

Осезаемо завишени стойности отчитаме в отговорите на ЧСИ по 

отношение на цялостната работа с медиите, количеството и качеството 

на публикуваните в пресата материали за ЧСИ и ефектът, който са 

имали върху професията. Това до голяма степен се дължи на факта, че 

от началото на 2016 г. в Камарата на трудов договор работи 

професионалист с богат опит на длъжността «Връзки с обществеността и 

протокол». Този факт се потвърждава категорично от обобщените 

резултати от отговорите на тези въпроси: цялостната работа с медиите 

за отчетната година се оценява от гилдията с оценка 5.25/значително 

завишение на оценката по този критерий в сравнение с 2015 г., когато 

този показател е бил със стойност 4.97, и още повече в сравнение с 

2014 г. - 4.14/. Следва да отбележим, че по отношение на дейността 

на ЧСИ през изминалата 2016 г. стотици материали излязоха в медиите, 

като ясно се вижда, че тази политика има резултат – обективните, 

информационни и полезни за хората публикаци са много повече от 

преди. Оценките за количество и качество на публикуваните материали 

в медиите са съответно 5.22 и 5.04 /за сравнение през 2015 г. тези 

показатели са били 4.97 и 4.94/. Принос за това имат и проведените 

два семинара с представители на медиите през годината, които КЧСИ ще 

продължи да организира, за да достига обективна информация до 

гражданите.  
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Като цяло, една значителна част от анкетираните колеги са на мнение, 

че професионалното поведение и действия на ЧСИ са регламентирани 

ясно в законовата рамка на съдебното изпълнение. Очакванията на 

Камарата към своите членове са ясни и просто трябва да се 

изпълняват. На въпроса какво според ЧСИ може да направи Камарата, за 

да облекчи и подпомогне работата им, отговорите са много 

разнообразни и насочени в посока основно на:  

- Законодателни инициативи за получаване на елекронен достъп до 

цялата налична информация за длъжника. По-голямо взаимодействие 

с институциите и по-конкретно в областта на електронизацията на 

процедурите по съдебно изпълнение. Въвеждане на електронни 

запори. Въвеждане на електронни търгове. Отдалечен достъп до 

регистрите на КАТ и спирането от движение на МПС. Електронна 

връзка с базите данни на областните и общински служби по 

земеделие относно собствеността на земеделските и горски имоти, 

земеделската и горска техника, скици и характеристики; 

- Основна задача на КЧСИ е да влияе на обществената среда в 

посока обществено приемане на дейността на ЧСИ като необходима 

и обществено значима. Да продължи да защитава имиджа на 

гилдията. Обобщаване и уеднаквяване на съдебната практика. Да 

дава методически указания и коментари относно практиката на 

съдилищата. Да се работи повече за съгласуваност между всички 

ЧСИ и уеднаквяване практиката във всички кантори. Да има единно 

становище по спорните въпроси в дейността на ЧСИ, за да не се 

получава противоречива и порочна практика; 

- Борба с лошите практики и отношения между колеги в гилдията; 

- Да се задълбочи работата с МП, относно съвместна контролна 

функция; 

- Спешна промяна в нормативната база относно 

архивирането/унищожаването на свършените и прекратени дела; 

- Да се подобри информационната база по отношение на 

дисциплинарната практика. Препоръките и добрите практики да се 

систематизират и да има облекчен достъп чрез сайта. Да се 

правят допитвания до членовете по различни въпроси и да се 

обобщава и систематизира получената информация; 

- По-голям брой обучения като цяло. Организиране на повече 

семинари с практическа насоченост за ЧСИ и служителите им. 

Следва да се подобри подбора на темите по провежданите 

обучения, по издаване на съдебни практики, както и по 

адмириране на всички добри практики на колеги;  

- Засега това, което прави е достатъчно. Останалото зависи от 

всеки отделен член. 

Благодарим и на всички колеги, които открито са изразили своите 

критични коментари. Анкетираните ЧСИ дават препоръки в следните 

направления за подобряване на дейността на Камарата като цяло през 

2017 г.:  

- Да се подобряват връзките с всички институции - в т.ч. Народно 

събрание, като се следи работата на правната комисия и се прави 
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всичко възможно да се участва в работни групи и се подават 

становища по всичко, което би могло да касае дейността ни - 

омбудсман, МС, АББ, Асоциация на колекторските фирми, 

неправителствени организации, имащи или вземащи отношение по 

въпроси, свързани с дейността на ЧСИ. Активност от страна на 

КЧСИ при промяна на законодателството, в частност ГПК, ДОПК, 

ЗЧСИ, ТТРЗЧСИ и др.; 

- Не е преодоляно негативното отношение на юридическата общност и 

институциите към ЧСИ. При промените в ГПК трябва да сме по-

активни. Да се лансират идеи и да се популяризират чрез 

дискусии, конференции, работни срещи с представители на 

различни съсловия - адвокати, съдии, общини и държавни 

институции; 

- Да се задълбочи превантивната работа с медиите и да се избягва 

всякаква кампанийност. Повече медийни изяви на ръководството на 

Камарата с цел разясняване дейността на ЧСИ и по-точно ползите 

за гражданите от тази дейност. Да се изготвят повече брошури и 

материали с указания за последните изменения на законите в 

Република България. Работа в социалните мрежи чрез външна 

агенция; 

- Спешно да се закупи сграда на Камарата. Следва да се закупи 

собствен имот, за да може администрацията да работи по-добре; 

- Повече и по-разнообразни семинари. Повече обучения в областта 

на финансовите проблеми в нашата дейност. Въвеждане на уебинари 

като форма на обучение; 

- Да продължи да защитава имиджа на гилдията. Да дава методически 

указания и коментари относно практиката на съдилищата. Да дава 

и практически съвети относно работата като цяло. Да се работи 

повече в посока към уеднаквяване на работата във всички кантори 

и действията на ЧСИ. Да се сочат добри практики на ЧСИ; 

- Борба срещу корупционните практики между определени ЧСИ и 

банките; 

- Подобряване на комуникацията с новия софтуер на КЧСИ; 

- Разширяване на електронизацията на процедурите по съдебно 

изпълнение. Подобряване възможностите на регистъра на 

публичните продажби за: публикуване на обявления, файлове и 

снимки, с възможност за използване на преди това качени обяви и 

снимкови файлове, в които да се сменят само датите и цените по 

подобие на идентични сайтове за предлагане и продажба на 

имущество. Възможност за автоматично архивиране /сваляне/ на 

извършените публични продажби. Да се добавят нови 

функционалности - абонамент за купувачи по зададен критерий; 

- Да се помисли за създаването на общ софтуер на ЧСИ, който да 

ползват всички и по този начин да се унифицират бланките и 

формулярите, както и цялостната дейност на всички членове на 

Камарата; 

- Да се подобри комуникацията с отделните членове. Ръководството 

да включва по-активно членовете в работата си; 

- КЧСИ извършва всички действия оптимално. Да продължава в същия 

дух. Развитие в същата посока; 

- Не мога да преценя. Нямам препоръки. 

Самите частни съдебни изпълнители тази година си поставят дори по-

ниска от обичайната оценка за своето лично участие и принос в 
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работата на Камарата - 3.69 - /за сравнение 3.84 през 2015 г./. 

Ръководството на КЧСИ искрено се надява, че колегите осъзнават 

важността на личната си мотивация и ангажираност на всеки един към 

общата кауза. Общите положителни резултати от дейността на КЧСИ за 

2016 г. дават увереност за постигане на баланс и утвърждаване на 

основните ценности в професията, но са и повод за размисъл какви ли 

биха били успехите ни, ако всички членове на Камарата се чувстват 

още по-съпричастни към постигането на целите, които сме си поставили 

за прогрес и просперитет на нашата институция. 

 

3.1.Национални конференции и работни срещи 

И през 2016 г. Съветът на Камарата продължи традицията да организира 

национални конференции на ЧСИ, защото те очевидно се очакват и се 

оценяват добре от повечето членове на гилдията. Проведени бяха две 

национални конференции, на които се обсъждаха актуални въпроси и 

проблеми, възникващи в практиката на ЧСИ. Форумите протичаха в дух 

на открит диалог и активна дискусия по общите проблеми, вълнуващи 

колегите в конкретните региони и в цялата страна.  

На 28 май 2016 г. беше организирана Национална конференция на ЧСИ в 

к.к. Златни пясъци, хотел „Интернационал“. По време на конференцията 

беше обсъден законопроект за изменение и допълнение на ГПК. Съветът 

на КЧСИ представи предложенията на Камарата – резултат от работата 

на експертите в работната група към Министерство на правосъдието и  

подготвени за внасяне в парламента. В дневния ред на конференция 

бяха включени въпроси от особена важност, свързани с ежедневната 

дейност на канторите на ЧСИ. Разискваха се редица конкретни 

процесуални въпроси и проблеми на съдебното изпълнение, включително 

установени разнопосочни практики по отношение на начисляване на 

такси и разноски по изпълнителните дела на ЧСИ и нарушаване на 

местната подсъдност. Бе представен доклад за проведения от м.март до 

м.май 2016 г. повторен мониторинг на дейността в канторите на 35 

ЧСИ, за които при първия етап на проверките бяха установени 

отклонения от добрите практики и бяха отправени препоръки за 

прецизиране на дейността. Ръководството на Камарата представи пред 

колегите и доклад за проведените срещи с институциите от началото на 

годината, обсъдени бяха проектите на КЧСИ в действие, работата с 

медиите, включително и провеждането на футболен турнир между съдебни 

изпълнители от балканските държави. По време на конференцията, в 

присъствието на колегите си от страната, клетва положиха 5 нови 

частни съдебни изпълнители с район на действие ОС – Пловдив. 

На 17 септември 2016 г. в гр. Трявна се състоя извънредно Общо 

събрание на Камарата на частните съдебни изпълнители. Свикването му 

се наложи поради необходимост от приемането на изменения и 

допълнения в Устава на КЧСИ, както и актуализация на бюджета на 

Камарата за 2016 г. във връзка с вземане на решение за закупуване на 

нов офис на КЧСИ и учредяването на Европейско училище по 

принудително изпълнение. Събранието приключи с гласуване и приемане 

на тези важни решения, които ще имат отражение за бъдещата дейност 

на нашата съсловна организация. 

Втората Национална конференция на ЧСИ за 2016 г. се проведе на 3 

декември в гр. София, парк – хотел „Витоша“, и беше посветена на 

честването на Деня на частния съдебен изпълнител и 11 – годишнината 

от създаването на Камарата на ЧСИ. По този повод Председателят на 
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КЧСИ откри конференцията с приветствие към колегите за празника и 

направи кратка ретроспекция на успехите, постиженията, битките и 

проблемите на гилдията в ежедневните им усилия за утвърждаване 

имиджа на професията в обществото. Конференцията отчете резултатите 

от дейността на ЧСИ през 2016 г. Изнесен беше доклад за проведените 

срещи на КЧСИ с българските и международните институции, както и 

изпълнението на дейността по сключените споразумения за събиране на 

вземанията на държавните органи, като ВСС, КФН, СЕМ. Официално бяха 

представени и резултатите от проведената национална информационна 

кампания на КЧСИ в партньорство с Националното сдружение на общините 

в Република България, която протече по надслов: «Как да защитим 

правата си като длъжници и кредитори». Изпълнителният директор на 

Европейското училище по принудително изпълнение г-н Драгомир 

Йорданов, което получи съдебна регистрация на 17 ноември 2016 г., 

представи на вниманието на колегите програмата за действие на 

училището за 2017 г. По време на конференцията, в присъствието на 

колегите си от страната, клетва положиха 4 нови частни съдебни 

изпълнители с район на действие ОС – Варна. 

И тази година отбелязахме подобаващо своя професионален празник! По 

този приятен повод и като логичен и заслужен завършек на една 

натоварена в професионален план година, вечерта след Националната 

конференция имахме удоволствието да организираме традиционното 

честване на празника на официална вечеря в тесен кръг, без 

присъствието на външни гости. Пълноценното общуване между колегите 

от цялата страна е нещо, което се случва рядко в забързаното и 

натоварено ежедневие. Ето защо този формат на провеждане на празника 

допада на повечето колеги и те изразяват желанието си той да 

продължи и за в бъдеще.  

С организирането на националните конференции и работните срещи на 

ЧСИ, както и с непрекъсната комуникация, която тече по електронна 

поща между администрацията на Камарата и нейните членове, Съветът на 

КЧСИ се стреми да води политика на информираност, с цел всички 

колеги да бъдат постоянно в течение за дейностите и ангажиментите на 

професионалната ни организация.  

 

3.2.Взаимодействие с институциите 

Работата на Съвета на КЧСИ през изминалата 2016 г. с държавните 

институции, медии и обществени организации бе много интензивна. 

Дейността в този период се предопределяше до голяма степен от 

програмата за развитие на Камарата, което Председателят и неговият 

екип заявиха още при избора си по време на Общото събрание в 

началото на 2015 г. Въпреки това не можем да оценим изминалата 

година еднозначно, тъй като очаквахме от една страна, да се 

материализират огромните усилия и работа, които полагаме още от 

предходната 2015 г. по отношение на промените в ГПК, а от друга - да 

надградим и изпълним следващите задачи от нашата програма. По 

независещи от нас причини, най-вече изненадалата всички политическа 

ситуация, толкова важните за хората и бизнеса промени останаха за 

следващото Народно събрание. 

През цялата 2016 г. Камарата продължи да води последователна 

политика на активно взаимодействие с институциите – министерства, 

Народно събрание, ВСС, НАП, БНБ, агенции, съдилища, общини, бизнес 

организации и банки, адвокатура и нотариат. Реализирани бяха 
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множество инициативи, срещи и взаимодействия за създаване на 

възможности за конструктивни законодателни промени, ефективна 

комуникация и обмен на документи по електронен път. Важен момент в 

разговорите с държавните институции бе възлагането на публични 

вземания, тъй като ЧСИ се доказаха като най-ефективният законов 

инструмент за събиране на вземания в Република България. Показателни 

са резултатите от съвместната работа с общините, които значително, 

някъде и в пъти, повишиха събираемостта на публичните си вземания. 

 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Дейността на ръководството на Камарата и през 2016 г. до голяма 

степен бе свързана с иницииране в Парламента на законодателни 

инициативи относно ГПК, които да са в интерес на гражданите, 

държавата и бизнеса, а именно:  

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 

 

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 

 

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 

 

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 
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 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 

 

7. 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 

 

8.  Промени, които да доведат до реално изпълнение на задълженията 
за лични отношения и предаване на дете: 

 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.  

 

9. Предложения за промени в Наредбата за изплащане от 

държавата на присъдена издръжка 

 в полза на хората, които имат да получават присъдена издръжка 

чрез държавата. 

В КЧСИ сме наясно с недостатъците в принудителното изпълнение и 

затова държим на законодателни промени в ГПК, които да възстановят 

баланса между длъжници и кредитори, без от това да страда бързината 

и ефективността на процеса. С много работа и прозрачност се стремим 

да постигнем целта си - институциите, бизнесът и гражданите да са 

убедени, че съдебното изпълнение у нас работи в услуга на 

обществото. 

