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Използвани съкращения 

 

АББ Асоциация на банките в България 

ВАС Върховен административен съд 

ВКС Върховен касационен съд 

ГПК Граждански процесуален кодекс 

ДОПК Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 

ДСИ Държавни съдебни изпълнители 

ЕК Европейска комисия 

ЕС Европейски съюз 

ЗСВ Закон за съдебната власт 

ЗЧСИ Закона за частните съдебни изпълнители 

КЗК Комисия за защита на конкуренцията 

КЧСИ Камарата на частните съдебни изпълнители 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МП Министерство на правосъдието 

МПС Моторни превозни средства 

МС Министерски съвет 

МССИ Международен съюз на съдебните изпълнители 

НАП Национална агенция за приходите 

НПО Неправителствени организации 

НС Народно събрание 

РПП Регистър на публичните продажби 

СГС Софийски градски съд 

СРС Софийски районен съд 

ЦРД Централен регистър на длъжниците 

ЧСИ Частни съдебни изпълнители 

CEPEJ Европейска комисия за ефикасност на правосъдието 
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1. Въведение 

1.1. За проекта 

Близо десет години след приемането на Закона за частните съдебни изпълнители 

(ЗЧСИ) българското обществото е разделено в отношението си към частното съдебно 

изпълнение и оценява нееднозначно ефектите от съществуването му. Бизнесът 

многократно е заявявал своята подкрепа, докато немалка част от гражданите изразяват 

силно недоволство и неудовлетвореност от системата, стигащо в крайните си 

проявления до призиви за отмяна на модела. Извън спорадични дискусии по повод 

поредни законодателни изменения в процесуалните закони твърде малко са опитите за 

цялостен и задълбочен анализ и обективна оценка на предимствата и недостатъците на 

системата.  

Водени от тези съображения, екипът на Сдружение „Център за правни инициативи“ в 

партньорство с Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ) разработи и 

стартира проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга на обществото“. 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 

неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство.  

Основната цел на проекта е да провокира дебат относно състоянието и бъдещето на 

системата на частното съдебно изпълнение в България, в който да се включат всички 

заинтересовани страни, да представи независим външен поглед върху 

функционирането й и да предложи мерки за нейното усъвършенстване. Освен това 

проектът цели да допринесе за повишаване на информираността на длъжниците 

относно правата им в процеса на принудителното изпълнение. 

Проектът се осъществява от юристи и икономисти, които познават в детайли модела на 

частното съдебно изпълнение в България, като някои от тях са участвали и при 

разработването и въвеждането му през 2005 г.  

Резултатите от проекта ще бъдат предоставени на компетентните държавни органи, за 

да бъдат в подкрепа на разработването на политики и мерки за усъвършенстване на 

системата на частното съдебно изпълнение и на изпълнителното производство като 
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цяло. Информация за всички дейности по проекта, включително всички изготвени 

материали ще бъдат достъпни на интернет страницата на Центъра за правни 

инициативи, както и на специално разработен за нуждите на проекта интернет сайт, 

който след приключването му ще бъде предоставен за администриране на Камарата на 

частните съдебни изпълнители. 

1.2. Методология на изследването 

Изготвянето на Анализ на функционирането на системата на частното съдебно 

изпълнение, придружен от план за действие с мерки за нейното усъвършенстване, 

представляват централната част на проект „Инициатива за съдебно изпълнение в услуга 

на обществото“.  

Анализът се основава на сериозна проучвателна работа, включваща дейности като: 

 преглед на действащата нормативна уредба, както и на предложения за 

законодателни промени, относими към системата на частното съдебно 

изпълнение; 

 преглед на аналитични документи, включително концепции, стратегии, анализи, 

отчети (вкл. годишните отчети на КЧСИ); 

 преглед на медийното отразяване на дейността на частните съдебни 

изпълнители (ЧСИ) и на КЧСИ; 

 преглед на дисциплинарната практика по отношение на ЧСИ; образувани 

дисциплинарни производства; наложени дисциплинарни наказания; 

 сравнителноправно изследване.  

За да бъдат отчетени позициите и гледните точки на всички заинтересовани страни, 

бяха проведени поредица от дълбочини интервюта с ЧСИ, вкл. представители на 

Камарата, с адвокати, с представители на кредиторите (напр. банки, търговски 

дружества), с представители на длъжниците (напр. неправителствени организации, 

защитаващи правата на длъжниците по съдебното изпълнение) и представители на 

Министерството на правосъдието (МП). По-важните констатации и изводи, които бяха 

изведени на основата на дълбочинните интервюта, бяха обсъдени в по-тесен 

професионален формат в рамките на организирани фокус групи. Получената от 

интервютата информация беше обогатена чрез проведените електронни 
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стандартизирани анкети – първата, съдържаща основни въпроси, свързани с 

принудителното изпълнение в България, а втората – обобщаваща основните 

характеристики на по-типичните в сравнителен аспект модели на съдебно изпълнение. 

1.3. Предмет на изследването 

На основата на посочените по-горе дейности беше разработен настоящият анализ. Той 

се стреми да направи обективна и неемоционална равносметка на десетгодишното 

функциониране на системата на частното съдебно изпълнение, като идентифицира 

някои от основните проблеми и недостатъци и предлага отделни мерки за тяхното 

преодоляване. Анализът съдържа следните основни части: 

 исторически преглед на процеса на разработване и въвеждане на частното 

съдебно изпълнение в България; 

 анализ на действащата нормативна уредба и на нейното развитие; 

 сравнителен преглед на някои от съществуващите модели на частно съдебно 

изпълнение; 

 анализ на икономическите ефекти от регулациите в сферата на съдебното 

изпълнение;  

 електронизация на принудителното изпълнение; 

 анализ на дисциплинарната практика; 

 анализ на комуникационната политика на КЧСИ. 

На основата на анализа са формулирани мерки за усъвършенстване на системата на 

частното съдебно изпълнение, които са част от приложения към него план за действие. 

Видно от очертания по-горе предметен обхват на изследването, то се фокусира върху 

системните въпроси на частното съдебно изпълнение и по-специално върху 

институционалната и регулаторна среда, в която то функционира. Повод за създаване 

на проекта дава не само десетгодишнината от въвеждането на частно съдебно 

изпълнение в България, но и набиращото сила критично отношение към 

функционирането на тази система както в обществото, така в рамките на самата 

професия.  Анализът отчита сложната обстановка, в която работят ЧСИ, и обръща 

специално внимание именно на онези аспекти от функционирането на модела, които 

имат най-важно значение, от една страна, за разбирането и оценяването на системата от 
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обществото, а от друга – за вътрешната сплотеност на професията. Именно от тази 

гледна точка са анализирани регулаторната среда на изпълнението, която е определяща 

за цялостния му облик; дисциплинарната практика, която в рамките на анализа се 

открои като най-невралгичната точка както във взаимодействието между ЧСИ и 

обществото, така и за вътрешните отношения; мястото на информационните 

технологии в осъществяването на съдебното изпълнение поради техния потенциал да 

подобрят ефективността и прозрачността в дейността на ЧСИ; и комуникацията на 

КЧСИ с нейните членове и с обществото, която е от ключово значение за облика и 

възприемането на работата на ЧСИ. Тези широки теми са разгледани много детайлно и 

във връзката им с редица следващи от тях въпроси на съдебното изпълнение. Анализът 

е допълнен с първото по рода си мащабно изследване на нагласите на правната 

общност към съдебното изпълнение посредством анкета, попълнена от 467 души.  

Няколко аспекта на съдебното изпълнение остават извън предметния обхват на анализа. 

На първо място, анализът не навлиза в детайлите на производството по принудително 

изпълнение. Извън обхвата му остават чисто процесуалните аспекти на изпълнението и 

на съдебната практика по обжалване на изпълнителните действия, които заслужават да 

бъдат предмет на самостоятелен коментар. Отделни проблеми, предпоставени в 

нормативната уредба или генерирани в процеса на нейното прилагане, са засегнати в 

изложението, доколкото илюстрират слабости и порочни практики в дейността на 

съдебните изпълнители и се отразяват върху обществения облик на професията. 

На второ място, анализът не разглежда съдебната практика по реализация на 

имуществената отговорност за незаконосъобразни действия на ЧСИ. Такъв анализ би 

бил много интересен, но той също е с мащаби, които предполагат самостоятелно 

правно изследване.  

На трето място, извън обхвата на изследването са и наказателните производства срещу 

частни съдебни изпълнители, тъй като те стоят встрани от целите и задачите, които си 

поставя проектът.  

На четвърто място, не попадат в предмета на изследването въпросите на заповедното 

производство и по-конкретно тези, свързани с ефектите от приложението на чл. 417 от 

Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Проектният екип е наясно с обстоятелството, 

че редица неправителствени организации, които работят в защита на правата на 



 12 

длъжниците, разглеждат темата за съответствието на чл. 417 от ГПК с нормите на 

европейското право съвместно с темата за ефектите от съществуването на частно 

съдебно изпълнение в България. Според нас тези две теми не следва да се разглеждат в 

пакет, доколкото съдебните изпълнители изпълняват процесуалното законодателство 

такова, каквото е и не трябва да се натоварват с отговорност за евентуално увреждане 

на правата на длъжниците в следствие на самото съществуване на разпоредбата на чл. 

417 от ГПК.  

Накрая, настоящият анализ не разглежда изключително значимата тема за 

потенциалното въвеждане на института на несъстоятелността на физическите лица в 

България. Тази тема често се повдига във връзка с тежкото положение на длъжниците в 

страната и съответно във връзка с обсъждането на работата на ЧСИ. Същевременно, 

темата е много сериозна и предполага мултидисциплинарно изследване на отраженията 

на евентуалното въвеждане на този институт в редица правни отрасли. Наред с това, 

макар да има отношение към работата на ЧСИ, темата за несъстоятелността на 

физическите лица на този етап е важна най-вече от нормотворческа гледна точка и не 

попада сред кръга въпроси, върху които действията или бездействията на ЧСИ имат 

пряко влияние.  

1.4. Благодарности 

Екипът на проекта благодари на всички, които допринесоха за разработването на този 

анализ. Това са, на първо място, партньорите ни от ръководството и администрацията 

на КЧСИ, които дадоха идеята за проекта, подпомогнаха връзката ни с ЧСИ, 

съдействаха за разпространяване на електронната анкета и дадоха експертното си 

мнение по обсъжданите теми. Благодарим и на всички ЧСИ, съдии, адвокати, 

журналисти и други професионалисти, които участваха в дълбочинните интервюта по 

проекта, във фокус-групите и в попълването на електронната анкета. Без техния принос 

този проект не би бил възможен. Не на последно място, благодарим на Оператора на 

Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство – Институт „Отворено 

общество“ – София и на Фондация „Работилница за граждански инициативи” за 

оказаното доверие. 
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2. Възникване на частното съдебно изпълнение в България 

Частно съдебно изпълнение в България е въведено през 2005 г. с приемането на Закона 

за частните съдебни изпълнители (обн. ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г.). В свой доклад от 

2008 г.
1
 Световната банка поставя реформата на съдебното изпълнение и въвеждането 

на частни изпълнители в България сред 10-те най-успешни реформи в света за 

съответната година. 

Тази фундаментална за българския правен мир реформа е реализирана в периода 

непосредствено преди присъединяването на страната към Европейския съюз (ЕС), 

когато институциите предприемат редица мерки за подобряване ефективността на 

правосъдието. В този период системата на принудително изпълнение в България е 

обект на многобройни критики.  Редовният доклад за напредъка на страната в процеса 

на присъединяване на Европейската комисия за 2004 г. отбелязва, че “[с]истемата за 

изпълнение на съдебни решения се нуждае от основно преразглеждане, тъй като само 

1/8 от дължимите глоби са фактически събрани. Неизпълнението на съдебни решения 

омаловажава ефективността на правовата държава и може да засегне 

гражданските дела, свързани с изпълнението на достиженията на правото на ЕС.”
2
 

Състоянието на принудителното изпълнение към онзи момент е изключително 

тревожно и от икономическа гледна точка. Според анализатори, общият брой на 

висящите изпълнителни дела към 2004 г. надвишава 375 000, а несъбраните суми 

възлизат на приблизително 1,7 млрд. лева.
3

 Същевременно, според данни на 

Българската стопанска камара, общата сума на междуфирмената задлъжнялост към 

края на 2002 г. е 7 млрд. лева.
4
 

Наред с това, периодът преди приемането на ЗЧСИ се характеризира със засилване на 

тенденцията за събиране на вземания извън рамките на закона, което подкопава устоите 

на държавността. Внесеният в Народното събрание (НС) законопроект, въвеждащ 

                                                 
1

 Doing Business 2008, World Bank Group, стр. 2, на 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB08-

FullReport 
2
Европейска комисия, Редовен доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване, 2004 г. 

стр. 18.  
3
Мартин Димитров и Красен Станчев, Институт за пазарна икономика, Анализ на ползи и разходи от 

законодателните промени в системата на принудителното изпълнение, 2005, стр. 6,  
4
Пак там, стр. 6-7.  

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB08-FullReport
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB08-FullReport
http://ime.bg/var/images/Cost_and_Benefit-KS-editlast.pdf
http://ime.bg/var/images/Cost_and_Benefit-KS-editlast.pdf
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частното съдебно изпълнение
5
, цели да пресече и това явление. Според мотивите към 

законопроекта: “С въвеждането на фигурата на частен изпълнител и ясно 

регламентиране на неговата публична дейност се очаква да се създадат условия за 

участието в тази област на професионално съсловие, което е мотивирано към 

бързина и ефективност. В резултат на това ще се създадат предпоставки да бъдат 

изтласкани по естествен път съществуващите и към момента нерегламентирани 

паралелни "изпълнителни" способи”. 

Първоначално внесеният законопроект предвижда държавното съдебно изпълнение да 

продължи да съществува за срок от три години след влизане на закона в сила като 

изпълнението на такива функции може да бъде продължено от министъра на 

правосъдието и след изтичането на този срок, ако в района на съответния окръжен съд 

няма поне двама частни изпълнители. Между първо и второ четене на законопроекта 

обаче, е взето решение този преходен период да не бъде изрично указван в закона. По 

този начин политическото решение за закриване на системата на държавното съдебно 

изпълнение е отложено за неопределено време. Така възниква сега действащата в 

България дуалистична система, при която паралелно функционират частни и държавни 

съдебни изпълнители (ДСИ). 

Първоначално законопроектът предвижда също частните съдебни изпълнители да имат 

компетентност да осъществяват изпълнителни действия на територията на цялата 

страна. Според мотивите на законопроекта “[в] концептуално отношение е възприето, 

че всеки частен изпълнител може да извършва изпълнителни и други действия на 

територията на цялата страна. С предлаганото решение се преодоляват редица 

негативи, които има при ограничаване на правомощията на частния изпълнител само 

на територията на определен район, поощрява се конкуренцията между частните 

изпълнители, дава се право на избор на кредиторите и на други лица да се обърнат 

към наистина професионално работещите изпълнители.” Между двете четения на 

законопроекта народните представители отстъпват и от това концептуално решение и 

вместо това приетият ЗЧСИ предвижда частните съдебни изпълнители да имат 

компетентност да извършват изпълнителни действия само на територията на 

съответния окръжен съд.  

                                                 
5
Проект на Закон за частното изпълнение, внесен в НС на 17.09.2004 г. от Огнян Герджиков и група 

народни представители. 
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На следващо място, внесеният законопроект урежда професията на бъдещите частни 

съдебни изпълнители либерално, като не предвижда ограничения в техния брой. 

Предложената регламентация в тази част наподобява правния режим на адвокатите, 

чийто брой също не е ограничен по закон. Между двете четения на законопроекта обаче 

народните представители стигат до извода, че по-лесен би бил контролът върху 

ограничен брой частни съдебни изпълнители. Така се въвежда правилото, че в 

определен район се открива едно място за частен съдебен изпълнител на всеки 30 000 

жители. Следва да се отбележи, че в това отношение законопроектът преминава от 

предложението за един абсолютно либерален режим по отношение на общия брой ЧСИ 

към едно ограничение в броя, което е по-рестриктивно и от това по Закона за 

нотариусите и нотариалната дейност. Според другия него едно място за нотариус се 

открива на всеки 10 000 жители в даден район. 

Видно от изложеното по-горе, ЗЧСИ претърпява сериозни концептуални промени 

между първо и второ четене. Приетият в крайна сметка закон се отличава съществено 

от първоначалната идея на вносителите. Същевременно той осигурява на бъдещите 

ЧСИ една сравнително комфортна в конкурентно отношение среда, в която да развиват 

своята дейност. Както ще бъде обсъдено по-нататък в анализа, този относителен 

комфорт в бъдеще ще бъде засилен и от обстоятелството, че малкото насрочвани от МП 

конкурси за ЧСИ успяват да запълнят и без това ограничения брой места за ЧСИ в 

страната почти 10 години сред старта на реформата.  

Още с мотивите на Законопроекта за ЧСИ, вносителите застават на позицията, че 

причините за неефективното изпълнение се коренят не само в организацията на тази 

дейност, но и в бавния изпълнителен процес. Мотивите на законопроекта отбелязват, че 

въвеждането на ЧСИ следва да бъде съпроводено от рационализация на 

изпълнителното производство. Така, през 2007 г. е приет новият Граждански 

процесуален кодекс на България. За да ускори изпълнителното производство, той 

свежда до минимум възможността за обжалване на изпълнителните действия. Идеята 

на законодателя е, че съдебният изпълнител чрез застраховката си (съответно чрез 

отговорността на държавата) обезпечава ефективното изплащане на пълно обезщетение 

за всички имуществени и неимуществени вреди, които длъжникът би понесъл от 

нарушаване на правата му. Това, според законодателя, прави излишно обжалването на 

повечето изпълнителни действия от страна на длъжника и възможността те да бъдат 
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спирани поради съмнение, че може да са незаконосъобразни. Съдът проверява 

законосъобразността на изпълнителните действия едва на етапа, в който се претендира 

обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди при изпълнението. 

Приемането на ЗЧСИ през 2005 г. и на новия ГПК през 2007 г. изграждат съдебното 

изпълнение такова, каквото то съществува днес. В този период са приети и множество 

подзаконови нормативни актове, които да позволят реалното функциониране на 

системата на частното съдебно изпълнение. Скоро след приемането на ЗЧСИ, на 

26.11.2005 г., е създадена Камарата на ЧСИ. Първите 85 частни съдебни изпълнители 

преминават към новосъздадената професия от системата на държавното съдебно 

изпълнение без конкурс. Няколко месеца по-късно се провежда и конкурс за останалите 

незапълнени 180 места за частни съдебни изпълнители. 84 души издържат конкурса. Те 

полагат клетва и започват работа през м. октомври и декември 2006 година. Към 

момента частното съдебно изпълнение категорично е предпочитаният от взискателите 

метод за изпълнение на изискуеми притезания. 
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3. Развитие на уредбата на частното съдебно изпълнение 

3.1. Действаща правна рамка 

3.1.1.Национално законодателство 

3.1.1.1.Закон за частните съдебни изпълнители 

В т. 2 беше представен ретроспективен преглед на процеса на разработване и 

въвеждане на българския модел на частно съдебно изпълнение с акцент върху 

приемането на ЗЧСИ. Настоящата глава прави опит да очертае в пълнота правната 

рамка на частното съдебно изпълнение и проследява основните промени в 

нормативната уредба, като представя и нови (висящи) проекти за законодателни 

изменения и допълнения. 

ЗЧСИ (Обн., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., в сила от 1 септември 2005 г.) е основният 

материалноправен акт, уреждащ организацията на частното съдебно изпълнение и 

статута на ЧСИ (статутът на ДСИе уреден вЗСВ). Законът се състои от 84 члена, 

структурно обособени в седем глави – общи разпоредби, правно положение на частния 

съдебен изпълнител, устройство и функциониране на КЧСИ, дисциплинарна и 

имуществена отговорност на ЧСИ, административен и финансов контрол върху 

дейността им, такси и разноски по изпълнението.  

От влизането си в сила през 2005 г. Законът има осем изменения и допълнения или под 

1 изменение и допълнение годишно. От гледна точка на данните за динамиката на 

българското законодателство (средногодишният коефициент на изменение на законите 

у нас е 2,1 – 2,2
6
) ЗЧСИ е относително стабилен и не е подложен на интензивна 

законодателна намеса. На фона на обичайната стихийност в законодателната дейност 

това само по себе си е положителен факт. В същото време Законът е твърде лаконичен 

в определени части и оставя празноти, които биха могли отчасти да обяснят някои от 

пороците в прилагането му. 

По-важните изменения и допълнения в ЗЧСИ са следните: 

                                                 
6
 Повече по тази тема, вж. Юридически барометър, www.cli-bg.org 

http://www.cli-bg.org/
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 През 2007 г. – уреждане на правната възможност ЧСИ да се сдружават в 

гражданско дружество и развитие на уредбата в областта на контрола на 

дейността на ЧСИ от страна на министъра на правосъдието; 

 През 2010 г. – отмяна на правото на ЧСИ да получават информация и да вписват 

обезпечителни мерки без заплащане на държавни и местни такси. 

ЧСИ са лица, на което държавата е възложила определена публична функция – 

принудителното изпълнение на частни, а при определени условия и публични 

вземания, поради което по отношение на тях са поставени завишени изисквания, 

съпоставими с тези за магистратите. ЧСИ може да бъде дееспособно физическо лице, 

което:1) е български гражданин с придобито юридическо образование и юридическа 

правоспособност;2) има тригодишен юридически стаж (чл. 5, ал. 2 от ЗЧСИ);3) не е 

осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, 

независимо от реабилитацията;4) не е лишено от правоспособност на ЧСИ, нито от 

правото да упражнява адвокатска професия или търговска дейност;5) не е в 

производство по несъстоятелност, не е невъзстановен в правата си длъжник, обявен в 

несъстоятелност, и не е осъждано за банкрут. Предвидени са и редица професии и 

дейности, упражняването на които е несъвместимо с осъществяването на правомощия 

по изпълнение (чл. 6, ал. 1 от ЗЧСИ). ЧСИ не може едновременно да бъде народен 

представител, министър, кмет или общински съветник; да заема длъжност в държавен 

или общински орган по служебно правоотношение; да работи по трудово 

правоотношение; да упражнява адвокатска професия; да бъде нотариус; да бъде 

синдик; да извършва търговска дейност, да бъде управител или да участва в надзорни, 

управителни и контролни органи на търговски дружества или кооперации. 

Достъпът до професията на ЧСИ се осъществява чрез конкурс, проведен при условията 

и по реда на Наредба № 1 от 6 февруари 2006 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурс за частни съдебни изпълнители, издадена от министъра на правосъдието (Обн., 

ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.). Както вече беше споменато, ЗЧСИ въвежда квотен принцип 

при определяне на броя на местата за частни съдебни изпълнители – едно място на 30 

000 жители. Законът допуска широка дискреция на министъра на правосъдието, като му 

предоставя право на преценка кои от класираните кандидати се ползват от 

„необходимотообществено доверие“, за да им бъдат възложени правомощия по 

изпълнението. ЗЧСИ не предвижда критерии, от които да се ръководи министърът на 
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правосъдието, нито какво означава кандидатът да се ползва с обществено доверие. 

Правила не са уредени и в Наредба № 1 от 2006 г. Единственият ориентир на 

министъра на правосъдието при вземането на решение според Закона е мнението, която 

КЧСИ дава в съответствие с чл. 7, ал. 3 от ЗЧСИ.Изискването кандидатите да се 

ползват с обществено доверие е подобно на уреденото в ЗСВ изискванемагистратите да 

притежават „необходимите нравствени и професионални качества“. За разлика от 

ЗЧСИ обаче ЗСВ все пак задава критерий, на основата на който да се прави преценката 

– това е Кодексът за етично поведение на българските магистрати, който, при все че 

борави с доста общи и декларативни формулировки и абстрактни категории, би могъл 

да служи за някакъв ориентир. 

Частният съдебен изпълнител полага клетва пред КЧСИ и встъпва в длъжност с 

подписване на клетвения лист. Районът на действие на ЧСИ съвпада с района на 

съответния окръжен съд. 

Когато сравняваме статута на ЧСИ с този на ДСИсе открояват някои по-съществени 

различия. На първо място, известни разлики има в положителните и отрицателните 

изисквания за участие в конкурс за частни, съответно за държавни съдебни 

изпълнители. Според чл. 267 от ЗСВ за участие в конкурс за ДСИ могат да 

кандидатстват лица, които отговарят на изискванията по чл. 162, т.е. на общите 

изисквания за заемане на магистратска длъжност – лице с българско гражданство, 

което: 

 има  висше образование по специалност „Право“; 

 притежава юридическа правоспособност; 

 притежава необходимите нравствени и професионални качества в съответствие с 

Кодекса за етично поведение на българските магистрати; 

 не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо 

от реабилитацията; 

 не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен 

съвет за накърняване престижа на съдебната власт; 

 не страда от психическо заболяване. 

От тези изисквания не става ясно дали лицето трябва да има определен юридически 

стаж, нито дали са налице несъвместимости с изпълнението на правомощията на ДСИ. 
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Това е така, защото, определяйки условията, на които трябва да отговаря лицето, което 

се допуска до конкурс, ЗСВ препраща само към чл. 162, но не и към чл. 164, в който е 

уреден изискуемият стаж за различните магистратски длъжности, нито към чл. 195, 

който урежда длъжности и дейности, които са несъвместими със статута на магистрат. 

Донякъде тази празнота частично би могла да се запълни чрез тълкуване на чл. 264, ал. 

4, според който в районните съдилища, където няма ДСИ, функциите му се изпълняват 

от районен съдия, определен от председателя на съответния съд, а за заемане на 

длъжност на съдия в районен съд се изискват 3 години юридически стаж (чл. 164, ал. 1 

от ЗСВ). Но непрецизната юридическа техника все пак създава възможност за 

противоречиво тълкуване и нееднообразно прилагане на закона. 

Разлики има и в самите положителни и отрицателни предпоставки. Така например, 

докато за да бъде допуснато до конкурс за ДСИ, лицето не трябва да е осъждано за 

каквото и да е умишлено престъпление, то по отношение на ЧСИ Законът предвижда 

ограничение само ако лицето е осъждано за умишлено престъпление от общ характер. 

ЗЧСИ освен това не поставя изискване лицето да е психически здраво, вероятно 

приемайки, че в противен случай то не би се ползвало от необходимото обществено 

доверие. 

На второ място, различия могат да се открият и в правилата, по които се провежда 

конкурсът за частни и държавни съдебни изпълнители. Докато конкурсът за ЧСИ се 

провежда според Наредба № 1 от 2006 г., правилата за конкурса за ДСИ се уреждат в 

заповед на министъра на правосъдието. Оставяйки настрана коментара за 

допустимостта общи правила за поведение да се уреждат с индивидуален акт, който по 

дефиниция трябва да има еднократно действие, недоумение буди фактът, че се прилага 

различен ред за конкурсите за възлагане на практически една и съща дейност в 

зависимост от това дали тя се осъществява от частен субект или от служител в 

съответния районен съд. 

На следващо място, по отношение на ДСИ не е въведен квотен принцип за броя на 

местата на заемащите тази длъжност, какъвто се прилага по отношение на ЧСИ. Броят 

на ДСИ се определя от министъра на правосъдието. 
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За разлика от ЧСИ, чиято териториална компетентност съвпада с районите на 

окръжните съдилища, ДСИ се назначават и упражняват правомощията си към 

районните съдилища. 

Не на последно място, нееднакъв подход е използвал законодателят и по отношение на 

допълнителните възможности, с които разполагат държавните и частните съдебни 

изпълнители за осъществяване на правомощията си. Така например, при осъществяване 

на своите правомощия ДСИ могат да разчитат на съдействие от страна на държавните 

органи, длъжностните лица, организациите и гражданите, включително от органите на 

МВР (чл. 275, ал. 2 и 3 от ЗСВ). С изменението в ЗЧСИ от 2007 г. (в сила от 01.03.2008 

г.), направено с влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), 

съответните права на ЧСИ са отменени. Вярно е, че чл. 431, ал. 2 от ГПК (в редакцията 

му в сила от 01.01.2011 г.) съдържа обща разпоредба, според която „държавните 

учреждения, общините, организациите и гражданите са длъжни да оказват 

съдействие на съдебния изпълнител“, а „при поискване полицейските органи са 

длъжни да окажат съдействие на съдебния изпълнител при възпрепятстване на 

изпълнението на неговите функции“. Тази разпоредба не прави разлика дали 

изпълнението е възложено на частен или държавен съдебен изпълнител. Ако отмяната 

на разпоредбата от ЗЧСИ е свързана с идеята, че тези права следва да бъдат 

систематично уредени в процесуалния закон, а не в съответния устройствен закон, то 

законодателят е трябвало да приложи същия подход и по отношение на разпоредбите в 

ЗСВ. Ако идеята е от въпросните права да се ползват само ДСИ (това е по-нелогично), 

тогава подобна уговорка е трябвало да бъде изрично направена в ГПК. 