Всички тези предложения бяха разработени и подготвени от Камарата на 

ЧСИ с активното съдействие на експертите от Министерство на 

правосъдието. Надяваме се, че в новия парламент те ще срещнат 

подкрепа и ще бъдат приети максимално бързо през 2017 г. 
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Въпреки че съществените промени в ГПК останаха за следващото НС, 

през 2016 г. законодателната рамка в областта на принудителното 

изпълнение беше подобрена. Измененията в ЗОЗ, ТЗ и ГПК по отношение 

на юрисконсултските възнаграждения от една страна, възлагат 

допълнителни функции на ЧСИ, а от друга, решават сериозни проблеми 

на страните в процеса и на ЧСИ като орган по изпълнението. 

Изпълнителното производство вече ще продължава срещу имуществото на 

третите лица, обезпечили задължението и в случаите, при които досега 

търговецът подлежеше на заличаване от ТР. Няма да се погасяват 

вземанията, предявени в производството по несъстоятелност, когато 

има обезпечения от трети лица, съдебните изпълнители ще могат да 

извършат въвод във владение по чл. 35 от ЗОЗ, както при изпълнение 

срещу цялото търговско предприятие, така и когато в заложеното 

предприятие е включен недвижим имот. Прецизирана е и уредбата по 

отношение присъединяването на заложния кредитор в изпълнителното 

производство, начините на учредяване на последващи залози, 

конкуренцията между изпълнението по ЗОЗ и ГПК и т.н. 

През 2016 г. Камарата на ЧСИ беше поканена за участие в заседанията 

на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към Народното 

събрание. Поводът беше предложенията на камарата за законодателни 

промени, свързани с нарушаване на режима за свиждане с детето, 

постановен от съда след развод. Идеята е да се приеме пакет от мерки 

– при всяко неизпълнение на постановения от съда режим, да се налага 

глоба и после събирането й да бъде възложено на съдия-изпълнител. 

Така родителят ще знае, че тя ще бъде събрана. Другата мярка е в 

Семейният кодекс да се запише, че неспазването на този режим е 

основание за отнемане на родителски права и присъждането им на 

другия родител. Тези предложения бяха внесени в комисията и обсъдени 

на нейно заседание, в което участваха и представители на много други 

институции. 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

Работата с Министерство на правосъдието през изминалата отчетна 2016 

г. година протече под знака на множество формални и неформални срещи 

и съвместни работни групи. Благодарение на отличното сътрудничество 

с ръководството, експертите от Инспектората по ЗСВ и финансовите 

инспектори на Министерство на правосъдието, се активизира и приключи 

работата по нашите предложения за промени в ГПК. Към министерството 

още през 2015 г. беше сформирана голяма работна група с участието на 

множество експерти - съдии от ВКС, съдебни изпълнители, адвокати. 

След тежки спорове и дискусии успяхме да убедим колегите, че 

предлаганите от нас изменения са важни и необходими и те залегнаха в 

проекта на МС, който беше внесен в парламента. Но там процесът спря. 

По искане на КЧСИ беше сформирана много важна работна група за 

анализ, оценка и подобряване на подзаконовата уредба към ЗЧСИ. След 

дългогодишната вече работа ясно се открояват слабостите в наредбите 

и е редно те да бъдат остранени. Предстои ни неотложната задача да 

приключим работата относно изготвянето на проекти за изменение и 

допълнение на наредбите и особено на Наредба №4 за служебния архив 

на частните съдебни изпълнители, специално в частта за архивиране и 

унищожаване на документация по изпълнителните дела. Работата на 

групата ще продължи и през 2017 г., като се надяваме до няколко 
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месеца тя да приключи успешно, тъй като резултатите ще са от особена 

важност за дейността на ЧСИ. 

Освен споменатата ключова работна група, през отчетната година 

Камарата на ЧСИ участва със свои представители и в още няколко важни 

такива, а именно: 

- Междуведомствената работна група в областта на електронното 

правосъдие на ниво ЕС; 

- Работна група 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието“; 

- Междуведомствена работна група относно промените в Закона за 

съдебната власт /обн., ДВ, бр. 62 от 2016 г./ и предвиденото 

оптимизиране на съдебната карта на българските съдилища и 

прокуратури. 

Камарата работи в тясно сътрудничество с инспекторите на 

министерството, защото това е начинът за постигане на пълен и 

ефективен контрол върху дейността на канторите. Той не е самоцел, а 

средство всички ЧСИ да спазват стриктно закона и правилата.  

През 2016 встъпиха в длъжност всички ЧСИ от последния конкурс, 

професията вече работи с пълен капацитет, като броят на съдебните 

изпълнители достигна 202. Заедно с министерството направихме всичко 

по силите си за едно честно и обективно състезание, при което в 

професията да влязат най-подготвените, най-достойните кандидати. 

Спечелилите имат пълното право да се гордеят с постигнатото, защото 

предоляха тежко изпитание. Поздравяме новите колеги в нашата 

професия и им пожелаваме успех! Провеждането на сложен конкурс с 

такава обществена важност, нямаше да бъде толкова успешно, ако 

екипите на МП и КЧСИ не работеха в пълно разбирателство, съдействие 

и взаимопомощ. Благодарни сме за коректността и експедитивността 

както на ръководството на министерството, така и в частност на 

колегите от Дирекция «Взаимодействие на съдебната власт».  

 

СПОРАЗУМЕНИЯ С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ИМ 

ВЗЕМАНИЯ 

Висшият съдебен съвет, Комисията за финансов надзор и Съветът за 

електронни медии са институциите, на които КЧСИ официално сътрудничи 

за събиране на публичните им вземания.  

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

Продължава работа по изпълнение на подписаното споразумение с Висшия 

съдебен съвет за събиране на съдебните такси. Ние отделяме особено 

внимание на това споразумение, въпреки някои трудности, които 

срещаме. Въпреки че то беше подписано през 2015 г., реално 

започнахме да събираме вземанията през миналата година. Инициативата 

за подписване на споразумение с ВСС беше на Камарата на ЧСИ. 

Предложихме събиране на вземанията на съдилищата по присъдените им 

разноски в размер на над 35 млн.лева, след като се сезирахме за 

проблема от медийни публикации и поискахме среща с ръководството на 

ВСС. На практика, с този акт ВСС и КЧСИ се съгласиха да обединят 

усилия за осъществяване на съвместен проект за повишаване 

събираемостта на публичните държавни вземания в полза на съдебната 

власт. Тази инициатива на Камарата беше високо оценена от средите на 

съдебната власт, чието признание беше публично заявено в лицето на 

ръководството на Върховния касационен съд по време на словото на 
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неговия заместник – председател Красимир Влахов по време на 

честването на 10 – годишния юбилей на КЧСИ. ВСС отправи препоръки 

към административните ръководители на органите на съдебната власт за 

възможността да възлагат събирането на ЧСИ и реда, по който да става 

това. Според споразумението конкретните действия по възлагане и 

отчитане на събраните вземания се извършват от административните 

ръководители на всеки орган на съдебната власт и от оправомощени от 

него лица, в зависимост от конкретния случай и съответния ЧСИ, на 

когото са възложени за събиране вземания. В началото някои 

административни ръководители на съдилищата не възлагаха 

изпълнителните дела на ЧСИ. Да се надяваме, че това беше 

продиктувано от незнание, въпреки че бяха уведомени от ВСС. Ние ще 

продължим да работим активно в тази посока, защото освен фискални 

цели и превенция за плащане на задълженията, смятаме че не може да 

има върховенство на закона там, където правилата, съответно 

санкциите за тяхното нарушаване, не се спазват и прилагат ефективно. 

Реалното събиране на вземанията на съдилищата е от изключителна 

важност за нас, в немалко случаи става въпрос за наложени глоби, 

включително и с присъди по наказателни дела. Какво наказание е 

получил осъденият за престъпление, ако постановената му глоба остане 

само на хартия?  

Резултатите от работата на ЧСИ през 2016 г. по делата за събиране 

вземанията на съдилищата ще ни бъдат известни след изготвянето на 

настоящия отчет, но ние ще им отделим специално внимание, съответно 

ще ги оповестим публично. Правят впечатление обаче опитите 

законодателно и практически изкуствено да се създава работа на ДСИ. 

Някои административни ръководители на съдилища спряха да възлагат 

събирането на съдебните такси на ЧСИ. Ръководството на камарата 

поиска среща с ВСС за набелязване на мерки в тази насока. Срещата 

беше проведена в края на октомври с членовете на Правната комисия на 

ВСС, от които получихме уверение, че ще предприемат стъпки за 

изпълнение на споразумението.   

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ: На 11 юни 2015 г. беше подписано и 

споразумение със СЕМ да възлага събиране на вземанията си за 

държавни такси, дължими съгласно Тарифата за таксите за радио- и 

телевизионна дейност, както и по издадени наказателни постановления. 

Повечето членове на КЧСИ дадоха съгласието си за образуване на 

изпълнителни дела с взискател СЕМ. Списъкът с техните имена е 

депозиран при партньорите от СЕМ. Към края на 2016 г. вече имахме 

120 образувани изпълнителни дела с взискател Съвета за електронни 

медии. 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР: Това споразумение стана факт на 10 юли 

2015 г. С § 82 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн. 

ДВ в бр. 103 от 2012  г.), бяха направени изменения и допълнения в 

ЗКФН. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 7 от ЗКФН определените в 

закона такси, събирани от КФН, които са просрочени, подлежат на 

принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) или от съдебни изпълнители 

по реда на ГПК. Съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗКФН глобите и 

имуществените санкции подлежат на принудително изпълнение от 

публични изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по 

реда на Гражданския процесуален кодекс. След няколко проведени 

тогава съвместни срещи и внимателен анализ на правната рамка, 
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Комисията за финансов надзор започна да възлага за събиране от ЧСИ 

на частните и държавните си вземания.  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ /ИАГ/ И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА 

МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР /ДАМТН/   

Камарата на ЧСИ има действащо подписано споразумение и с ИАГ. На 13 

юни 2014 г., след предварителни разговори и консултации, 

ръководството на КЧСИ и представители на Изпълнителната агенция по 

горите се срещнаха и подписаха споразумение за събиране на 

публичните задължения на агенцията. Както тогава посочиха и от 

Министерството на земеделието и храните, със споразумението очакват 

да се повиши събираемостта на наложените глоби и имуществени санкции 

по влезли в сила наказателни постановления. 

Подобна неформална договореност беше постигната през 2014 г. на 

среща с представители на ДАМТН. Агенцията разполага със списък с 

всички действащи ЧСИ на територията на РБългария. 

Анализ на резултатите от съвместното ни сътрудничество с всички 

гореизброени институции би могъл да бъде направен след известен 

период от време, за да имаме възможност да съберем информация от 

частните съдебни изпълнители за броя на новообразуваните дела и 

събраните суми по тези дела с взискатели двете държавни агенции и 

техните подразделения. 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

По наша инициатива през изминалата 2016 г. се проведоха две 

официални и няколко неформални срещи на ръководствата на Камарата на 

ЧСИ и Националната агенция за приходите. Основен акцент на 

преговорите беше подписването на споразумение за предоставяне по 

електронен път на информацията, получавана включително по силата на 

Глава пета от Закона за Националната агенция за приходите, 

съхранявана и поддържана от агенцията, чрез обработващия данните 

„Информационно обслужване” АД на Камарата на ЧСИ в лицето на нейните 

членове – действащи частни съдебни изпълнители и техните помощник - 

частни съдебни изпълнители, включително с възможност за разпечатване 

на хартиен носител на получените в резултат на справките документи. 

Крайната цел на проекта е да се преустанови размяната на документи 

на хартиен носител, което от своя страна ще спести на канторите 

значителни разходи за консумативи, призовкари, пощенски и куриерски 

услуги. Експертите от НАП потвърдиха, че е технически възможно ЧСИ 

да получават по електронен път справки за имуществото на длъжниците 

по изпълнителните дела - съществуващи трудови договори и открити 

банкови сметки за юридически лица. Уведомленията и удостоверенията 

по чл. 191 от ДОПК също би следвало да се изпращат и получават по 

електронен път. Тенденцията е да се преминава от комуникация и 

размяна на информация по е-мейл между съдебните изпълнители и НАП, 

към уеб-базиран портал за работа в реално време. 

Резултатите от срещите бяха обещаващи и доведоха до реален резултат 

– проект на споразумението беше съставен от КЧСИ и изпратен на 

страните. Към настоящия момент текат съгласувателни процедури в 

двете институции. 

 

 

 

 



 27 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 

Камарата на ЧСИ си сътрудничи много успешно с БНБ през изминалата 

2016 г. От м.септември до м.декември наши представители участваха в 

няколко съвместни работни групи, организирани от БНБ по повод 

изготвянето на проекта на „Наредба за Регистъра на банковите сметки 

и сейфове“. Срещите бяха много ползотворни, като нашите мотиви и 

бележки относно спецификата в работата на ЧСИ бяха взети изцяло 

впредвид при изготвянето на окончателния вариант на текста на 

наредбата. От началото на 2017 г. ще заработи регистър на всички 

банкови сметки и сейфове към БНБ. Този регистър ще разреши други 

проблеми на длъжниците, кредиторите и на системата на ЧСИ. Вече няма 

да се налагат запори на сляпо, съответно да се трупат излишни 

понякога прекомерни спрямо размера на дълга разноски, няма и да се 

използва този способ като форма на нелоялна конкуренция между самите 

ЧСИ.      

 

НАЦИОНАЛЕН ОМБУДСМАН 

Камарата на ЧСИ вижда в институцията на омбудсмана на Република 

България възможност за обсъждане на законодателни и нормативни 

промени. Ръководството на нашата организация разглежда работата си с 

омбудсмана в тази посока като реализиране на практика на водещия 

демократичен принцип за взаимодействие между професионалните 

организации, неправителствения сектор, гражданите и държавата.  

На 11 май 2016 г. Камарата на частните съдебни изпълнители 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. Призът беше знак на благодарност към 

всички дарители, които подкрепиха кампанията „Великден за всеки“ – 

„Дари празник на баба и дядо“, организирана от омбудсмана в помощ на 

пенсионерите с най-ниски доходи. Камарата и отделни ЧСИ дариха 

15 320 лв. за благотворителната инициатива. 

Г-жа Мая Манолова отчете, че 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 м. юни. 

На церемонията с почетни статуетки, плакети и медали бяха наградени 

кметове, министри, бизнесмени, медии, ръководители на обществени, 

частни и работодателски организации, граждани, доброволци и 

съмишленици на благородната инициативата. 

„Подкрепихме инициативата, защото тя обърна внимание на едно 

поколение, които вече не е в активна възраст, но което заслужава 

уважението ни. Днес активното поколение сме ние – хората, които 

работим, възпитаваме децата си. Наш ред е да покажем активно 

отношение и съпричастност към родителите си“, каза председателят на 

КЧСИ Георги Дичев. 