3.1.1.2.Граждански процесуален кодекс 

Гражданският процесуален кодекс не предвижда различни правила в зависимост от 

това дали изпълнението е възложено на частен или държавен съдебен изпълнител. Той 

дава подробна уредба на етапите на изпълнителното производство и на процесуалните 

правила за провеждане на съдебното изпълнение, в това число в зависимост от обекта 

на изпълнението (вземания, движими вещи, недвижим имот), урежда правомощията на 

съдебния изпълнител и правата на участниците в изпълнителното производство, 

включително защитата на длъжника срещу незаконосъобразни действия на съдебните 

изпълнители.  



 22 

В частта на изпълнителното производство ГПК не е претърпял много изменения и 

допълнения от влизането си в сила през март 2008 г. По-важните от тях са следните: 

 През май 2008, с обратно действие от влизането в сила на ГПК –1) прецизират се 

разпоредби в частта на заповедното производство; 2) пояснява се, че за вреди, 

причинени на длъжника от ДСИ в резултат на незаконосъобразно принудително 

изпълнение, отговорността надържавата е по чл. 49 от Закона за задълженията и 

договорите; 3) променя се уредбата на несеквестируемия доход и правилата за 

удръжки от възнаграждения за труд и от пенсия. 

 През декември 2010 г. (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) –1) предвижда се, че при 

отхвърляне на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, респективно на 

молбата за издаване на изпълнителен лист въз основа на документ по чл. 417 

право на обжалване има само заявителя, респективно молителя и не се връчва 

препис от частната жалба; 2) разширява се кръгът на правнозадължените да 

оказват съдействие на съдебния изпълнител лица, като в него са 

включенивсички държавни учреждения, общини, организации и граждани; 3) 

предвидено е ново основание за оспорване в полза на длъжника – на 

постановлението за разноските;4) указва се, че достъпът до информация за 

длъжника и неговото имущество в съдебните и административните служби, 

които поддържат различни регистри,става срещу заплащане на съответната 

такса – от взискателя за сметка на длъжника. 

 През юни 2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) – 1) въвеждат се 

промени в режима на пропорционалните такси на съдебните изпълнители: 

променя се принципът за определяне на пропорционалната такса (предвидено е, 

че процентът намалява с увеличаване на интереса, като таксата не може да 

надвишава максималния размер, определен в тарифата за таксите), въвежда се 

таван на сбора от всички пропорционални такси в едно изпълнително 

производство, който не може да надвишава една десета от задължението, освен 

когато минималният размер на тези такси по тарифата надвишава този размер, и 

изрично се предвижда, че за извършване на опис на имущество в срока за 

доброволно изпълнение не се събира такса; 2) едно от най-съществените 

нововъведения е възможността за налагане на електронен запор върху вземане 

по сметка в банка. 
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 През юни 2015 г. (ДВ, бр. 50 от 2015 г.) – изрично е предвидено, че началната 

цена при първата публична продан не може да бъде по-ниска от данъчната 

оценка на имота, когато такава е определена. 

3.1.1.3. Подзаконови нормативни актове 

Уредбата на частното съдебно изпълнение се доразвива и детайлизира в няколко 

основни подзаконови нормативни акта: 

 Устав на Камарата на частните съдебни изпълнители (чл. 44 от ЗЧСИ); 

 Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, 

приета с ПМС № 92 от 19.04.2006 г. (Обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г.); 

 Наредбa № 1 от 06.02. 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за 

частни съдебни изпълнители (Обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.), издадена от 

министъра на правосъдието; 

 Наредбa № 2 от 06.02.2006 г. за задължителното застраховане на частните 

съдебни изпълнители (Обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.), издадена от министъра 

на правосъдието; 

 Наредбa № 3 от 6 февруари 2006 година за годишните отчети на частните 

съдебни изпълнители (Обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.), издадена от министъра 

на правосъдието; 

 Наредбa № 4 от 06.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни 

изпълнители (Обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г.), издадена от министъра на 

правосъдието; 

 Наредбa № 6 от 30.05.2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата 

върху паричните средства по специалните сметки на ЧСИ (Обн., ДВ, бр. 47 от 

09.06.2006 г., в сила от 09.06.2006 г.), издадена съвместно от министъра на 

правосъдието и БНБ; 

 Наредбa № 3 от 11 декември 2007 година за реда на провеждане на изпити за 

помощник частни съдебни изпълнители (Обн., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г.), 

издадена от министъра на правосъдието 

 Наредба № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху 

дейността на частните съдебни изпълнители (Обн., ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.), 

издадена от министъра на правосъдието 
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Настоящият анализ се спирапо-подробно на два от посочените по-горе актове. 

Първият от тях е Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни 

изпълнители. От гледна точка на начина на формирането им Тарифата урежда два вида 

такси – обикновени (прости) и пропорционални. 

Обикновените такси не зависят от материалния интерес и се дължат за различни 

действия като: образуване на изпълнително дело, проучване на имущественото 

състояние на длъжника, изпращане и връчване на призовки, покани и документи, 

извършване на справки, издаване на преписи от документи и удостоверения, налагане 

на запор, искания за вписване на обстоятелства и др. Обикновените такси са размер 

между 5 и 100 лв. за всяко действие. Според много ЧСИ обикновените такси, част 

които не са променяни от влизане в сила на Тарифата през 2006 г., не отразяват 

действителния размер на разходите, които стоят за тях, и следва да бъдат 

актуализирани. 

Пропорционалните такси се определят като процент от материалния интерес (събраната 

сума, продажната цена, стойността на описаната вещ и т.н.). Такива се дължат за 

редица действия на ЧСИ като: извършване на опис на движимите и недвижимите вещи, 

включително налични ценни книжа, принудително отнемане и предаване на движими 

вещи, въвод във владение, извършване на публична продан, изпълнение на парично 

вземане и др. За немалка част от пропорционалните такси Тарифата предвижда 

минимални прагове. В съответствие с разпоредбите на ГПК е въведено ограничение на 

общия размер на пропорционалните такси в едно изпълнително производство – техният 

сбор не може да надвишава една десета от вземането, респективно от цената на имота 

или вещите. 

Най-силна полемика предизвиква таксата за изпълнение на парично вземане, която се 

определя като процент от събраната сума. Аргументите се сблъскват най-вече на 

плоскостта на въпроса дали таксата трябва да се събира в същия размер, ако длъжникът 

плати дълга си в срока за доброволно изпълнение. Действащата нормативна уредба 

прилага подход, който не диференцира размера на таксата в зависимост от това в какъв 

етап от принудителното изпълнение задължението е изплатено. За сметка на това 

такава диференциация е направена по отношение на таксата за извършване на опис на 

имущество в срока за доброволно изпълнение. Следва да се има предвид, че с 
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приемането на новата Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по 

Гражданския процесуален кодекс, приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г. (Обн., ДВ, бр. 22 

от 28.02.2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) изрично се предвижда, че върху сумата, която 

длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, не се събира такса (чл. 53, ал. 

2). Подробно аргументите в подкрепа на двете основни линии на разсъждение са 

представени в т. 4.7.5. 

От гледна точка на момента, в който таксите са дължими, те се разделят на авансови и 

последващи. Почти всички такси се заплащат авансово, преди извършване на 

съответното изпълнително действие, от взискателя, но за сметка на длъжника, т.е. те са 

в негова тежест, увеличавайки общото му задължение. След извършване на действието 

закономерно се заплаща таксата за изпълнение на парично вземане (определена по 

скала в зависимост от размера на събраната сума), както и т.нар. субсидирани такси 

(авансови такси за вземане за издръжка, за предаване на дете и за вземане по трудово 

правоотношение, които се изплащат от бюджета на съответния окръжен съд). 

Допълнителни разноски в хода на изпълнителното производство, които също се 

заплащат авансово от взискателя за сметка на длъжника, са за получаване на 

информация и документи, свързани с длъжника и неговото имущество, за банкови 

такси и комисионни, за вещи лица, пазачи, преводачи и тълковници, за премахване, 

унищожаване и запечатване на вещи, пощенски и куриерски услуги и др. 

Вторият подзаконов нормативен акт, който ще бъде разгледан, защото е най-нов (в сила 

от 2015 г.), е Наредба № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху 

дейността на частните съдебни изпълнители (Наредба за финансовия контрол). 

Всъщност, задължението за осъществяване на финансов контрол върху дейността на 

ЧСИ е въведено в ЗЧСИ още през 2007 г. Според чл. 75а от ЗЧСИ контролът от страна 

на финансовите инспектори на МП следи за точното определяне, начисляване и 

събиране на дължимите такси за отделните изпълнителни действия, както и за 

правилното управление, разпореждане и отчитане на постъпилите по сметка или в 

касата на съдебния изпълнител парични средства. Наредбата за финансовия контрол 

детайлизира тези правила, като урежда подробно условията и реда за извършване на 

финансовия контрол.  
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Предвидените проверки са планови, извънпланови и по жалби и сигнали. Плановите 

проверки се извършват по годишен план, утвърден от министъра на правосъдието, и 

могат да обхващат цялостната дейност на съдебния изпълнител през предходната 

година или да бъдат тематични, по определен от министъра на правосъдието въпрос. 

Извънплановите проверки се извършват по разпореждане на министъра на 

правосъдието или по предложение на Съвета на КЧСИ. За резултатите от проверката се 

изготвя доклад до министъра на правосъдието, като при установяване на нарушения би 

могло да се стигне до търсене на дисциплинарна отговорност на ЧСИ. 

В края на тази точка заслужава да се обърне внимание и на един акт, който по 

същността си има характер на подзаконов нормативен акт, но е предвиден само в 

Устава на КЧСИ. Става въпрос за Етичния кодекс на частните съдебни изпълнители, 

приет от Общото събрание на Камарата, чието спазване съгласно Устава е задължение 

на всеки ЧСИ. Известен спор, макар и дължащ се на лаконичността на закона и по-

буквалното му тълкуване, поражда въпросът доколко неспазването на Етичния кодекс 

би могло да ангажира дисциплинарната отговорност на съдебния изпълнител. ЗЧСИ 

(чл. 67) предвижда, че дисциплинарна отговорност се носи за виновно неизпълнение на 

задълженията, предвидени в закона и в Устава на Камарата, но не и на такива, 

предвидени в други, вътрешни актове, независимо че Уставът е създал основание за 

приемането им. От друга страна, чл. 6 от Устава урежда спазването на Етичния кодекс 

като основно задължение на членовете на Камарата, а § 2 от преходните и 

заключителните разпоредби на Етичния кодекс предвижда, че неспазването на 

етичните норми от членовете на КЧСИ е основание за носене на дисциплинарна 

отговорност по ЗЧСИ. За избягване на догматични спорове и противоречиво тълкуване 

и прилагане на правилата при евентуални бъдещи законодателни промени би могло да 

се помисли за изрично уреждане на Етичния кодекс в ЗЧСИ и за обвързване на 

неговото нарушаване с дисциплинарна отговорност, по подобие на Кодекса за етично 

поведение на българските магистрати. 

Етичният кодекс съдържа правила за поведението на ЧСИ както при осъществяване на 

предоставените им от закона правомощия, така и в личния им живот и 

професионалните отношения. 
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3.1.2. Тълкувателна практика на Върховния касационен съд 

Особено значение за правилното и еднообразно прилагане на закона има 

тълкувателната практика на върховните съдилища. През последните години се 

наблюдава трайно засилване на тълкувателната дейност на Върховния касационен съд 

(ВКС) и Върховния административен съд (ВАС). По отношение на принудителното 

изпълнение специално следва да бъдат посочени Тълкувателно решение № 2 от 

26.06.2015 г. по т.д. № 2 по описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска и 

Търговска колегия по някои въпроси, свързани с проблемите на принудителното 

изпълнение, както и Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. по т.д. № 4 по описа за 

2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии по въпроси, свързани 

със заповедното производство. 

Тълкувателното дело № 2 от 2013 г. е образувано с разпореждане на председателя на 

ВКС по предложение на заместник-председателите и ръководители на Гражданската и 

Търговската колегия на ВКС. Тълкувателното решение дава отговор на редица важни 

въпроси (общо 14) на принудителното изпълнение, по които е установена 

противоречива практика на съдилищата, между които и: 

 Откога започва да тече нова погасителна давност за вземането, когато 

взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в 

продължение на две години и изпълнителното производство е прекратено по чл. 

433, ал. 1, т. 8 от ГПК. 

 Ползват ли се с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 

от Закона за задълженията и договорите разноските по изпълнителното дело на 

първоначалния взискател, в т.ч. тези за адвокатско възнаграждение; разноските, 

в т.ч. тези за адвокатско възнаграждение и такси на първоначалния взискател в 

производството по издаване на изпълнителния лист; разноските на 

присъединените взискатели. 

 Нова оценка или нова начална цена определя съдебният изпълнител по искане 

на взискател, след като и новата продан с начална цена 80 на сто от предходната 

е обявена за нестанала. 

 Ако взискателят не е внесъл авансово дължима такса, допустимо ли е частният 

съдебен изпълнител да събере тази такса от длъжника? Опорочено ли е 
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изпълнителното действие поради невнасянето от взискателя на авансово 

дължимата такса за него? Съставлява ли дисциплинарно нарушение по смисъла 

на чл. 67 от ЗЧСИ несъбирането от частния съдебен изпълнител на авансово 

дължимата такса. 

 Кога се погасява по давност дисциплинарната отговорност на частния съдебен 

изпълнител по чл. 69 от ЗЧСИ, когато наказанието не е наложено в давностния 

срок или когато председателят на дисциплинарната комисия не е сезиран в този 

срок. 

 Подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно 

изпълнително основание по чл. 242 от ГПК (отм.) представлява ли 

предприемане на действие за принудително изпълнение по смисъла на чл. 116, б. 

"в" ЗЗД. 

Тълкувателното решение не се приема еднозначно и безкритично нито от адвокати, 

нито от ЧСИ. Освен безспорните положителни коментари, свързани с възможността за 

отстраняване на неправилна или противоречива практика по тълкуването и прилагането 

на част от нормите на ГПК в областта на изпълнителното производство, то предизвиква 

и редица критики. Някои смятат, че ВКС е надхвърлил предоставените му правомощия, 

като се е произнесъл по въпроси, които следва да намерят отговор чрез уреждането им 

в процесуалния закон, а не по пътя на задължителното тълкуване. Други пък излагат 

редица аргументи, свързани с потенциални рискове от сериозно оскъпяване на 

съдебното изпълнение. 

3.1.3. Европейски и международни актове 

Отношение към развитието на нормативната уредба в областта на принудителното 

изпълнение имат редица актове на Европейския съюз (ЕС). Такива са: 

 Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно 

компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни 

решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка; 

 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно 

компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 

граждански и търговски дела; 



 29 

 Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 

2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни 

вземания; 

 Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 

2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален 

интерес; 

 Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 

декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане; 

 Регламент (EО) № 2116/2004 на Съвета от 2 декември 2004 г. за изменение на 

Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и 

изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с 

родителската отговорност и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1347/2000 по 

отношение на договорите със светия престол; 

 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно 

компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни 

дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя 

Регламент (ЕО) № 1347/2000; 

 Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 

ноември 2007 година относно връчване в държавите-членки на съдебни и 

извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на 

документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета. 

Тези актове имат непосредствено приложение в българския правен ред, но в 

съответствие с предвиденото в тях и с оглед ефективното им прилагане от Република 

България са направени съответни изменения в националното законодателство. 

Когато се прави преглед на актовете на ЕС, трябва да бъдат включени и някои актове, 

които формално нямат обвързваща сила, но изразяват позицията на институциите на 

ЕС и предлагат важни насоки за действия и усъвършенстване на националните правни 

системи. Такива са напр. Зелена книга: ефективно изпълнение на решенията в 

Европейския съюз – прозрачна информация за имущественото състояние на 

длъжниците, представена от ЕК (COM(2008) 128 окончателен от 06.03.2008 г.) и 

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. за Зелена книга за по-
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ефективното изпълнение на съдебни решения в Европейския съюз: Привременно 

запориране на банкови сметки (2007/2026(INI)). 

Интерес за настоящото изследване представляват и два акта, приети в рамките на 

Съвета на Европа – Препоръка Rec. (2003) 17 на Комитета на министрите към страните-

членки за привеждане в изпълнение, приета на 9 септември 2003 г., както и 

Инструкциите за по-добро приложение на Препоръка Rec. (2003) 17 на Съвета на 

Европа за съдебно изпълнение, приета от Европейска комисия за ефикасност на 

правосъдието към Съвета на Европа. Според Резолюцията, за да бъде принудителното 

изпълнение ефективно, е необходимо детайлно национално законодателство, което 

подробно урежда правата и задълженията на всички участници в производството,  с цел 

да се осигури правна сигурност и прозрачност на изпълнението, както и максимална 

предвидимост и ефикасност на изхода от производството. Освен това, процедурите 

следва да гарантират, че нито една от страните няма да може да злоупотребява с 

предоставените й права и процесуални възможности и принудителното изпълнение ще 

протича бързо, а отлагането му ще е допустимо на ясно уредени от закона основания и 

ще подлежи на съдебен контрол. Резолюцията изисква при съдебното изпълнение да 

бъде намерен баланс между интересите на взискателя и на длъжника, като този баланс 

тя определя като условие за ефективност на изпълнението. По отношение на цената на 

изпълнението Резолюцията предвижда, че таксите и разноските следва бъдат разумни, 

ясно определени и да бъдат предварително известни на страните. Въвежда се 

принципът на пропорционалност на принудата, изискващ усилията и интензитетът на 

навлизане в личния патримониум на длъжника да бъдат пропорционални на размера на 

вземането и очакваната възможност за удовлетворяването му, като се отчитат и 

интересите на длъжника. Предвидени са и конкретни препоръки по отношение на 

статута и дейността на съдебните изпълнители, като особено силно се подчертава 

значението на техния морален интегритет и професионална компетентност. Двата 

документа извеждат като водещи начала доброто географско покритие и гарантирането 

на конкуренция между съдебните изпълнители, най-силно изразена при системи на 

частно съдебно изпълнение. 
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3.2. Бъдещо развитие на нормативната уредба 

3.2.1. Стратегически документи, предвиждащи мерки за усъвършенстване на 

системата на съдебното изпълнение 

Съдебното изпълнение не е обект на самостоятелно внимание от основните 

стратегически документи за реформиране на съдебната система – Актуализирана 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегия за въвеждане 

на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014-2020 

г. То остава и извън фокуса на публичното говорене по темата, като извън 

спорадичното повдигане на въпроса за таксите и разноските по изпълнението, темата за 

развитието на изпълнителното производство и на модела на частното съдебно 

изпълнение като че ли е силно маргинализирана. 

Индиректно режимът на съдебното изпълнение е засегнат в контекста на анализа и 

констатациите за състоянието на българското законодателство и необходимостта от 

периодичен мониторинг и оценка на ефективността му, в това число на прилагането на 

ГПК, както и на предложената обща рамка за въвеждане на електронно управление и 

електронно правосъдие. Липсва заявена готовност за по-сериозна и по-смела крачка за 

усъвършенстване на системата, което да се основава на задълбочен анализ на почти 

десетгодишното й прилагане. Отсъства и концепция за прилагане на електронното 

управление и електронното правосъдие в принудителното изпълнение (напр. ефективно 

въвеждане на електронните запори, които биха довели и до намаляване на цената на 

изпълнението, електронни търгове и т.н.). 

3.2.2. Висящи законопроекти за изменение и допълнение на нормативната уредба 

на частното съдебно изпълнение 

Понастоящем в НС има един висящ Законопроект за изменение и допълнение на Закона 

за частните съдебни изпълнители – № 554-01-28 от 11.02.2015 г., внесен от група 

народни представители, който е приет на първо четене
7
. В мотивите към законопроекта 

вносителите изтъкват, че задължението на длъжника да понесе разноските по делото е 

                                                 
7
Предложения в смисъла на съдържащите се в този законопроект вече били поставяни за обсъждане от 

НС при разглеждането на обединения Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския 

процесуален кодекс, № 553-03-49 от 08.04.2015 г., и са били отхвърлени. Без това да предпоставя 

категорично развитието на висящия законопроект, все пак дава известна индикация за нагласата на 

мнозинството от народните представители. 
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европейски стандарт, но в някои случаи размерът на таксите, които се събират в хода 

на изпълнението, значително надвишават дълга. За да се преодолее несъразмерността 

между задължението и събраните такси по изпълнителното дело, законопроектът 

предвижда, че сборът на таксите по изпълнението не може да надвишава размера на 

задължението. Допълнително се предлага, ако длъжникът сам плати задължението си 

изцяло или частично в срока на доброволното изпълнение,  пропорционалната такса 

върху платената сума да се събира в половин размер. 

Висящите законопроекти за изменение и допълнение на ГПК са значително повече. От 

тях един е непосредствено свързан с изпълнителното производство. Става въпрос за 

проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 

502-01-58 от 13.07.2015 г. с вносител Министерския съвет. 

Основната цел на измененията, заявена в мотивите към законопроекта, е „въвеждане на 

допълнителни гаранции за защита интересите на страните и отстраняване на 

причините за забавяне и неефективност на принудителното изпълнение“. 

Предложенията са провокирани от несъвършенства или неясноти на закона, които 

правят неефективно прилагането му, или от установени порочни практики, водещи до 

накърняване на правата на страните в производството. Част от измененията намират 

нормативен израз на становището на ВКС, изразено в Тълкувателно решение № 2 от 

2015, относно въпроси на принудителното изпълнение, по които е налице 

противоречива практика на съдилищата (напр. относно несеквестируемия доход от 

трудови възнаграждения, пенсия, обезщетения и помощи по Кодекса за социално 

осигуряване, които постъпват по банкова сметка на длъжника). 

Някои от по-важните предлагани изменения са следните: 

 Във връзка с принципа за пропорционалност на намесата се ограничава 

възможността взискателят да посочва няколко начина за изпълнение. Това право 

ще може да се упражнява само доколкото използването на повече от един начин 

е  необходимо за удовлетворяването му.  

 Детайлизират се правилата за определяне на местната подсъдност на 

изпълнителното производство, като се прави по-ясна диференциация в 

зависимост от вида на задължението и се дават повече гаранции за защита на 

правата на участниците (както взискателите, така и длъжниците).  
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 Разширява се възможността на съдебните изпълнители да получават 

информация, копия и извлечения от документи не само за длъжниците, но и за 

трети участващи в производството лица (напр. справки за адреса на тези лица) – 

нещо, което досега съдебните изпълнители нямат законово право да правят. 

 Въвеждат се изрични правила за приключване на изпълнението – това става при 

кумулативното наличие на две предпоставки – изпълнение на задължението и 

събиране на разноските по изпълнението. Приключването на производството 

става с разпореждане на съдебния изпълнител, като с влизането му в сила той е 

длъжен служебно да вдигне всички наложени запори и възбрани. 

 Разширява се обхватът на подлежащите на обжалване действия на съдебния 

изпълнител – по отношение на взискателите се добавя правото им да обжалват 

отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка, както и приключването 

на принудителното изпълнение, а по отношение на длъжника – правото да 

обжалва отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или приключи 

принудителното изпълнение, както и отказа му да извърши нова оценка. 

 Създава се правна уредба на несеквестируемия доход от възнаграждение за труд, 

пенсия и помощи и обезщетения по КСО, когато постъпват по банкова сметка. 

Несеквестируемостта на доходите е в границите, посочени в чл. 446, ал. 1 от 

ГПК. Предвидено е, че когато от основанието на постъпленията по банковата 

сметка е видно, че те представляват възнаграждения за труд, банката отказва да 

изпълни запора до размера на минималната работна заплата, освен за 

задължения за издръжка. По отношение на помощите и обезщетенията, както и 

на пенсията до размера на минималната работна заплата, освен за задължения за 

издръжка, запорното съобщение не поражда действие и банката няма 

задължение да го изпълни. 

 С аргумент, че неясната законова уредба е причина за забавяне на 

разработването на Единната среда за обмен на електронни запори и съответно на 

въвеждането на електронния запор върху вземане по сметка в банка, се прави 

опит да се отстранят тези несъвършенства. От мотивите не става ясно в какво 

точно се състоят слабостите на действащата уредба. Опитът за преодоляването 

им обаче като че ли се изчерпва със създаването на основание за издаване на 

подзаконов акт, който да определи параметрите и характеристиките на средата 
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за обмен на електронни запори, и отлагане на вземането на решение в бъдеще от 

министъра на правосъдието. 

 Намалява се прагът на частичното изпълнение, което е основание за спиране на 

принудителното изпълнение по искане на длъжника, от 30 на 20 на сто от 

задължението. 

 Увеличава се началната цена за продан на движими вещи от 75 на сто на 85 на 

сто от стойността на вещта и се предлагат промени в реда на определянето й. 

Предвидено е, че за определяне на стойността на вещи над 5000 лв., моторни 

превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства съдебният изпълнител 

е длъжен да назначи вещо лице. Уредено е правото на страните да оспорят 

оценката и да поискат нова оценка, която да бъде извършена от друго или 

повече вещи лица. Съдебният изпълнител не може да откаже извършването на 

нова оценка, ако страната, която е оспорила първоначалната, своевременно е 

внесла разноските за новата експертиза. Тези правила са приложими и при 

изпълнението върху недвижим имот, като изрично се предвижда, че 

определянето на стойността му задължително се извършва от вещо лице. 

 С цел недопускане на манипулирането на търгове изрично се предвижда, че при 

публична продан на недвижим имот всеки наддавач може да прави само едно 

наддавателно предложение. Освен това, предложения, които надхвърлят 

началната цена с повече от 30 на сто, ще се считат за недействителни.  

 Увеличава се началната цена при извършването на нова публична продан – от 80 

на 90 на сто от началната цена по първата продан. 

 С преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлага 

изменение в ЗЧСИ, а именно отмяна на разпоредбата на чл. 81, според която 

авансовите такси по изпълнението на вземане за издръжка, за предаване на дете, 

както и на вземане на работник по трудово правоотношение се изплащат от 

бюджета на съответния окръжен съд. 

3.3. Изводи и препоръки 

В обобщение, от прегледа на развитието на нормативната уредба в областта на 

частното съдебно изпълнение би могла да се изведе една положителна констатация – 

законодателните изменения не са твърде динамични, което гарантира известна 
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стабилност и предвидимост на правилата (това важи най-вече за материалния закон – 

ЗЧСИ, но в немалка степен и за процесуалните правила). Това, от една страна, означава, 

че въпреки компромисите при приемане на ЗЧСИ системата има потенциал и 

перспектива, които, с изключение на отделни инициативи за отмяната на модела и 

връщане към система на изцяло държавно съдебно изпълнение, не се отричат от никой. 

От друга страна, десетгодишният срок е повече от достатъчен, за да се направи 

равносметка на приложението на системата и да се предприемат по-сериозни крачки за 

преодоляването на установените в хода на това приложение недостатъци и преди 

всичко – за усъвършенстване на системата при спазване на утвърдените международни 

стандарти за съдебното изпълнение и в духа на най-модерните в сравнителноправно 

отношение модели. 

Все пак, не може да се отрече, че нормативната уредба изостава в сравнение с 

развитието на обществените отношения особено що се отнася до електронизацията на 

изпълнението (констатация, която не е валидна само за принудителното изпълнение), а 

прегледът на законодателната активност през десетгодишния период показва, че 

законодателят се изкушава да предлага промени най-вече в режима на таксите, като 

дискусията се води основно с политически аргументи. В рамките на тази дискусия би 

трябвало да се потърси отговор на поне няколко въпроса. Да се запази ли 

дуалистичната система, при която функционират паралелно частно и държавно 

принудително изпълнение, и ако да – следва ли да има някакви разлики в статута или 

компетентността на частните и държавните съдебни изпълнители? Да се запази ли 

квотният принцип на определяне на местата за частни съдебни изпълнители или да се 

разчита изцяло свободната конкуренция да регулира пазара на тези услуги? Да се 

запази ли ограничението на териториалната компетентност в границите на района на 

съответния окръжен съд или постепенно и при определени условия да се върви към 

разширяване на териториалната компетентност на частните съдебни изпълнители? 

Какво е мястото на електронизацията в изпълнителното производство? Гарантирани ли 

са в достатъчна степен други принципи като бързина и ефективност на производството 

и пропорционалност на намесата в имуществената сфера на длъжника? Ако отговорът 

на последните два въпроса е отрицателен – възможно  ли (само) със законодателни 

средства да се реши този проблем? 
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Наличието на паралелна регламентация в различни закони на статута на частните и на 

държавните съдебни изпълнители само по себе си създава условия за несъгласуваност и 

разминавания в нормативната уредба. В съчетание с недотам добрата законодателна 

техника на някои изменения това води до необосновани разлики в статута и 

правомощията на двата вида съдебни изпълнители и привилегировано положение на 

едните спрямо другите. В тази връзка би трябвало да се обърне по-сериозно внимание 

на този въпрос при подготовката на предстоящите изменения и допълнения на ЗСВ. 

Практиката на ВКС да използва по-активно правомощието за даване на задължително 

тълкуване на закона с оглед преодоляване на неправилна или противоречива практика 

само по себе си заслужава подкрепа. Важно е обаче тя да не се използва за запълване на 

празноти или дописване на законовата уредба, превръщайки върховната съдебна 

юрисдикция в своеобразен вторичен законодател. 

Не на последно място, би могло да се препоръча ЗЧСИ да бъде детайлизиран в някои 

части (особено що се отнася до провеждането на дисциплинарните производства), така 

че да не допуска „дописването“ му с вътрешни актове на КЧСИ или възможност за 

противоречиво тълкуване на неговите разпоредби.  
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4. Сравнителенпреглед на системите на съдебно изпълнение 

Сравнителният преглед прави преглед на моделите на съдебно изпълнение в редица 

европейски държави, като ги представя чрез отговори на основни въпроси от значение 

за оценка на характеристиките и функционирането на съответната система. Част от тези 

въпроси кореспондират с големите теми на системата на съдебно изпълнение в 

България, идентифицирани в рамките на настоящото изследване. По-конкретно 

анализът се фокусира върху теми като ограниченията в дейността на ЧСИ, 

регулирането на таксите, контрола върху дейността им и дисциплинарната им 

отговорност, както и възможностите за въвеждане на информационните технологии в 

дейността по съдебно изпълнение. Анализът не разглежда в детайли какво е правното 

разрешение на всеки от спорните въпроси, повдигнати в хода на изпълнение на 

проекта, а поставя акцент върху тези, за които биха могли да се извлекат по-релефни и 

сравними данни. 

Макар сравнителният анализ да не дава категорични отговори относно оптималния 

подход към поставените проблеми или конкретни заключения за необходими реформи, 

той хвърля светлина върху практиката по изследваните въпроси в националните правни 

системи на други европейски държави. Този опит би бил поучителен за КЧСИ и за 

органите, отговорни да разработват и  прилагат политики, в търсенето на най-

ефективните решения на идентифицираните проблеми. 

4.1. Източници 

Малко са лесно достъпните източници, които предлагат информация за европейските 

практики по изследваните въпроси. Най-изчерпателният публично достъпен източник, 

който разглежда европейските системи за съдебно изпълнение, са анализите на 

Европейската комисия за ефикасност на правосъдието (CEPEJ) от 2007 г. и 2014 г. 

(които използват данни от изследвания от 2012 г.). Международният съюз на съдебните 

изпълнители (International Union of Judicial Officers - МССИ) поддържа на своя уебсайт 

списък с данни за статута на съдебните изпълнители в повечето европейски държави, 

като освен това предостави на екипа на проекта резултатите от обширно изследване на 

съдебното изпълнение, проведено през 2011 г. Въпреки че данните относно системите 

за съдебно изпълнение и тяхната ефективност, извлечени от посочените по-горе 

източници, са значителни, малко от тях адресират директно конкретните проблеми, 
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идентифицирани в рамките на  настоящото изследване. По тази причина едно от 

основните средства за събиране на информация за сравнителния анализ бяха директни 

онлайн анкети в европейските държави, които включват въпроси, засягащи ключови 

аспекти на съдебното изпълнение. Отговорите на поставените въпроси са 

систематизирани по-долу. В случай, че по даден проблем са налични данни и от други 

публични източници, то те също са цитирани на съответното място.  

 

4.2. Съдебното изпълнение в Европа 

Комитетът на министрите към Съвета на Европа дефинира понятието „изпълнение” в 

Препоръка Rec (2003) 17 относно съдебното изпълнение като „изпълнение на съдебни 

решения и други съдебни и несъдебни изпълнителни основания в съответствие със 

закона, който принуждава ответника да извърши или да се въздържи от извършване 

на дадено действие или да заплати това, което е присъдено”.
8
 Освен това Препоръка 

Rec (2003) 17 определя „съдебния изпълнител” като „лице, упълномощено от 

държавата да извършва съдебно изпълнение, независимо дали това лице е държавен 

служител или не”. 

Повечето държави членки на Съвета на Европа прилагат под някаква форма частни 

елементи в съдебното изпълнение. Съгласно анализа от 2014 г. на CEPEJ
9
 поне към 

2012 г. сред държавите членки на Съвета на Европа има 15 държави с изцяло частна 

система за съдебно изпълнение и 17 държави с дуалистична (публична/частна) система 

за съдебно изпълнение по граждански дела. Косово – държава, която не е член на 

Съвета на Европа и съответно не се разглежда в доклада на CEPEJ – също наскоро 

въведе изцяло частна система за съдебно изпълнение.
10

 Ясно открояващата се 

тенденция през последните 10 години е към засилване на ролята на частните системи, 

било то изцяло частни или смесени. 

                                                 
8
В някои държави системите включват наказателно изпълнение. Освен това в много от системите има 

специални изпълнители за задължения към държавата (бюджета). Анализът не засяга наказателното 

изпълнение, а се ограничава до съдебните изпълнители по граждански дела. 

 
9
Доклад на CEPEJ, озаглавен „Европейски правосъдни системи – издание от 2014 г. (по данни от 2012 г.): 

Ефикасност и качество на правосъдието”. Глава 13 от Доклада разглежда „Изпълнението на съдебни 

решения”. 

 
10

 Понастоящем в Украйна системата за съдебно изпълнение е изцяло държавна, но парламентът обсъжда 

проект на закон, с който да се наложи смесена система, която да въведе частни съдебни изпълнители 

наред с държавните. 
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Таблица А – Европейски държави с елементи на частно изпълнение 

Държави със смесена система 

 

Държави с изцяло частна система 

Албания 

Армения 

България 

Кипър 

Чешка република 

Дания 

Грузия 

Германия 

Гърция 

Исландия 

Ирландия 

Португалия 

Сърбия 

Испания  

Швейцария 

Великобритания – Англия и Уелс 

Великобритания - Шотландия  

Белгия 

Естония 

Франция 

Унгария 

Косово 

Латвия 

Литва 

Люксембург 

Македония 

Молдова 

Монако 

Нидерландия 

Полша 

Румъния 

Словакия 

Словения 

 

Таблица Б – Европейски държави с изцяло публични системи за съдебно 

изпълнение 

Андора 

Австрия 

Азербайджан 

Босна и Херцеговина 

Хърватия 

Финландия 

Италия 

Малта 

Черна гора 

Норвегия 

Руска Федерация 

Швеция 

Турция 

Украйна 

Великобритания – Северна Ирландия 

4.3. Темите 

Темите, идентифицирани в рамките на проекта посредством дълбочинни интервюта, 

фокус-групи и анкети сред представителите на юридическите професии, могат да се 
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обособят в четири основни области на изследване: 1) ограничения в практиката на ЧСИ 

(т.е. регулации); 2) контрол на таксите; 3) надзор/дисциплина на ЧСИ; 4) възможности 

за въвеждане на информационните технологии. 

Ограничения в практиката на ЧСИ. Разделът, посветен на икономическите ефекти 

от регулациите на частното съдебното изпълнение, повдига и разглежда подробно 

въпросите, свързани с ограниченията пред ЧСИ, а именно: 1) квоти на практикуващите 

в страната ЧСИ (ограничение в достъпа до професията); 2) териториално ограничение 

на компетентността на ЧСИ. 

Контрол на таксите. Един от основните въпроси, свързани с таксите на ЧСИ, на който 

търси отговор анализът, е дали и в каква степен те трябва да бъдат предмет на контрол 

– дали да се наложат изисквания за минимален и/или максимален размер. Друг 

проблем, свързан с регулацията на таксите, който е разгледан подробно в т. 5.3.4. от 

този анализ, е начисляването на такси за плащания, направени от длъжниците в срока 

за доброволно изпълнение. Тази законова възможност предизвиква силно недоволство 

сред гражданите и се приема за несправедлива особено при положение, че таксата се 

начислява в пълен размер, въпреки доброволното плащане в определения срок. Поради 

важността на този въпрос при сравнителноправния преглед на моделите на съдебно 

изпълнение специално бяха изследвани европейските практики в тази хипотеза. 

Надзор и дисциплинарна отговорност. Професията на ЧСИ в България е подложена 

на контрол от различно естество и от различни контролиращи органи. Надзор над 

практиката им осъществяват както МП, така и КЧСИ. Някои от въпросите, повдигнати 

в хода на проекта, касаят въпроса дали лицата, ангажирани в осъществяване на 

контрола, получават възнаграждение за извършената дейност. Важният въпрос в случая 

е доколко безвъзмездното осъществяване на тази функция може да гарантира 

необходимото професионално отношение и дали осъщественият по този начин контрол 

отговаряна критериите за ефективност.  

Въвеждане на информационните технологии. Технологичният напредък предлага 

значителни възможности за повишаване на ефективността на управлението на делата, 

контрол на качеството и надзор, както и справедливост и прозрачност на публичните 

продажби.  
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4.4. Анкетата 

За целите на изследването на европейските практики беше разработен въпросник, който 

се разпространи сред професионалисти, практикуващи в 33 европейски държави, в 

които се допуска някаква форма на частно съдебно изпълнение (Таблица А), било 

изцяло частна система за съдебно изпълнение или смесена система, където 

изпълнителните действия се извършват както от държавни, така и от частни 

изпълнители. 

За да достигне до повече съдебни изпълнители в отделните държави, анкетата беше 

проведена с ценното съдействие на МССИ. Екипът на проекта разработи анкета и 

въведе въпросите в онлайн платформата на SurveyMonkey. МССИ разпространи линка 

към анкетата до координиращите органи във всяка от държавите от Таблица А, а те на 

свой ред имаха задачата да го разпространят на територията на съответната държава. 

Въпросите в анкетата целят да идентифицират действащите практики в изследваните 

държави. Освен демографските данни, въпросите целят да съберат информация 

относно регулацията в различните държави в дадена област и не са предназначени да 

сравняват отговорите в рамките на дадена държава. Като се вземе предвид тази цел, по 

голяма част от въпросите дори един респондент от държава би предоставил достатъчно 

полезна и актуална информация по всички изследвани области. 

4.5. Цялостно разпределение на отговорите 

Анкетата започна през м. януари 2016 г. и продължи през целия период на изготвяне на 

анализа до средата на февруари 2016 година. За посочения период се събраха общо 107 

отделни отговора, като 103 респондента предоставиха достатъчно подробни отговори, 

които позволиха да се направи анализ на съответната държава. Респондентите бяха от 

10 от общо 33 държави, до които беше изпратено проучването,
11

 и осигуриха на 

проекта относително широка представителна извадка на системите за съдебно 

изпълнение в Европа. Тези държави са: 

 Белгия – 63 респондента 

 Естония – 1 респондент 

                                                 
11

Възможно е ниският процент на отговорилите да се дължи на факта, че въпросите бяха само на 

английски език. 
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 Унгария – 1 респондент 

 Грузия – 2 респондента 

 Люксембург – 1 респондент 

 Нидерландия – 1 респондент 

 Македония – 14 респондента 

 Полша – 1 респондент 

 Португалия – 1 респондент 

 Словакия – 19 респондента 

4.6. Ограничения пред ЧСИ 

Тези въпроси изследват ограниченията върху броя на ЧСИ в съответната държава и 

териториалната им компетентност (в национален мащаб или ограничена до определен 

район). 

 

4.6.1. Квоти и ограничения в броя 

Въз основа на въпросите в анкетата относно съществуването на ограничения в  броя на 

частните съдебни изпълнители, както и въз основа на информацията, представена на 

интернет страницата на МССИ може да се направи извода, че е налице сравнително 

равно разпределение с незначително мнозинство в полза на ограниченията в броя.  

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

Ограничения в броя на ЧСИ 

Налице са ограничения в броя 

 Армения 

 Белгия 

 България 

 Чешка република 

 Дания 

 Естония 

 Германия 

 Гърция 

 Унгария 

 Латвия 

 Литва 

 Люксембург 

 Македония 

 Молдова 

 Сърбия 

 Словения 

Без ограничения 

 Албания 

 Франция 

 Грузия 

 Нидерландия 

 Полша 

 Португалия 

 Румъния 

 Словакия 

 Испания 

 Швейцария 

 Великобритания – Шотландия 

 Великобритания – Уелс 

 

 

4.6.2. Териториална компетентност 

По-подробно въпросите за териториалната компетентност на ЧСИ и за възможностите 

и ефектите от разширяването й до по-голям район на действие или дори до национален 

обхват са разгледани в т. 5.3.3. от анализа. Тук само ще бъдат маркирани двете основни 

линии на разсъждение. 

От една страна, събирането на вземания често се разглежда като „регионална” дейност, 

като се приема, че експертните усилия са по-ефективни на местно ниво – процесът 

включва търсене на длъжника, идентифициране,  на неговото имущество и налагане на 

обезпечителни мерки върху активи, продажбата им и разпределянето на постъпленията. 

От друга страна, се изтъкват аргументи, че географските ограничения в 

компетентността ограничават и избора на потенциален доставчик на услуги по съдебно 



 44 

изпълнение, поради което може да се схванат като изкуствено създадена пречка за 

конкуренцията и насърчаване на феодални практики. В сравнителноправната анкета 

беше зададен въпрос относно наличието или липсата на териториални ограничения в 

компетентността на съдебните изпълнители. Получените отговори, както и информация 

от други общодостъпни източници
12

 дават индикации, че се наблюдава сравнително 

равно разпределение на държави, които допускат компетентност в национален мащаб, 

и такива, които ограничават компетентността по региони с лек превес на наличието на 

териториални ограничения. 

 

Териториална компетентност на ЧСИ 

Национална 

 

 Англия и Уелс 

 Грузия 

 Нидерландия 

 Португалия 

 Словакия 

 Македония *(ограничава се до 

решения на съда от областта, в която е 

назначен съдебният изпълнител) 

Регионална (област, провинция, 

кантон) 

 Армения  

 Белгия 

 България 

 Естония 

 Латвия 

 Литва 

 Люксембург 

 Полша (с някои малки изключения) 

 Румъния 

 Унгария 

 Финландия 

 Франция 

*Забележката за Македония се отнася до факта, че отговорът не е еднозначен – в 

Македония ЧСИ могат да развиват дейност в цялата страна, но изпълняват само 

съдебни решения, издадени от съда в областта, в която са назначени. 

                                                 
12

 Другите източници включват: Европейско правосъдие: Правни професии и съдебни мрежи на https://e-

justice.europa.eu/content_legal_professions-29-en.do; Les Huissiers De Justice, Франция на 

http://www.huissier-justice.fr/en/who-are-there-327.aspx; Страница на Литовските съдебни изпълнители на 

http://www.antstoliurumai.lt/index.php/pageid/1082; и Международен съюз на съдебните изпълнители на 

http://www.uihj.com/en/europe_1012039.html. 
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4.7. Такси 

Според чл. 78 от ЗЧСИ такси се събират за „извършването на изпълнителни действия” 

и за „извършването на други действия”. Таксите се определят с тарифа и биват 

„обикновени” и „пропорционални”.  

4.7.1. Форма на регулация на таксите 

В хода на проекта се повдигнаха няколко въпроса, свързани с регулацията на таксите. 

На първо място, се постави основният въпрос дали таксите трябва да се предмет на 

регулация и каква да бъде тя. Макар да е свободна професия, дейността на ЧСИ 

включва възлагането на определена публична функция на лица, които не са държавни 

служители. Освен това предполага събиране на разноски и такси от трети лица 

(длъжниците), които не са страна в процеса по договаряне размера на таксите. 

Следователно не е изненадващ фактът, че повечето държави прилагат поне някаква 

форма на регулация и контрол на таксите, които се договарят между ЧСИ и 

взискателите и които се събират от длъжниците. 

Въпросите за степента и видът на регулацията са дискусионни. Изследването разглежда 

няколко техни аспекта, за да се придобие по-ясна представа за начина на структуриране 

на регулацията при таксите. На този проблем са посветени четири въпроса от анкетата, 

които проверяват начина на регулиране на таксите, дали тарифите за таксите са ясни и 

разбираеми, какви видове такси се допускат и дали ЧСИ и взискателите могат да се 

отклоняват от тарифите, като намаляват таксите или като се споразумяват да не 

начисляват такси. 

Резултатите от отговорите на въпросите по-долу сочат, че почти всички участващи 

държави прилагат регулация на таксите чрез задължителна тарифа. Отговорите от 

Нидерландия сочат, че тарифата е задължителна единствено що се отнася до таксите, 

които могат да се начислят на длъжника.  

Въпрос: Как се регулират таксите на частните съдебни изпълнители? 

 

Резултати от анкетата: Регулация на таксите 

Такси, фиксирани с нормативен акт Такси, фиксирани с тарифа, които 
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или тарифа, които трябва 

задължително да се спазват 

 

 Белгия (вероятно) 

 Естония 

 Грузия 

 Унгария 

 Македония 

 Люксембург 

 Полша 

 Португалия 

 Словакия (вероятно) 

могат да се договарят, но при условие 

че на длъжника не се начисляват суми, 

по-големи от определените в тарифата 

 Нидерландия 

 

 

4.7.2. Видове такси 

На въпроса какъв вид такси се определят с тарифите преобладаващият отговор на 

респондентите от повечето страни беше, че тарифите определят: 1) твърди такси за 

определени дейности; 2) пропорционални такси за постъпления, получени вследствие 

на изпълнението – сходни с регулаторния режим в България. Само от една държава – 

Полша – респондентът отговори, че се събират само пропорционални такси (с някои 

изключения за случаи, като напр. евикция, при които няма постъпления). 

Въпрос: Какъв вид такси за частни изпълнителни действия са допустими? 

 

Резултати от анкетата: Видове допустими такси 

Само твърди такси 

--- 

Само пропорционални такси 

 Полша (с няколко определени 

изключения като евикция) 

Твърди и пропорционални такси 

 Белгия (вероятно) 

 Естония 

Без окончателни данни 

 Грузия 
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 Унгария 

 Македония 

 Люксембург 

 Нидерландия (пропорционалната такса 

се договаря с взискателя и не се 

начислява на длъжника) 

 Португалия 

 Словакия (вероятно) 

 

4.7.3. Възможности за договаряне на таксите 

Що се отнася до въпроса дали таксите подлежат на договаряне между ЧСИ и 

взискателите, респондентите от участващите държави преобладаващо посочиха, че 

трябва да се начислят такси според тарифата и че последните не подлежат на 

намаляване. Само от две държави се получиха различни отговори: 1) респондентите от 

Грузия посочиха, че кредиторите и ЧСИ имат право да се договорят да не начисляват 

такси; 2) респондентите от Белгия посочиха, че таксите подлежат на намаляване. 

Въпрос: Могат ли частните съдебни изпълнители и взискателите да се договорят 

да не начисляват такси или да начисляват по-ниски такси (напр. по-ниски от 

фиксираните в тарифата) за предприети действия по събиране на вземания? 

 

Резултати от анкетата:Споразумения за намаляване на такси 

Взискателят и съдебният изпълнител 

могат да се договорят да не начисляват 

такси 

 Грузия 

Взискателят и съдебният изпълнител 

могат да се договорят да начислят по-

малки такси 

 Белгия 

Всички приложими такси трябва да се 

начислят в размера, определен в 

тарифата (без възможност за намаляване) 

 Естония 

 Унгария 

 Македония (вероятно) 

Без окончателни данни 

--- 
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 Люксембург 

 Нидерландия (по отношение на 

длъжниците) 

 Полша 

 Португалия 

 Словакия (вероятно) 

4.7.4. Момент на заплащане на таксите 

Освен въпроса дали таксите изобщо трябва да се регулират, интерес представляват и 

практиките, свързани с начина и момента, в който те се начисляват. Един от 

изследваните проблеми е дали могат да се предприемат действия преди авансовото 

плащане на таксите от взискателя. ЗЧСИ по-скоро забранява предприемането на 

изпълнителни действия преди заплащане на предвидената за тях такса: „За всяко 

действие на частния съдебен изпълнител дължимата такса, определена с тарифата 

по чл. 78, ал. 2, се внася авансово.“ (чл. 80). ЧСИ не са единодушни в становището си по 

този въпрос. Едни смятат, че трябва да имат възможност да предприемат действия за 

изпълнение на дълга, без да е необходимо клиентите да заплащат предварително за 

всяко отделно действие. Противниците на това становище изтъкват като довод 

разпоредбата на закона и съображението, че взискателите не трябва да натрупват 

прекомерна задлъжнялост към ЧСИ заради непредплатени действия, които 

впоследствие ще се възложат в тежест на длъжника. В отсъствието на по-ясна 

законодателна уредба спорът получи някакво разрешение с Тълкувателно решение № 2 

от 2015 г.на ВКС, според което неплащането на авансовите такси не опорочава 

съответното изпълнително действие, но несъбирането им се приема за дисциплинарно 

нарушение и е основание за търсене на дисциплинарна отговорност от съответния ЧСИ 

(повече по този въпрос вж т. 5.3.4.1. от анализа). 

Анкетата разглежда този проблем, като задава на респондентите въпроса дали действия 

по събиране на вземания могат да се предприемат преди заплащане на съответните 

такси. Резултатите сочат, че преобладаващ брой държави от представените в 

проучването допускат като правило предприемане на действия преди заплащане на 

таксите, което се различава от практиката в България. 
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Въпрос: Частните съдебни изпълнители имат ли право да предприемат действия 

по събиране на вземания, преди да получат от взискателите твърдите 

(непропорционални) такси, дължими за тези действия – напр. за откриване на 

длъжници, връчване на призовки, налагане на запор и др.? 

 

Резултати от анкетата: Предприемане на действия преди заплащане на твърди 

такси 

Може да се предприемат действия преди 

заплащане на такси 

 Белгия 

 Естония 

 Македония 

 Люксембург 

 Нидерландия 

 Словакия (вероятно) 

Не може да се предприемат действия 

преди заплащане на такси 

 Унгария 

 Полша 

 Португалия 

 

 

 

4.7.5. Задължение за плащане на такси при доброволно изпълнение 

Друг проблем при регулацията на таксите касае задължението за заплащане на такса за 

изпълнение, ако длъжникът направи плащане в предвидения в член 428, ал. 1 от ГПК 

двуседмичен срок за доброволно изпълнение. ЗЧСИ (чл. 78, ал. 4) изключва събирането 

на пропорционалната такса за извършване на опис на имуществото в срока за 

доброволно изпълнение. Във всички останали случаи практиката е да се начисляват 

всички пропорционални такси, дори и когато дългът е платен в срока за доброволно 

изпълнение. 

Тази практика поражда сериозни възражения, най-вече защото се счита за 

несправедлива за длъжниците. ЧСИ обаче твърдят, че плащането на таксите в пълен 

размер има дисциплиниращ ефект по отношение на длъжниците, а и е необходимо с 

оглед предотвратяване на финансови вреди за професията. 



 50 

Изследването направи опит да изследва тези спорни въпроси от сравнителна гледна 

точка, първо, чрез запитване дали държавите предвиждат срок за доброволно плащане, 

а по отношение на държавите, в които има такъв срок, и чрез запитване относно 

размера на таксата, която се начислява върху доброволно погасената сума. Отговорите 

и на двата въпроса дават основание да се направи извода, че практиките са 

разнопосочни, като някои държави предвиждат такъв срок, а други не. По същия начин, 

в държавите, в които такъв срок е предвиден, в някои случаи се начислява пълна такса, 

а в други – редуцирана. Малкият брой отговорили в тази част на анкетата, не позволява 

да се направи еднозначен извод относно европейската практика в тази област. 

4.7.6. Контрол на начисляваните такси 

Друг проблем при регулацията на таксите се отнася до начина, по който се контролира 

тяхното правилно и справедливо начисляване. В тази връзка следващия въпрос се 

опитва да определи дали и как длъжниците биха могли да оспорят таксите. 

Респондентите от повечето страни посочват редица начини за обжалване от 

длъжниците, включително обжалване пред самия съдебен изпълнител. Повечето 

посочват като основна процедурата по обжалване пред съд, като все пак няколко 

страни споделят, че е уредена възможност за обжалване пред съсловната камара. Две 

държави – Белгия и Португалия -посочват допълнителен начин на обжалване пред 

държавен изпълнителен орган, например министерство. 

Въпрос: Ако длъжник оспорва сумата на таксите на частния съдебен изпълнител, 

съществува ли формална процедура по изслушване и вземане на решение по 

жалбата? 

 

Резултати от анкетата:Процедура за разглеждане на оспорване от страна на 

длъжника на таксата на съдебния изпълнител  

Не съществува процедура за разглеждане 

 

Може да се обжалва пред съдебен 

изпълнител  

 Белгия 

 Естония  

 Македония  
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 Люксембург  

 Нидерландия 

Може да се обжалва пред Камара  

 Белгия 

 Македония  

 Люксембург  

 Нидерландия 

Може да се обжалва пред държавен орган 

(напр. министерство) 

 Белгия 

 Португалия 

 

Може да се обжалва пред съдебен орган 

(съд)  

 Белгия 

 Грузия   

 Унгария  

 Македония  

 Полша 

 Португалия  

 Словакия 

Без окончателни данни 

 

4.8. Надзор и дисциплинарна отговорност 

Ефективният надзор и дисциплинарна практика са неразделна част от ефективността на 

системата като цяло и от възприятията за отчетност и прозрачност в частното съдебно 

изпълнение. Надзорът е процес по наблюдение върху изпълнението и действията на 

съдебния изпълнител, а дисциплинарната отговорност е процесът на определяне дали 

са възникнали нарушения и налагането на санкции относно тези нарушения. Тези 

процеси не трябва да бъдат смесвани, тъй като надзорът следва да се третира като 

дейност по събиране на информация, а дисциплинарната отговорност – катопроцес на 

установяване на нарушения и ако такива има – на налагане на наказания и санкции. По 

принцип надзорът предполага интензивна дейност за дълги времеви интервали, като 

той касае всеки представител на професията и включва анализ на докладите и 

планирането, подготовката, провеждане и отчитане на инспекциите. Дисциплинарния 

процес адресира епизодично конкретни случаи. С оглед на справедливостта и 

отчетността лицата, участващи в извършването на всеки един от тези процеси, 

обикновено се различават едни от други. 



 52 

България прилага дуалистична система на контрол, осигурявайки надзор от МП чрез 

инспекторите в Инспектората по ЗСВ и финансови инспектори, както и надзор от 

страна на КЧСИ. Дисциплинарната отговорност също се осъществява с участието на 

представители на професията и на МП. Основен момент по отношение на всяка една от 

тези области е, че ЧСИ, ангажирани в извършването на надзорни или дисциплинарни 

действия, не получават възнаграждение за труда си. Във връзка с това, проектът 

повдига въпроса относно степента и продължителността на ангажираността, която 

може да се очаква за такъв тип доброволни дейности.  