Това не е първата благотворителна инициатива, която КЧСИ подкрепя. 

Членовете на Камарата са дългогодишни дарители на кампанията 

„Българската Коледа“ и на редица други дарителски инициативи в помощ 

на хора, пострадали при бедствия и аварии. 
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ /ДАНС/ 

Сътрудничеството на КЧСИ с ДАНС е традиционно. Поне веднъж в 

годината се провеждат регулярни срещи, като същите протичат в тон на 

добронамереност и имат за цел да се отстранят пропуските, които ЧСИ 

допускат, за да не се стига до съставяне на актове за установени 

нарушения по ЗМИП.       

В ДАНС беше въведена стандартна информационно-комуникационна система 

със защитен интернет портал за електронно обслужване на държавната 

администрация, бизнеса и гражданите при прилагане на мерките за 

превенция на изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Създадена 

е база данни и интернет – портал, през който 31 категории задължени 

по ЗМИП лица (в т.ч. и частните съдебни изпълнители) да подават 

сигнали за подозрителни операции по чл.13, ал.2 ППЗМИП, уведомления 

за плащания  по чл.11а от ЗМИП и за изменени или новоприети вътрешни 

правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари по чл.16 

ЗМИП.  

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ 

През 2016 г. Камарата на частните съдебни изпълнители участва като 

партньор на Сдружение „Център за правни инициативи“ по проекта 

„Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“. Той се 

реализира по Програмата за подкрепа на неправителствените 

организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 – 2014. Проектът беше с 

продължителност десет месеца. През този период наши представители 

участваха в различни дейности по проекта – работни срещи, интервюта, 

анализи на нормативната уредба и институционалната среда, 

икономически проучвания и др. Закриващата конференция, на която се 

отчетоха резултатите от проекта, се проведе през пролетта на 2016 г. 

в Гранд хотел „София“. 

 

3.3. Връзки с обществеността и медии 

През изминалата 2016 г. Камарата на частните съдебни изпълнители 

продължи редовно и при възникване на информационен повод да 

информира обществеността чрез медиите за своята дейност и 

законодателни инициативи. Освен изпращането на прессъобщения  по 

конкретен повод, пресконференции и семинари, се увеличи  участието 

на представители на Камарата в тематични предавания в няколко 

телевизии и радия. 

През годината ръководството на камарата даде 4 пресконференции за 

националните медии. Тази форма за комуникация с медиите беше 

предприета, за да се постигне по-широко информиране на 

обществеността за дейността ни.  

На 17 май на пресконференция в гр. София беше отчетена дейността на 

Камарата през 2015 г. В нея участваха председателят Георги Дичев, 

председателят на Дисциплинарната комисия Мария Цачева и Стоян Якимов 

- член на Съвета на камарата. На журналистите беше предоставена 

статистика за работата на ЧСИ през 2015 г. – събрани суми, 

образувани дела и тенденциите, които се наблюдават. Мария Цачева 

запозна медиите с дисциплинарната практика на КЧСИ, както и с все 

по-засилващия се контрол чрез извършване на проверки на канторите на 
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ЧСИ. Георги Дичев предостави информация за направените предложения 

от Камарата за промени в ГПК и Семейния кодекс. Голям интерес 

предизвика предложението за промени в Семейния кодекс, свързани с 

предаването на деца и отказ за плащане на издръжка. Журналистите 

бяха запознати и с предложенията на КЧСИ за промени в ГПК – 

въвеждане на електронни търгове и запори, създаване на гаранции за 

несеквестируемите вземания по банкови сметки, разширяване обхвата на 

обжалваемите действия на ЧСИ, образуване на делата по постоянен 

адрес и др. Пресконференцията беше широко отразена във вестници, 

електронни медии и телевизии – около 40 публикации. 

На 23 август беше дадена 

пресконференция, на която 

председателят Георги Дичев 

представи предложението на 

Камарата малките вземания да се 

събират извънсъдебно при 

съгласие на длъжника. Тази идея 

намери широк отзвук не само в 

медиите, но и в обществото, тъй 

като по този начин ще се намалят 

разноските при събирането на 

т.нар. „комунални вземания“, 

като отпадне такса юрисконсулт, 

която събират монополистите. Публикациите бяха в над 40 медии, като 

БНТ и телевизия Bloomberg направиха специални предавания на тази 

тема.  

Две пресконференции бяха дадени във връзка с откриването и 

закриването на информационната кампания на Камарата на частните 

съдебни изпълнители в партньорството с Националното сдружение на 

общините в Република България. В пресконференцията на 21 ноември  за 

откриване на кампанията участва Гинка Чавдарова, изпълнителен 

директор на сдружението. Председателят на Камарата Георги Дичев 

представи кампанията и нейните цели, като на журналистите беше 

предоставен  списък с приемните по общини и информационната брошура 

„Как да защитим правата си като длъжници и кредитори“. Г-жа 

Чавдарова предложи тази кампания да продължи и през пролетта в 

общините, които не са взели участие. Същият ден беше качено 

съобщение в сайта на КЧСИ за стартиране на кампанията и беше обявен 

графика на приемните. Заключителната пресконференция беше на 17 

декември, когато приключи кампанията. Те бяха отразени отново в 

около 40 медии, като вестниците „ Монитор“ и „Телеграф“ направиха 

репортажи от приемната в София. БНТ2 в специални репортажи представи 

кампанията в Добричко и 

Русенско. 

През 2016 г. бяха 

организирани станалите вече 

традиция два семинара на 17 

юни и 17 декември с 

ресорните журналисти, които 

отразяват дейността на 

Камарата на ЧСИ.  Голям 

интерес предизвика семинарът 

на тема „Трансгранично 

изпълнение на съдебни актове 
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– изпълнение на български актове в Гърция и на гръцки актове в 

България“.  Гости на семинара бяха представители на Камарата на 

частните съдебни изпълнители на Гърция, водени от председателя 

Георгиос Митсис.  Съдебните изпълнители обсъдиха проблемите, които 

срещат в работата си при трансграничното изпълнение на съдебни 

актове и се обединиха около идеята, че е необходима промяна във 

вътрешното законодателство на двете страни, което ще позволи обмен 

на данни между камарите и ускоряване на изпълнителния процес. Беше 

обсъдена идеята за провеждане на Балканска конференция по въпросите 

на трансграничното изпълнение с участието на всички балкански 

страни. Журналистите от националните медии участваха в семинара като 

им бяха предоставени данни за делата в двете страни.  БНР и БНТ 

направиха специални предавания в правните им рубрики „Законът и 

Темида“ и „Законът и ние“ с интервюта на двамата председатели Георги 

Дичев и Георгиос Митсис. 

На семинара, проведен на 17 декември, пред журналистите беше 

представена концепцията и целите на регистрираното „Европейско 

училище по принудително изпълнение“ и неговият изпълнителен директор 

Драгомир Йорданов. Председателят на камарата Георги Дичев предостави 

статистика за работата на ЧСИ за първите 6 месеца на миналата 

година. И двата семинара бяха отразени в над 35 медии, като 

журналистите заявиха, че те са от голяма полза за тях, тъй като им 

се предоставя възможност да се запознаят в детайли с изпълнителния 

процес. 

На кръглата маса „Електронно правосъдие, електронно съдебно 

изпълнение и електронни търгове “, организирана с представители на 

частни съдебни изпълнители от Литва, Латвия и Естония, бяха поканени 

представители на медиите. Поради спецификата на материята кръглата 

маса беше отразена в специализираните медии, като БНТ направи 

отделно предаване, посветено на електронните търгове и постигнатото 

в трите страни. 

През 2016 г. имаше стотици публикации в националните и регионални 

медии, които отразиха дейността на Камарата на ЧСИ. Много често са 

искани интервюта от Председателя и представители на гилдията по 

важни за гражданите въпроси. Трябва да се отбележи, че в тези 

материали нямаше негативно отношение към частните съдебни 

изпълнители. Ако е имало такова, то е само по конкретни случаи, но 

почти винаги журналистите са търсели и становището на Камарата. 

Негативизъм и нападки, стигащи до откровени лъжи, са изказвани само 

от конкретни политици и представител на държавна организация. Може 

да се направи извод, че преките контакти с журналистите са 

изключително полезни, защото позволяват те да се запознаят с 

правомощията и дейността на съдебните изпълнители, законодателните 

промени, които предлага КЧСИ, и да зададат пряко своите въпроси. 

Изграждането на взаимно доверие е изключително важно за независимото 

и обективно отразяване на работата на частните съдебни изпълнители. 

През ноември и декември 2016 г. Камарата на ЧСИ проведе за втори път 

информационна кампания „Как да защитим правата си като длъжници и 

кредитори“. Първата беше през 2014 г. като „Ден на отворените 

врати”. Резултатите показаха, че тя е от полза както за хората, така 

и за съдебните изпълнители в тяхната работа. 

Целта на кампанията бе да улесни чрез информация гражданите, когато 

са страна в изпълнителното производство – длъжник или кредитор. 
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Втората важна цел беше да се запознаят гражданите с функциите на 

частните съдебни изпълнители – те не взимат решения, а изпълняват 

съдебните актове като работят по закони, приети от Народното 

събрание. Липсата на минимум правни познания на гражданите е една от 

основните причини за провеждане на информационна кампания. 

За първи път Камарата се обърна за партньорство към Сдружението на 

общините в Република България. Това беше изключително важно, тъй 

като показва, че държавата с нейните органи и институции стои зад 

Камарата на ЧСИ. Партньорството на  общините е от полза и в работата 

на кметовете при събиране на местните данъци и такси. Това беше 

подчертано от изпълнителният директор на сдружението Гинка 

Чавдарова. 

Освен „Денят на отворените врати“, за кампанията беше подготвена и 

брошурата „Как да защитим правата си като длъжници и кредитори“, 

която беше поставена в приемните. 42 областни, окръжни и малки 

общини се включиха в инициативата, като най-много бяха във Видински, 

Русенски, Благоевградски и Добрички регион. Над 500 граждани 

посетиха приемните, които се проведоха в сградите на общинските 

администрации. Само в Добричко в „Деня на отворените врати“ 

участваха 120 граждани. 

Беше проведена анонимна анкета между гражданите, която показа, че 

70% от анкетираните не познават правата си, а голяма част не знаят 

към кого да се обърнат, ако са длъжници или кредитори. Повечето от 

посетилите на приемните са длъжници, очевидно хора, които по 

финансови причини не могат да си позволят адвокат. Доколкото има 

взискатели, те са по трудови дела. Но почти 100% от тях подкрепят 

идеите на КЧСИ за промяна в законодателството – социалните плащания 

да не се запорират, въвеждането на електронния запор, малките по 

размер задължения да не минават през съд и въвеждането на електронни 

търгове. Най-често задаваните въпроси от гражданите бяха за 

разноските по делото, възможността за обжалване на постановлението 

за разноските, възможностите за разсрочено плащане на задълженията, 

правата и задълженията на съдебния изпълнител, последиците от 

неплащане на задълженията и др. 

Информационната кампанията показа, че гражданите не знаят правата си 

и обществото има нужда от придобиване на минимум правни знания, 

както и че ефективността е по-голяма, когато различни институции 

обединят усилията си. 

Членовете на Камарата редовно получаваха през годината и изготвяните 

от КЧСИ прескниги /общо 5 на брой за 2016 г,/, съдържащи 

отразяването във всички медии на събитията и дейностите на КЧСИ, а 

именно: 

 „Отчет на дейността на ЧСИ за 2015 г.. Законодателни 

предложения“  – 19.05.2016 г.; 

 „Трансгранично изпълнение на съдебните решения в България и 

Гърция“ – 21.06.2016 г. 

 „Частното съдебно изпълнение и предлаганите промени в 

законодателството“, 25.08.2016 г. 

 „Как да защитим правата си като длъжници и взискатели“ – 

24.11.2016 г. 
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 „Информационна кампания на КЧСИ и НСОРБ. Европейско училище по 

принудително изпълнение. Данни за дейността на ЧСИ за първото 

полугодие на 2016г.“ – 20.12.2016 г. 

През лятото на 2016 г. в. 

„Стандарт“ организира конкурс 

на тема: „Новата генерация: 

Юристите”. За наше голямо 

удовлетворение младите помощник 

– частни съдебни изпълнители 

Петя Вълкова и Тодор Софрониев 

взеха първа награда в конкурса 

в категорията „Частни съдебни 

изпълнители”. Призовете за млад 

юрист бяха връчени на 14 юли на 

тържествена церемония в 

Софийския университет Св. 

„Климент Охридски”. Събитието 

беше посветено на 25 -годишнината от приемането на Конституцията от 

Седмото велико народно събрание. Двамата помощник частни съдебни 

изпълнители благодариха на организаторите за високото отличие и 

заявиха, че за тях е особена чест да получат тази награда, която ще 

бъде стимул в работата им. Петя Вълкова е помощник в кантората на 

ЧСИ Стоян Якимов, а Тодор Софрониев в кантората на ЧСИ Милен 

Бъзински. Те са олицетворение на желаната от всеки работодател 

комбинация „млад професионалист“ и безспорно притежават всички 

качества, за да бъдат отличени с тази награда, защото обществото 

трябва да научи и за другата страна на професията ЧСИ. Като част от 

съдебната система, това е важно звено в обществените отношения 

и добрите примери трябва да се популяризират. 

Наградите на двамата бяха връчени от зам.-министъра на правосъдието 

Вергиния Мичева, която заяви, че без съдебни изпълнители и най-

доброто съдебно решение ще остане лист хартия, като подчерта, че 

частните съдебни изпълнители са най-проверявани от МП. 

 

3.4. Контрол върху дейността на ЧСИ 

ЧСИ упражняват една от най-контролираните професии. Освен Камарата, 

контрол над нея прилагат още седем институции – Министерство на 

правосъдието чрез два вида инспектори – финансови и тези по ЗСВ, МВР 

и прокуратурата, ДАНС, НАП, окръжните съдилища, КЗЛД.  

Министерство на правосъдието и Съветът на КЧСИ провеждат независимо 

един от друг политика на контрол и надзор над дейността на ЧСИ и 

следят за прилагането на закона, устава и Етичния кодекс. Проверките 

се извършват както по конкретни жалби, така и върху цялостната 

дейност на канторите на ЧСИ. Контролът над гилдията, осъществяван 

чрез Министерство на правосъдието /съдебни и финансови инспектори/ и 

самоконтролът, оказван чрез проверки в канторите и разглеждане на 

жалби от страна на Съвета на Камарата и неговите помощни органи – 

КПЕ и КПВКДЧСИ, е силен и стриктен. Даваме си сметка, че в нашата 

гилдия, както и в повечето професионални гилдии, отделни членове не 

винаги спазват правилата. 

Избраното в началото на 2015 г. ръководство на КЧСИ влезе в мандат с 

категоричната заявка за затягане на контрола в гилдията и спазване 
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на закона от всички кантори. КЧСИ започна да изпълнява нова 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 беше да установи актуалното 

състояние, евентуални нарушения и порочни практики в професията. 