4.8.1. Органи, ангажирани в осъществяването на надзор 

Интересно е да се разгледа какви видове органи са ангажирани в надзора в съответните 

държави. Такъв въпрос присъстваше и в проведената анкета, но много по-изчерпателна 

информация се представя в Доклада за 2014 година на CEPEJ, основаващ се на данни, 

предоставени от МССИ.
13

 Тя демонстрира, че се разчита на разнообразни надзорни 

органи, като повечето държави посочват повече от един орган. 

 

Органи, отговорни за надзор и контрол  

(съгласно доклад на CEPEJ по данни за 2012 година) 

Съсловен орган  

 

Белгия 

България 

Чехия 

Естония  

Франция 

Унгария 

Латвия 

Литва 

Люксембург 

 

 

Македония 

Молдова 

Нидерландия 

Полша 

Румъния 

Сърбия 

Словения 

Великобритания - 

Уелс 

Великобритания - 

Шотландия 
 

Съдия 

 

Белгия 

България 

Чехия 

Франция 

Гърция 

Унгария 

Ирландия 

Латвия 

 

Литва 

Люксембург 

Македония 

Монако 

Полша 

Румъния 

Швейцария 

Великобритания - 

Уелс 

 
 

Министерство на правосъдието  Прокуратура  

                                                 
13

Доклад на Европейската комисия за ефикасност на правосъдието за 2014 година относно „Европейски 

правосъдни системи“ (по данни от 2012 г.), на стр. 417 
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Албания  

Армения 

България  

Чехия 

Естония 

Франция 

Грузия 

Гърция 

Унгария 

Исландия 

Латвия  

Литва 

 

 

Македония 

Молдова 

Нидерландия 

Полша 

Португалия 

Румъния 

Сърбия 

Словакия 

Словения 

Испания 

Швейцария 

Великобритания - 

Уелс 
 

 

Белгия 

Франция 

 

Гърция  

Монако 

 
 

Други 

 

Дания 

Германия 

Малта 

 

Нидерландия 

Норвегия  

Великобритания – Северна 

Ирландия 
 

4.8.2. Начин на осъществяване на надзора 

При определяне на начина, по който да се извършва надзорът, съществуват няколко 

основни метода за събиране на информация. Така например, действащата нормативна 

уредба изисква частните съдебни изпълнители да представят годишни отчети за 

дейността си и да отговарят на конкретни искания за информация от надзорните 

органи, възлага на контролните органи да извършват периодични проверки, както и 

извънредни проверки на основата на подадени жалби или сигнали и т.н. Отговорите от 

проучването сочат, че повечето държави – респонденти прилагат подобни надзорни 

механизми. Няколко държави не изискват представянето на периодични отчети. 

Въпрос: Как се извършва надзорът? 
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Резултати от анкетата: Как се извършва надзорът 

Съдебните изпълнители представят 

периодични отчети 

 Македония 

 Нидерландия 

 Полша 

 Словакия 

 

Съдебните изпълнители отговарят на 

конкретни въпроси от надзорните 

органи  

 Белгия  

 Македония  

 Люксембург  

 Нидерландия  

 Полша   

 Португалия  

 Словакия 

Надзорният орган извършва 

(периодични (обикновени) инспекции 

на място  

 Белгия  

 Естония  

 Унгария  

 Македония  

 Люксембург  

 Нидерландия  

 Полша 

 Португалия 

Надзорният орган извършва 

извънредни инспекции (на база на 

сигнал или жалба)  

 Белгия  

 Естония  

 Македония  

 Нидерландия  

 Полша  

 Португалия  

 Словакия  

Не съществува изграден механизъм за надзор  

Грузия 

4.8.3. Възнаграждение на лицата, участващи в надзорните дейности 

По въпроса дали частните професионалисти, участващи в надзорните дейности, 

получават възнаграждение за услугите си, резултатите от проучването показват 

категорично, че повечето държави определят възнаграждение за частните 

професионалисти, участващи в надзорни дейности. Само Люксембург отговаря, че за 

тези професионалисти не се предвижда възнаграждение. Тези резултати съществено се 

различават от практиката в България относно възнаграждението за участие на ЧСИ в 

надзорните дейности и дисциплинарните състави.   
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Въпрос:Ако надзорът се извършва от професионален орган, лицата, изпълняващи 

тази функция, получават ли възнаграждение? 

 

Резултати от анкетата:Възнаграждение за частни професионалисти, извършващи 

надзорни дейности 

Да, частните професионалисти 

получават възнаграждение  

 Белгия (вероятно)  

 Унгария  

 Македония  

 Нидерландия  

 Полша  

 Португалия  

 Словакия 

Не, частните съдебни изпълнители, 

извършващи такива дейности, не 

получават възнаграждение  

 Люксембург 

 

4.8.4. Органи, оправомощени да реализират дисциплинарната отговорност 

Дисциплинарният процес обикновено включва уведомяване на частния съдебен 

изпълнител за установени/предполагаеми нарушения (независимо дали в резултат на 

планова проверка, сигнал или др.) и осигуряване на справедлив процес, в рамките на 

който за частният изпълнител има възможност да опровергае обвиненията, преди да се 

вземе окончателно решение. В дисциплинарния процес могат да участват няколко 

органа. Реализацията на дисциплинарната отговорност поставя сходни въпроси като 

тези при осъществяването на контрола – дали се осигурява участие на частни 

професионалисти и дали те получават възнаграждение за това. 

Резултатите показват, че само в три от десетте държави, отговорили на тези въпроси – 

Грузия, Унгария и Люксембург – в дисциплинарните процедури участват само 

държавни органи. Останалите ангажират както държавни, така и частни органи или 

органи със смесен състав. 

Въпрос: Съществува ли орган, който налага дисциплинарни санкции на частните 

съдебни изпълнители на основание на заключенията от надзора? 

Резултати от анкетата:Органи, които налагат дисциплинарни санкции 
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Липсват 

 

Държавен орган, напр. министерство  

 Естония  

 Грузия   

 Унгария  

 Люксембург  

 Полша  

 Португалия 

Камара или друг съсловен орган  

 Белгия (вероятно)  

 Естония  

 Полша 

Орган със смесен състав (държавни и 

частни представители)  

 Белгия (вероятно)  

 Македония  

 Нидерландия  

 Португалия  

 Словакия (вероятно, но не е ясно)  

Съд 

 Полша 

Липсват окончателни данни 

 Словакия 

4.8.5. Представителство на съсловните организации в дисциплинарните състави 

Доколкото проучването показва, че смесените състави са често прилаган начин за 

конституиране на дисциплинарните органи, то се опита да установи каква е 

относителната тежест в състава на отделните представители.  

Резултатите не са категорични в полза на един или друг подход. Две от държавите 

посочват, че повечето представители са частни професионалисти, а три – че в тези 

комисии преобладават представителите на държавната власт. 

Въпрос:Ако орган със смесен състав (включващ представители на професията и 

представители на държавната власт) може да налага дисциплинарни санкции на 

частните съдебни изпълнители, какъв е съставът на този орган? 

Резултати от анкетата:Състав на орган със смесено представителство 

(представители на професията и представители на държавната власт), налагащ 

санкции 

Мнозинството представители са частни Мнозинството представители са 
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професионалисти  

 Белгия (вероятно)  

 Словакия 

 

държавни служители  

 Македония  

 Нидерландия  

 Португалия  

Еднакъв брой представители – частни 

професионалисти и членове – 

представители на държавната власт  

 Няма 

Липсват окончателни данни 

 

4.8.6. Възнаграждение за лицата, участващи в реализацията на дисциплинарната 

отговорност 

Основен въпрос, който се поставя и при контролната дейност, е дали представителите 

на професията получават възнаграждение за работата си в дисциплинарния състав. 

Отговорите на този въпрос се разделят почти по равно. По този показател се наблюдава 

съществена разлика с установените практики по отношение на участието на частните 

професионалисти в надзорните дейности, където държавите – респонденти 

преобладаващо посочват, че има определено възнаграждение. Това може да се дължи 

на факта, че дисциплинарните дейности отнемат по-малко време на частния 

професионалист, отколкото активната ангажираност в надзорните дейности. Във всеки 

случай би било много интересно допълнително да се изследва този въпрос. 

Въпрос:Ако представители на професията участват в налагането на 

дисциплинарни санкции на частните съдебни изпълнители, те получават 

ли възнаграждение за изпълнението на тази функция? 

 

Резултати от анкетата: Възнаграждение на частни професионалисти, извършващи 

дисциплинарни процедури 

Да, частните професионалисти получават 

възнаграждение  

 Македония  

 Полша  

Не, частните професионалисти не 

получават възнаграждение  

 Естония  

 Нидерландия 
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 Словакия  Португалия  

Липсват окончателни данни 

 Белгия 

 

4.9. Информационни технологии 

Последната област на изследване засяга информационните технологии като помощно 

средство в процеса на съдебно изпълнение. Технологичният напредък осигурява все 

повече възможности за подобрение на производителността, ефективността, отчетността 

и прозрачността в професията на ЧСИ. Двете ключови области на проучване обхващат 

процеса на управление на делата на всеки частен съдебен изпълнител и на професията 

като цяло, както и възможността за електронно извършване на отделни изпълнителни 

действия, напр. електронни търгове. 

4.9.1. Използване на централизиран деловоден софтуер 

Резултатите от проучването относно това дали държавите използват централизиран 

софтуер за управление на делата, сочат, че сериозно се използва и се разчита на такъв. 

Повечето държави изискват използване на централизиран софтуер, а две от държавите 

– респонденти изискват използване на софтуер, който обаче не е под формата на 

централизирана система. 

Въпрос: Задължени ли са частните съдебни изпълнители във вашата държава да 

използват практиката си софтуер за управление на делата? 

 

Резултати от анкетата:Изисквания за използване на софтуер за управление на 

дела 

Не се изисква софтуер за управление на 

дела  

 

 Белгия (вероятно)  

Изисква се използване на софтуер за 

управление на дела, но не е необходимо 

той да е централизиран  

 Македония  

 Нидерландия  
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Изисква се използването на 

централизиран софтуер за управление 

на дела 

 Естония  

 Грузия   

 Унгария  

 Люксембург  

 Полша  

 Португалия 

Липсват окончателни данни 

 

 Словакия 

 

4.9.2. Електронни търгове 

Интересно е, че не са толкова еднозначни отговорите, свързани с електронизацията при 

извършване на продажби (търгове). Електронните търгове могат значително да 

подобрят ефективността, прозрачността и отчетността на системата особено що се 

отнася до разпореждането с активи на длъжника или трети лица. Изграждането и 

внедряването на система за електронни продажби може да активизира пазара на 

публични продажби при намаляване на разходите за провеждане и участие, а в резултат 

на това би могло да доведе и до повишаване на продажната цена. Наред с това, 

наличието на електронна среда/платформа за провеждане на публичните продажби 

може да ограничи корупционния риск и подозренията за подобни практики в процеса 

на разпореждане с активи. 

Резултатите от изследването показват, че независимо от очевидните предимства на 

електронната система за търговия, държавите са на коренно различно мнение относно 

нейното използване. Повечето от държавите – респонденти посочват, че електронни 

търгове все още не са разрешени. В Португалия съществува такава възможност, но 

използването й не е задължително. Все пак има страни, които са внедрили такива 

задължителни системи. Естония, Грузия, Унгария и Люксембург са отговорили, че 

съществува изискване за електронни провеждане на търговете.
14

 

 

                                                 
14

Въпреки, че в проучването не участват респонденти от Латвия и Литва, екипът разполага с 

информация, че всяка от тези държави е разработила и внедрила усъвършенствана система за електронни 

търгове. 
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Резултати от анкетата:Електронен търг 

Не са разрешени електронни търгове  

 Белгия  

 Македония  

 Нидерландия  

 Полша 

 Словакия  

Електронните търгове са разрешени, но 

няма изискване за тях  

 Португалия 

Съществува изискване за електронни 

търгове 

 Естония (за опит за първа продажба) 

 Грузия   

 Унгария  

 Люксембург  

Липсват окончателни данни 

4.10. Изводи 

В обобщение, България може да се възползва от опита на системите за частно съдебно 

изпълнение в Европа. Резултатите от изследването донякъде предоставят ценни 

ориентири за България по разглежданите въпроси. 

4.10.1. Ограничения за частните съдебни изпълнители 

Във връзка с европейските практики, свързани с регулацията на броя на ЧСИ, 

участващите в проучването държави са относително равно разпределени по отношение 

на съществуващи ограничения в броя на съдебните изпълнители и отсъствието на 

такива, със слаб превес на държавите, които предвиждат задължителни изисквания. 

Държавите – респонденти принципно се разделят и по отношение на това дали ЧСИ да 

са с ограничена териториална компетентност или трябва да имат право да действат в 

национален обхват. И по двата въпроса е трудно да се каже, че съществува ясно изразен 

приоритет на един или друг вариант. 

4.10.2. Такси 

Почти всички държави, участвали в изследването, регулират таксите със задължителна 

тарифа и ЧСИ изразяват принципна удовлетвореност, че съответните тарифи са 



 61 

сравнително ясни. Мнозинството от участвалите в проучването споделят, че таксите се 

оспорват или обжалват относително рядко. В почти всички държави, включени в 

изследването, таксите са структурирани така, че разграничават прости (обикновени) 

такси за конкретни действия и пропорционални такси, изчислявани на база 

постъпления. Повечето участвали държави не допускат взискателите и частните 

съдебни изпълнители да договарят суми, различни от тези, определени в съответните 

тарифи. Тези резултати са подобни на настоящата практика в България. Когато става 

дума за това дали ЧСИ могат да предприемат действия по изпълнение, преди да бъдат 

платени съответните за тях такси, повечето от изследваните държави допускат тази 

възможност за разлика от България. 

4.10.3. Надзор и дисциплинарна отговорност 

По отношение на надзора, държавите, участващи в проучването, се различават в 

отговорите си относно вида на органите (държавни, частни или смесени), упражняващи 

контролните правомощия, и относно използваните методи за надзор. Тези методи 

включват: 1) периодични отчети; 2) отговор на конкретни запитвания; 3) обикновени 

периодични инспекции; и 4) извънредни инспекции в резултат на оплакване, жалба или 

сигнал. 

Както и в България, много държави ангажират членове на професията в упражняването 

на надзорната функция. Все пак, за разлика от България, почти всички държави 

посочват, че участващите в този процес частни професионалисти получават 

възнаграждение (само в Люксембург не се предвижда възнаграждение). Тази практика 

на мнозинството от държавите отразява на стойността на времето на частния 

професионалист и нуждата от пълната му ангажираност с надзорната дейност.  

Практиките за изплащане на възнаграждение на частните професионалисти, 

ангажирани в дисциплинарните състави, не са така еднородни. От участващите в 

проучването държави, които ангажират частни професионалисти в дисциплинарни 

производства, около половината предвиждат възнаграждение, а останалите разчитат на 

изцяло доброволното участие на ЧСИ.  
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4.10.4. Информационни технологии 

И накрая, участващите в изследването държави очевидно се възползват от 

предимствата на информационните технологии по отношение на управлението на дела. 

Почти всички от тях посочват, че се изисква използването на централизиран софтуер. 

Държавите, участващи в изследването, са разделени в много по-голяма степен по 

отношение на възможността за провеждане на електронни търгове, като малко повече 

от половината посочват, че електронни търгове все още не са разрешени. 
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5. Икономически ефекти от регулирането и практиките в системата на 

съдебното изпълнение 

5.1. Регулирани професии и съдебно изпълнение: теория 

5.1.1. Защо се регулират свободните професии 

В развития свят съществуват някои професии, които се регулират от държавите по 

специален начин. Така наречените свободни или регулирани професии са с подчертано 

интелектуален характер, изискват квалификация на високо ниво и обикновено са 

предмет на ясна и строга професионална регламентация. При упражняването на такава 

дейност личният елемент е от особено значение, а изпълнението на професионалните 

дейности винаги включва висока степен на независимост.
15

 

Необходимостта от регулиране на тези професии може да е продиктувана от различни 

допускания и съображения: 

 Потребителят не знае кое е в неговия най-добър интерес. Регулира се заради 

наличието на „асиметрична информация” между потребителите и 

предоставящите услугата, т.е. предоставящите услугата обикновено разполагат с 

повече знание по конкретния въпрос от клиентите. В случая с регулираните 

професии се счита, че потребителят не може да прецени качеството на 

предоставяните професионални услуги и е необходимо да се поставят 

определени изисквания за упражняващите професията. Най-често става въпрос 

за доказване на образование и стаж и провеждане на изпити за придобиване на 

правоспособност. 

 Потребителят може да получи некачествена услуга и това да се отрази на трети 

лица. Регулират се възможностите за външни/странични ефекти (т.нар. 

externalities) за пазара. Причината е, че привържениците на по-високите 

регулации считат, че ако услугата е изпълнена некачествено, това ще доведе до 

вреди за трети лица и обществото като цяло. Обикновено се поставят изисквания 

за придобиване на правоспособност заедно с регулации за местоположението на 

                                                 
15

Директива 2013/55/EU на Европейския парламент от 20 ноември 2013 относно признаването на 

професионалната квалификация. 
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предлаганите услуги, отваряне на клонове, формата на бизнеса и партньорството 

между професиите(позволено ли е създаването на търговско дружество и 

позволено ли е съдружието с всички професии, или само с подобни, или само 

със същата професия). 

 Потребителят трябва да получи тази услуга. Регулира се като „обществено 

благо”. Свободните професии на практика предоставят информация и/или 

услуга, а не готов продукт. При регулираните професии тази информация/услуга 

в общия случай се дава на конкретния потребител и е различна за всеки казус и 

контекст. Регулаторът счита, че потребителят трябва да получава тази 

информация и регулира пазара с определяне на задължения за получаването на 

информацията и ексклузивни права на предоставящите услугите.   

Като цяло целта на регулирането на някои професии е да защити потребителите и да 

гарантира качество на предлаганите от професионалистите услуги.  

По подобие на определенията за свободните професии в света и в страните членки на 

Европейския съюз, в България регулирана професия е „дейност или съвкупност от 

дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която 

е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на 

хората и правото за упражняването на която е определено чрез законови, 

подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична 

професионална квалификация, удостоверена с документи за образование, 

правоспособност или предполага членство в професионална организация, работеща за 

поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за 

осъществяването на което е получила специално признаване от държавата”
16

. 

5.1.2. Как се регулират свободните професии 

Регулациите обхващат както навлизането в професията, така и самата 

дейност.Съществуват различни подходи за регулиране на свободните професии, 

основните от които са разгледани по-долу. 

Регулирането на достъпа до професията обикновено цели да гарантира на 

потребителите, че услугата ще бъде предоставена само от професионалист в областта. 

                                                 
16

§ 4в от Закона за висшето образование. 
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Първо, регулациите определят услугите, които могат да се предоставят само от 

лицензирани професионалисти. По този начин се създават услуги, за които дадената 

професия има ексклузивни/изключителни права (или споделя ексклузивни права). 

Второ, регулациите поставят изисквания за придобиване на правоспособност за 

предоставянето на ексклузивни права. Тук се включват изискванията за националност, 

образование, стаж, издържани професионални изпити, задължително членство в 

браншова организация и други. 

Браншовата организация има характеристиките на квази-държавна структура. 

Обикновено членството на съответните професионалисти в нея е задължително. Тя е 

натоварена с редица функции, включващи процедурите по придобиване на 

правоспособност, организирането на различни аспекти от дейността на 

професионалистите (например приемането на Етичен кодекс), повишаването на 

професионалната квалификация, изпълнението на задълженията на професионалистите 

(включително налагане на глоби).   

Интересен феномен е регулирането на професиите чрез квоти. До тази регулация се 

прибягва относително рядко. Основната ѝ цел е да ограничи предлагащите конкретната 

услуга, за да се контролира качеството. Друга регулация, възприета с подобни мотиви в 

някои професии, е териториалната компетентност. Когато наличието на квоти е 

съчетано с териториални ограничения на предлагането на дадената услуга, това 

неминуемо поставя професията в силно контролирана среда.  

Регулирането на упражняването на дейността пък включва определяне на цени на 

услугите (минимални, максимални или фиксирани само за някои услуги или върху 

всички видове), регулации за рекламирането на услугите, регулации върху 

местоположението на предлаганите услуги, регулации върху диверсификацията и 

регулации върху формата на бизнеса и партньорството между професиите. Целта на 

тези регулации отново е предоставяне на определено качество (при минималните цени), 

както и достъп на потребителите до услугите (при максималните цени, квоти) и защита 

от конфликт на интереси (при регулирането чрез позволените партньорства между 

професиите и формата на бизнеса).   
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5.1.3. Какви са ефектите от регулирането на свободните професии 

Като цяло, в развития свят все повече свободни професии попадат под нормативно 

регулиране, като се използват основните подходи за регулация, изброени по-горе. В ЕС 

се наблюдава същата тенденция. Понякога с мотив за синхронизиране на националното 

законодателство с европейското, различни групи се опитват да въведат сериозни 

регулации в професии, които досега не са регулирани или са регулирани чрез общото 

законодателство в държавата. В България през последните години също имаше няколко 

подобни законопроекта (например за представителите по индустриална собственост, 

брокерите на недвижими имоти, преводачите).  

Множество изследвания анализират ефектите от регулирането на свободните професии 

за всички засегнати страни.  

Степента на регулиране на професиите се изследва внимателно и от Европейската 

комисия (ЕК). Комисията публикува редица доклади
17

 за регулирането на т. нар. 

свободни професии. През 2014 г. с нов доклад
18

 ЕК отново алармира за негативните 

ефекти от регулирането и показа, че България е една от страните с най-тежко 

регулиране. Докладът се фокусира върху регулирането на четири свободни професии 

(адвокати, одитори, архитекти и инженери) и връзката му с ефективното разпределение 

на ресурсите и маржа на печалбите в периода 2008-2011 година. Резултатите от 

изследването потвърждават теоретичните очаквания, а именно, че намаляването на 

регулирането прави по-лесен достъпа до и изхода от професията, което подобрява 

разпределението на ресурсите и регулира свръхпечалбите. Нещо повече, намаляването 

на регулирането за тези професии би повлияло на дейността и на други свързани с тях 

професии (като производството, например) и би довело до положителен ефект за 

голяма част от икономиката. 

                                                 
17

European Economic and Social Committee, The role and future of the liberal professions in European civil 

society 2020, 2014 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Report on Competition in Professional Services, 2004 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,Professional Services - Scope for more reform, 2005;  

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,Progress by Member States in reviewing and 

eliminating restrictions to Competition in the area of Professional Services, 2005 

18
European Commission (Canton, Ciriaci, Solera), The Economic Impact of Professional Services Liberalisation, 

2014; 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2013-01748-00-00-ac-tra-en.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2013-01748-00-00-ac-tra-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0083:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0405:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005SC1064R(01):EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005SC1064R(01):EN:HTML
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp533_en.pdf
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В края на 2013 г. Комисията дори започва процедура за оценка на националните 

разпоредби за регулиране на професиите. Причината е, че „твърде ограничителните 

условия за достъп до някои професии могат да обезсърчат или дори да попречат на 

младите хора да се включат на пазара на труда”.
19

 

В тази връзка българското правителство приема и Първия план за действие за взаимна 

оценка на регулираните професии в държавите членки. Планът изследва нормативната 

уредба, отнасящата се до всяка регулирана професия в България, а целта е да се 

подобри и улесни достъпът до професиите чрез премахване на съществуващите 

бариери и ограничения за упражняване на определена професия.  

До подобни изводи стигат и някои емпирични изследвания
20

, които показват, че 

прекомерното регулиране може да предизвика и сериозни отрицателни въздействия 

върху потребителите. Ограниченията за навлизане в професията и изискванията за 

лицензиране или задължително членство в съсловна организация често водят до по-

ниско качество и по-високи цени. По поръчка на Европейската комисия през 2007 г. 

Schmid et al.
21

измерват удовлетвореността на потребителите на правни услуги и 

степента на регулиране в тези професии. Емпиричното изследване заключава, че 

липсват доказателства, че високите цени и нивото на регулация имат положителна 

връзка с качеството на услугите. Друго изследване
22

 пък показва, че в европейските 

страни се наблюдава обратна връзка между регулирането на правните професии и 

производителността на труда. 

Орган, който изследва отблизо регулирането на свободните професии в България, е 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Преди няколко години КЗК започна 

мащабна кампания за изследване на ограничаването на конкуренцията в браншовете и в 

края на миналата година публикува редица препоръки за намаляване на регулациите 

при различните професии
23

. Заключенията на КЗК показват, че: 

                                                 
19

 Съобщение на страницата на Европейската Комисия, Европейската комисия и държавите от ЕС ще 

извършат оценка на пречките пред достъпа до регулирани професии, 2013 

20
OECD Journal of Competition Law and Policy N4, “Competition in Professional Services”, 2002 

21
Schmid et al.,Conveyancing Services Market, ZARP et. Al., 2007   

22
Laurel S. Terry, The European Commission Project Regarding Competition in Professional Services, 2009 

23
 Комисия за защита на конкуренцията, Застъпничество за конкуренцията в областта на свободните 

професии, 2014 

https://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7088
https://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7088
http://www.cpc.bg/ViewResult.aspx?type=Article&id=4996
http://ec.europa.eu/bulgaria/focus/021013-professions_bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/focus/021013-professions_bg.htm
http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920231.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/professional_services/studies/csm_study_complete.pdf
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1680&context=njilb
http://www.cpc.bg/ViewResult.aspx?type=Article&id=4996
http://www.cpc.bg/ViewResult.aspx?type=Article&id=4996
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 Определянето на минимални цени на услугите при някои професии 

представлява едно от най-тежките нарушения на конкуренцията, тъй като 

ограничава ценовата конкуренция между участниците. В същото време 

минималните цени по никакъв начин не могат да бъдат гаранция за качество, а 

ефектът от тях е защита на неефективните участници на пазара. 

 Задължителното членство в професионална организация не е необходимо и 

определени функции не следва да бъдат концентрирани в една организация. 

 Наличието на изисквания като тези за образование и стаж в някои случаи са по-

високи от необходимото и неоправдано ограничават броя на участниците на 

пазара. 

 Ограничаването на свободното конкуриране чрез ограниченията за реклама, 

например, често не е необходимо. 

 При много професии съществуват редица необосновани бариери за навлизане на 

пазара като например наличието на квоти, изискванията за местоположение и 

др. 

 При някои професии има регулации, които водят до поставяне на някои 

участници на пазара в привилегировано положение спрямо други. 

 При някои професии има сериозно ограничаване на възможностите на 

упражняващите свободни професии сами да решават как да организират 

дейността си – например регулациите върху формата на бизнеса и върху 

партньорството между професиите. 

Всички изследвания показват, че регулирането понякога не е необходимо, а 

прекомерното регулиране води до редица негативни ефекти за конкуренцията, цените и 

качеството на услугите. 

5.2. Регулирани професии и съдебно изпълнение: практика в България 

5.2.1. Регулация на съдебното изпълнение 

Съдебното изпълнение в България е уредено основно в ЗСВ и ЗЧСИ. В случая 

типичната регулация на професията „съдебен изпълнител” се проявява при частните 

съдебни изпълнители, тъй като държавните на практика са държавни служители, 

подчинени на министъра на правосъдието. 
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ЗЧСИ постановява, че „частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на 

своите функции се подчинява само на закона.” (чл. 14).   

Системата на регулиране на съдебното изпълнение се подчинява на основните 

регулации на свободните професии. Съдебните изпълнители имат изключително право 

върху съдебното изпълнение в държавата. Te трябва да имат юридическо образование, 

тригодишен юридически стаж и да са издържали конкурса за съдебен изпълнител. 

Членството в КЧСИ е задължително, както и плащането на задължителните 

встъпителни, годишни и допълнителни вноски. В допълнение, съдебните изпълнители 

имат редица ограничения като условията частният съдебен изпълнител да не упражнява 

адвокатска професия, да не е нотариус или синдик, да не извършва търговска дейност, 

да не работи по трудово правоотношение и други. 

Съдебното изпълнение е и една от малкото професии, при които са определени квоти (в 

България другата такава професия е тази на нотариусите) и териториална 

компетентност. ЗЧСИ предвижда, че „в определен район се открива едно място за 

частен съдебен изпълнител на 30 000 жители“ (чл. 8) и че „районът на действие на 

частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд” (чл. 2). 