Всички кантори с установени нарушения /общо 35 на брой/ получиха 

препоръки за отстраняване на нередностите в срок от 6 месеца. 

Вторият кръг проверки беше проведен в периода м. март – м. юли 2016 

г. и той беше фокусиран върху проверка за отстраняването на 

констатираните несъответствия от добрите практики. Като резултат от 

тези повторни проверки, проверяващите установиха, че в 32 кантори 

препоръките на Съвета на КЧСИ са взети предвид и пропуските са 

отстранени. В 3 от канторите беше установено, че нарушенията са 

частично отстранени или изобщо не са, поради което Съветът на 

Камарата поиска образуване на дисциплинарни производства за тези 

трима колеги. 

Комисията по правни въпроси и контрол на дейността на ЧСИ /КПВКДЧСИ/ 

е помощен орган към Съвета на Камарата по смисъла на чл. 30 т. 5 от 

Устава на Камарата, с мандат от три години. Комисията се състои от 

20 членове. Ръководи се от председател и двама зам.- председатели. 

Съветът на Камарата определя председателя измежду членовете й и той 

участва по право в заседанията на Съвета. От компетенциите на 

КПВКДЧСИ е да извършва: Методологическо и организационно 

обезпечаване на дейностите по текущо наблюдение и последващ контрол 

върху работата в канторите на ЧСИ /с оглед заложените в нормативната 

база правила и норми за работа на ЧСИ/; Проверки в канторите на ЧСИ 

– тематични или по жалби и сигнали срещу ЧСИ до Съвета на Камарата, 

както и осъществяване на последващ контрол; Събиране, 

систематизиране и анализ на информация за работата в канторите на 

ЧСИ; Даване на становища до Съвета на Камарата по общи правни 

въпроси и такива в областта на съдебното изпълнение.  

Комисията по професионална етика (КПЕ) е помощен орган към Съвета на 

Камарата по смисъла на чл. 30 т. 5 от Устава на Камарата, ангажиран 

с прилагането, тълкуването и усъвършенстването на Етичния кодекс, с 

мандат от три години. КПЕ действа в рамките на КПВКДЧСИ. Комисията 

по професионална етика се назначава от Съвета на Камарата и се 

състои от 9 члена, избрани между гласуваните от ОС представители по 

чл. 10 т. 11 от Устава на Камарата. От компетенциите на КПЕ е: Да 

събира, систематизира, анализира и обобщава информация за дейността 

и поведението на частните съдебни изпълнители с цел актуализиране и 

усъвършенстване прилагането на Етичния кодекс; Да обобщава 

съществуващите професионални практики чрез интервюта; Да прави 

предложения за усъвършенстване на Етичния кодекс въз основа на 

идентифицираните практики на частните съдебни изпълнители и 

настъпилите промени в правната, организационната и социално-

икономическата рамка на професията.  

Съветът на КЧСИ през изминалата година беше и ще бъде безкомпромисен 

спрямо колеги, които умишлено са извършили нарушения. През 2016 г. 

ръководният орган на Камарата е поискал да се образуват 30 

дисицплинарни производства срещу ЧСИ, за сравнение 2015 г. исканията 

са били 19, 2014 г. – 18, 2013 г. – 12. Решенията на Съвета за 

търсене на дисциплинарна отговорност през 2016 г. са два пъти повече 

от тези на МП, което оборва тезата на недоброжелатели за липсата на 

контрол на принципа „гарван гарвану око не вади“. От своя страна, 
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Дисциплинарната комисия (ДК) също правеше необходимото, като 

постанови множество решения с налагане на сериозни наказания, 

включително и няколко «лишаване от правоспособност». Комисията, 

която въпреки че формално е част от КЧСИ, на практика е изцяло 

независим независим орган, е постановила 63 решения, с които е 

наложила 4 порицания, 38 глоби, 2 предупреждения за лишаване от 

права и рекордните 6 лишавания от права. През 2016 г. 

Дисциплинарната комисия на КЧСИ извърши огромна по обем работа, като 

всичките й членове работиха изключително безпристрастно и отговорно. 

Следва да се отбележи и ясно изразената тенденция в практиката на 

ВКС по тези дела да не се толерира поведение на ЧСИ, прекрачващо 

закона и правилата.      

Продължава тенденцията за увеличаване на постъпващите в КЧСИ жалби, 

които за 2016 г. са 620, за сравнение: 2015 г. - 522, 2014 г. - 449, 

2013г. - 484. Камарата се отнася изключително сериозно към 

контролната си дейност, като отделя значителен ресурс за извършване 

на проверка по всяка една жалба. Голяма част от всяко заседание на 

Съвета е посветено именно на разглеждането на постъпилите сигнали и 

оплаквания. Значителна част от гражданите не са запознати не само с 

правата и процедурите, но и с функциите и правомощията на ЧСИ, като 

несправедливо обвиняват ЧСИ за действията на другата страна в 

процеса, за съдебните решения и заповедните производства, за 

натрупаните лихви и разноски за съдебни такси, адвокати и 

юрисконсулти, за наложени запори на социални помощи, пенсии и 

заплати по банкови сметки и т.н. От друга страна, съдебното 

изпълнение по своя характер представлява силно конфликтна дейност, 

при която принудително се навлиза в личната и имуществената сфера на 

една от страните в процеса и е нормално от това да има недоволни. От 

голямо значение за броя на жалбите е и силното ограничаване на 

възможностите с новия ГПК за обжалване на действията на съдебните 

изпълнители пред съда. Статистиката на КЧСИ сочи именно това – от 

2009 г. рязко се увеличават подадените жалби, към момента 

увеличението е двойно. Затова и Камарата предлага да се разшири 

кръгът на обжалваните действия по реда на ГПК. Не на последно място 

следва да се отчита, че средно годишно у нас се образуват около 200 

хил. изп. дела., процентът на 620-те жалби отнесени към тях е едва 

0.3. Разбира се, за КЧСИ всяка една основателна жалба е от голямо 

значение, всеки един потърпевш от някакво нарушение заслужава цялото 

ни внимание и затова отделяме толкова голям ресурс и усилия за 

контролната ни дейност.          

Началото на м. октомври 2016 г. беше и реалният старт на новата 

деловодна система на КЧСИ. Неразривна част от нея е и Електронната 

система за статистика, мониторинг и контрол. Тя дава възможност за 

извеждането на цялата налична информация за дейността всеки частен 

съдебен изпълнител – дела, отменени действия от съда, подадени срещу 

него жалби, дисциплинарни производства, констатирани нарушения, 

наказания,  препоръки и т.н. Системата съдържа и дисциплинарната 

практика, както и съдебна такава и ще се ползва от контролните 

органи, а нейни отделни модули – и от всички частни съдебни 

изпълнители.  

3.5. Международно сътрудничество 

Камарата на частните съдебни изпълнители е пълноправен член на 

Международния съюз на съдебните изпълнители (МССИ) - организация, 
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създадена през 1952 г., която понастоящем обединява 87 държави от 

цял свят.  

Целта на МССИ е да представлява членовете си пред международните 

организации и да осигурява добро сътрудничество с националните 

професионални организации. Съюзът работи за подобряване на 

националното процесуално право и на международните договори и полага 

всички усилия за насърчаване на идеи, проекти и инициативи за 

подпомагане на напредъка и издигането на независимия статут на 

съдебните изпълнители. МССИ е член на Икономическия и Социален съвет 

на Обединените нации. МССИ участва в работата на Хагската 

конференция по частно международно право, по-специално — 

в планирането на конвенции, отнасящи се до връчването на 

изпълнителни заповеди и до изпълнителната процедура. Съюзът е член 

със статут на постоянен наблюдател на Европейската комисия за 

ефективност на правосъдието (ЕКЕП, фр. CEPEJ) на Съвета на Европа. 

Съюзът участва също в критиките и коментарите, насочени към 

отварянето на Европейска съдебна мрежа по гражданско и търговско 

право от Европейската комисия към правните професии. Освен това, 

МССИ понастоящем участва в работата на групата «Форум за 

правосъдие», сформирана от Европейската комисия, както и в нейния 

проект за електронно правосъдие. През последните няколко години МССИ 

работи върху един амбициозен проект, насочен към създаването на 

Световен кодекс на изпълнителните процедури, в сътрудничество с 

професионалисти от областта на правото и университетски 

преподаватели от цял свят. Кодексът вече е изготвен, приет и 

разпространен сред държавите – членки. Съюзът участва и в 

проучвателни мисии, свързани с правителствата и международните 

органи. 

Българската Камара на частните съдебни изпълнители е пълноправен 

член на МССИ от 2005 г. и редовно плаща годишната си вноска за 

членство в световната организация. 

На 15 април 2016 г. наш представител участва в Солун на международна 

конференция на ЕвроМед (UIHJ EuroMed), с участието на представители 

на Гърция, Франция, Испания, Португалия, Мароко, Алжир, Кипър, 

Тунис, Албания. 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 съдебните изпълнители в Солун, президентът на Националната 

камарата на Гърция – г-н Ефтимиос Прекетис и от президента на МССИ – 

г-жа Франсоаз Андрю. 
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И тази година българските ЧСИ спечелиха купата на футболния турнир, 

който Камрата на частните съдебни изпълнители организира традиционо 

за колеги от съседни държави и представители на български инститцуии. 

Пет отбора се включиха 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. Всички 

участници получиха специални плакети с логото на КЧСИ, както и албуми 

със снимки и видео от мачовете и празничната вечерна част от 

събитието. 

От 18 до 20 май 2016 г. 

българска делегация взе участие 

в пролетния Постоянен съвет на 

МССИ, който се проведе в гр. 

Лисабон, Португалия. 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. 

Административният директор Анелия Главанова и членът на Съвета 

Мариана Кирова потвърдиха подкрепата на българската Камара за 

създаването на ЕССИ. 

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. 

В началото на м.юни 2016 г. 

Съветът на Камарата откликна и на 

поканата на Македонската камара на 

съдебните изпълнители за участие в 

честването на техния 10-годишен 

юбилей. Форумът по случай празника 

на македонските колеги уважиха 

Георги Дичев, Елица Христова, Иван 

Хаджииванов и Васил Недялков. Нов 

закон за частното съдебно 

изпълнение влезе в сила в 

Македония от м. август. Основната 

промяна в закона е въвеждането на 

извънсъдебно събиране на 

"комунални" вземания без съд и директно от ЧСИ. Разпределението на 
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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. Срещи от подобен 

характер винаги са полезни заради общуването на съдебни изпълнители 

от различни държави, обмяната на идеи и опит, както и създаването на 

трайни приятелства.  

VII международна научно – практическа конференция на Руската служба 

на съдебните пристави на тема "Ред за изпълнение на вземания с 

неимуществен характер, 

проблемни въпроси и път за 

решаването им" се проведе в 

столицата на Република 

Башкортостан Уфа от 9 до 11 юни 

и събра съдебни изпълнители от 

20 държави. 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. Българската камара представиха Таня Маджарова, член на 

Съвета, Тодор Луков, заместник - председател на Комисията по правни 

въпроси и контрол на дейността на ЧСИ и ЧСИ Делян Николов от Бургас. 

Ако си длъжник в Китай и не плащаш, могат 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. Тези и други примери от работата 

на съдебните изпълнители бяха представени и обсъждани по време на 

конференцията. Всяка страна представи доклад за основните проблеми 

при изпълнението на непарични вземания. На конференцията беше 

обсъден и презентиран Световният кодекс за принудително изпълнение. 

Българските ЧСИ използваха срещата, за да проведат разговори с 

колеги относно практиката за електронни търгове, които Камарата 

предложи да се въведат и в нашата страна. 

В рамките на мисията на Международния валутен фонд в България, на 9 

септември 2016 г., за трети пореден път в седалището на КЧСИ се 

проведе традиционната среща на представители на МВФ с членове на 

Съвета на Камарата на ЧСИ. Представителите от Правния департамент на 

МВФ старши съветник Жозе Гаридо и съветник Наталия Стетсенско 

поставиха на обсъждане своите въпроси към ръководството на Камарата. 

Темите на тазгодишната среща, зададени от МВФ бяха: 1) Развитие 

(напредък) в областта на публичните продани на недвижими имоти, 

поради необслужени кредити и последни тенденции; 2) несъстоятелност 

и индивидуално принудително изпълнение, осъществявано от ЧСИ, и 3) 

Потенциални тенденции за по - нататъшно развитие. По време на 
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дискусията бяха представени и коментирани основни теми на 

принудителното изпълнение, свързани с позитивните и негативни 

тенденции на развитие в областта на публичните търгове на недвижими 

имоти. Беше представена работата на КЧСИ с институциите. По време на 

дискусията бяха споделени проблемите пред ЧСИ в изпълнение на 

дейността им – държавни и общински такси на администрацията, 

достъпът до информация по електронен път. Обсъди се обмена на 

документи по електронен път в духа на инициативите за електронно 

правителство. Бяха цитирани добрите практики в България – Регистър 

на публичните продажби и Централен регистър на длъжниците. По време 

на разговорите нашите представители не пропуснаха да отбележат и 

вижданията си за необходимото развитие в областта на принудителното 

изпълнение – спешно въвеждане на системата за налагане на запори по 

електронен път, достъп на ЧСИ до имотен регистър и копия от 

актовете; създаване на регистър на запорите на МПС, 

вписване/заличаване на възбрани по електронен път и др. 

Представянето на Камарата на ЧСИ беше в позитивен тон, съчетано с 

конкретно поставяне на проблемите на гилдията за подобряване на 

средата на дейност. 

По покана на държавната служба съдебните изпълнители на Казахстан, 

на 23 и 24 септември Александър Дачев и Тодор Луков взеха участие в 

конференция на тема “Законодателна подкрепа за изпълнение на 

съдебните решения“. 

На 20 октомври 2016 г. Чешката камара на съдебните изпълнители също 

чества своя юбилей – 15 години от създаването на професията частен 

съдебен изпълнител в страната и учредяване на националната камара. 

Георги Дичев и Васил Недялков бяха нашите представители, които 

уважиха събитието. Честването бе организирано под формата на 

международна конференция и вечерен коктейл. 

От 16 до 19 ноември 2016 г. частни съдебни изпълнители от Литва, 

Латвия и Естония бяха на официално посещение на Българската камара 

на частните съдебни изпълнители. Цел на посещението бе гостите да 

споделят опита си в предоставянето на електронни услуги в съдебното 

изпълнение като запознаят с този опит българските институции. 

Делегацията бе приета от министъра на правосъдието Екатерина 

Захариева, която посочи, че електронното правосъдие е приоритет за 

нейния екип и изрази изрази съжаление, че не е стигнало време за 

въвеждането му. Делегацията бе приета и от Комисията по правни 

въпроси в 43-то Народно събрание и нейния председател Данаил 

Кирилов. Той също изрази съжаление, че времето на парламента не е 

стигнало за приемане на промените в ГПК, голяма част от които са 
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предложени от КЧСИ и възприети от правителството и депутатите – 

създаване на гаранции за несеквестируемите вземания по банкови 

сметки, засилване на съдебния контрол върху действията на ЧСИ, 

въвеждане на електронни търгове и др. 

Електронните търгове, които се реализират успешно в Литва, Латвия и 

Естония, са само един от примерите за „дигиталните успехи“ на 

принудително изпълнение в тези държави. Въвеждането на онлайн 

продажби на имущество у нас, наред с възможността за доброволни 

търгове, са промени, които Камарата предлага и защитава вече повече 

от година. Опитът на балтийските държави в електронизацията на 

изпълнителния процес е проучен в детайли от българската Камара и 

стана основа за промени в ГПК, които тя предложи на депутати от 

парламента и в работните групи на Министерство на правосъдието. През 

юли 2016 г. заместник – председателят на КЧСИ Елица Христова заедно 

с ЧСИ Марияна Кирова, ЧСИ Захари Запрянов и ЧСи Делян Николов бяха 

на посещение в Прибалтика и проведоха срещи с председателите на 

трите професионални организации и с представители на правосъдните им 

министерства.  

Визитата на делегацията приключи с кръгла маса на тема „Електронно 

правосъдие, електронно съдебно 

изпълнение и електронни търгове”. 

Кръглата маса бе организирана от 

КЧСИ и се проведе в конферентната 

зала на Съдебната палата в София. На 

нея присъстваха представители на 

законодателната, изпълнителната и 

съдебната власт. Форумът бе 

приветстван от зам.- министъра на 

правосъдието г-жа Петя Тянкова. 

Гостите от Литва, Латвия и Естония 

направиха презентации на системите си за електронни търгове, след 

което се проведе дискусия. Дискусията бе изключително важна и 

полезна за нас. Опитът на прибалтийските държави в електронното 

съдебно изпълнение ще помогне много за бъдещите ни действия за 

въвеждането му в България. 

В трите държави всички принудителни 

вземания са възложени на частни съдебни 

изпълнители. Освен че няма държавни, в 

Естония няма и публични изпълнители. Също 

като в България, е налице законово 

ограничение за броя на ЧСИ. В Естония 

работят 47 съдебни изпълнители, в Литва - 

123, а в Латвия - 101. Правомощията на 

съдебните изпълнители са по-широки в 

сравнение с България. Те изпълняват 

функции на синдици в производствата по 

несъстоятелност на търговци и физически 

лица, извършват действия по установяване 

на факти, връчване на всякакъв вид книжа, 

извънсъдебно събиране на задължения и други. Всички държави 

разполагат с единен софтуер, чийто собственик е държавата, с 

изключение на Естония, където собствеността е на Камарата.  

Литва първа въвежда електронните търгове през 2012 г., две години 

по-късно те започват да се прилагат в Латвия и Естония и 
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функционират по начина, описан от българската Камара в проекта за 

изменение на ГПК. На срещите българските ЧСИ получиха практически 

съвети по отношение на законопроекта, свързани с работата на 

софтуера. Всеки наддавач може да провежда вътрешна кореспонденция с 

администраторите на сайта и с ЧСИ за конкретния търг, в който 

участва, като кореспонденцията се пази в програмата. Към всяко 

обявление се прикачва задължително оценката на вещото лице и снимки. 

В Литва всички депозити се събират в организацията, която поддържа 

софтуера и тя одобрява кандидатите, а не ЧСИ. Там плащането се прави 

само по банка. В Естония и Латвия депозитите се изплащат при ЧСИ и 

той след получаването одобрява кандидата. В Литва и Латвия качването 

на обявление е платено, а в Естония е безплатно, тъй като софтуерът 

е собственост на Камарата. 

Естония има и трангранична система, изработена по европейска 

програма. CEPT - Cross Border Enforcement Proceeding Tool служи за 

размяна на информация, книжа, изпращане на изпълнителни титули, 

следене на резултати. Позволява размяна на документи по Регламенти 

805/2004, 1215/2012, 1896/2006, 606/2013 и 861/2007. Ако имате 

длъжник в друга страна например в Гърция, няма нужда да се обръщате 

към ЧСИ в Гърция, а чрез ЧСИ във вашата страна и посредством CEPT се 

извършват всички справки за лицето. 

От 23 до 25 ноември 2016 г.  зам.- председателят на Камарата на ЧСИ 

Елица Христова и административният секретар Анелия Главанова взеха 

участие в заседанието на Постоянния съвет на МССИ и Съвета на 

европейските президенти, които тази година се състояха в гр. Париж, 

Франция. В дневния ред на Постоянния съвет бяха включени следните 

основни теми: учредяване на Европейски съюз на съдебните изпълнители 

/ЕССИ/ и избор на ръководството му; приемане на доклада за дейността 

на МССИ за 2015 г.; връзки на МССИ с Европейските и световни 

институции по въпросите на съдебното изпълнение; споразумения за 

сътрудничество с университети от различни държави; доклади за 

дейността на субсидиарните организации Евронорд, Евромед и 

Евродунав; дейността на научния институт «Жак Иснард»; финансов 

доклад за 2015 г.; изказвания на делегациите; състояние и развитие 

на дейностите по текущите проекти на МССИ – електронно правосъдие, 

СТОБРА; комуникации и издания на МССИ и др. 
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Зам.- председателят на КЧСИ Елица Христова изнесе слово пред 

престижната аудитория на световния форум, като акцентът на 

изказването й беше поставен създаването от КЧСИ на Европейското 

училище по принудително изпълнение. Колегите от европейските държави 

ни поздравиха сърдечно за тази чудесна инициатива, пожелаха ни успех 

и изразиха подчертан интерес към кооперация и сътрудничество по 

организирането на бъдещи съвместни обучителни иницативи и проекти за 

обучение и повишаване на професионалната квалификация на съдебните 

изпълнители 

 

3.6. Услуги, предоставяни на членовете на Камарата 

През 2016 г. Камарата на частните съдебни изпълнители продължи да 

полага целенасочени усилия в насока поддръжка и  развитие на 

комплекса от електронни и други услуги, които предлага на своите 

членове.  

3.6.1. Развитие на електронната среда и технологии  

Основен приоритет в дейността на КЧСИ от самото й създаване е 

електронният достъп до информацията за длъжниците, както и 

извършване на изпълнителни действия по електронен път. Със собствени 

сили и средства създадохме и непрекъснато развиваме Регистъра на 

длъжниците и Регистъра на публичните продажби, които значително 

подобриха прозрачността и информираността в обществото, улесниха  

бизнеса и гражданите при търсенето и реализирането на сделки за 

покупка на имущество. Сайтът за продажбите има милиони посещения от 

потребители в страната и чужбина, като в Камарата дори постъпи 

искане от кмет на община на него да се публикуват препратки и към 

търговете на общините, тъй като цените, които се постигат от ЧСИ са 

много по-високи от тези при продажба от съответната община. Този 

пример е показателен за адекватността на новите предложения на КЧСИ 

за промени в ГПК, които да позволяват провеждането на електронни 

търгове и доброволни продажби на имоти от длъжниците чрез една 

бъдеща електронна платформа. 

Като потвърждение за нашата воля и подкрепа за инициативата на 

правителството на Република България за въвеждане на електронно 

правосъдие, през м. ноември 2016 г. по инициатива на Камарата на ЧСИ 

беше организиран и проведен международният форум с участието на 

ръководствата на Прибалтийските държави – Литва, Латвия и Естония. 

Целта на посещението бе гостите да споделят опита си в 

предоставянето на електронни услуги в съдебното изпълнение и по 

специално в електронните търгове, които те са въвели. Иницативата на 

Камарата срещна отклик и пълна ангажираност от страна на 

изпълнителната и законодателната власт в РБългария в лицето на 

Министерство на правосъдието и правна комисия на Народното събрание. 

Ръководителите на тези две авторитетни институции заявиха своята 

твърда подкрепа за предложените проекти за електронизация на съдебно 

– изпълнителните процедури, като още веднъж подчераха, че 

електронното правосъдие е приоритет в работата на техните екипи.  

През изминалата година отделихме значителен човешки и финансов 

ресурс, за да автоматизираме процесите, работата и информацията в 

КЧСИ, включително и по отношение на статистиката, дисциплинарната и 

съдебната практика, дейността не само на администрацията и органите, 

но и на всеки отделен член на Камарата. От началото на 2016 г. в 
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Камарата функционира Централизирана информационна система за 

интегрирана обработка на статистическата информация от 6-месечните и 

годишните отчети на ЧСИ. Електронната система за статистика на 

дейността на ЧСИ облекчава неимоверно работата в нашата организация. 

За ЧСИ и за администрацията на Камарата отпадна изцяло 

необходимостта от изготвяне, изпращане и съответно ръчно обработване 

на отчетите на ЧСИ на хартиен носител. През м. октомври 2016 г. 

внедрихме и вече реално функционира единната електронна деловодна 

система на КЧСИ. Проектът бе реализиран в неговата цялост. Огромният 

по обем архив от документи на КЧСИ за последните десет години беше 

дигитализиран и пренесен като база данни в системата.  

3.6.1.1. Регистър на публичните продажби /РПП/ 

Стартът на първия интернет 

сайт „Регистър на публичните 

продажби“ беше през лятото на 

2009 г. В края на 2011 г. бе 

внедрен успешно нов уеб 

базиран регистър, отговарящ 

на нарасналите изисквания на 

потребителите частни съдебни 

изпълнители и ползващите го 

външни клиенти. След 

създаването му Камарата 

провежда постоянен мониторинг 

за работата му и това до 

началото на 2014 г. доведе до 

няколко доработки, 

подобряващи функционалността 

му. Важен успех за КЧСИ, 

гарантирал успешното му развитие, беше постигнат в края на 2012 г. и 

началото на 2013 г. С решение на ВСС, по повод изменението на чл. 

487, ал. 2 ГПК, Централният регистър на публичните продажби се 

утвърди като основна и задължителна за водене електронна база данни 

на провежданите по реда на ГПК продажби от частните съдебни 

изпълнители в страната. През 2016 г. екипът на Камарата продължи 

наблюдението на работата му и на коректното попълване на данните от 

частните съдебни изпълнители. В резултат на този мониторинг в края 

на отчетната година Съветът на КЧСИ възложи на изпълнителя нов пакет 

от доработки на Регистъра на публичните продажби, които ще бъдат 

изпълнени и ще влезят в действие още в първите месеци на 2017 г. 

За изминалите дванадесет месеца на 2016 г. страницата на РПП е 

посетена от 828 932 уникални IP - адреса, но поне два пъти повече 

уникални посетители са влизали в сайта предвид факта, че много 

компютри се използват от повече от едно лица, както и че зад някои 

IP - адреси стоят множество отделни потребители /например 

корпоративен клиент с много компютри и потребители/. Това е 

намаление от 0,09% на уникалните посетители на страницата, в 

сравнение с 2015 г., когато този брой е бил 829 646. Най – вероятно 

е констатираното намаление да се дължи на факта, че публикуваните 

обявления за публични продажби през 2016 г. са били по-малко в 

сравнение с тези за 2015 г. През 2016 г. в Регистъра на публичните 

продажби на Камарата на частните съдебни изпълнители са публикувани 

50 818 броя обяви за продажби на имущество /за сравнение 52 949 за 

2015 г./. От тях:  за недвижими имоти 45 646 броя обяви /за 
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сравнение 47 161 бр. за 2015 г./; за МПС – 1 751 броя обяви/за 

сравнение 1 959 бр. за 2015 г./ и на движими вещи  - 3 421 броя 

обяви /за сравнение 3 829 бр. за 2015 г./.  

Обявените на сайта ни продажби на недвижими имоти през 2016 г. по 

окръжни съдилища са разпределени както следва:  

Посоченият по-горе брой посетители са влизали на страницата 

3 503 866 пъти и са разгледали общо над 42 859 580 страници. Средният 
брой страници, които преглежда един посетител, е 12 бр. на всяко 

посещение, като посетителите са прекарвали на сайта средно около 8 

минути при всяко посещение. Среднодневно сайтът е бил посещаван от 

около 2 271 посетители /за сравнение през 2015 г. този брой е бил 

2273/.  

3.6.1.2. Централен регистър на длъжниците /ЦРД/ 

Централният регистър на длъжниците е създаден като централизирана 

база данни още през 2011 г. Първоначалната система беше в 

експлоатация от началото на 2011 г. до септември 2014 г. Изцяло нов 

софтуер на ЦРД беше възложен, изпълнен 

и заработи към м. октомври 2014 г. 

Същият функционира и към днешна дата.  

Към настоящия момент в Регистъра на 

длъжниците са качени приблизително 

1 537 000 бр. /един милион петстотин 

тридесет и пет хиляди/ изпълнителни 

дела на всички ЧСИ в страната. От тях 

висящите дела са 1 017 500 бр., а общо 

прекратените и свършени дела са 

приблизително 497 000 бр. 

Регистърът на длъжниците е в постоянна 

ежедневна експлоатация от 

потребителите – частните съдебни изпълнители, фирми, граждани и 

корпоративни клиенти /предимно банки, небанкови финансови 

институции, застрахователни и лизингови дружества/. За последните 

три години броят на издадените справки значително се е увеличил в 

сравнение с първите три години от неговия старт. През 2016 г. са 

издадени общо 22 510 бр. справки от ЦРД, от които 17 715 бр. от 

различни фирми и граждани и 4 795 бр. – от корпоративните ни клиенти 

Софийски 

градски 

Софийски 

окръжен 

Благоевгра

д 
Бургас Варна 

Велико 

Търново 
Видин 

5446 1831 2299 5108 3126 1986 668 

Враца Габрово Добрич Кюстендил 
Кърджал

и 
Ловеч Монтана 

654 1413 1902 825 276 1608 397 

Пазарджи

к 
Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра 

1828 674 1688 2474 397 1776 506 

Сливен Смолян 
Стара 

Загора 
Търговище Хасково Шумен Ямбол 

1052 1299 1921 447 2447 979 619 
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/За сравнение 2015 г. - 21 184 бр. справки; 2014 г. - 29 126 бр. 

справки/. 

В администрацията на КЧСИ работи един служител със съответното 

образование и квалификация на постоянен трудов договор, който е 

отговорен за прекия мониторинг и нетехническа поддръжка на ЦРД. Това 

решение от една страна, намалява разноските на Камарата за външни 

услуги и от друга страна, позволява значително да се подобри 

комуникацията на екипа на Камарата с членовете на гилдията и 

клиентите на ЦРД по въпроси и проблеми, свързани с регистъра. 

Наблюдението на функционалността на ЦРД от служителя на Камарата 

значително подобрява и облекчавва цялостната работа по развитието на 

системата. За 2016 г. се констатира ръст на приходите от ЦРД в 

сравнение със заложеното в актуализирания ни годишен бюджет (около 

11% над предвидените приходи), респ. с 15 % повече от прогнозирания 

в началото на годината брой на издадените справки.  

 

3.6.1.3. Деловодна система на КЧСИ 

През отчетната 2016 г. проектът за изграждане и въвеждане в 

експлоатация на единна електронна деловодна система на Камарата на 

ЧСИ беше реализиран в своята цялост. В края на м.юни 2016 г. 