5.2.2. Брой на съдебните изпълнители 

През 2014 г. броят на съдебните изпълнители в България е 379, от които 163 частни 

съдебни изпълнители (ЧСИ) и 216 държавни съдебни изпълнители (ДСИ). Като цяло 

броят им не се променя значително през последните години – за периода 2008-2014 г. 

броят на съдебните изпълнители намалява с 1%. През 2015 г. след проведен конкурс, 

броят на ЧСИ се увеличава с 44 до 207 ЧСИ. Последната налична официална 

статистика (до 2014 г.) не включва увеличението на броя на съдебните изпълнители 

през 2015 година. Тяхната работа ще се отрази най-рано в статистиката за 2016 г., тъй 

като стартирането на дейността им по съдебно изпълнение изисква известно 

технологично време. 

В същото време броят на делата, които подлежат на съдебно изпълнение, се увеличава 

значително, а неприключените дела стават все повече. За периода 2008–2014 г. броят на 

постъпилите дела се увеличава с близо 130%, а на неприключените дела – с близо 

150%. Причините за това са различни. Една от тях е настъпването на икономическата 
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криза от 2009 г. и нейните отражения върху бизнес активността и доходите. Кризата 

доведе до ръст както на корпоративните фалити, така и на броя на гражданите, които не 

успяват да посрещат задълженията си. Едновременно с това, според ЧСИ някои 

нормативни изменения също водят до по-трудна събираемост на вземанията. Сред тях 

са: 1) обявяването за противоконституционна на разпоредбата на чл. 75, т. 6 от Закона 

за българските лични документи
24

; 2) Тълкувателно решение № 2 от 2013 г. в частта му, 

касаеща еднаквото третиране на възнаграждението за труд и вземането за пенсия що се 

отнася до начина на определяне на секвестируемата, съответно – несеквестируемата 

част от тях; 3) влизането в сила на 01.10.2009 г. на новия Семеен кодекс, който 

изключва паричните влогове от режима на съпружеска имуществена общност. 

 

5.2.3. Натовареност на съдебните изпълнители 

Ръстът на делата при почти непроменен брой на съдебните изпълнители до 2014 г. 

предопределя и увеличаващата се натовареност на съдебните изпълнители. За периода 

2008 – 2014 г. натовареността на съдебните изпълнители нараства с близо 150%.  

Разликите в натовареността при частните и държавните съдебни изпълнители също са 

значителни.  

                                                 
24

Според чл. 75, т. 6 от Закона за българските лични документи не се разрешава напускане на страната на 

“лица, които не изпълняват подлежащ на принудително изпълнение съдебен акт, по силата на който са 

осъдени да заплатят парично задължение в големи размери към български физически и юридически лица 

или чуждестранни лица, освен ако представят надлежно обезпечение.”Тази разпоредба е обявена за 

противоконституционна с Решение на Конституционния съд № 2 от 2011 г. (ДВ, бр. 32 от 2011 г.). 
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 Средната натовареност на 

ДСИ за периода 2008-2014 г. се е 

повишила с 5,01% относно 

новообразуваните дела, а се е 

понижила с 3,73% относно 

делата от предишни периоди.  

 Средната натовареност на 

ЧСИ за същия период се е 

повишила със 17,55% относно 

новообразуваните дела и с 

58,75% относно делата от 

предишни периоди.   

Така през 2014 г. средната натовареност на 

ДСИ е 1 204 дела на съдебен изпълнител за 

годината, а на ЧСИ – 5 490 дела на година. На 

практика един средностатистически ЧСИ 

отговаря за пет пъти повече дела от един ДСИ.  

 

 

 

 

5.2.4. Структура на делата на съдебните изпълнители; Характер и произход на 

вземанията 

Сериозно се изменя и структурата на делата по характер и произход на вземанията и по 

размер на образуваните дела
25

. 

През 2013 г. в сравнение с 2007 г. средният брой на делата в полза на държавата се 

увеличава с 384% (от 5 678 на 27 468), този на делата в полза на юридически лица и 

търговци – със 173% (от 60 076 на 163 890), този на делата в полза на граждани – с 19% 

(от 25 615 на 30 438), а този на делата при изпълнение на чуждестранни решения – със 

                                                 
25

 Подробна статистика – в приложенията. Данни на Министерството на правосъдието за ЧСИ и ДСИ.  
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163% (от 32 на 84). Структурата на вида изпълнителни дела по произход на вземанията 

също се променя. Докато през 2007 г. делът на делата в полза на държавата е 6%, през 

2013 г. се увеличава двойно до 12%. Делът на делата в полза на юридически лица и 

търговци се увеличава от 64% през 2007 г. до 73% през 2013 г., запазвайки най-голям 

дял на изпълнителните дела по произход на вземанията. Делът на делата в полза на 

гражданите намалява от 27% през 2007 г. до 14% през 2013 г., въпреки че броят на този 

тип дела се увеличава. Делът на делата при изпълнение на чуждестранни решения 

остава под 1% и през 2013 година.Повишаването на броя на делата на ЧСИ нараства в 

пъти по-бързо от тези на ДСИ. Докато при ДСИ броят на делата от всеки вид по 

произход на вземанията нараства с по под 50%, делата на ЧСИ нарастват в пъти. 

5.2.5. Размер на образуваните дела 

Средната сума на едно образувано дело
26

 нараства със 67% от 9 576 лв. през 2007 г. до 

15 992 лв. през 2013 година. Увеличението е по-значимо при делата на частните 

съдебни изпълнители. Докато при ДСИ средната сума на едно дело нараства с 11% от 

8 053 лв. през 2007 г. до 8 906 лв. през 2013 г., при ЧСИ средният размер на делата 

нараства със 71% от 10 182 лв. през 2007 г. до 17 419 лв. през 2013 година. Очевидно е, 

че ЧСИ се занимават с все по-големи дела (от гледна точка на интереса) в сравнение с 

ДСИ, достигайки до двойна разлика при средния размер на делата. Докато през 2007 г. 

размерът на делата на ЧСИ е с 26% по-висок от този на делата на ДСИ, през 2013 г. 

разликата вече става 96%. И тук разликата идва основно от повишаването на броя и 

сумата на делата на ЧСИ. Докато при ДСИ средният размер на едно вземане нараства с 

10% (от 8 053 лв. до 8 906 лв.), при ЧСИ нарастването е над 71% (от 10 182 лв. до 

17 419 лева).  

                                                 
26

Тук трябва да се има предвид, че вероятно сумите са по-малки, защото поради несъвършенства на 

информационната система, ако едно дело премине от един ЧСИ на друг, то се отчита два пъти (съответно 

сумата по него се отразява в двоен размер). Отделно, съгласно ДОПК и ГПК, държавата е присъединен 

взискател по всяко дело, което допълнително изкривява данните за размера на сумата по образуваните 

дела. Последният проблем би трябвало да се премахне в статиската, считано от 2016 г., след 

официалнаинструкция на КЧСИ как да се отразяват тези вземания в системата. 
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5.2.6. Цена на съдебното изпълнение 

Постоянното увеличаване на делата и запазването на броя на предлагащите услугата 

водят и увеличаване на маржа на печалбата за ЧСИ през изминалите години. Докато 

през 2008 г. на един ЧСИ се падат по средно 137 хил. лева от такси по съдебно 

изпълнение, през 2013 г. сумата достига почти 400 хил. лв. или три пъти повече.  

При сравняване на тези суми с оборота на микропредприятията (на практика канторите 

на ЧСИ са микропредприятия с до 9 заети, които предлагат услугата „съдебно 

изпълнение”) се вижда сериозна разлика. В периода 2008-2013 г. оборотът на едно 

нефинансово предприятие с до 9 заети се колебае между 140 и 170 хил. лева годишно. 

В същото време събираните суми от такси за съдебно изпълнение като цяло нарастват 

всяка година. Така, за периода 2009-2013 г. оборотът на микропредприятията намалява 

с 3% средногодишно, а сумата на таксите на ЧСИ нараства с 34% средногодишно. При 

проведените за целите на изследването интервюта с представители на взискателите се 

изразява мнението, че ЧСИ реализират несправедливо големи печалби с делегирани 

държавни правомощия, което се отразява негативно на отношението към професията. 
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5.2.7. Качество на съдебното изпълнение 

Запазването на броя на съдебните изпълнители на приблизително едно ниво и 

увеличаващият се брой на делата води до все по-голяма невъзможност делата да бъдат 

приключени своевременно и натрупване на несвършени дела във всеки следващ 

отчетен период. 
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За периода 2007-2013 г. делът на делата, които съдебните изпълнители успяват да 

приключат, намалява почти двойно – от 18,3% през 2007 г. до 10,0% през 2013 година. 

Това показва, че съдебното изпълнение е далеч от оптималното си състояние, а 

забавящото се изпълнение се отразява негативно на всички участващи страни. 

Интервютата
27

, проведени с представители на взискателите (адвокати, банки, държавни 

институции), показват основните проблеми, свързани с качеството на съдебното 

изпълнение в България. Голяма част от тях идват именно от високата натовареност на 

съдебните изпълнители, особено що се отнася до частните съдебни изпълнители, при 

които постъпващите дела са в пъти повече. Интервюираните лица идентифицират 

следните проблеми в качеството на предоставяната услуга по съдебно изпълнение: 

 Сериозни забавяния при изпълнението. Почти всички представители на 

взискателите считат, че съдебните изпълнители са бавни при изпълнението. 

Интересно наблюдение е, че само държавните институции не считат процеса за 

бавен, вероятно и заради  различния стандарт за бързина в работата на 

администрацията в сравнение с този в частния бизнес. Подобно мнение споделят 

и представители на банките, вероятно защото като „големи“ взискатели те 

получават привилегировано отношение от съдебните изпълнители – нещо, което 

мнозинството от интервюираните също назовават като проблем. 

 Липса на своевременна обратна връзка. Почти всички представители на 

взискателите са на мнение, че понякога съдебните изпълнители не осъществяват 

своевременна обратна връзка, особено при нисък материален интерес. 

Обикновено се посочват проблеми, свързани с това, че съдебните изпълнители 

не действат самостоятелно (налага се взискателите да ги притискат и да 

напомнят) и не информират проактивно за развитието на делата (налага се 

взискателите да търсят информация). 

 Липса на достатъчно квалификация и обща правна култура. Някои от 

представителите на взискателите твърдят, че поради натовареността и липса на 

стимули за подобряване на нивото на професионална квалификация, 

поддържането на конкурентоспособни умения понякога се пренебрегва. 

Подобно изоставане се наблюдава, когато при изпълнението на делото трябва да 

                                                 
27

Интервютата са част от настоящия проект и са проведени в периода септември– декември 2015 г. Те 

включват интервюта със съдебни изпълнители, представители на взискателите (адвокати, банки, 

държавни институции), представители на КЧСИ, представители на МП и други (журналисти, експерти). 
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се ползва и друго знание от правен характер (например, трябва да се познава 

законодателството в областта на данъците, ДДС, несъстоятелността, 

интелектуалната собственост, особените залози и т.н.). 

 Конфликт на интереси. В някои по-малки райони на действие на съдебните 

изпълнители взискателите споделят за конфликт на интереси с големи 

длъжници. 

5.3. Икономически ефекти от регулирането и практиките в системата на 

съдебното изпълнение 

Теорията и практиката в системата на съдебното изпълнение позволяват да се изведат 

редица икономически ефекти, произтичащи от регулирането на професията.  

Основно значение за икономиката, потребителите и самите професионалисти имат 

изначалните условия, пред които е поставена професията, а именно смесената система 

на съдебно изпълнение с наличие и на частни, и на държавни съдебни изпълнители; 

определените квоти за броя на съдебните изпълнители според броя на населението в 

съответните райони; териториалната ограниченост на предоставянето на услугата от 

всеки съдебен изпълнител.  

Наред с това, съществуват много други регулации както за навлизане в професията, 

така и за дейността на съдебните изпълнители. Такива са изискванията за образование и 

стаж, задължителното членство в професионална организация, определените 

минимални/максимални цени и такси, ограниченията пред рекламата и формата на 

бизнеса. 

Въз основа на подходите за регулиране на системата на съдебното изпълнение в 

България може да се изчисли цялостен регулаторен индекс, който ясно показва 

степента на регулиране на професията. 

5.3.1. Смесена система на съдебно изпълнение 
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В България продължава да действа 

смесената система на съдебно 

изпълнение с частни и държавни 

съдебни изпълнители. Разликата 

между тях е, че ДСИ са служители 

на държавата и възнаграждението 

им не е финансово обвързано с 

резултата от работата им, а ЧСИ 

трябва да се издържат чрез 

услугата, която предлагат. 

Логиката подсказва, че ЧСИ имат 

значително повече стимули да 

работят по-бързо и по-

ефективно,както и да организират 

по-добре дейността си като инвестират в хора, материални условия и информационни 

технологии. 

Това очакване ясно се потвърждава и от статистиката. Докато един ДСИ завършва 

средно 168 дела през 2013 г., един ЧСИ приключва 435 дела или близо три пъти повече. 

Разликата между ефективността на работата на ДСИ и ЧСИ става все по-голяма през 

годините.  

Делът на приключените дела от ДСИ също намалява от 18,2% през 2007 г. до 13,6% 

през 2013 година при увеличаване на обема на постъпилите дела с 42% през 2013 г. в 

сравнение с 2007 година. При ЧСИ натоварването се отразява още по-значително на 

процента на приключените дела. Докато през 2007 г. ЧСИ успяват да приключат 18,6% 

от делата си, до 2013 г. делът на приключилите дела намалява до 8,9% при увеличаване 

на обема на постъпилите дела със 180% през 2013 г. в сравнение с 2007 година. При 

ДСИ средногодишното нарастване на постъпващите дела е 7%, а при ЧСИ – 21%. 
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Проведените с взискателите интервюта показват, че абсолютно всички интервюирани 

ползват ЧСИ винаги, когато могат. Има изолирани случаи, когато се предпочитат ДСИ 

– обикновено,когато в района на съответния окръжен съд не е имало ЧСИ или е имало 

един или двама ЧСИ, които не са се считали за добри професионалисти, както и при 

дела, които за съжаление някои съдебни изпълнители отказват да поемат (напр. дела за 

издръжка или за предаване на дете). Причините за това са много и се коренят в 

различните стимули за ефективност на ДСИ и ЧСИ.  

Представителите на взискателите изтъкват следните слабости на ДСИ: 

- Липса на квалификация и поддържане на нивото при някои ДСИ заради 

недостатъчно стимули и заради обстоятелството, че при тях не отиват много 

сложни дела; 

- Липса на отзивчивост, тъй като отсъства материален интерес от по-добро 

обслужване –ДСИ не приемат взискателя като „клиент” в смисъла на пазарни 

отношения; 

- Мудност при изпълнението; 

- Липса на неформална комуникация, която е важна за повечето взискатели; 
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- Проблеми с логистиката. Често се налага взискателят да осигури транспорт на 

ДСИ, когато изпълнението трябва да се извърши в друго населено място. 

Ситуацията, при която ДСИ са повече на брой от ЧСИ, а качеството и количеството на 

работата им намалява, поставя под съмнение нуждата от съществуването на смесена 

система на съдебно изпълнение. Още повече, че сравнителният анализ ясно показва, че 

в редица европейски държави съдебното изпълнение е изцяло частно и няма 

непреодолими пречки, ако се вземе такова решение,това да се случи и в България. 

Интересно е да се отбележи, че въпреки икономическата неефективност във 

функционирането на ДСИ и категоричното предпочитание на взискателите да ползват 

услугите на ЧСИ, което е видно както от интервютата, така и от статистиката, анкетата 

сред правната общност (с изключение на ЧСИ) илюстрира относително приемане на 

настоящия модел. 46,3% от попълнилите анкетата смятат, че паралелното съществуване 

на двата модела е оправдано, 27,3% – че следва да съществува само частно изпълнение, 

а 23,3% – само държавно. В коментарите към този въпрос от анкетата и в интервютата 

няколкократно са отправяни и препоръки за продължаване на паралелното 

съществуване на двата модела при разграничаване на материалната компетентност на 

ЧСИ и ДСИ. Относително високият процент анкетирани, които въпреки 

неефективността на държавното изпълнение са предпочели премахване на частното, 

още веднъж илюстрира натрупването на негативизъм срещу ЧСИ.  

Доколкото отговорът, че следва да съществува само държавно изпълнение, показва 

висока степен на недоволство от частното изпълнение, е много интересно да се направи 

сравнение за разпределението на тази нагласа в териториален аспект. Така, най-

негативно към частното съдебно изпълнение са настроени юристите, практикуващи в 

малки населени места (това според дефинициите на анкетата са населените места, в 

които няма седалище на окръжен съд), в които 42,3% от анкетираните са на мнение, че 

трябва да има само държавно изпълнение. Най-позитивни към частното изпълнение пък 

са анкетираните лица от гр. София (от тях едва 16% смятат, че трябва да съществува 

само държавно изпълнение) и от градовете, в които има окръжен, но няма апелативен 

съд (едва 14,3 % от тях смятат, че трябва да съществува само държавно изпълнение). 

По средата на тази скала се нареждат останалите 4 града, в които има седалище на 

апелативен съд (Варна, Пловдив, Бургас и Велико Търново), в които средно 27,7 % от 

отговорилите желаят само държавно изпълнение.   
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5.3.2. Квоти 

Една от причините за натовареността на съдебните изпълнители и съответните критики 

към качеството на услугата е въведената квота – един съдебен изпълнител на 30 хиляди 

души население. 

В по-големите градове маржът на печалбата постоянно се увеличава, делата все повече 

се забавят, а квотата не позволява навлизането на конкуренция. Това няма как да 

допринесе за повишаването на качеството на услугите. В малките градове пък има по 

един съдебен изпълнител и на практика няма никаква конкуренция, което също няма 

как да води до добра услуга. 

Голяма част от интервюираните представители на взискателите считат, че квотите 

трябва да отпаднат, за да има повече конкуренция, делата да приключват по-бързо, а на 

взискателите да се гледа като на клиенти, които трябва да се обгрижват, за да не 

изберат конкурента. По-нюансирано е мнението, получено чрез проведената анкета. 

Над една трета от юристите (36,3 процента), участвали в проучването чрез анкета, 

считат, че квота изобщо не трябва да има. Други 18,2 % считат, че квоти би следвало да 

има, но те трябва да се увеличат като ЧСИ са повече от 1 на 30 000 жители (за 

сравнение квотата за откриване на място за нотариус е 1 на 10 000 души). В същото 

време интервюираните съдебни изпълнители силно подкрепят квотите, което е 

разбираемо предвид факта, че те нямат никакъв интерес от навлизане на конкуренция 

(проведеното проучване показва, че само 4% от ЧСИ смятат, че квотата трябва да се 

премахне изцяло).  

Следва да се отбележи, че броят на съдебните изпълнители в останалите европейски 

страни постоянно расте с увеличаването на броя на делата, докато в България като цяло 

няма промяна. В периода 2008 – 2014 г. в България работят между 5,0 и 5,2 съдебни 

изпълнители по щат на 100 хиляди души от средногодишното население. 

Същевременно в Европа съдебните изпълнители се увеличават от 5,2 на 100 хиляди 

души население през 2010 г. (когато в България са 5 на 100 хиляди) до 6,8 съдебни 

изпълнители на 100 хиляди души население през 2012 година (при 5,1 в България). 

Това превръща България в една от европейските страни с най-малко съдебни 

изпълнители и съответно най-малка конкуренция в сферата на съдебното изпълнение 

спрямо населението.Като се има предвид, че в краткосрочен период ще заработят 
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активно още 44 нови ЧСИ, назначенипрез 2015 г., съотношението в България ще се 

повиши до 5,8 съдебни изпълнители на 100 хиляди души. Все пак, за да се достигне 

средната стойност за европейските държави, в България към сегашните 423 съдебни 

изпълнители (включително новите 44) би трябвало да работят още 76 съдебни 

изпълнители (до общо 499). 

 

Източник: МП, CEPEJ 

5.3.3. Териториална компетентност 

Освен квотите, другият най-ограничаващ конкуренцията елемент в регулирането на 

съдебното изпълнение в България е липсата на национална компетентност. 

Негативният икономически ефект се проявява поради факта, че бизнесът не е 

равномерно разпределен в различните региони в страната. В някои случаи това води до 

недостиг от изпълнители в определени области и неефективност на съдебното 

изпълнение.  

Пример за подобно разминаване в икономическата активност са областите Габрово и 

Силистра. Населението на двете области е сходно (117,3 хиляди души в Габрово и 115,4 

хил. души в Силистра), което предполага еднакъв брой съдебни изпълнители според 

квотата. В същото време Габрово и Силистра се различават значително в 

икономическите си показатели.  
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През 2013 г. в област Габрово функционират 5 720 (48 на хиляда души от населението) 

нефинансови предприятия, докато в област Силистра те са 3 853 (33 на хиляда души от 

населението). Това е най-значимият показател, показващ разликите в бизнес 

активността между двете области. Освен това БВП на област Габрово е почти двойно 

по-голям от този на Силистра. Чуждите инвестиции в Габрово пък са над седем пъти 

повече от тези в Силистра, а показателите за пазара на труда в Габрово са много по-

благоприятни от тези в Силистра и отбелязват по-бързо възстановяване от негативните 

ефекти на кризата.   

 

Показатели в област Габрово и област Силистра, НСИ Габрово Силистра 

Население Население (хиляди души), 2014 г. 117,3 115,4 

БВП 
Брутен вътрешен продукт на човек от 

населението, лв., 2012 г. 
9025 5206 

Предприятия 
Брой нефинансови предприятия на 1000 души от 

населението, 2013 г.  
48 33 

Инвестиции 

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията 

от нефинансовия сектор с натрупване, евро/човек, 

2013 г.  

2172 290 

Заетост 

Средногодишен коефициент на заетост на 

населението на 15 и повече навършени години, %, 

2014 г.  

48,1 38,4 

Безработица 

Средногодишен коефициент на безработица на 

населението на 15 и повече навършени години, %, 

2014 г. 

8,1 22,4 

Тези разлики обясняват и защо постъпилите дела към съдебните изпълнители в Габрово 

са двойно повече от тези в Силистра през последните години. С двойно по-високата 

натовареност на съдебните изпълнители в икономически по-развитата област бързината 

на съдебното изпълнение намалява, а потребителите са изправени пред силно 

ограничена конкуренция. 

Един поглед към данните за натовареността на ДСИ при 113-те районни съдилища (РС) 

показва огромните разлики в натовареността на различните съдебни изпълнители 

вследствие на различния икономически профил на населените места. Докато в РС в 

Дупница, Пазарджик и Шумен един ДСИ е натоварен с близо 3 000 дела годишно, в РС 

в Малко Търново и Ардино един ДСИ отговаря за малко над 100 дела годишно. Това е 

25-кратна разлика, която отразява икономическата неадекватност на системата на 

съдебно изпълнение с квоти и ограничена териториална компетентност.  
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Основните ефекти от ограничената териториална компетентност в системата на 

съдебното изпълнение включват:  

 Намаляване на специализацията поради високата натовареност с всякакъв тип 

дела. 

 Повишена възможност за възникване на зависимост между взискатели и 

изпълнители. 

 Повишена вероятност за възникване на ситуации на конфликт на интереси в 

дадени райони, което да доведе до невъзможност за ефективно принудително 

изпълнение срещу икономически силни или влиятелни длъжници по места.  

Прави впечатление, че внесеният на 13.07.2015 г. в Народното събрание Закон за 

изменение и допълнение на ГПК предлага някои изменения в изпълнителното 

производство, които допълнително ограничават териториалната компетентност на 

съдебния изпълнител. Така например, според Законопроекта отпада правото по чл. 427, 

ал. 1, т. 2 за подаване на молбата за изпълнение по постоянния адрес или седалището на 

третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника 

към него. Тази възможност понастоящем често се използва като основание за 

образуване на изпълнителни дела, включващи запори на банкови сметки, пред 

софийски ЧСИ поради обстоятелството, че почти всички банки са със седалище в гр. 

София. Ако бъдат приети предложените изменения на ГПК, това не бибило възможно.  
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Част от интервюираните в рамките на проекта представители и на взискателите, и на 

съдебните изпълнители споделят мнение, че териториалната компетентност на ЧСИ 

следва да бъде разширена – до ниво апелативен район или до национално ниво. Според 

лицата, които поддържат такава теза, това би изравнило качеството на предоставяната 

услуга, би стимулирало конкуренцията и би минимизирало риска от конфликт на 

интереси на местно ниво. 

Други изразяват опасения, че въвеждането на национална компетентност би 

облагодетелствало в най-голяма степен канторите в големите градове, където са 

седалищата на големите взискатели, което от своя страна би довело до закриване на 

кантори в малките градове. Това, според противниците на националната 

компетентност, би се отразило на достъпа до правосъдие за взискателите в тези градове 

и би оскъпило производството с натоварването му с транспортни разноски.Те споделят 

мнението, че в случай на разширяване на териториалната компетентност, ако 

взискателят избере ЧСИ от района на друг окръжен съд, той би следвало да поеме и 

всички свързани с това разноски вместо с тях да бъде натоварван длъжника. Наред с 

това, някои от интервюираните лица изтъкват, че въвеждането на национална 

компетентност би утежнило сериозно положението на длъжника в изпълнителното 

производство, доколкото той би бил изключително затруднен при извършването на 

справки по изпълнителното дело при съдебен изпълнител от отдалечен район. В тази 

връзка следва да се има предвид, че въвеждането на електронно правосъдие и онлайн 

достъп до изпълнителните дела е необходима предпоставка за евентуално 

разширяването на териториалната компетентност (особено що се отнася до 

разширяването й на национално ниво).  

Проведената анкета дава допълнителна представа за нагласите на юристи и ЧСИ по 

този въпрос. Към момента тези нагласи са консервативни. Според 79,6% от 

попълнилите анкетата ЧСИ териториалната им компетентност следва да остане както 

понастоящем, по района на съответния окръжен съд. 11% смятат, че тя трябва да бъде 

разширена до апелативно ниво, а 9,3 % – на територията на цялата страна. Няма 

съществени разлики в нагласите на останалите юристи, попълнили анкетата, макар сред 

тях да е по-разпространена подкрепата за разширяването на териториалната 

компетентност. Така, 63,2% смятат, че настоящата териториална компетентност следва 

да се запази, 7% – да се увеличи до района на съответния апелативен съд, а 25,5% 
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желаят национална компетентност. Около 4% от отговорилите на този въпрос са на 

мнение, че териториалната компетентност на ЧСИ следва да съответства на тази на 

ДСИ и съответно да се ограничи до района на районния съд.  

5.3.4. Регулации върху цените и таксите 

Регламентацията на цените е една от най-сериозните регулации в различните браншове. 

Срещат се регулации за частично или пълно определяне на минимални, максимални 

или фиксирани цени. За най-сериозна намеса на пазара се счита определянето на 

фиксирани цени за всички видове услуги, какъвто е случаят със съдебното изпълнение 

в България.  

Целта на тази регулация е чрез определен минимум на цената на услугата да се 

гарантира нейното качество. В същото време, обаче, няма нито едно икономически 

обосновано изследване, което да доказва, че изкуственото завишаване на цените води 

до по-високо качество. Напротив, много анализи показват, че определената минимална 

цена на услугата води до липса на стимули за предоставяне на по-добра услуга и 

изкуствено задържа неефективни играчи на пазара, като по този начин намалява 

качеството.  

Нещо повече – определянето на минимални цени изглежда безсмислено в абсолютно 

затворена и ограничена чрез квоти и тежки изисквания професионална общност. 

Минималните цени на практика в повечето случаи гарантират икономическа рента 

(печалба) над пазарната, а предвид натовареността и териториалното ограничение на 

съдебните изпълнители това не е обосновано. 

Определянето на фиксирани цени за която и да било услуга на пазара по дефиниция 

ограничава конкуренцията. Разбира се, в сферата на съдебното изпълнение, доколкото 

таксите и разноските за него са за сметка на длъжника, избягването на неговото 

свръхнатоварване би могло да се постигне и чрез определяне на максимум, който 

длъжникът трябва да плати (това не означава максимална цена самата услуга, тъй като 

разликата може да се заплати от взискателя при по-висока договорена цена). От друга 

страна, тъй като понастоящем цените по Тарифата за таксите и разноските към Закона 

за частните съдебни изпълнители (независимо дали става дума за прости или за 

пропорционални такси) са фиксирани, те се явяват едновременно минимални и 
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максимални за съответното изпълнително действие. Това не позволява ценова 

конкуренция в посока предлагането на по-изгодни ценови условия от някои ЧСИ.  