приключи дигитализацията на служебния архив на КЧСИ. Огромният по 

обем набор от документи в Камарата за последните десет години беше 

сканиран и пренесен като база данни в системата. 3 октомври беше 

денят на реалния старт на новата деловодна система на КЧСИ. 

Целите, които сме си поставихме с проекта, бяха чрез 

електронизацията на работните процеси да увеличим продуктивността и 

вътрешната организация на Камарата, да подобрим ефективността на 

работата на всички нейни органи. Оптимизацията на документооборота в 

нашата организация ни помага да управляваме ефективно съдържанието, 

както на хартиените, така и на електронните документи. С помощта на 

системата се автоматизират работните процеси, дефинират се и 

създават лесно задачите за служителите на Камарата и за нейните 

органи. Системата е създадена така, че да се интегрира успешно в 

съществуващата вече ИТ среда. С нея ще можем да получаваме оптимален 

обмен на информация и документи с трети системи, с облекчено 

администриране. В рамките на дейностите на Камарата по дигитализация 

на архивните документи, създадохме дигитален архив, чрез който се 

разшири и улесни достъпът до архивните документи, без да се 

застрашава тяхното физическо състояние. Деловодната система, която 

внедрихме, осигурява възможност за работа с електронните копия на 

дисциплинарните дела и преписките. Чрез Модула „Дисциплинарна и 

съдебна практика“, включващ решения на ДК, решения на окръжни 

съдилища и решения на ВКС, могат да се сортират и търсят документи 

по различни критерии - какви дисциплинарни наказания са налагани по 

дисциплинарни дела в зависимост от определено нарушение на дадена 

правна норма, на правила от Етичния кодекс или Устава на КЧСИ. По 

този начин се формира един своеобразен дисциплинарен кодекс, който 

ще помага на санкциониращите органи в дейността им по установяване 

на нарушения и постановяване на актовете им, респективно на частните 

съдебни изпълнители в дейността им. Чрез наличната в базата данни 

информация относно жалби, дисциплинарни производства, искове за 

вреди, застраховки и др. данни за всеки един частен съдебен 

изпълнител, системата позволява да се събират данни бързо по 
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електронен път и да се систематизират; да се известява автоматично 

ЧСИ относно неизпълнение в срок на негови задължения – например, че 

не си и подал отчета, или не е подновил застраховката си и т.н.  

3.6.1.4. Електронни запори  

Въпреки положените усилия, завършихме и започваме поредна година с 

надеждата, че най-после законодателят ще прояви политическа воля за 

приемането на нужните промени в Гражданския процесуален кодекс, 

които да направят възможно въвеждането на електронните запори на 

практика. Във внесения в края на 2015 г. в Народното събрание проект 

на ЗИД за ГПК са разписани много добри и работещи текстове. 

Съвместно с Министерство на правосъдието предварително изготвихме в 

суров вид и проект за Наредбата по чл. 450а от ГПК, така че имаме 

основания за оптимизъм. Електронните запори са азбучен пример за 

„възможностите“ на администрацията, за които стана дума по-горе. При 

положение, че таксите по изпълнението се намаляват в някои случаи 30 

пъти, да не се въвеждат електронните запори вече 5-6 години е 

абсурдно. 

Важността на „електронния запор“ за Камарата и цялата система на 

принудително изпълнение предопределя консолидирането на политическа 

воля за въвеждането му като първостепенна задача за ръководството на 

КЧСИ и през 2017 г. 

3.6.2. Обучение 

Реализираните умерен брой обучения през изминалата 2016 г. могат да 

бъдат приети за оптимален резултат, предвид факта, че ръководството 

на КЧСИ изпълняваше една наситена с различни приоритети годишна 

програма. По отношение тематиката на учебния план следва да се 

отбележи, че разглежданите теми бяха актуални, с оглед встъпването в 

длъжност на 43 нови членове на Камарата, които имаха нужда от 

встъпително и последващо обучение по проблематиката от практическата 

си дейност като частни съдебни изпълнители. 

Ако навлезем в периметъра на изначалната подготовка на обучението 

във ВУЗ на кандидат - юристи, то в областта на изпълнителното 

производство, обучението е пестеливо. Завършилите юристи не са 

подготвени добре за работа в изпълнението на съдебните решения. В 

самите юридически факултети като че ли не се обръща желаното 

внимание на изпълнението на съдебни решения. Вниманието се насочва 

към исковото производство, а когато изпълнителният лист е факт, 

работата по него става предизвикателство за представляващите 

страните в него. Написаната литература по темата не е многобройна, а 

практиката на съдилищата - разнопосочна. Един съществен детайл 

относно процеса на създаване на практика в изпълнителното 

производство, е че съгласно ГПК, възможността за уеднаквяване на 

практика е предоставена на ВКС. Произнасянето на ВКС по въззивни 

решения, с  противоречива практика, е с мотивирани решения, които 

тълкуват закона. Тези решения са задължителни за правоприлагане - 

чл.291 от ГПК. За голямо съжаление на действащите ЧСИ, действията се 

обжалват едноинстанционно – контролно-отменителната инстанция е 

Окръжен съд, съвпадащ с района на действие на ЧСИ. Изключение от 

общото правило са два  текста, касаещи разпределението на 

постъпилите суми - чл.463 от ГПК, и постановлението за определяне на 

равностойност на повредена или погубена вещ - чл.521 от ГПК. Тази 

ограничена  възможност за контрол от по-горестоящ съд, води до 

създаването на различна практика на ЧСИ. Решенията в немалко случаи 
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са противоречиви по еднотипни казуси и създават предпоставки за 

порочни практики от страна на ЧСИ, съобразяващи се с местното 

становище на контролно–отменителната инстанция. 

Всичко гореизложено налага политиката на КЧСИ в областта на 

обучението да бъде активна и прецизна. Още със създаването на нашата 

съсловна организация, ресорът „Обучения” е поставен от Съвета на 

Камарата като един от приоритетните за развитието и стабилизирането 

на професията. От 2008 г. досега КЧСИ, провеждаше със собствени сили 

и средства значителен брой обучителни семинари за ЧСИ, служители в 

кантори и външни представители на други юридически гилдии. 

Проблематиката се съобразява със законодателните промени, с нуждата 

на ЧСИ от уеднаквяване на практиката по определени норми. Видът и 

честотата на провежданите обучителни курсове от КЧСИ се определя и 

до голяма степен от интереса на членовете на гилдията и от външни 

потребители. От голямо значение за Съвета на КЧСИ са резултатите от 

анкетните карти на участниците. Анкетните карти дават една реална 

оценка на организираните от КЧСИ обучения по години. От тях се 

добива представа за качеството на предложения продукт за обучение, 

нивото на преподавателите и уменията им да адаптират дадена тема за 

нуждите на съдебното изпълнение, съдържанието на учебния материал. 

Лекторите, които са поканени да участват в обучителните програми на 

КЧСИ, са изявени имена в областта на гражданското, данъчното, 

вещното, търговското и европейското право. При съставянето на 

програмите, се стараем в екипа от преподаватели да участват и 

обучители от КЧСИ, когато темата позволява това. От друга страна, 

наши лектори – частни съдебни изпълнители, често биват канени за 

преподаватели от други съсловни организации в организирани от тях 

семинари на тема «Изпълнително производство по реда на ГПК». 

В последните няколко години в програмите ни за обучение все по-често 

се включват семинари досежно конкуренцията между универсалното и 

индивидуалното принудително изпълнение, както и обучения на 

счетоводна тема, касаеща финансовите аспекти на дейността на 

съдебните изпълнители. Интересът към уеднаквяване и показване на 

добри практики в областта на счетоводството се породи от 

упражняването на контрол върху дейността на ЧСИ от финансовите 

органи на държавата и МП, респ. от отправените препоръки за 

прецизиране на дейността, вследствие на извършените проверки. 

Методологията на КЧСИ за обученията е разработена по начин, който да 

създаде от една страна, равномерност на обученията, а от друга – 

систематичност на същите.  

През 2016 г. бяха проведени общо 4 курса по различни теми /за 

сравнение: през 2015 г. броят на семинарите е бил 5/, касаещи 

работата на ЧСИ, ПЧСИ и техните служители в канторите. Броят на 

преминалите обучение участници в семинарите, организирани от КЧСИ 

през отчетния период е 274. /за сравнение: през 2014 г.  този брой е 

бил 442/.  
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧЕБЕН ПЛАН 2016 г. 

  

Месец, място на 

провеждане 

Дата Тема на обучението Брой 

присъствали 

участници 

 

Април 2016  

София 

22 и 23 април Принудително 

изпълнение от ЧСИ. 

Права, задължения, 

правомощия и 

отговорности 

47 

Май 2016  

К.к. Златни пясъци 

23 и 24 януари Принудително 

изпълнение по ДОПК. 

Практически казуси 

и въпроси. 

Конкуренция на 

универсалното 

принудително 

изпълнение с 

индивидуалното. 

Европейско 

законодателство в 

сферата на 

съдебното 

изпълнение 

87 

Октомври 2016 

Пловдив 

29 и 30 октомври Финансови аспекти в 

дейността на ЧСИ. 

Данъчни задължения на 

ЧСИ по ЗДДС 

45 

Ноември 2016  

София 

 

11 и 12 ноември Вещно право и 

процедури по 

прилагането му в 

сферата на 

съдебното 

изпълнение 

95 

   ОБЩО: 274 

участници, 

преминали 

обучение 

Обобщените данни от анкетните карти на участниците в семинарите, 

основният състав на които се състои от ЧСИ и техни служители, сочат, 

че добрите тенденции се запазват, удовлетвореността на колегите от 

качеството на обученията за 2016 г. е на същото ниво като 

предходната година. 

Разбира се, анкетираните винаги имат препоръки за подобряване и 

разширяване на тази дейност относно съдържанието на учебния 

материал, преподавателите, броя и цената. 

Горното ясно се илюстрира със следната таблица: 
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Оценка на организираните от КЧСИ обучения по години 

 Цялостна 

оценка 

Преподаватели Съдържание 

на учебния 

материал 

Цена 

 

Брой 

проведени 

семинари за 

годината 

2010 г.  4.47 4.72 4.75 4.66 
4.31 

2011 г.  5.00 5.06 5.10 4.97 4.78 

2012 г.  4.97 5.03 4.93 4.95 4.76 

2013 г.  5.02 4.85 5.00 4.84 4.80 

2014 г.  4.77 4.70 4.69 4.62 4.65 

2015 г. 4.89 4.89 4.88 4.58 4.75 

2016 г. 4.90 4.86 4.97 4.65 4.61 

Разбира се, основният двигател на горното е интересът от страна на 

ЧСИ и все по-нарастващият такъв от страна на външни за гилдията 

лица, имащи контакти с работата на частните съдебни изпълнители. Ето 

защо съпричастието на всички членове на Камарата към усилията на 

Съвета на КЧСИ логично би довело до повишаване на качеството и 

ефективността на предлаганите обучения. Идеите ни за тематиката и 

формите им са важни, защото основно ние се ползваме от тях, затова и 

адмирираме предложенията на колегите в тази насока.  

 

3.6.3. Европейско училище по принудително изпълнение /ЕУПИ/ 

Отчетната 2016 г. ще бъде запомнена и с едно значимо за Камарата на 

ЧСИ събитие – учредяването на Европейско училище по принудително 

изпълнение. Това беше една отдавнашна наша мечта и сме 

удовлетворени, че след повече от 11 години успяхме да я превърнем в 

реалност! 

Необходимостта от създаването на ЕУПИ се обуславяше от ред 

закономерни причини, които години наред бяха анализирани в тяхната 

съвкупност и след прецизен анализ на резултатите от прилаганата до 

момента обучителна стратегия на КЧСИ, а именно: 

- Бързо променящото се законодателство; 

- Европейските измерения на принудителното изпълнение и все по-

широкото му регулиране на ниво Европейски съюз;  

- Международни измерения. Има все по-голям брой случаи на 

трансгранично изпълнение; 

- Изоставане от други юридически професии, най-вече съдии и 

прокурори. Доклад на ЕК за съдебното обучение за 2015 г. сочи, 

че във всички (28/28) страни -членки има организирано обучение 

за съдии, в почти всички (27/28) – за прокурори. 32% от съдиите 

са преминали поне едно обучение по европейско право или право 
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на друга страна-членка, 29% от прокурорите, срещу 14% от 

съдебните изпълнители; 

- Липса на предварително обучение за ЧСИ, за разлика от съдии, 

прокурори и адвокати; 

- Наличие на законодателно изискване. Според чл. 29, ал. 2 от 

ЗЧСИ – „Частният съдебен изпълнител е длъжен да повишава 

квалификацията си, както и да въвежда в работата, да обучава и 

напътства помощниците и служителите си.” 

Тези основания бяха база за вземането на едно балансирано и 

далновидно управленско решение от ръководството на Камарата на 

частните съдебни изпълните в посока на подобряване на качеството на 

предлаганите обучителни услуги за представителите на професията 

относно повишаването на тяхната професионална квалификация.  

На 14 октомври 2016 г. Съветът на Камарата на частните съдебни 

изпълнители учреди фондация с наименование „Европейско училище по 

принудително изпълнение”, действаща в обществена полза. Училището 

получи своята съдебна регистрация с решение №1 от 17.11.2016г. на 

СГС, Т.О.VI – 15 състав 

Основните цели на училището са:  

- Обучение, поддържане и повишаване квалификацията на съдебните и 

публичните изпълнители, на служителите в канторите на ЧСИ, както и 

на синдиците; 

- Обучение на представители на юридическите и други професии по 

основните въпроси и практическата проблематика на принудителното 

изпълнение, приложението на европейското право в случаите на 

принудителното изпълнение на трансгранични съдебни актове и актове 

за усвояване на публичните вземания; 

- Подготовка на обучаваните представители на юридическите професии 

за прилагане правото на Европейския съюз, запознаване с 

международното право и правото на други държави в областта на 

принудителното изпълнение; 

- Осъществяване на международни контакти и сътрудничество със сходни 

организации; 

- Развитие и подпомагане на научната дейност и публикациите в 

областта на правните и сходни науки, по-специално в областта на 

принудителното изпълнение.  

ЕУПИ е отворено за всички желаещи да придобият познания в областта 

на принудителното изпълнение у нас и в Европа, независимо дали са 

юристи или не. 

3.6.4. Електронен обмен на данни с НАП 

Практиката по прилагането на споразумението с НАП за взаимодействие 

и обмен на информация показа, че има редица проблеми, отстраняването 

на които изисква активна позиция и работа от страна на Камарата на 

частните съдебни изпълнители. И през 2016 г. представители на КЧСИ 

разговаряха и провеждаха проактивни срещи с представители на НАП за 

подписването на ново споразумение или допълване на сега действащото 

за разширяване обхвата на услугите. Основна ни цел в призмата на 

електронните услуги е да се премине от web-заявки и получаване на 

информация по е-мейл, към пълноценен обмен на данни с 
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информационната система на НАП в една широка интеграционна 

електронна платформа. За съжаление до края на отчетния период не 

успяхме да стигнем до подписване на така очакваното ново 

споразумение между КЧСИ и НАП и да започне реалната работа по 

реализиране на този така значим за ежедневната работа на ЧСИ проект. 

В този смисъл, целта ни е през 2017 г. да продължим усилията в тази 

посока.  

3.6.5. Информационни и административни услуги 

Анализът на резултатите от изминалата 2016 г. показва, че членовете 

на Камарата, с малки изключения, са доволни от начините на 

използване на комуникационните инструменти. От една страна, те са 

удовлетворени от получаваната информация относно дейностите на 

Камарата. От друга страна, изпитват сигурност, че имат надеждна 

обратна връзка с административния екип и ръководството на КЧСИ и че 

могат да получат съвет и подкрепа 

по въпроси и проблеми, касаещи 

ежедневната динамика в канторите. 

Уважават коректното, адекватно и 

професионално обслужване, което 

получават през годината. 

Всеки член на Камарата има 

отговорността за изграждане на 

имиджа на професията. 

Професионалната дейност и морала 

на всеки ЧСИ има пряко отражение 

върху дейността и авторитета на 

неговите колеги. ЧСИ има правото 

да изисква актуална информация и 

качествени услуги, но има и задължението да спазва правилата и 

политиките, приемани от ръководните органи на Камарата.  

Стремим се да обновяваме регулярно интернет страницата на КЧСИ. 

Поддържаме активни 24/24 часа в денонощието и двата национални 

регистъра – РПП и ЦРД. Много добри са оценките на ЧСИ, участвали в 

годишната анкета по отношение на тези услуги: 5.18 за сайта на КЧСИ; 

5.43 за Регистъра на длъжниците и 5.31 за Регистъра на продажбите. 

/за сравнение с 2015 г. – 5.29 за сайта на Камарата; 5.45 за ЦРД и 

5.37 за РПП/.  

В секцията «Съдебна практика» публикуваме съдебни решения, 

постановени от съдилищата на Република България във връзка с 

принудителното изпълнение. След 11 години ефективна работа на 

частните съдебни изпълнители, вече се натрупа известна съдебна 

практика под формата на важни съдебни актове по съдебното 

изпълнение. Ние публикуваме тези решения, за да са в полза на 

страните в изпълнителния процес, както и с цел уеднаквяване на 

практиката на съдебните инстанции в цялата страна. Като допълнение, 

можем да добавим, че от края на 2016 г. вече имаме събрана и 

обобщена съществуващата дисциплинарна и съдебна практика, като 

същата е предоставена за ползване от членовете на Камарата в 

действащата вече нова системата за деловодство и управление на 

процесите на КЧСИ. 

Секция «Важни документи» в частта «Правни норми на ЕС» съдържа 

всички основни европейски директиви, регламенти, процедури и 

инструкции, касаещи трансграничното изпълнение на съдебни решения и 
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задълженията на съдебните изпълнители в РБългария, произтичащи от 

членството на страната ни в Европейската общност. Секция „Въпроси и 

отговори“ в интернет - страницата съдържа допълнителна информация за 

граждани и има възможност да се задават конкретни въпроси чрез 

формата за обратна връзка. 

В секция «Обучения» постоянно обновяваме информацията за предстоящи 

семинари, организирани от Камарата на ЧСИ. Раздел «Регистър на ЧСИ» 

поддържа на сто процента най-актуалните данни за частните съдебни 

изпълнители, помощник – частните съдебни изпълнители и свързаните с 

тях обстоятелства. 

През 2016 г. продължихме традицията за издаването на информационен 

бюлетин на Камарата. Той е инструмент за вътрешна комуникация в 

гилдията и периодично и систематизирано информира нейните членове за 

основните дейности, процеси, законодателни промени и важни 

тенденции, които имат отношение към професията на частния съдебен 

изпълнител.  Целта на информационния бюлетин е да предоставя 

информация за дейността на Камарата, да разпространява национални и 

регионални инициативи на Камарата и нейните членове, като по такъв 

начин е полезен за цялата професионална общност. Бюлетинът за 

първото шестмесечие на отчетната година беше изпратен до всички ЧСИ 

в края на м.юли. До края на м. януари 2017 г. ще бъде готов и 

бюлетина за второто шестмесечие на отминалата година. 

Информационният бюлетин се разпространява в електронен формат. Той се 

изпраща по електронните пощи на ЧСИ, на техните кантори и сътрудници. 

Информационният бюлетин се адресира и до традиционните партньори на 

Камарата – организации на бизнеса, на банките, омбудсман и др. В 

бюлетина за 2016 г. бяха представени основни изводи от годишните 

статистически доклади на ЧСИ за предходните няколко години, 

информационни кампании на КЧСИ, изпълнение по сключени споразумения с 

институции, новини за съдебното изпълнение от света, партньорски 

инициативи, официални становища на Камарата по законадателни промени и 

др.  

С цел максимална информираност на своите членове за всички 

публикации в медиите, отразяващи дейността на частните съдебни 

изпълнители, и тази година Камарата поднови договора с Българска 

Телеграфна Агенция за услугата «Електронен пресклипинг» - 

проследяване на зададена тема в емисиите на БТА, онлайн и печатни 

издания в националните и регионалните медии. Посредством абонамента 

на Камарата за тази услуга, членовете на КЧСИ получават възможно 

най-пълната информация от националните и регионални медии по темата 

«съдебно изпълнение». Ръководството на Камарата счита, че в тази 

инициатива и инвестиция има смисъл и искрено се надява да сме 

полезни на членовете с тази услуга и през 2016 г.  

През отчетния период Камарата продължи да извършва и стандартните 

административни услуги за своите членове – вписвания и заличавания от 

Регистъра на частните съдебни изпълнители, промени на обстоятелства по 

Регистъра, администриране на ЦРД и другите регистри, поддържани от 

КЧСИ, събиране, обобщаване и анализ на статистика и информация за 

дейността на ЧСИ, издаване на удостоверения, служебни бележки и други 

документи, издаване на служебни карти, калъфи и знаци, разпространение 

на изданията на КЧСИ, документооборот, администриране на жалби,  

цялостно админинистриране на дисциплинарния процес по дисциплинарните 

производства и подпомагане работата на ДК на КЧСИ, организиране на 

национални и регионални форуми, обученията и мн.др. За да бъдат 
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максимално информирани за вземаните от Съвета на КЧСИ решения по време 

на неговите заседания, както и за резултатите от изпълнението им, 

всички членовете на Камарата получават регулярно по е-мейл протоколите 

от заседанията в пълния им обем. 

 

3.6.6. Услуги в процес на развитие 

Един от основните приоритети за развитието на Камарата през 

следващата година е приемането от Народното събрание на 

предложенията ни за усъвършенстване на законодателството – ГПК и 

подзаконовата нормативна уредба в сферата на съдебното изпълнение. 

Ще продължим да работим усърдно за събиране на публичните вземания 

на държавата и общините, за оптимизиране на контрола за спазване на 

закона и Етичния кодекс, включително и по отношение на нелоялната 

конкуренция и засилена работа с институциите и медиите.   

Още в началото на 2015 г. ръководството на КЧСИ стартира един 

изключително важен проект, при който крайната цел е цялата 

информация по изпълнителните дела да се получава по електронен път. 

Става въпрос за събрана на едно място информация за длъжниците от ГРАО, 

АГКК, Имотен регистър, Търговски регистър, НОИ, НАП, КАТ, митници и пр. 

Освен това електронната платформа ще освободи взискателите, 

съответно и ЧСИ от тежкия и бавен процес на администриране на всяка 

една отделна държавна такса, което в немалко случаи води и до 

ощетяване на кредиторите, тъй като докато се събира информацията за 

имуществото на длъжниците, някои от тях успяват да прехвърлят 

активите си. Платформата ще позволи и електронен обмен на 

задължителни според процесуалните закони съобщения по изпълнителните 

дела, каквито са например тези до НАП за публични задължения на 

длъжниците. За реализацията на проекта и през цялата отминала 2016 

година се провеждаха множество срещи между КЧСИ, нашият партньор 

„Информационно обслужване“ АД и всички възможни институции, от които 

черпим информация по делата. Нашите партньори от «Информационно 

обслужване» разполагат с нужния технически и финансов потенциал, да 

обезпечат тази електронна система. За пореден път се убеждаваме как у 

нас проект, който е в интерес на хората, бизнеса и държавата, 

съответно и на институциите и който ще намали разходите, се спъва, 

бави и неглижира. На ниво ръководства получаваме разбиране и 

съгласие, но след това се намесват „експертите“ в съответните 

заинтересовани институции и проблемите започват. Колкото и да е 

трудно и да ни се пречи, ние няма да се откажем и през 2017 година 

ще продължим усилята, докато не постигнем крайната цел, която е в 

унисон с най-добрите европейски практики и Препоръките на Съвета на 

Европа за принудителното изпълнение.    

Деловодната система на КЧСИ вече е факт. Хардуерно и софтуерно 

системата е обезпечена. Масивите от информация са интегрирани в 

програмата. От началото на октомври до края на 2016 г. с нея работеха 

служителите от администрацията, а с отделни модули – и членовете на 

Съвета на Камарата. В началото на 2017 г. ще се извършат настройките за 

достъп както на останалите ръководни органи на КЧСИ, така и на членове 

на организацията. Достъп ще бъде даван само на ЧСИ чрез строго 

индивидуални потребителски имена и пароли. По този начин всеки частен 

съдебен изпълнител ще има възможност да се запознава в реално време с 

информацията в своето лично досие, както и с цялата налична съдебна и 

дисциплинарна практика по принудителното изпълнение, събрана и обобщена 

до този момент в системата. Надяваме се с реализацията на този мащабен 
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проект да сме били максимално полезни на всички колеги и 

административната ни съвместна работа да премине на един качествено нов 

етап – отговарящ на всички европейски критерии за една модерна, 

законова и ефективна дейност.  

Надяваме се през 2017 г. най – после да стане факт и въвеждането на 

системата за налагане на запори по електронен път. Иницативата е в 

ръцете на изпълнителната и законодателната власт. Довеждането на 

проекта до успешен край ще докаже волята им за въвеждането на един 

модерен европейски подход в съдебно – изпълнителните процедури, който 

ще доведе до намаляване около 30 пъти на таксите за гражданите и 

бизнеса.  

През 2017 г. планираме възлагането и реализирането на доработки в 

Регистъра на публичните продажби и Централния регистър на длъжниците – 

с цел подобряване и оптимизиране на основни техни модули и 

функционалности, които към края на изминалата година се оказаха морално 

остарели и непригодни за бърза и ефективна работа с двата регистъра. 

Тъй като настоящият сайт на КЧСИ работи от 2011 г. и вече се забелязват 

съществени пропуски и несъвършенства в неговия интерфейс, през новата 

година ще възложим на изпълнител изработка на изцяло нов и модерен сайт 

на нашата професионална организация. 

2017 г. ще бъде и годината, в която ръководството на Камарата ще положи 

максимални усилия за институционализирането и набиране на скорост в 

дейностите по обученията на Европейското училище по принудително 

изпълнение. Като част от тези усилия, очакваме развитие и на проекта за 

дистанционни обучения /уебинари/, чрез който системата за обучения за 

повишаване на професионалната квалификация на ЧСИ и техните служители 

ще премине на един качествено нов етап – модерен, съвремен и европейски 

подход.  

Продължаваме и с търсенето на пазара в съответствие с нуждите на 

Камарата от закупуване на нов офис. Да се надяваме, че през 2017 г. 

тази инициатива ще завърши успешно и Камарата ще разполага с нов и 

модерен офис – седалището на организацията ни в гр. София. 
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Д О К Л А Д 

за 

дейността на Дисциплинарната комисия 

при Камарата на частните съдебни изпълнители за 2016 година 

 

 

 

Уважаеми колеги, 

Представяме на Вашето внимание доклад за 

дейността на Дисциплинарната комисия към 

Камарата на частните съдебни изпълнители, 

за 2016г. 

І. Статистика „Жалби“ 

През 2016г. в Камарата на ЧСИ постъпилите 

жалби са 620, като и през тази година се 

запазва наложилата се вече трайна 

тенденция за техния висок брой. През 

предходната 2015 г. броят им е бил 522, 

през 2014 г. – 449, а през 2013 г. - 484. 

За по-голям контраст в сравнение с предходни години постъпилите 

жалби през 2012 г. са 419; през 2011 г. – 369, през 2010 г. са 325, 

през 2009 г. – те са 282 броя и през 2008 г. - 205. Представяме и 

количествено разпределение на постъпилите жалби по години. 

 

 
 

В сравнение с предходните години, постъпилите жалби през 2016г. са в 

следното процентно увеличение: 

- спрямо 2008г. - над 200% увеличение; 

- спрямо 2009г. - 120% увеличение; 

- спрямо 2010г. - 91% увеличение; 

- спрямо 2011г. - 68% увеличение; 

- спрямо 2012г. - 48% увеличение; 

- спрямо 2013г. – 28% увеличение; 
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- спрямо 2014г. –38%; 

- и в сравнение с предходната 2015г. – 19%. 

Запазената тенденция на голям брой постъпили жалби съвсем не 

означава и голям брой основателни такива. От постъпилите през 2016 

г. 620 жалби, 386 са неоснователни, по 91 са отправени препоръки, 

без разглеждане са 32, по 34 от тях е взето решение за образуване на 

дисциплинарно производство, по 77 предстои разглеждане през 2017 г. 

В абсолютни стойности данните са следните: 62,26% от всички 

постъпили жалби са неоснователни; по 14,68% са отправени препоръки; 

без разглеждане – 5,16%; по 5,48% от тях Съветът на Камарата на ЧСИ 

е взел решение за образуване на дисциплинарно производство и 12,42% 

от постъпилите жалби предстои разглеждане от Съвета на Камарата на 

ЧСИ през 2017 г. 

Представяме и разпределение на жалбите, както и на сигналите с 

характер на жалба по резултат. 

 

 
 

 

В сравнение с предходната 2015г. анализът показва, че в процентно 

отношение данните са сходни, а именно:  

 

 2015г. 2016г. 

Неоснователни 63,03% 62,26% 

Препоръки 15,52% 14,68% 

Образувани ДП 4,98% 5,48% 

Без разглеждане 3,26% 5,16% 

За предстоящо разглеждане 13,21% 12,42% 

 100% 100% 

Представеният анализ показва за запазилата се тенденция на 

сравнително голям брой постъпили жалби и през 2016 г. Статистиката 

показва, че средно постъпват по 52 жалби на месец, 13 на седмица и 

по пет жалби на всеки два работни дни! 
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Анализът показва, че това се дължи основно на нарастващия брой на 

изпълнителните дела – новообразувани и висящи. Следва да се отчете и 

фактът, че към края на 2015 г., броят на действащите частни съдебни 

изпълнители е 202. 