Що се отнася до пропорционалните такси за изпълнение на парично вземане, в размер 

на определен процент върху събраната сума, кредиторът няма интерес да договаря 

техния размер под процента, определен в Тарифата, тъй като те се събират от длъжника 

едва при успешно изпълнение. От друга страна, всички останали такси се внасят 

авансово от взискателя и го натоварват с плащане, което би могъл да не възстанови, ако 

изпълнението се окаже неуспешно или има само частичен успех. В този смисъл, 

взискателят би имал интерес да договаря с ЧСИ по-нисък размер на тези такси, като 

това би било в интерес и на длъжника и би способствало за намаляване на цената на 

изпълнението. В допълнение, икономическият анализ ясно показва, че минималните 

цени не осигуряват непременно качество, а оскъпяват изпълнението и увеличават 

маржа на печалба на ЧСИ. Същевременно, те са в противоречие с един от основните 

принципи в Договора за създаване на Европейската общност, а именно – свободата за 

предоставяне на услуги. В този смисъл, може да се мисли за предоставяне на 

възможност на ЧСИ да договарят с взискателите такси под определените с Тарифата. 

5.3.4.1. Авансови такси 

Друг механизъм за ценова конкуренция би била възможността ЧСИ да преценят да 

работят на собствен риск като извършат изпълнение, без да съберат авансово 

дължимите такси, изцяло или отчасти. Според интервютата тази практика е силно 

разпространена. Сравнителноправното изследване показва, че тя е допустима в други 

държави. Същевременно, особено през последните години, видно и от Годишните 

отчети на КЧСИ, Камарата полага засилващи се усилия да пресече тази практика, 

определя я като форма на “нелоялна конкуренция” и прави нарочни проверки за 

пресичането й. Според Камарата, ако взискателят не заплаща авансови такси, пред него 

не би имало естествена спирачка, що се отнася до овластяването на ЧСИ за извършване 

на множество ненужни действия по изпълнителното дело и свръхобезпечаване на 

вземането, което би увредило длъжника. В Тълкувателно решение 2/2013 г. Общото 

събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС се произнася, че 

изпълнителното действие не е опорочено поради невнасянето от взискателя на авансово 

дължимата такса за него, но несъбирането от ЧСИ на авансово дължимата такса от 

взискателя съставлява дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 67 от ЗЧСИ. 
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Има поне няколко причини, поради които третирането на несъбирането на авансови 

такси като дисциплинарно нарушение може да бъде преосмислено:  

 Определението “нелоялна конкуренция”, използвано от КЧСИ по отношение на 

несъбирането на авансови такси,не съответства на смисъла на понятието по 

Глава 7 от Закона за защита на конкуренцията и в този смисъл е подвеждащо.  

 Тази практика ползва взискателите и в условията на фиксирани цени дава 

възможност за поне някаква форма на ценова конкуренция. Подобно бизнес 

поведение би било възприето като легитимна форма на ценова конкуренция в 

повечето държави, възприели модела на частно съдебно изпълнение. 

 Макар в докладите си КЧСИ да посочва тази практика като особено сериозно 

нарушение, интервютата с адвокати и прегледът на медийното отразяване на 

нарушенията на ЧСИ показват, че за обществото това нарушение не е видимо 

или тревожно. 

 КЧСИ има няколко споразумения с държавни органи, които дават възможност за 

събиране на техните частни вземания без събиране на авансово дължимите 

такси. Това представлява форма на дискриминация към частния взискател.  

 Според интервютата несъбирането на авансови такси е силно разпространена 

практика. Тя бива санкционирана само в някои случаи, което оставя у 

санкционираните ЧСИ усещането за дискриминационно отношение на КЧСИ 

към някои от членовете й. Това от своя страна допринася за задълбочаване на 

вътрешното разделение и недоволство в Камарата.  

 Извършването на ненужни разходи и свръхобезпечаването на вземанията се 

случват и понастоящем. Именно те би следвало да бъдат обект на сериозни 

дисциплинарни санкции, което би играло и превенционна роля по отношение на 

такова поведение. Заедно с това, постановлението за разноските на съдебния 

изпълнител подлежи на съдебно обжалване от страна на длъжника по силата на 

чл. 435, ал. 2от ГПК, а проектът на ЗИД на ГПК предвижда думата 

“постановлението” да отпадне от редакцията на разпоредбата, с което на 

длъжника се дава възможност да обжалва разноските независимо дали са 

обективирани в постановление или не. Именно това са адекватните механизми за 

справяне с изкуственото завишаване на разноските за длъжника.  
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5.3.4.2. Такса върху сумите, погасени от длъжника в срока за доброволно изпълнение 

Друго често дискутирано предложение е да се постанови лимит (в абсолютна или 

процентна стойност) или да се премахне изцяло или отчасти таксата при доброволно 

изпълнение. Министерският съвет прави опит да премахне изцяло тази такса с 

Постановление № 215 от 24.07.2014 г. на Министерския съвет (МС) за допълнение на 

Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ. КЧСИ обжалва Постановлението пред 

ВАС. Като заинтересовани страни по делото се конституират и няколко 

неправителствени организации, които защитават правата на длъжниците, а именно 

Фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на 

човека“, Сдружение „Граждански контрол“ и Сдружение „Движение за пълна заетост и 

ценова стабилност“. Тричленен състав на ВАС оставя Постановлението на МС в сила, 

но след касационно обжалване от страна на КЧСИ петчленен състав на ВАС обявява 

нищожността на разпоредбата, с която се премахва пропорционалната такса при 

плащане в срока за доброволно изпълнение, с аргумент, че законовата делегация по 

ЗЧСИ не оправомощава МС да определи случаи, в които такса не се събира. Съответно, 

ВАС стига до извода, че подобна промяна може да бъде направена чрез изменение в 

ЗЧСИ.  

Решението на ВАС отлага разрешаването на въпроса за отпадането или намаляването 

на пропорционалната такса при плащане от длъжника в срока за доброволно 

изпълнение, но този въпрос продължава да е в дневния ред на различни групи от 

обществото. За отмяната на таксата върху сумите, погасени в срока за доброволно 

изпълнение особено силно се застъпват някои големи длъжници, като например 

застрахователните дружества, които според ЧСИ често погасяват дълговете си едва 

след започване на изпълнителното производство.Въпреки отхвърлянето от НС на някои 

идентични предложения, продължава да е висящ Законопроект за изменение и 

допълнение на ЗЧСИ, внесен на 11.02.2015 г. от група народни представители (сред 

които и настоящият омбудсман на България), който предвижда, че “[в] случаите, 

когато длъжникът сам плати задължението си изцяло или частично в срока на 

връчената му покана за доброволно изпълнение, пропорционалната такса върху 

платената сума се събира в половин размер.” 

Част от аргументите за предложението за намаляване на таксата върху сумите, 

погасени в срока за доброволно изпълнение,са свързани със създаването на стимули 
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длъжникът да изплати дълга доброволно. Според други споделени в интервютата 

становищаполучаването от ЧСИ на пропорционална такса в пълен размер, без ЧСИ да е 

извършил действия по събирането на вземането и при положение, че вече е получил 

обикновени такси за предприетите по отношение на имуществото на длъжника 

проучване и обезпечителни действия, е несправедливо и неотговарящо на принципа за 

баланс на интересите на страните в производството.  

ЧСИ не приемат тази позиция.Основният им аргумент е, че при започнала процедура за 

принудително изпълнение не би могло да се говори за доброволно изпълнение. 

Съответно, ЧСИ подчертават, че терминът „доброволно изпълнение”, употребен в ГПК, 

е подвеждащ. Те смятат, че двуседмичният срок за доброволно изпълнение следва да се 

преосмисли и би могъл да отпадне по аналогия с отпадането на поканата за доброволно 

изпълнение от чл. 182, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 

Като допълнителен аргумент в полза на тази идея се изтъква, че срок за доброволно 

изпълнение няма и при заповедите за изпълнение на основание на чл. 410 от ГПК. 

Според КЧСИ заплащането на тази пропорционална такса в пълен размер е важно за 

дисциплиниране на участниците в търговския оборот и мотивирането им да плащат 

задълженията си още преди да се е стигнало до образуване на изпълнително 

производство. Съответно, те допускат, че по социални съображения тази такса би могла 

да бъде премахната или намалена единствено по отношение на физическите лица, но не 

и що се отнася до юридическите лица и търговците.  

По време на интервютата много ЧСИ споделиха опасения за потенциални негативни 

последици от евентуалното отпадане на пропорционалната такса при плащане в срока 

за доброволно изпълнение. Сред тези последици са:  

 фалиране на кантори, поради намаляване на приходите от пропорционални 

такси;  

 създаване на стимули за длъжника винаги да чака последния момент и 

образуването на изпълнително дело вместо да заплати своевременно и 

доброволно задълженията си;  

 липса на мотивация на ЧСИ да извършва каквито и да било действия по 

проучване на имуществото на длъжника и обезпечаване на вземането до 
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изтичане на срока за доброволно изпълнение, което от своя страна би позволило 

на длъжника да укрие имуществото си в рамките на този период;  

 създаване на стимул за ЧСИ да свръхобезпечава изпълнението по начин, който 

да не остави на длъжника свободни финансови средства за доброволно 

заплащане на дълга, дори и да желае да стори това.  

Проведеното анкетно проучване подчертава сериозните различия в позициите на 

различните професионални общности по този въпрос. От ЧСИ 89% считат, че таксата 

при доброволно изпълнение трябва да е същата, 9% – че трябва да е ограничена, а 2% – 

премахната. От останалите участници в анкетата 7% смятат, че таксата трябва да е в 

пълен размер, 25% – че трябва да се намали, а 67% – че трябва да бъде изобщо 

премахната. Това е и темата, по която се наблюдава най-сериозно разделение в 

мненията между ЧСИ и останалите юридически професии. 

5.3.4.3. Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители 

Проведените за целта на изследването интервюта и анкета включваха въпроси 

относноТарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ (Тарифата). По отношение на 

ставките в Тарифата, съвсем очаквано, съдебните изпълнители смятат, че някои такси 

трябва да се повишат, докато представителите на взискателите и на длъжниците считат, 

че таксите са високи и трябва да се намалят. Многократно се изтъква, че за разлика от 

Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност и 

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения, Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ е единствената, която е 

била намалявана през годините, вместо размерът на таксите да се увеличава съобразно 

инфлацията. В проучването чрез анкета 67% от ЧСИ считат, че някои или всички такси 

трябва да се увеличат и само 2% мислят, че таксите би трябвало да се намалят. 

Обратно, от представителите на юридическата общност 70% смятат, че таксите трябва 

да се намалят, а 4% – да се увеличат. 

Много често в проведените интервюта ЧСИ признават, че гражданите възприемат 

сумата на начислените такси и разноски в изпълнителното производство като 

прекомерна,но изтъкват, че в техните представи цялата тази сума се получава от ЧСИ. 

Същевременно се подчертава, че обикновено разноските са не по-ниски от таксите, 

като тези разноски включват адвокатско възнаграждение (което също не подлежи на 
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намаляване в случай на доброволно погасяване) и редица други плащания, които заедно 

с таксите комплексно формират цената на изпълнението. По повод Тълкувателно 

решение № 2 от 2013 г. на ВКС редица ЧСИ предупреждават за възможно увеличаване 

на разноските в резултат на произнасянето относно задължителното назначаване на 

особен представител на длъжника, ако при пристъпването към изпълнение той не може 

да бъде намерен на регистрирания постоянен и настоящ адрес. Многократно се изтъква 

значението на въвеждането на електронните запори за постигане на съществено 

намаляване на разноските по принудителното изпълнение. 

Встрани от очаквано противоречивия въпрос за увеличаването или намаляването на 

някои такси, много от интервюираните професионалисти споделят мнение, че Тарифата 

е твърде сложна и не създава достатъчна предвидимост по отношение на таксите и 

разноските, които взискателят, а на по-късен етап длъжникът, биха платили в 

изпълнителното производство. Многократно бяха споделяни препоръки за опростяване 

на Тарифата, за въвеждане на една проста такса, която да се заплаща със стартиране на 

производството, както и за създаване на електронна платформа, която по предвидим и 

лесен начин да позволи на взискателя и на длъжника да проверят колко би им струвало 

съдебното изпълнение. Позицията за опростяване на Тарифата се поддържа и от 

съществена част от попълнилите анкетата лица. По-конкретно, 16,7 % от отговорилите 

на анкетата ЧСИ и 46 % от останалите анкетирани поддържат това становище. В този 

смисъл, може да се помисли най-малкото за внасяне на повече предвидимост в 

начисляването на таксите и разноските в изпълнителното производство, а в бъдеще – и 

за евентуално опростяване на Тарифата.  

5.4. Регулаторен индекс 

Степента на регулиране на съдебното изпълнение може да се изчисли чрез регулаторен 

индекс. По поръчка на ЕК се изработва подобен индекс
28

, който отразява регламентите, 

поставящи пречки пред навлизането в професиите, както и дейността им. 

Регулаторният индекс е по скалата от 0 до 12, където 0 е минимална степен на 

регулиране, а 12 – възможно най-тежкото регулиране. Нивото на регулиране може да се 

                                                 
28

 Study for the European Commission, IHS, Iain Paterson, Marcel Fink, Anthony Ogus, Economic impact of 

regulation in the field of liberal professions in different Member States, 2003 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/professional_services/studies/prof_services_ihs_part_1.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/professional_services/studies/prof_services_ihs_part_1.pdf
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определи като „ниско” (индексът е между 0 и 2,4), „средно” (индексът е между 2,5 и 

4,9) и „високо” (индексът е по-голям или равен на 5).  

Индексът се формира от осем индикатора с различни тежести, разпределени в две 

основни категории регулации (методологията на изчисление е в Приложение 4). 

Регулаторен индекс: 

 Регулации за навлизане в професията 

 Лицензиране 

 Изискване за образование (включително необходим стаж и успешно взети 

изпити) 

 Квоти 

 Регулиране на дейността 

 Регулации върху цените и таксите 

 Регулации върху рекламирането на услугите 

 Регулации върху местоположението на предлаганите услуги 

 Регулации върху диверсификацията 

 Регулации върху формата на бизнеса и партньорството между професиите 

 

В повечето европейски държави нивото на регулиране на правните професии е високо
29

 

и България не прави изключение.Нещо повече, за редица професии България се 

отличава с прекомерно регулиране на свободните професии
30

. 

                                                 
29

Laurel S. Terry, The European Commission Project Regarding Competition in Professional Services, 2009 

30
European Commission (Canton, Ciriaci, Solera), The Economic Impact of Professional Services Liberalisation, 

2014 

http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1680&context=njilb
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp533_en.pdf
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Регулаторният индекс на съдебните изпълнители в България е 9,8 т., сформиран от 5,1 

т. за регулациите за навлизане в професията и 4,7 т. за регулациите на дейността.Това 

поставя професията в условията на тежка регулация. 

Подобно е и регулирането на всички правни професии в страната. В сравнение с 

адвокатите, съдебните изпълнители са по-строго регулирани, но в сравнение с 

нотариусите, регулациите са по-леки. 

Сравнявайки степента на регулиране на работата на ЧСИ с други свободни правни 

професии, можем да открием много общи принципи на законодателството в тази сфера.  

И трите правни професии имат ексклузивни права и получават правоспособност при 

изпълнени изисквания за образование, стаж и преминати изпити. Броят на нотариусите 

също се определя чрез квоти (ограничението при нотариусите е малко по-облекчено – 

един нотариус на 10 хиляди жители). И при трите професии има регулации върху 

цените на услугите, рекламата, формата на бизнеса и партньорството между 

професиите. 

5.5. Изводи 

Причините и начинът на регулиране на свободните професии са сходни, а България се 

отличава като една от страните в ЕС с най-високи регулации. В същото време редица 
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икономически и емпирични анализи показват, че прекомерното регулиране има 

значителни икономически ефекти, а Европейската комисия дори започна процедура по 

оценка на степента на регулиране на професиите в страните членки, заради негативните 

ефекти от строгите регулации. Това предполага внимателно формиране на политиките 

по регулирането на свободните професии.Законодателството, уреждащо съдебното 

изпълнение не прави изключение. 

Анализът разглежда какви са ефектите от регулациите и практиките в системата на 

съдебното изпълнение. 

Регулациите за навлизане в професията като ограниченията в брой на съдебните 

изпълнители и в териториалната им компетентност намаляват броя на участниците и 

конкуренцията на пазара. Това води до постоянно натрупване на неприключени дела 

иневъзможност за максимално ефективно и бързо съдебно изпълнение.  

В допълнение, смесената система на съдебно изпълнение с ограничение в броя на 

предлагащите услугата, в съчетание с по-ниското качество и бързина на изпълнение от 

страна на държавните съдебни изпълнители, още повече утежнява системата. 

Проведените интервюта с представители на взискателите показват, че на пазара има 

ясно предпочитание към частните съдебни изпълнители, които, въпреки че също 

страдат от сериозни слабости, успяват да приключат значително по-голям обем дела, 

по-бързи са и предоставят по-качествена услуга. Това е предопределено от различните 

стимули на съдебните изпълнители – докато държавните изпълнители нямат 

материален интерес от постоянно повишаване на качеството и изпълнение на делата по 

възможно най-бързия и ефективен начин, частните съдебни изпълнители се издържат 

изцяло от възнаграждението за работата, която вършат и имат повече стимули да 

действат като предприемачи чрез стремеж и инвестиране в предлагането на по-добра 

услуга. 

Териториалното ограничение на компетентността на ЧСИ изкривява конкуренцията и 

създава предпоставки за разнородна практика и качество на услугите по места и 

конфликт на интереси. В този смисъл, оправдано е да има критично отношение към 

това ограничение и да се мисли за начини за либерализирането му, при отчитане на 

въпросите, свързани с осигуряването на достъп до правосъдие за длъжниците и 

взискателите.  
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Фиксираните цени на услугите целят гарантиране на качеството и справедливост, но 

нито икономическата теория, нито емпиричните анализи, нито мнението на хората, 

които ползват услугите на съдебните изпълнители,доказват връзката между по-

високите цени и качеството.Има смисъл да се обмисли възможността взискателите да 

договарят с ЧСИ цени под определените в Тарифата, както и ЧСИ по своя преценка да 

решат да поемат част от риска при съдебното изпълнение като не съберат или съберат 

само частично авансовите такси. 

Оценката на всички основни регулации в бранша показва, че съдебните изпълнители 

попадат в графата „строго регулирани”, което силно ограничава конкуренцията и не 

води до по-добри резултати от гледна точка на възможност за потребителски избор 

между цени, качество и информация за услугите в системата на съдебното изпълнение.  
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6. Информационните технологии в дейността по съдебно изпълнение 

Настоящото изследване идентифицира редица добри практики, както и множество 

препоръки за подобряване на работата на ЧСИ. Много от най-често посочваните в 

рамките на проведените интервюта и фокус-групи добри практики са свързани с 

използването на информационните технологии в съдебното изпълнение. Същевременно 

някои от основните препоръки за повишаване на ефективността и прозрачността на 

изпълнението, за предотвратяване на нарушения и засилване на контролната дейност 

отново са свързани с по-широкото въвеждане на информационните технологии. Много 

от конкретните препоръки, отправени чрез проведената в рамките на проекта анкета, се 

отнасяха до един или друг аспект на използването на информационни технологии. Това 

е и една от малкото области, в която се наблюдава завидно единодушие между всички 

интервюирани категории лица.  

По-долу ще бъдат обсъдени много от различните аспекти на въвеждането на 

информационните технологии в съдебното изпълнение, от регистрите с публично 

достъпна информация, които създават прозрачност и подобряват правната сигурност, 

през деловодните системи на ЧСИ, възможностите за налагане на електронни запори и 

провеждане на електронни търгове, до достъпа на съдебните изпълнители до 

държавните регистри за целите на издирване имуществото на длъжника. Ще бъдат 

разгледани усилията на Камарата на ЧСИ за въвеждането на информационните 

технологии. Същевременно, неведнъж ще бъде подчертана необходимостта и от 

активен държавен ангажимент в тази област. Предвид смесената система на съдебно 

изпълнение, ролята на Министерство на правосъдието за осъществяване на 

дисциплинарната отговорност на ЧСИ и необходимостта от нормативни и 

институционални действия за пълно въвеждане на много от необходимите промени, 

пълноценното навлизане на информационните технологии в изпълнителното 

производство не е възможно без активния ангажимент на държавата.  

6.1. Публични регистри, поддържани от КЧСИ 

От особено обществено значение са двата публични регистъра, които Камарата е 

създала и поддържа. Важно е да се отбележи, че тези регистри са създадени и 

поддържани по инициатива на Камарата, без към момента на тяхното изграждане тя да 

е имала такова нормативно задължение.  
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6.1.1. Регистър на публичните продажби 

Регистърът на публичните продажби(РПП) стартира през 2009 г. Към момента на 

създаването на този регистър няма законово задължение за ЧСИ да разгласяват 

информацията за продажбите чрез интернет и по централизиран начин, позволяващ 

отдалечен достъп и търсене. В този смисъл въвеждането на РПП и ангажирането на 

ЧСИ със задължението да обявяват публичните продажби в него по силата на вътрешни 

за Камарата актове представляват пример едновременно за общественополезна 

инициатива на професионалната организация на ЧСИ и предоставяне на важна услуга 

за членовете на Камарата.  

През 2013 г. влиза в сила изменението на чл. 487, ал. 2 от ГПК, което въвежда 

изискването обявлението за публична продан да се публикува на интернет страницата 

на окръжния съд по местоизпълнението най-малко един ден преди посочения в 

обявлението ден за започване на проданта. Във връзка с това изменение Камарата 

осигурява свързаност между поддържания от нея регистър и интернет страниците на 

окръжните съдилища, което позволява прилагането на съответната разпоредба по 

отношение на всички ЧСИ.  

Съгласно ГПК обявлението, публикувано на интернет страницата на окръжния съд, 

следва да съдържа информация относно собственика на имота, описание на имота, 

ипотекиран ли е той и за каква сума, цената, от която ще започне проданта, и мястото и 

деня, в който ще започне и ще завърши проданта. Създадената от КЧСИ страница обаче 

не се ограничава със задължителните по закон изисквания и предоставя наред с 

обявлението възможности за търсене на имоти по различни критерии, както и снимки 

на много от имотите. В този смисъл РПП е пазарно ориентиран и дава възможност за 

широко разгласяване на бъдещата продажба и съответно реализиране на имота при по-

голям интерес от потенциални купувачи, евентуално на по-висока цена, което 

безспорно е от интерес и за взискателя, и за длъжника. Брокери на недвижими имоти, с 

които бяха проведени разговори в процеса на разработване на настоящото изследване, 

споделят, че често ползват този регистър в професионалната си дейност.  

Доколкото изискването на чл. 487, ал. 2 от ГПК е приложимо по отношение както на 

частни, така на държавни съдебни изпълнители, то дава добра възможност за сравнение 

на степента на ползване на информационните технологии сред двете категории 
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изпълнители, както и за обема на продажбите, извършвани от едните и от другите. 

Информацията за публичните продажби, осъществявани от държавни съдебни 

изпълнители, се помества на същата страница, както тази за ЧСИ
31

. Същевременно, по 

отношение на продажбите на ДСИ не са създадени абсолютно никакви възможности за 

провеждане на търсене на имоти по каквито и да било признаци. Файловете с 

обявленията носят като заглавие единствено датите на проданта, като всеки 

интересуващ се потребител следва да отвори конкретното обявление, за да прочете 

какво имущество се предлага.  

Може да бъде направено предположението, че причината този изключително 

непрозрачен и неудобен начин на обявяване да не среща критики, е пренебрежимо 

малкият брой на тези продажби в сравнение с продажбите, обявени от ЧСИ. Като 

илюстрация, към произволно избрана дата (в случая 13 януари 2016 г.) на сайта на най-

натоварения в Република България окръжен съд, Софийски градски съд (СГС), са 

публикувани 3 актуални (както и осем с вече изтекъл срок) обяви от ДСИ за продажба 

на недвижими имоти. За сравнение, на същата дата сайтът на СГС препраща към 400 

актуални продажби на недвижими имоти, 10 продажби на моторни превозни средства 

(МПС) и 3 продажби на други вещи от РПП на ЧСИ.  

Начинът, по който ЧСИ обявяват публичните продажби в интернет, осигурява много 

по-висока степен на прозрачност. Възможностите за търсене по различни критерии са в 

интерес както на кредитора, така и на длъжника, тъй като допринасят за намиране на 

повече потенциални купувачи и за постигане на по-висока цена. Сериозните различия в 

начините на оповестяването на продажбите между ЧСИ и ДСИ поставят длъжниците с 

изпълнителни дела при ДСИ в по-неблагоприятно положение, тъй като информацията 

за продажбата на техния имот е твърде трудно достъпна, вероятността имотът да бъде 

продаден на по-висока цена е съответно по-малка, а същевременно липсата на 

прозрачност създава по-висок риск от злоупотреби при осъществяване на продажбата. 

В случай, че държавата продължи да поддържа паралелното съществуване на 

държавното съдебно изпълнение, тя би следвало да осигури оповестяване на 

продажбите, извършвани от ДСИ, по начин, сходен с този на оповестяване на 

продажбите, извършвани от ЧСИ (включително чрез преговори с КЧСИ за използване 

на тяхната платформа).  

                                                 
31

 Виж например Софийски градски съд, обявления за публична продан, на http://scc.bg/?page_id=2615.  

http://scc.bg/?page_id=2615
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6.1.2. Централен регистър на длъжниците 

Централният регистър на длъжниците (ЦРД) стартира работа през 2011 година. Той 

дава възможност на ЧСИ да получават информация за заведените изпълнителни дела 

при други частни съдебни изпълнители срещу лица, които са и техни длъжници. По 

този начин се подобрява ефикасността при работата срещу един и същ длъжник от 

няколко съдебни изпълнители едновременно. През 2013 г. ЦРД е обновен, като са 

подобрени дотогавашните му функционалности и е въведена нова функция, която 

позволява пряк отдалечен достъп на потребители до определени справки от регистъра, 

включително възможността да се правят справки за големи групи лица. Тази функция 

повишава икономическата стойност на ЦРД, който предлага възможности за 

предоставяне на абонаментни услуги на корпоративни клиенти. Една от важните 

характеристики на регистъра е, че той предоставя информация за длъжниците в 

национален мащаб, която същевременно е достъпна във всяка точка на страната.  

Понастоящем ЦРД позволява да се издават справки за наличие или липса на висящи 

изпълнителни дела по индивидуална заявка или на абонаментен принцип. Справка по 

индивидуална заявка би могло да направи всяко физическо или юридическо лице, за да 

провери за наличието или липсата на висящи изпълнителни дела срещу него в 

кантората на който и да било ЧСИ на територията на страната. Наред с това, чрез 

индивидуална заявка всяко лице би могло да направи справка за наличието на 

изпълнителни производства пред ЧСИ за друго юридическо лице. Справка по 

индивидуална заявка за физически лица, без упълномощаване от тези лица, не е 

допустима. Цената на индивидуалната справка през 2016 г. е 12 лева. В нея се съдържа 

информация за номера на всяко  изпълнително дело срещу съответния длъжник, за 

ЧСИ, пред когото делото е висящо, за характера на вземането и изпълнителното 

действие (напр. частно или публично вземане, парично или непарично, вид на 

договора, от който произтича вземането – наем, заем; наложена обезпечителна мярка – 

без пояснения каква).  

В рамките на настоящия проект беше извършена такава тестова справка от стажант без 

предварителна информация за процедурата, при произволно избран ЧСИ и в 

съответствие с указанията, налични на интернет страницата на Камарата на ЧСИ. Този 

тест установи, че намирането на информация за реда на извършване на справката, 

заплащането йпо банков път и получаването на справката от ЧСИ могат да се 
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осъществят лесно, в рамките на няколко часа от лице без специални познания в 

материята.  