Информацията свидетелства от една страна, за повишаване доверието на 

обществото към Камарата на ЧСИ, като точен и справедлив коректив за 

работата на съдебните изпълнители, като една ефективна институция, 

действаща демократично, прозрачно и справедливо. А от друга, за 

съжаление се запазва тенденцията за големия брой на недобри практики 

по изпълнителните дела от страна на някои частни съдебни 

изпълнители. Това показва и сравнително големият брой жалби, по 

които са отправени препоръки и по които са взети решения за 

образуване на дисциплинарни производства. 

Важно е да се отбележи, че срещу почти 30% от действащите частни 

съдебни изпълнители няма постъпили жалби в Камарата за 2016г. срещу 

техни действия! 

ІІ. Статискита за дейността на Дисциплинарната комисия за 2016 г. 

От 2006 г. до края на 2016 г., Дисциплинарната комисия към Камарата 

на ЧСИ е образувала общо 297 дисциплинарни производства срещу частни 

съдебни изпълнители. Дисциплинарната комисия се е произнесла с общо 

292 решения по тях. Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗЧСИ производството се 

образува по искане на министъра на правосъдието или по решение на 

Съвета на Камарата. Според този критерий, цифрите са следните: 

2006 г. – 5 ДД - три дисциплинарни производства по решение на 

Съвета на Камарата и едно по искане на министъра на правосъдието и 

едно по искане и на двата органа; 

2007 г. - 4 ДД - три от Съвета на Камарата, едно от министъра 

на правосъдието; 

2008 г. – 15 ДД - пет от Съвета на Камарата, девет от министъра 

на правосъдието и едно по искане и на двата органа; 

2009 г. - 21 ДД - петнадесет от Съвета на Камарата, шест от 

министъра на правосъдието; 

2010 г. – 21 ДД - десет от Съвета на Камарата, единадесет о 

тминистъра на правосъдието; 

2011 г. – 17 ДД - седем от Съвета на Камарата, девет от 

министъра на правосъдието и едно по искане и на двата органа; 

2012 г. – 16 ДД - единадесет от Съвета на Камарата, пет от 

министъра на правосъдието; 

2013 г. – 30 ДД - десет от Съвета на Камарата, осемнадесет от 

министъра на правосъдието и две по искане и на двата органа; 

2014 г. – 75 ДД – дванадесет от Съвета на Камарата, петдесет и 

седем от министъра на правосъдието (четири от тях са образувани по 

паралелни съдебна и финансова проверка), и шест по искане и на двата 

органа; 

2015 г. – 47 ДД – четиринадесет от Съвета на Камарата, двадесет 

и шест само по искане на министъра на правосъдието, пет по искане и 

на двата органа и две са върнати от ВКС за ново разглеждане; 

2016 г. – 46 ДД – двадесет и шест от Съвета на Камарата, 

единадесет само по искане на министъра на правосъдието, четири по 

искане и на двата органа и пет са върнати от ВКС за ново 

разглеждане. 



 57 

Статистиката показва, че от образуваните общо 297 дисциплинарни 

производства по решение на Съвета на Камарата са образувани 116 

производства (над 39%), по искане на министъра на правосъдието – 161 

(повече от 54%) и 20 са образувани по искане и от двата органа 

(приблизително 7%). 

 

 
 

 

Както бе казано по-горе, Дисциплинарната комисия се е произнесла 

общо с 292 решения. По години статистиката е следната: 

- 2006 г. – постановено едно решение. 

- 2007 г. – постановени шест решения. 

- 2008 г. – постановени четиринадесет решения. 

- 2009 г. – постановени деветнадесет решения. 

- 2010 г. – постановени шестнадесет решения. 

- 2011 г. – постановени шестнадесет решения. 

- 2012 г. – постановени двадесет и едно решения. 

- 2013 г. – постановени двадесет и пет решения. 

- 2014 г. – постановени четиридесет и четири решения. 

- 2015 г. – постановени шестдесет и седем решения. 

- 2016 г. – постановени шестдесет  и три решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1
6

14
19

16 16
21

25

44

67
63

ПОСТАНОВЕНИ РЕШЕНИЯ
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През изтеклата 2016 г. ВКС се е произнесъл с 50 решения, като 

резултатите са както следва: 

• оставя в сила – 24; 

• отменя – 14; 

• отменя и връща на Дисциплинарната комисия – 9; 

• изменя – 2; 

• оставя без уважение жалбата – 1; 

 

 
 

Съветът на Камарата на ЧСИ на свои заседания, проведени през 2016 

г., е взел 40 решения за образуване на дисциплинарни производства.  

През 2016 г. от министъра на правосъдието са постъпили общо 15 

искания за образуване на дисциплинарни производства, като по 11 от 

тях са образувани дисциплинарни производства само по искане на 

министъра, 4 са съвместно с решения на Съвета и обединени в едно 

производство. 

По образуваните само през отчетната 2016 г. 46 дисциплинарни 

производства, Дисциплинарната комисия е постановила 33 решения. 

Останалите 13 са както следва: обявени за решаване – 7 на брой и 

насрочени/за насрочване за разглеждане през 2017 г. – 6 на брой. От 

постановените 33 решения единадесет са влезли в сила (обжалвани са 

били три - две потвърдени от ВКС и едно е върнато на ДК и осем не са 

обжалвани), осем са в производство пред ВКС и по четиринадесет тече 

срок за обжалване.  

През цялата 2016 г. Дисциплинарната  комисия е постановила общо 60 

решения.  

Запазена е тенденцията Дисциплинарната комисия да налага наказание 

„глоба“, като с 39 от тези 60 решения се е произнесла с такова 

наказание; наложила е четири наказания „порицание“; отхвърлила е две 

искания за образуване на дисциплинарно производство; наложила е шест 

дисциплинарни наказания „лишаване от правоспособност“; две 

„предупреждение за лишаване от правоспособност“; прекратила е три; 

три е оставила без уважение и с едно решения се е произнесла, че не 

налага дисциплинарно наказание. 
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Влезлите в сила решения през 2016 г. са 74. 

Запазва се и през миналата година тенденцията за голямата 

натовареност на дисциплинарните състави. Дисциплинарна комисия е 

провела 66 заседания. 

Отново се запазва тенденцията за обявяване на решенията на 

Дисциплинарната комисия в срок. 

През 2016 г. – 60 решения са  постановени, както следва: 

- до 1 месец – 24 решения или близо 52% от постановените 

решения през 2015г.; 

- от 1 до 3 месеца – 16, което е близо 37% от постановените 

решения през 2015г.; 

- от 3 до 6 месеца – 12 или 5% от постановените решения през 

2015г.; 

- от 6 месеца до 1 година – 6 решения, което прави малко над 3% 

от всички постановени решения през 2015г.; 

- над 1 година – две решения, което прави малко над 3% от 

всички постановени решения през 2015г. 

От постановените през 2016 г. 60 решения на Дисциплинарната 

комисия, 23 са влезли в сила още същата година. От тези 60 решения, 

обжалвани пред ВКС са 26 решения, като касационната инстанция се е 

произнесла, както следва: 

• потвърдени – 4; 

• отменени – 2; 

• върнати на ДК – 3; 

• 3 са обявени за решаване и по 12 има насрочено заседание през 

2017г.; 

• по останалите две  - нередовността на жалбите не е била 

отстранена в срок и ВКС няма произнасяне. 

Като безспорен извод за изминалите десет години се налага фактът, че 

Върховният касационен съд като цяло потвърждава постановените от 

дисциплинарните състави решения. Мотивите за ангажиране на 

дисциплинарната отговорност на даден частен съдебен изпълнител 

намират своето потвърждение и в актовете на съда. 

Анализът на дейността на комисията през отчетния период показва, че 

някои от основните нарушения са: 

1. Несъобразяване с разпоредбите на Наредба №4/06.02.2006г. за 

служебния архив на частните съдебни изпълнители. 

2. Нарушения на разпоредбата на чл. 80 от ЗЧСИ, изразяващи се в 

липса на събрани и внесени авансови такси от страна на взискателите. 

3. Нарушения, свързани с постъпилите суми по изпълнението – чл. 

455 от ГПК. 

4. Неправилно определяне на размера на таксите по т. 26 от 

ТТРЗЧСИ. 

5. Нарушаване разпоредбата на чл.79 от ЗСЧИ, изразяващо се в 

неизготвяне на сметки за начислените такси. 

6.  Нарушение на чл. 426, ал. 1 и ал. 2 от ГПК, свързани с 

редовността на молбата за образуване на изпълнително производство и 
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предприемане на  изпълнителни действия, без същите да са поискани от 

взискателя и без да са възложени правомощия на частния съдебен 

изпълнител по чл. 18 от ЗЧСИ. 

7. Нарушение на разпоредбите на чл. 428 от ГПК, отнасящи се до 

връчването на покана за доброволно изпълнение на длъжника. 

8. Присъединяване на цесионери като взискатели по делото в 

нарушение на чл. 456, ал. 2 от ГПК във вр. с чл. 429 от ГПК. 

9. Нарушения на разпоредбата на чл. 433, ал. 1 т. 1 - 8 от ГПК, 

свързани с основанията за прекратяване на изпълнителното дело. 

Почти всички от исканията, както от страна на Съвета на Камарата на 

ЧСИ, така и на министъра на правосъдието, са за извършени множество 

нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Цачева,  

Председател на                      

Дисциплинарната комисия 

на Камара на частните съдебни изпълнители 
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ДОКЛАД 

   за дейността на Контролния съвет 

 на Камарата на частните съдебни изпълнители за 2016 г. 

 

Уважаеми колеги, 

Изминалата 2016 г. беше след юбилейна 11-та 

година от създаване на Камарата на частните 

съдебни изпълнители и втората след избора на 

нови органи на Камарата. Ръководните органи 

работиха с напрежение и се мобилизираха за 

решаване на задачите. Бяхме канени в 

работните групи на МП, където нашите колеги 

се справиха добре. Ръководството на КЧСИ 

успя да обедини гилдията за запазване на 

независимостта й. 

През изминалата година Съветът на камарата изпълни голяма част от 

поетите на изборното събрание ангажименти. Продължи да се подобрява 

контролът върху ЧСИ, продължи и работата по развитие на електронните 

услуги, които предлагаме. 

Работата на Контролния съвет беше съобразена с основните принципи на 

Плана за дейността на КС. Членове на КС участваха във всички съвети 

на КЧСИ. За периода не постъпи нито един сигнал за проверка, касаещ 

бюджета на КЧСИ, или за управление на имуществото. В този смисъл 

освен, че КС на КЧСИ изпълняваше контролните си правомощия по чл.64 

от ЗЧСИ, се стремеше максимално да подпомага Съвета. Изказвам 

благодарност от името на КС на колегата Стефан Горчев за 

компетентната активност. 

През 2016 г. продължи развитието на точно и коректно счетоводно 

отчитане на приходите и разходите от дейността на Камарата, като са 

налице и резултатите от доброто сътрудничество с „АФА“ ООД,които 

преди 4 години поеха счетоводното обслужване на КЧСИ. Доброто ниво 

на предоставяните счетоводни услуги от „АФА“ ООД и съвместната 

работа с тях през 2016 г., намериха обективно изражение в 

оптимизиране на ресурсите на Камарата, което повиши положителния 

финансов резултат за годината. 

Контролният съвет смята,че дейността на Съвета на Камарата през 2016 

г. е законосъобразна, ефективна и в дух на приемственост. Проведени 

са 13 редовни и 4 неприсъствени заседания, като са взети общо 859 

решения, от които 176 по оперативни, текущи и стопански въпроси и 

683 - по постъпили жалби. 

Заседанията се провеждат редовно и при необходимия кворум, решенията 

се вземат при стриктно спазване на Устава и вътрешните правила на 

Камарата. 

Членовете на Съвета са разпределени в комисии и отговарят за 

съответен ресор. На всяко заседание те се информират за изпълнение 

на взетите предишни решения, като се следи за спазване на сроковете 

на тяхното изпълнение. За всички съществени разходи, които са за 

сметка на Камарата, са вземани съответните решения от СКЧСИ. В 

случаите, в които е било необходимо, Контролният съвет е излагал 

препоръки и бележки, които членовете на Съвета на КЧСИ са 

съобразявали или вземали предвид в обсъжданията и решенията си. 
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През този период Камарата продължи да функционира като самостоятелен 

и финансово платежоспособен субект. Общо приходите на Камарата за 

2016 г. са 782 516 лв. Приходите от стопанска дейност са в размер на 

264 563.58 лв. Положителен резултат в приходната част през 2016 г. 

са: семинари и обучения - 54 555.97 лв., приходи от ЦРД – 193 459.61 

лв. и др. 

Приходите от нестопанска дейност са 517 952.89 лв., като по-

значимите пера са: от членски внос – 326 216.6 лв., встъпителни 

вноски на колеги за 110 000 лв. и др. Като регистрирано лице по ЗДДС 

за осъществявана стопанска дейност, КЧСИ редовно е отчитала и 

внасяла дължимото ДДС, както е и ползвала данъчен кредит в 

приложимите случаи. 

При анализа на извършените разходи Контролният съвет констатира, че 

те са основателни и целесъобразни съгласно приетия и гласуван бюджет 

и съгласно решенията на Съвета на Камарата. Всички извършени разходи 

са в общ размер 630 868 лв., като основните разходи са за абонаменти 

по договори, фонд работни заплати на администрацията, осигуровки, 

поддръжка на сайтовете на Камарата, консумативи, Общо събрание - 

редовно и извънредно, дарения, футболен турнир, членство в 

международни организации, семинари, обучения и др. 

През 2016 г. финансовият резултат на Камарата е 151 648 лв., които 

средства, след плащане на данъци, ще формират резерв за Камарата. 

Разпределението на разходите между стопанска и нестопанска дейност и 

през 2016 г. е сравнимо с предходни години – 34 % за стопанска и 66 

% за нестопанска дейност. 

В края на финансовата 2016 г. финансовото състояние на Камарата е 

стабилно, като резервите надхвърлят 750 хил. лв., разпределени във 

фондове, които според решение на извънредното Общо събрание на КЧСИ 

от 17 септември 2016 г., са разпределени както следва: 700 хил. лв. 

– фонд за закупуване на офис на КЧСИ; 50 хил. лв. – фонд „Резервен“. 

Възможната перспектива на следващата 2017 г. е стабилен плавен ръст 

на положителния финансов резултат и увеличаване резерва на КЧСИ. 

Счетоводната и финансова документация се водят съобразно 

изискванията на националните счетоводни стандарти, като финансовите 

отчети и баланси са съставени от „АФА“ООД, специализирано счетоводно 

предприятие. 

Камарата на частните съдебни изпълнители е стабилна организация във 

финансово отношение и продължава да се развива във възходяща линия, 

което допринася тя да може да защитава по-добре правата и интересите 

на професията, на гражданите, на бизнеса и обществото.  

 

 

 

 

 

       

  Иван Хаджииванов  

Председател на Контролния съвет 

на Камара на частните съдебни 

изпълнители 