Абонаментни справки се предоставят на корпоративни клиенти от 2014 година. Това са 

всички банкови и небанкови финансови институции, застрахователни и лизингови 

компании и други лица с необходимост да извършват множество справки. Те могат да 

се регистрират и да получават справки за наличието или не на висящи изпълнителни 

дела чрез отдалечен електронен достъп, без да се налага справките да се издават от 

частен съдебен изпълнител. Справките, които се получават на абонаментен принцип, се 

отнасят не само за юридически, но и за физически лица. Получаването на абонамент за 

тази услуга се осъществява по заявка, след предварително одобрение от КЧСИ и 

представено удостоверение за администратор на лични данни и сключване на договор. 

Обработката на личните данни от корпоративния клиент следва да е в съответствие с 

изискванията и целите на Закона за защита на личните данни и подлежи на последващ 

контрол от Камарата. Цената на услугата „Предоставяне на справка от ЦРД” зависи от 

броя на издадените справки през месеца и се заплаща в края на месеца по сметка на 

КЧСИ. Корпоративните клиенти заплащат и годишна такса за управление. Конкретните 

цени се определят от „Тарифа за таксите на услугите от ЦРД“, приета с решение на 

Съвета на КЧСИ. 

Тестът, който направихме по отношение на информацията, достъпна от ЦРД, беше 

приложен и по отношение на информацията, която може да бъде получена от 

държавната съдебно-изпълнителна служба към Софийски районен съд (СРС). Тази 

справка затрудни стажанта значително повече. На първо място, не е налична 

информация в интернет за това какви данни могат да бъдат предоставени относно 

изпълнителните дела, образувани при държавен съдебен изпълнител, на кого може да 

бъде предоставяна такава информация и какъв е редът за получаването й. След 

многократни телефонни обаждания и лично посещение в съдебно-изпълнителната 

служба към СРС, стажантът установи, че информация за изпълнителните дела, 

образувани от държавен съдебен изпълнител за района на съответния районен съд, 

може да бъде предоставена само на лицето, срещу което са образувани делата или на 

негов пълномощник. Не е възможно получаването на такава информация за 

територията на цялата страна или за трето лице.  
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ЦРД е важна инициатива на Камарата. Той едновременно дава възможност за 

повишаване на ефективността на изпълнението и за осигуряване на по-висока 

прозрачност на бизнес средата в България. Този регистър има потенциала да играе роля 

за превенция на междуфирмената задлъжнялост, доколкото присъствието на дадено 

юридическо лице в регистъра и възможността всеки негов бъдещ контрагент да научи 

това срещу такса от 12 лева създават сериозен репутационен риск за онези търговци, 

които не изпълняват своите изискуеми задължения. Наред с това, регистърът повишава 

правната сигурност, тъй като дава възможност на всяко едно лице да провери дали има 

изпълнителни производства срещу даден търговец, като по този начин направи 

собствена преценка за надеждността на бизнес партньорите си.  

Проведените в рамките на настоящия проект интервюта включваха въпроси по 

отношение на ЦРД, обобщените отговори на които позволяват да бъдат направени 

няколко констатации. На първо място, въпреки мащабите на този проект, голяма част 

от интервюираните юристи не знаеха за съществуването на регистъра или бяха научили 

за него неотдавна. Малко от интервюираните юристи се бяха възползвали от 

възможността за получаване на справки от регистъра и повечето нямаха ясна представа 

какви видове информация се съдържат в него. Предвид полезността и достъпността на 

този регистър неговата относителна непопулярност е парадоксална. Макар КЧСИ да 

заявява многократно в годишните си отчети намерение за популяризиране на регистъра 

и максимизиране на приходите от него, изглежда, че усилията в тази посока не са били 

достатъчно ефективни.  

На второ място, повечето интервюирани юристи, които са ползвали справки от 

регистъра, отправят препоръки за обогатяване на предоставяните категории 

информация. Понастоящем в справките отсъства информация за размера на 

задължението, за което е образувано изпълнителното производство. Налице е силен 

интерес към този вид информация, доколкото преценката за надеждността на 

евентуален бъдещ контрагент не може да бъде пълна без информация за порядъка на 

задълженията, които този контрагент има. Много от интервюираните споделиха, че за 

тях би било полезно да получат и информация за взискателите по образуваните срещу 

дадено лице изпълнителни производства, най-малкото за да се ориентират колко от тях 

са привилегировани и в каква степен. Същевременно както ЧСИ, така и 



 102 

интервюираните отчитат, че информацията за взискателите е чувствителна и 

предоставянето ѝ би могло да е нежелано от самия взискател.  

Всички интервюирани, запознати с възможностите на ЦРД, споделят мнението, че 

отсъствието на интеграция на този регистър с информацията, налична в базите данни на 

държавното съдебно изпълнение, накърнява правната сигурност и е неефективно. Бяха 

отправени множество препоръки в тази насока, които варираха от препоръката за 

закриване на държавното съдебно изпълнение до препоръката да бъде създаден 

централизиран регистър и за изпълнителните дела, образувани при държавни съдебни 

изпълнители, който да е достъпен за трети лица, а с оглед максимална полезност и 

ефективност - и единен централен регистър.  

Действително, настоящата ситуация, при която са възможни справки от трети лица 

единствено за изпълнителните дела, образувани срещу юридически лица (а на 

абонаментен принцип – и срещу физически лица) при ЧСИ, изкривява наличната 

информация, понижава правната сигурност и същевременно поставя длъжниците с 

изпълнителни дела при ЧСИ в по-неблагоприятна позиция в сравнение с длъжниците с 

изпълнителни дела при ДСИ. Този елемент от електронизацията на изпълнителното 

производство не може да бъде адресиран адекватно без участието и ангажимента на 

държавата, доколкото тя отговаря за организацията на дейността на ДСИ.  

6.2. Деловодни и информационни системи на съдебното изпълнение 

Друг елемент от електронизацията на дейността по частно съдебно изпълнение 

включва деловодните платформи, използвани от ЧСИ, както и възможността, при някои 

от тези платформи, за онлайн достъп на взискатели до информация по техните 

изпълнителни дела.  

Първоначалните идеи за провеждане на реформата в съдебното изпълнение предвиждат 

всички ЧСИ в страната да ползват единна Информационна система на съдебното 

изпълнение (ИССИ). Такава система е разработена през 2006 г. с финансовата подкрепа 

на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Системата е 

инсталирана в Министерството на правосъдието през 2007 година. ИССИ цели да 

осигури възможност за автоматизиране на работните процеси, да предостави надеждна 
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статистика за съдебното изпълнение в национален мащаб и да създаде условия за 

осъществяване на контрол върху дейността на съдебните изпълнители.  

За съжаление, по редица причини, които изглежда се коренят както в някои технически 

несъвършенства на системата, така и в липсата на мотивация от страна на Камарата и 

МП, системата така и не бива внедрена в национален мащаб. Към момента само двама 

ЧСИ в страната ползват тази система като едновременно с нея функционират още 

около пет различни деловодни системи за частното съдебно изпълнение, създадени и 

поддържани от частни разработчици и отделни ЧСИ. Макар и малко на брой, все още 

съществуват и кантори на ЧСИ, които не ползват каквито и да било електронни 

деловодни системи. В рамките на осъществяването на мониторинг на дейността на 

ЧСИ Камарата отправя препоръки към такива кантори за преминаване към електронно 

деловодство, но изглежда, че 10 години след старта на реформата, все още не разполага 

с ефективен механизъм и/или достатъчна мотивация да ги задължи да оптимизират 

дейността си по този начин.  

Макар почти всички интервюирани лица, ползвали услугите на ЧСИ от името на 

взискатели, да заявяват, че достъпът до навременна информация за всяко развитие по 

изпълнителното дело е изключително важен и дори е един от критериите им за избор на 

ЧСИ, повечето не бяха запознати с наличието на възможност за онлайн достъп до 

изпълнителни дела. Липса на информация за тази услуга се наблюдава дори сред 

адвокати, работещи с множество взискатели и с ЧСИ, чиято деловодна система 

разполага с техническата възможност за такъв достъп. Самите ЧСИ, които са заплатили 

за тази функционалност на деловодната си система, предоставят достъпа само при 

поискване и на редовни клиенти, като нямат практика да го предлагат активно.  

Към момента системите за управление на делата в българските съдилища също са 

няколко и това от години създава сериозни проблеми пред интегрирането им. Предстои 

замяната им с единна система. В този смисъл, логично се поставя въпросът дали би 

следвало и съдебното изпълнение да функционира чрез единна информационна 

система.  

Интервюираните за целите на настоящото изследване ЧСИ имат противоречиво 

отношение към възможността за въвеждане на такава единна система. Много от тях са 

привикнали със системата, която ползват към момента, финансирали са изграждането й 
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или желаят да запазят пълен контрол върху информацията за изпълнителните дела, 

намиращи се при тях. Съответно, тези ЧСИ изразяват мнението, че по-добър е 

вариантът за паралелно съществуване на различни деловодни системи, на пазарен 

принцип. Други ЧСИ предпочитат КЧСИ да изгради единна деловодна система, която 

да унифицира деловодството в различните кантори, като освен това очакват, че такъв 

продукт би бил на по-ниска цена от системите, които са в момента на пазара. 

Настоящото ръководството на КЧСИ има интерес от това да изгради и предложи 

деловодна система, но няма нагласата нейното използване да стане задължително за 

всички членове, а очаква по-скоро този продукт да завземе пазарен дял в свободна 

конкуренция със сега съществуващите системи.  

Същевременно представителите на останалите правни професии са категорични, че 

използването на единна информационна система от всички ЧСИ би било далеч по-

добрият вариант. Такава единна система би могла с по-голяма лекота, отколкото 

множество различни и често несъвместими една с друга системи, да постигне целите, 

които стояха пред ИССИ и които са актуални и досега: автоматизиране на работните 

процеси, надеждна статистика за съдебното изпълнение в национален мащаб, 

осъществяване на контрол върху дейността на съдебните изпълнители. Наред с това, от 

изключително голямо значение е обстоятелството, че такава единна система би 

способствала за въвеждането на електронно правосъдие в областта на частното съдебно 

изпълнение. Тя би се интегрирала много по-лесно с планираната информационна 

система на съдилищата и би позволила електронното извършване на действията по 

изпълнителното производство, както и електронен достъп до цялото изпълнително 

дело: от страните – с цел извършване на справки, от съда – в случай на обжалване на 

действията на съдебния изпълнител, и от органите, упражняващи дисциплинарен 

контрол – в случай на проверки.  

Следва да се отбележи, че макар въвеждането на електронно правосъдие в областта на 

съдебното изпълнение да е разбирано от мнозинството представители на юридическата 

професия като неизбежен и необходим елемент от модернизацията на тази дейност, 

Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор 

„Правосъдие” 2014-2020 г. (наричана оттук насетне “Стратегия за електронно 

правосъдие) не дава яснота по въпроса за държавния ангажимент в тази област. 

Единствената част на Стратегията, която е относима към съдебното изпълнение, е по 
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отношение на т. нар. Информационна система за съдебно изпълнение, за която се 

предвижда да “приема молби, сигнали и жалби относно дейността на частните 

съдебни изпълнители, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, 

нотариусите и синдиците.”
32

 Ако изброяването на функциите на бъдещата 

информационна система за съдебно изпълнение в Стратегията е изчерпателно, това би 

означавало, че държавата не планира да има участие в осигуряването на такова ниво на 

електронизация на съдебното изпълнение, което да съответства на планираната степен 

на електронизация по отношението на воденето на и достъпа до съдебните дела. 

Изброените в Стратегията функционалности на бъдещата система няма как да позволят 

електронното завеждане, водене и справки по изпълнителни дела, нито дистанционно 

осъществяване на дисциплинарните проверки. 

Подобно на Стратегията за електронно правосъдие, изготвеният от предишния състав
33

 

на МП и оповестен на сайта на ведомството Проект за изменение и допълнение на 

ЗСВуреждаше въвеждането на електронно правосъдие в органите на съдебната власт, 

които според легалните дефиниции на акта включват съдия, прокурор, следовател, съд, 

прокуратура, следствен орган, Висш съдебен съвет, Инспекторат на Висшия съдебен 

съвет, Национален институт на правосъдието и администрацията на тези органи. За 

тези органи проектозаконът предвиждаше възможността те да извършват 

удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма. 

Проектозаконът не съдържаше разпоредби, позволяващи въвеждането на електронно 

правосъдие при държавните или частни съдебни изпълнители. Предстои да видим дали 

уредбата на електронното правосъдие, която ще бъде предложена от настоящия състав 

на Министерството на правосъдието, разширява предметния обхват на тази материя, за 

да въведе електронно правосъдие и в областта на съдебното изпълнение.  

Към момента изглежда, че държавата няма особен интерес към електронизацията на 

съдебното изпълнение както по отношение на ЧСИ, така и по отношение на ДСИ. Това 

обстоятелство оставя въвеждането на електронно правосъдие в дейността на ЧСИ 

единствено на добрата воля на Камарата. Предвид разногласията, които са налице 

                                                 
32

 Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 

2014-2020 г., стр. 48, на http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=908.  
33

Все още не е оповестен проектът на ЗИД на ЗСВ, подготвен от новия политически кабинет на 

Министерството на правосъдието, в частта му за електронното правосъдие. Може да се очаква, че в 

частта за електронното правосъдие новият проектозакон едва ли ще се отклонява съществено от духа на 

стария.  

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=908
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между членовете й по въпроса дали да се ползват информационни системи, да има ли 

единна система, да дава ли системата възможност за справки, в какъв обем да са 

справките, да се правят ли електронни образи на цялото изпълнително дело, да се 

ползват ли информационните системи при дисциплинарните производства и прочие, 

както и предвид цената на такова начинание, малко вероятно е Камарата, дори при най-

добро желание на ръководството, да има възможността сама да организира, финансира 

и реализира въвеждането на електронно правосъдие в изпълнителното производство.  

Същевременно, доколкото съдебното изпълнение е делегирана държавна дейност и 

електронизацията е от съществено значение за по-добрата защита на интересите на 

страните в производството, за прозрачността и за ефективния съдебен и дисциплинарен 

контрол, би следвало съдебното изпълнение да намери съответно място при 

реализацията на Стратегията за електронно правосъдие.  

6.3. Електронни запори 

Важен елемент от електронизацията на дейността по съдебно изпълнение в България е 

въвеждането на електронните запори. Електронното налагане на запори върху банкови 

сметки на длъжника би намалила разноските по тази дейност, която към момента се 

осъществява чрез изпращане на писмо от съдебния изпълнител до съответната банка. 

На второ място, то би оптимизирало и ускорило налагането на запора и би създало 

сигурност по отношение на точния час на приемане на запорното съобщение от страна 

на банката. Последното би отстранило съмненията, че в някои случаи банките 

съзнателно отлагат момента на получаване на запорното съобщение или 

предупреждават свои клиенти за получено запорно съобщение, което позволява на тези 

клиенти да изтеглят средствата по дадена сметка преди налагането на запора. Наред с 

това, според КЧСИ, въвеждането на електронни запори би прекратило практиката по 

начисляване на такса за всяко отделно запорно съобщение до всяка банка в страната, 

което от своя страна би отстранило една от причините за оскъпяването на 

изпълнителното производство.  

Усилията на КЧСИ за въвеждане на електронни запори водят началото си от 2011 г., 

като във всеки пореден годишен доклад оттогава насетне Камарата изразява увереност, 

че през следващата година това нововъведение ще бъде факт, но всяка година този 

оптимизъм се оказва неоправдан. Още през декември 2011 г. КЧСИ, съвместно с 
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Асоциацията на банките в България (АББ) и Банксервиз, стартират проект „Изграждане 

на информационна система за електронен обмен на запорни съобщения”. През 2012 г. е 

изменен ГПК, като чл. 450а въвежда института на електронния запор. От края на 2012 

г., в изпълнение на разпоредбата на ГПК, МП създава работна група за разработване на 

изискванията към Единната среда за обмен на електронни запори. През 2013 г. е 

създадена и техническа платформа за налагане на електронни запори, изготвена от 

Банксервиз с участието на АББ и КЧСИ. Въпреки това, и до този момент не са 

изработени изискванията към Единната среда за обмен на електронни запори, които 

съгласно чл. 450а, ал. 4 следва да бъдат утвърдени съвместно от управителя на 

Българската народна банка и министъра на правосъдието. Така, в нарушение на 

законовите изисквания все още няма възможност за внедряване на техническата 

платформа за електронните запори.  

6.4. Електронни търгове 

Както КЧСИ, така и интервюираните в рамките на този проект адвокати са на мнение, 

че за повишаване на ефективността на публичната продан, както и за пресичане на 

много от нарушенията и съмненията за злоупотреби е необходимо това изпълнително 

действие да се осъществява посредством електронна платформа, чрез електронен търг. 

КЧСИ е участвала в разработването на законопроект в тази област и се очаква той да 

бъде внесен в Народното събрание и да бъде разгледан едновременно с внесения вече 

проект на Закон за изменение и допълнение на ГПК.  

6.5. Електронен достъп до държавни и общински регистри за целите на 

изпълнителното производство 

За осъществяването на ефективно принудително изпълнение е необходимо съдебният 

изпълнител да има бърз и лесен достъп до информация за имуществото на длъжника. 

Наред с това, следва да се има предвид, че цената на този достъп има пряко отражение 

върху разноските за принудителното изпълнение, с които бива натоварен първоначално 

кредиторът, а в случай на успешно изпълнение – длъжникът. По тази причина, една от 

важните теми за КЧСИ от създаването й досега е осигуряването на директен 

електронен достъп до многобройните регистри в страната, които имат отношение към 

проучването на имуществото на длъжниците.  
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От създаването на КЧСИ до днес възможностите за такъв достъп се увеличават 

благодарение на активното взаимодействие на Камарата с институциите. Така, през 

2007 г. ЧСИ получават електронен достъп до регистрите на ЕСГРАОН и Националния 

осигурителен институт. През 2008 г. е осигурен достъп на ЧСИ до имотния регистър и 

регистър БУЛСТАТ. През 2009 г. се подписва споразумение с Агенцията по кадастъра 

за безплатен достъп на ЧСИ до информация от Кадастралната карта и регистри. През 

същата година ЧСИ получават достъп и до Регистъра на имуществените отношения на 

съпрузите, който се поддържа от Агенцията по вписванията. По това време започва и 

техническа процедура за осигуряване на достъп до регистрите на Централния 

депозитар.  

Същевременно КЧСИ среща и редица затруднения в осигуряването на ефективен 

достъп до някои регистри. Водят се разговори с Агенцията по вписванията за отдалечен 

достъп до сканирани нотариални актове и възможност за вписване на възбрани по 

електронен път, които досега не са довели до успех. Камарата преговаря и с 

Министерството на вътрешните работи (МВР) с предложението справките за 

притежаваните от длъжниците МПС да се изпращат и получават по електронен път, 

което до този момент също се оказва безуспешно.  

КЧСИ среща затруднения и с осигуряването на достъп до регистрите на Национална 

агенция за приходите (НАП). Още в началото на дейността си Камарата получава 

уверения от Министерството на финансите, че комуникацията между органите на НАП 

и ЧСИ по повод удостоверенията за публични задължения по Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК) ще се извършва по електронен път. Желанието на 

Камарата е да получава по електронен път и справките за банкови сметки на 

юридическите лица. Въпреки получените на уверения обаче взаимодействието между 

НАП и Камарата се развива сравнително бавно. Едва през 2011 г. КЧСИ сключва 

споразумение за обмен на информация с НАП. Понастоящем ЧСИ провеждат обмен на 

документи с регионалните структури на Агенцията. Този обмен се осъществява чрез 

уеб-заявки и получаване на отговор по електронна поща, което не е достатъчно бързо и 

ефективно. По тази причина КЧСИ продължава и до момента да настоява за 

осигуряване на директен електронен достъп до необходимата за целите на 

принудителното изпълнение информация.  
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Достъпът на ЧСИ до някои регистри допълнително се забавя и оскъпява вследствие на 

изменението на чл. 431 от ГПК през 2012 г. Разпоредбата регламентира правото на 

достъп на съдебния изпълнител до информация в съдебните и административните 

служби, в т.ч. органите на Националната агенция за приходите, поделенията на 

Националния осигурителен институт, на Централния депозитар, на лицата, водещи 

регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движението по 

пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество или разполагат с данни 

за неговото имущество. Съгласно ал. 4 на чл. 431 ГПК за тази информация се дължи 

съответната държавна или местна такса. Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка 

на длъжника, освен в някои изрично уредени в ГПК случаи, когато взискателите са 

освободени от такси и те би следвало да се заплатят от бюджета на съда. Процедурата 

по заплащане на таксата за всяка индивидуална справка силно усложнява и забавя 

администрирането на изпълнителното дело.  

С оглед ускоряването на изпълнителното производство и намаляването на разноските, 

които утежняват положението на длъжника, е препоръчително държавата да се 

ангажира по-активно в преодоляването на този проблем. Едно от възможните решения 

е да се въведе обща, проста такса, която да дава на съответния ЧСИ достъп до всички 

държавни и общински регистри за съответната година. Друг вариант е да бъде 

изработен механизъм за абонаментно заплащане, даващо достъп до съответния 

регистър, без да е необходимо заплащането на всяка индивидуална справка да се 

администрира отделно. Понастоящем КЧСИ работи по проект за изграждане на 

платформа, която да осигури свързаност с всички регистри и автоматично плащане на 

държавните такси чрез предварително заредени кредити. В случай, че съответните 

институции се включат към тази платформа, това би довело до намаляване на времето и 

човешките ресурси, необходими за извършване на тези разплащания.  

Видно от изложеното по-горе, до момента Камарата се справя основно със собствени 

усилия с въвеждането на електронни решения за много от дейностите, извършвани от 

ЧСИ. Същевременно, почти във всеки един случай е необходимо участието на 

държавата, за да може съответната мярка да бъде внедрена и да заработи пълноценно.  
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6.6. Изводи и препоръки 

По-широкото използване на информационните технологии в областта на съдебното 

изпълнение има потенциала да подобри ефективността на производството, да увеличи 

прозрачността и да улесни както взискателите, така и длъжниците. Някои от 

препоръките, които могат да бъдат направени в тази връзка са: 

 Оповестяване на публичните продажби, извършвани от ДСИ по начин, 

позволяващ същите детайли и възможности за търсене като Регистъра на 

публичните продажби, поддържан от КЧСИ;  

 Обявяване на изпълнителните дела, заведени пред ДСИ, по начин, позволяващ 

същите детайли и възможности за търсене като Централния регистър на 

длъжниците, поддържан от КЧСИ; 

 Включване на съдебното изпълнение в Стратегията за електронното правосъдие 

и в нормативните промени, касаещи въвеждането на електронно правосъдие, по 

начин, който да позволи електронно завеждане, водене и справки по 

изпълнителни дела, както и дистанционно осъществяване на дисциплинарните 

проверки;  

 Приемане на изискванията към Единната среда за обмен на електронни запори и 

въвеждане на електронните запори;  

 Създаване на нормативна и техническа възможност за провеждане на 

електронни търгове при осъществяването на публичните продажби;  

 Осигуряване на електронен достъп до държавните и общинските регистри за 

целите на изпълнителното производство;  

 Изработване на механизъм за абонаментно заплащане, което дава достъп на 

съдебните изпълнители до държавните и общински регистри, без да е 

необходимо заплащането на всяка индивидуална справка да се администрира 

отделно. 
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7. Дисциплинарна отговорност 

Дисциплинарната отговорност, предвидена в ЗЧСИ, е един от основните механизми за 

гарантиране на законосъобразното упражняване на професията на частен съдебен 

изпълнител. Нейният обхват е очертан пределно широко в чл. 67 от ЗЧСИ, според 

който “[ч]астният съдебен изпълнител носи дисциплинарна отговорност за виновно 

неизпълнение на задълженията си по закона и устава на камарата.” Така, основания 

за дисциплинарна отговорност дават широк кръг действия и бездействия, включително 

процесуални нарушения, нарушения на ЗЧСИ, на подзаконовите нормативни актове, 

уреждащи упражняването на дейността на ЧСИ, нарушения на устава на Камарата. Към 

момента не е уредена дисциплинарна отговорност за помощник частни съдебни 

изпълнители, което представлява сериозна празнота в ЗЧСИ.  

Проведените в рамките на настоящия проект интервюта и анкета демонстрират, че 

практическото реализиране на дисциплинарната отговорност на ЧСИ е най-сериозният 

повод за критики и недоволство от страна на външни за системата лица, както и най-

често срещаната причина за вътрешно разделение сред ЧСИ. Причините за това са 

комплексни и се коренят както в нормативната уредба на частното съдебно изпълнение, 

така и в институционалния капацитет на органите, натоварени с реализацията на 

дисциплинарната отговорност.  

7.1. Институционална компетентност за осъществяване на 

дисциплинарната функция 

Компетентността за осъществяване на дисциплинарната функция по отношение на ЧСИ 

е поделена между КЧСИ и министъра на правосъдието. Те извършват проверки по 

жалби срещу ЧСИ, както и планови проверки и ако констатират нарушения, имат право 

да подадат искане за образуване на дисциплинарно производство.  

В Министерството на правосъдието проверките, предхождащи дисциплинарното 

производство, се извършват от инспекторите от Инспектората към министъра на 

правосъдието по Закона за съдебната власт или от финансовите инспектори, 

предвидени в ЗЧСИ, в зависимост от вида на проверяваната дейност. Понастоящем, в 

Инспектората работят 10 души, а финансовите инспектори са двама. Според 

проведените интервюта служителите на Инспектората са изключително малко на брой 
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предвид многобройните и изключително отговорни дейности, с които са натоварени. 

Освен спрямо дейността на ЧСИ, Инспекторатът осъществява контролни правомощия и 

спрямо нотариуси, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията, както и 

дейност по мониторинг на законодателството и други аналитични дейности. Ниският 

числен състав на звеното не позволява специализация и повдига въпроси относно това 

доколко на практика е възможно извършването на задълбочени проверки по 

многобройните жалби, които несъмнено постъпват в Министерството.  

Следва да се извърши задълбочен анализ на натовареността на това звено, да се 

прецени какъв е броят на проверките годишно, какво е времето, средно необходимо за 

една задълбочена проверка, да се вземат предвид и всички останали задачи, възложени 

на тези служители, и числеността на звеното съществено да се увеличи. Освен това, 

препоръчително е да се въведе специализация в рамките на Инспектората, като 

дейностите по контрол на нотариалната и изпълнителната дейност, например, бъдат 

разпределени между различни служители при осигуряване все пак на гаранции срещу 

увеличаване на корупционния риск, например чрез въвеждане на ротация на екипите, 

извършващи проверките. 

В рамките на КЧСИ функцията по преценка на наличието на основания за иницииране 

на дисциплинарно производство се осъществява от Комисията по правни въпроси и 

контрол на дейността на ЧСИ /КПВКДЧСИ/, която е помощен орган към Съвета на 

Камарата по смисъла на чл. 30, т. 5 от Устава на Камарата. Освен проверки по жалби и 

сигнали срещу ЧСИ, тази Комисия е оправомощена от Съвета на Камарата да извършва 

планови тематични проверки, текущо наблюдение и последващ контрол върху работата 

на ЧСИ, събиране, систематизиране и анализ на информация за работата на ЧСИ, 

даване на становища до Съвета на Камарата по общи правни въпроси и такива в 

областта на съдебното изпълнение. Комисията се състои от 20 члена.  

Камарата изпраща отговор със становище по всяка подадена жалба, като членовете на 

КПВКДЧСИ работят по всички проверки и подготвянето на всички отговори. Работата 

в Комисията, както и работата във всеки друг орган на Камарата, се осъществява на 

доброволни начала, т.е. ЧСИ, ангажирани в проверките на кантори на други ЧСИ, не 

получават абсолютно никакво възнаграждение. Предвид сериозната професионална 

натовареност на ЧСИ в България, може да се предположи, че полагането на такъв 

мащабен по обем доброволен труд вероятно представлява известно бреме. Също така, 
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незаплащането на тази дейност носи риск от постепенното дезинтересиране на 

осъществяващите я лица, както и от зачестяване на незаконосъобразните практики. 

Сериозният времеви и интелектуален ангажимент към дисциплинарната дейност 

изисква тя да бъде заплащана. Би следвало КЧСИ да измерят времето, което членовете 

на КПВКДЧСИ посвещават на проверки, изготвяне на становища по получените жалби 

и всички други дейности, които са им възложени с Устава, и да предвидят адекватно 

заплащане. Заплащането на тази дейност няма как да е единствена гаранция за нейното 

професионално осъществяване, но то е предпоставка за това ангажираните ЧСИ да 

могат да отделят повече от времето си и да го правят с усещането за изпълнение на 

професионален ангажимент.   

След извършване на проверките и ако преценят, че има основание за това, министърът 

на правосъдието и/или Съветът на КЧСИ могат да направят искане за образуване на 

дисциплинарно дело. Дисциплинарните дела се разглеждат от дисциплинарен състав, 

определен от председателя на Дисциплинарната комисия на КЧСИ. Съставът включва 

двама членове от квотата на Камарата (включително председателя на състава) и един 

член от квотата на министъра на правосъдието. Членовете на дисциплинарната 

комисия, подобно на членовете на КПВКДЧСИ и всички останали членове на органи на 

Камарата, не получават възнаграждение за труда, който полагат. С оглед повишаване 

на ангажираността и ефективността в работата на дисциплинарните състави след 

анализ на времето и усилията, които се влагат за осъществяване на тази дейност, би 

могло да се помисли за въвеждане на такова възнаграждение.  

Следва да се отбележи, че в атмосферата на известен негативизъм към частното 

съдебно изпълнение много граждани, понякога не без основание, имат резерви към 

способността на професията да се самоконтролира. В този смисъл, мнозинството на 

представителите на Камарата в дисциплинарните състави често е обект на критика в 

проведените интервюта. Много показателни в това отношение са резултатите от 

проведената електронна анкета. От всички респонденти, които не са ЧСИ, едва 8,75 % 

одобряват настоящия начин за формиране на дисциплинарните състави. Близо 75% 

смятат, че дисциплинарните състави следва да са с равно представителство на 

Камарата, министъра на правосъдието и външен за двете институции член, а 13,4% 

намират, че мнозинството в дисциплинарния състав следва да е за представителите на 

министъра на правосъдието. Повечето интервюирани, които предпочитат в 
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дисциплинарния състав да участва външен член, препоръчват той да е представител на 

адвокатурата с продължителен стаж (например, повече от 15 години).  

Не по-малко интересни са отговорите на ЧСИ на същия въпрос от анкетата. Очаквано е 

повечето ЧСИ да предпочитат превес на Камарата в дисциплинарния състав, но се 

оказва, че 26% от участвалите в анкетата ЧСИ също предпочитат дисциплинарните 

състави да са с равно представителство на Камарата, министъра на правосъдието и 

външен за двете институции член. Този резултат от отговорите на ЧСИ е 

симптоматичен за напреженията, които поражда вътре в самата професия 

осъществяването на дисциплинарната функция.  

7.2. Обхват на изследването на дисциплинарната отговорност 

Съгласно нормативната уредба дисциплинарното производство по отношение на ЧСИ 

започва с подаването на искане от някой от двата оправомощени за това органа и 

завършва с влизане в сила на решението по дисциплинарното дело (след изтичане на 

срока за обжалване или след произнасяне на ВКС по обжалваното решение). Въпреки 

тези формални граници на дисциплинарното производство, доколкото една от целите 

на проекта е да разгледа функционирането на частното съдебно изпълнение през 

погледа на обществото, настоящият анализ ще възприеме по-широк подход. По 

конкретно, ще бъде разгледано не само уреденото в ЗЧСИ дисциплинарно 

производство, но и по-широката като обем дисциплинарна функция, включваща два 

етапа: 1) етап, предхождащ дисциплинарното производство и предполагащ преценка на 

това дали са налице основания за инициирането му; и 2) същинско дисциплинарно 

производство.  

Наред с процесуалните аспекти на осъществяването на дисциплинарната отговорност, 

ще бъдат коментирани и някои организационни въпроси по реализирането ѝ, както и 

теми, свързани с нагласите на правната общност.  

7.3. Проверка на основанията за образуване на дисциплинарно 

производство 

Макар да липсва изрична уредба в ЗЧСИ, искането за образуване на дисциплинарно 

производство се предхожда от проверка, извършена от Съвета на Камарата или от 

Инспектората към министъра на правосъдието, в рамките на която се прави преценка за 
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това дали са налице основания за иницииране на дисциплинарно производство. Тези 

проверки, от своя страна, се провеждат въз основа на постъпили жалби или служебно. 

Най-често основанията за започване на проверки са жалби на участници в 

изпълнителния процес, сигнализиращи за незаконосъобразни по тяхна преценка 

действия или бездействия на ЧСИ. Сезираните органи преглеждат жалбата, извършват 

проверка по нея и в случай че установят незаконосъобразни действия, инициират 

дисциплинарно производство. Искане за образуване на дисциплинарно производство 

може да се направи и в резултат на планова проверка на дейността на ЧСИ.  

В Министерство на правосъдието тази предхождаща дисциплинарното производство 

дейност се извършва от инспекторите към Инспектората по ЗСВ или от финансовите 

инспектори, предвидени в ЗЧСИ, в зависимост от вида на проверяваната дейност. 

Според проведените интервюта Инспекторатът най-често осъществява проверки на 

място. Освен това, според възприятията на жалбоподатели, Инспекторатът отговаря на 

жалби по-бавно от Камарата, но за сметка на това в случай на отказ за иницииране на 

дисциплинарно производство, Инспекторатът изпраща на жалбоподателя доста 

подробни писма с мотиви за отказа.  

В Камарата на ЧСИ функцията по преценка на наличието на основания за иницииране 

на дисциплинарно производство се осъществява от Комисията по правни въпроси и 

контрол на дейността на ЧСИ /КПВКДЧСИ/. Според проведените интервюта Камарата 

най-често осъществява проверките дистанционно, като изисква от проверявания ЧСИ 

да изпрати документацията по изпълнителното дело, за което е подадена жалбата. 

Проверките на Камарата се осъществяват по-бързо от проверките на Инспектората, но 

за сметка на това, писмата с отказ за образуване на дисциплинарно производство се 

отличават с по-ниска степен на конкретика. Ако Съветът на Камарата, въз основа на 

становището на КПВКДЧСИ, прецени, че жалбата е неоснователна, отговорът до 

жалбоподателя съдържа кратко описание на причините, поради които не е образувано 

дисциплинарно производство.  

В случай, че Съветът намери жалбата за основателна, жалбоподателят получава кратко 

писмо, което го информира че е образувано дисциплинарно производство. Такава 

информация жалбоподателят получава и от МП в случай на образувано дисциплинарно 

производство. Независимо дали проверката е извършена от Съвета на Камарата, или от 
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Инспектората към министъра на правосъдието, информацията за отказа, съответно за 

образуваното дисциплинарно производство, е последната, която жалбоподателят 

получава по казуса. Доколкото не е страна в дисциплинарното производство, той не 

получава никакви сведения за по-нататъшния му развой, няма правни възможности да 

участва в него, нито да обжалва резултата от него. При тези обстоятелства, не е 

изненадващо, че жалбоподателите (които получават или отказ, или най-обща 

информация за образуването на дисциплинарно производство, без да са запознати с 

изхода от него) остават неудовлетворени и с впечатлението, че дисциплинарният 

процес не работи. Нещо повече, в голямата си част интервюираните лица споделят, че 

обикновено не сезират компетентните органи за констатирани нарушения, тъй като 

нямат никаква надежда, че сигналът или жалбата им могат да променят нещо.  

7.4. Образуване на дисциплинарното производство 

Всяка година Камарата изнася в годишните си отчети данни за броя на подадените до 

Камарата жалби срещу ЧСИ, както и за броя на дисциплинарните производства, 

инициирани от Камарата, съответно от министъра на правосъдието. За съжаление, МП 

не публикува данни за броя жалби срещу ЧСИ, получени в институцията. 

Предоставеното на екипа на проекта обяснение е, че няма техническа възможност за 

предоставяне на такива данни конкретно за ЧСИ, доколкото жалбите срещу ЧСИ, ДСИ 

и нотариуси се водят на общ отчет.  

Вследствие на липсата на данни от МП, може да се направи преценка само за това 

какъв процент от жалбите, получени от Камарата, достигат до дисциплинарно 

производство. Данните за постъпилите жалби в Камарата и за инициираните от нея 

(или съвместно от нея и МП) дисциплинарни производства от 2008 г. до 2014 г. са 

обобщени в таблицата по-долу:  

 

Година
34 Жалби до КЧСИ 

ДП, инициирани от КЧСИ (или 

съвместно от КЧСИ и МП) 
Съотношение 

жалби/ДП 
2008 г. 205 6 2,9% 
2009 г. 282 15 5,3% 
2010 г. 321 9 2,8% 
                                                 
34

В годишните отчети не се съдържат данни за броя жалби, получени през 2006 и 2007 г. 
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2011 г. 359 8 2,2% 
2012 г. 419 11 2,6% 
2013 г. 484 10 2,1% 
2014 г. 449 18 4,0% 
 2519 77  

Горната таблица демонстрира, че през годините на функциониране на частното съдебно 

изпълнение броят на жалбите, подавани до Камарата, плавно нараства. Същевременно, 

процентното съотношение между броя подадени до Камарата жалби и броя образувани 

дисциплинарни производства за последните 7 години остава относително стабилно със 

средногодишна стойност от 3,1%. Това означава, че в повече от 95% от случаите тези 

жалби не постигат желания резултат и дисциплинарно производство не е образувано. 

Следва да се отбележи, че реалният процент образувани дисциплинарни производства 

вследствие на жалби вероятно е по-нисък от отразения в таблицата, доколкото 

дисциплинарно производство може да бъде образувано не само вследствие на жалба, но 

и като последица от служебна проверка на дейността на ЧСИ.  

Ниският процент образувани дисциплинарни производства спрямо броя на получените 

в Камарата жалби не означава непременно, че осъществената проверка не е била 

задълбочена или че отказът да се образува дисциплинарно производство е бил 

неоснователен. При все това, когато толкова висок процент от жалбите не довеждат до 

желания от жалбоподателите резултат, твърде възможно е у този широк кръг 

жалбоподатели да се създаде впечатлението, че дисциплинарното производство не 

работи.  

Събирането на дезагрегирани данни от МП за жалбите, подадени срещу ЧСИ, ДСИ и 

нотариуси, би дало възможност да се установи кой е предпочитаният канал за 

оплаквания от страна на жалбоподателите, както и какво е процентното съотношение 

между жалбите и образуваните производства по искане на МП и дали то е сходно, по-

високо или по-ниско в сравнение с това на производствата, образувани по искане на 

Камарата. Всички тези статистически данни са важни за анализ и планиране на 

дейностите по съдебно изпълнение, включително за преценка на броя проверки, които 

Инспекторатът на МП извършва годишно и съответно съотношението на този брой с 

човешкия ресурс, с който разполага Инспекторатът.  
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Проведените в рамките на настоящия проект интервюта демонстрират, че различните 

категории участници в изпълнителното производство като цяло нямат доверие в 

ефективността на дисциплинарната функция и че в редките случаи, когато все пак са 

решили да сезират КЧСИ, МП или и двата органа за незаконосъобразно поведение на 

ЧСИ, не са били удовлетворени от резултата. Наред с това, не е ясно какви са 

критериите за образуване на дисциплинарно производство въз основа на проверка. 

Както проведените интервюта, така и някои фрази в Годишните отчети на Камарата, 

дават основание да бъде направен изводът, че дисциплинарни производства не се 

образуват винаги за констатирано нарушение, а само в случаите, в които тези 

нарушения са преценени като съществени. Тази преценка оставя широко поле за 

субективизъм в решението дали да бъде инициирано дисциплинарно производство. 

Тази преценка е обезпокоителна и от гледна точка на обстоятелството, че 

необразуването на дисциплинарно производство на този етап не подлежи на никакъв 

външен контрол.  

Субективизмът в преценката дали едно констатирано нарушение е достатъчен повод за 

образуване на дисциплинарно производство, е проблематичен в няколко посоки. На 

първо място, подобна преценка се явява незаконосъобразна, доколкото в ЗЧСИ не е 

предвидена възможност за преценка по целесъобразност относно това дали да се 

образува ДП или не при констатирано нарушение. На второ място, тази възможност за 

субективна преценка изпраща послание за известна търпимост към по-леките 

нарушения, което би могло да притъпи усърдието на ЧСИ да действат винаги стриктно 

в рамките на закона. На трето място, разбирането, че за по-леки нарушения не се налага 

образуването на дисциплинарни производства буди недоволство у гражданите и 

особено у лицата, потърпевши от действията на ЧСИ. На четвърто място, този 

субективизъм има негативно отражение върху психоклимата в самата общност на ЧСИ, 

като оставя у някои представители на гилдията впечатлението за избирателност и 

пристрастия в преценката дали за дадено нарушение да бъде образувано 

дисциплинарно производство или не.  
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7.5. Същинско дисциплинарно производство 

През 2015 г. КЧСИ възлага на външен специалист изготвянето на Анализ на 

дисциплинарната практика на КЧСИ за периода 2006 – 2014 г. (Анализа)
35

. Анализът 

разглежда същинското дисциплинарно производство, от образуването му до 

осъществяването на съдебен контрол. Този анализ е с много високо качество и ясно 

очертава основните характеристики и проблемните моменти в хода на 

дисциплинарното производство. Доколкото Анализът е изключително детайлен и 

прецизен в коментара си на процесуалните аспекти на дисциплинарното производство, 

настоящото изследване няма да навлиза в същото ниво на специфика, а само ще 

маркира някои от най-важните изводи на Анализа. Същевременно, тук ще бъдат 

коментирани въпроси, които излизат извън процесуалните аспекти на дисциплинарното 

производство и в този смисъл не са били предмет на Анализа.  

7.5.1. Искане за образуване на дисциплинарно производство 

Анализът на дисциплинарната практика предлага статистика на броя образувани 

дисциплинарни производства според органа, който е направил искането. Статистиката 

показва, че с изключение на 2014 г., когато броят дисциплинарни производства, 

инициирани от МП, превишава с няколко пъти този в предишни години, МП и Съветът 

на КЧСИ внасят приблизително равен брой искания за образуване на дисциплинарни 

производства. 

 

Година
36 

 Брой ДП 

Искане на 

СКЧСИ Искане на МП 

Съвместно 

искане 

2006 г. 5 3 2 - 
2007 г. 4 3 1 - 
2008 г. 15 5 9 1 
2009 г. 21 15 6 - 
2010 г. 21 9 12 - 
2011 г. 18 8 9 1 
                                                 
35

Анализ на дисциплинарната практика на КЧСИ, 2006 – 2014 г., Ралица Илкова. 
36

Данните се базират на Годишен отчет на КЧСИ за 2014 г., стр. 45. Там, където са били констатирани 

незначителни различия в числата, изнесени в анализа, и тези според годишните отчети, настоящият 

анализ ползва данните от годишните отчети. 
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2012 г. 16 11 5 - 
2013 г. 30 10 18 2 
2014 г. 75 12 57 6 
Общо 205 76 119 10 
Актът, с който се инициира дисциплинарното производство, е искането по чл. 70, ал. 1 

от ЗЧСИ. Законът не съдържа никакви изисквания за реквизити на този акт, поради 

което той на практика може да бъде много общ и да не очертава ясно предмета на 

доказване в производството, фактологията, свързана с извършване на нарушението и 

т.н. Освен това, ако са извършени няколко отделни деяния, те често не биват 

отграничени едно от друго. Според годишните отчети на КЧСИ конкретно в исканията 

на МП често пъти отсъства и предложение за вида и размера на наказанието
37

.  

Според Анализа на дисциплинарната практика недостатъците в исканията за 

образуване на дисциплинарно производство водят до действия на дисциплинарните 

състави, които представляват отказ от правосъдие или напротив, увреждат правото на 

защита на ЧСИ. Така например, доколкото липсва процедура за произнасяне по 

допустимостта на искане и за оставянето му без движение, в някои случаи едва 

решението по същество постановява, че искането не е съдържало достатъчно данни за 

твърдяното незаконосъобразно  действие или бездействие, което Анализът приравнява 

на отказ от правосъдие. От друга страна, според Анализа, правото на защита на ЧСИ 

бива увредено в случаите, когато“[н]иското качество на исканията неведнъж е 

поставяло дисциплинарните състави пред ситуация да констатират нарушение, 

каквото не е предявено в искането. В такава хипотеза част от съставите налагат 

наказание за констатираното от тях нарушение, независимо, че такова не е посочено 

в искането.”
38

 

Анализът на дисциплинарната практика препоръчва в случай, че председателят или 

дисциплинарният състав прецени, че искането не отговаря на минималните изисквания, 

за да се очертае предметът на доказване и да се гарантира правото на защита на ЧСИ в 

производството, дисциплинарният състав да оставя искането без движение, като укаже 

на органа по чл. 70, ал. 1 от ЗЧСИ да изправи констатираните нередовности. Вероятно, 

ако бъде въведена такава вътрешна процедура, тя следва да бъде одобрена и от двата 

                                                 
37

Годишен отчет на КЧСИ за 2014, стр. 46. 
38

Анализ на дисциплинарната практика на КЧСИ, 2006 – 2014 г., Ралица Илкова, стр. 13.  
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органа, които имат право да инициират дисциплинарно производство. Наред с това, за 

минимизиране на случаите, в които искането страда от подобни недостатъци, би било 

добре СКЧСИ и МП да одобрят формат на искането и препоръчителни негови 

реквизити, към които да се придържат. В дългосрочен план би следвало минималните 

изисквания към искането да бъдат уредени в една цялостна по-подробна уредба на 

дисциплинарното производство в закона.  

7.5.2. Разглеждане на дисциплинарното дело 

Разглеждането на дисциплинарното дело е уредено в чл. 71 от ЗЧСИ. Интервютата 

дават индикации, че повечето ЧСИ ползват адвокатска защита, когато има 

дисциплинарни дела срещу тях.  

Отново, най-ясна представа за проблемните моменти при разглеждането на 

дисциплинарните дела дава Анализът на дисциплинарната практика. Той 

идентифицира разнобой в практиката по дисциплинарните дела, що се отнася до 

доказването. По-конкретно, налице е противоречива практика по въпроса дали 

дисциплинарният състав разполага с правомощието да изисква служебно доказателства 

и служебно да попълва преписката с доказателства. Вследствие на изчерпателен 

преглед на дисциплинарните дела Анализът установява, че “някои дисциплинарни 

състави отговарят отрицателно на този въпрос, като в случай, че органът по чл. 70, 

ал. 1 ЗЧСИ не е доказал твърденията си, отхвърлят искането като недоказано, без да 

полагат каквито и да било усилия да попълнят делото с релевантните 

доказателства; други изискват делата от ЧСИ, срещу които е образувано 

производството, и стигат дори до там да санкционират ЧСИ за неоказване на 

съдействие на ДК КЧСИ или преценяват неоказването на съдействие за разкриване на 

обективната истина от ЧСИ като отегчаващо отговорността му 

обстоятелство.”
39

 

Подкрепяме извода на Анализа на дисциплинарната практика, че доколкото основна и 

най-висша ценност в дисциплинарното производство е изясняването на обективната 

истина, “следва да се признае не само възможността на всяка от страните по делото 

да представя и да иска да бъдат събрани служебно доказателства, но и на състава – 

да събира по свой почин всички възможни доказателства, които според него са от 

                                                 
39

Пак там, стр. 15.  
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значение за произнасяне по твърденията, направени в искането – и то чрез всички 

възможни способи за събиране на информация, в т.ч. и изискването й от трети за 

производството лица.”
40

 

Същевременно, следва да се отбележи, че съществуващата към момента разнородна 

дисциплинарна практика има негативно отражение върху вътрешните динамики в 

КЧСИ. Самодисциплиниращият се характер на професията прави ЧСИ особено 

чувствителни към различия в третирането на отделните членове. Съответно, когато 

дисциплинарните състави застават на различна позиция по принципни въпроси в 

отделните дисциплинарни дела, това има потенциала да подхрани усещането у ЧСИ за 

привилегирована позиция на някои от членовете на Камарата.  

Решение по дисциплинарното дело 

Съгласно чл. 72 от ЗЧСИ дисциплинарното дело следва да бъде решено в едномесечен 

срок от възлагането му на дисциплинарния състав. Този срок е инструктивен. 

Решението на дисциплинарния състав се приема с мнозинство от членовете на състава 

и следва да бъде мотивирано.  

Анализът на дисциплинарната практика коментира, че в ранната практика на 

Дисциплинарната комисия качеството на решенията е по-скоро ниско, като на практика 

липсват мотиви, описание на фактите и т.н. Изглежда през последните две години 

мотивирането на решенията постепенно се подобрява.  

Друг сериозен недостатък на дисциплинарните решения, идентифициран в Анализа, е 

практиката дисциплинарните състави да приемат допуснатите две или повече 

нарушения на изискванията на закона или на Устава на Камарата за едно единствено 

дисциплинарно нарушение, ако са допуснати по едно и също изпълнително 

производство. По-късно дисциплинарната практика започва да третира като едно 

дисциплинарно нарушение дори допуснатите нарушения на закона и Устава по две или 

повече отделни изпълнителни дела на едно ЧСИ. Като куриоз, Анализът цитира случай, 

в който като едно нарушение се третират допуснати идентични нарушения по общо 178 

изпълнителни дела.
41

 Очевидно е, че подобна практика обезценява извършените 

                                                 
40

Пак там, стр. 16. 
41

Пак там, стр. 22.  
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нарушения и създава предпоставки за несъответствие между тежестта на нарушението 

и наложеното наказание.  

Анализът констатира и сериозни недостатъци в дисциплинарните решения по 

отношение на индивидуализацията на наказанието. Първият такъв недостатък е 

неналагането на наказание поради малозначителност на деянието. Както коректно 

отбелязва авторът на Анализа, предвид отсъствието на законова възможност за 

ненаказуемост на деянието поради малозначителност, подобно освобождаване от 

наказание се явява незаконосъобразно. Тук е уместен и паралел с обстоятелството, че 

практиката на Съвета на Камарата е да не образува дисциплинарно производство, 

когато приеме, че установеното в рамките на предварителната проверка нарушение е 

маловажно. А fortiori, практиката за необразуване на дисциплинарни производства 

поради малозначителност също следва да бъде разглеждана като незаконосъобразна.  

Липсва регламентация на правилата за индивидуализация на наказанието при 

осъществяване на дисциплинарната отговорност на ЧСИ. Съответно, дейността по 

преценка на обществената опасност на всяко конкретно деяние често остава необсъдена 

в дисциплинарното решение. Според Анализа на дисциплинарната практика по този 

начин “санкционираният ЧСИ и страните в производството се лишават от 

възможност да установят по какъв начин и при съобразяване на какви 

обстоятелства дисциплинарните състави са формирали изводите си относно вида и 

размера на следващото се на ЧСИ дисциплинарно наказание и по този начин да 

упражнят в пълен обем правото си на защита в производството; на второ място, 

дисциплинарният състав и страните в производството не биват мотивирани да 

събират доказателства за обстоятелствата, които не са относими към признаците 

от състава на нарушението, а само към степента на обществена опасност на 

нарушението и на нарушителя, и на трето място, създава се усещане за произвол и 

недопустим субективизъм при прилагане на закона от отделните дисциплинарни 

състави.”
42

 Съответно, Анализът дава пример за драстични разлики в налагани 

наказания на различни ЧСИ за едно и също нарушение.  

Несъмнено подобни различия в третирането на едно и също нарушение, без да са ясно 

аргументирани, са изключително вредни за психоклимата в КЧСИ като някои 

                                                 
42

Пак там, стр. 28.  
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представители на професията (25,9 % от отговорилите на електронната анкета ЧСИ) до 

такава степен нямат доверие в капацитета на Камарата да осигури еднакво третиране на 

всички нейни членове, че биха предпочели представителите на Камарата да нямат 

мнозинство в дисциплинарните състави. За да преодолее тази нагласа сред немалка 

част от членовете си, Камарата следва да полага специални усилия.  

7.5.3. Дисциплинарни наказания 

Дисциплинарните наказания, които могат да бъдат налагани на ЧСИ, са уредени в чл. 

68 от ЗЧСИ. Те са: 1) порицание; 2) глоба от 100 до 10 000 лв.; 3) предупреждение за 

временно лишаване от правоспособност; и 4) лишаване от правоспособност за срок от 

една до 5 години. Глобите се събират в полза на Камарата. Според по-ранните годишни 

отчети първоначално е имало затруднения в събирането на наложените глоби. 

Изглежда тези затруднения вече са преодолени.  

Статистиката на броя и видовете наложени дисциплинарни наказания предлага 

интересни данни.  

 

Година 

ДП, по 

които е 

наложено 

наказание 

Порицание Глоба 

Предупреждение 

за временно 

лишаване от 

правоспособност 

Лишаване от 

правоспособност 

      

2006 г. 5 1 4 - - 
2007 г. 4 1 3 - - 
2008 г. 8 1 5 - 2 
2009 г. 15 2 12 - 1 
2010 г. 16 1 14 1 - 
2011 г. 10 3 6 - 1 
2012 г. 11 - 8 1 2 
2013 г. 16 1 13 1 1 
2014 г. 21 1 17 1 2 
Общо 106 11 82 4 9 
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На първо място, тази статистика показва, че от общо 205 дисциплинарни производства 

от 2006 г. досега с наказание са завършили 106, т. е. приблизително 50% от тях. Според 

Анализа на дисциплинарната практика, макар да няма изрична забрана в закона, досега 

няма случай на кумулиране на наказания. В този смисъл, всяко от цитираните в 

статистиката наказания е наложено в рамките на отделно дисциплинарно производство. 

На второ място, видно е, че най-често налаганото наказание е глоба. Анализът на 

дисциплинарната практика предлага разбивка на налаганите досега глоби според 

размера им
43

. Както показва по-долната графика, преобладават глобите на стойност до 

1 000 лева. 

 

Проведените в рамките на това изследване интервюта демонстрират, че като се 

изключат ЧСИ, повечето интервюирани лица възприемат налаганите наказания като 

несъразмерно ниски спрямо степента на обществена опасност на нарушенията, 

извършвани в рамките на изпълнителния процес и правомощията за осъществяване на 

държавна принуда, които държавата е делегирала на ЧСИ.  

Заедно с това, както ЧСИ, така и други интервюирани смятат, че в някои случаи на 

тежки, повтарящи се дисциплинарни нарушения наказанието „временно лишаване от 

правоспособност“ може да е недостатъчно. Според тези мнения има ЧСИ, които до 

такава степен са загубили обществено доверие (чл. 11, ал. 1 от ЗЧСИ), че завръщането 

                                                 
43

Пак там, стр. 26. 

46%

14%

19%

21%

Процентно съотношение между размерите на наказанието 

глоба, налагано от ДК КЧСИ (2006-2014 г.)

до 1000 лв.

от 1001 до 2500 лв.

от 2501 до 5000 лв.

от 5001 до 10 000 лв.
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им към професионална практика след изтичане на срока на наказанието е вредно за 

професията. В този смисъл се предлага за някои особено тежки, повтарящи се 

нарушения да се предвиди наказание „изключване от Камарата на ЧСИ и загуба на 

качеството ЧСИ“.  

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЧСИ едно от основанията за несъвместимост с професията 

на частен съдебен изпълнител към момента е лицето да “не е осъждано на лишаване от 

свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано.” 

В рамките на проведените интервюта бяха изказани мнения, че основанието за 

несъвместимост би следвало да бъде разширено и да обхваща всяко осъждане за 

умишлено престъпление, независимо от вида на наказанието, особено ако 

престъплението е било извършено при или по повод упражняването на дейност като 

ЧСИ (такъв е например режимът по отношение на нотариусите, на които също по закон 

е възложена публична функция).  

7.5.4. Съдебен контрол в дисциплинарното производство 

Съгласно чл. 73 от ЗЧСИ решението по дисциплинарното дело може да се обжалва 

пред ВКС от частния съдебен изпълнител, от Съвета на Камарата и от министъра на 

правосъдието. ВКС разглежда жалбата в състав от трима съдии, като може да прогласи 

нищожността на решението, да го обезсили и прекрати дисциплинарното производство, 

да остави в сила решението, да отмени решението или да измени наложеното 

наказание. Решението на ВКС е окончателно. 

Отново, Анализът на дисциплинарната практика посочва интересни данни. От общо 

205 дисциплинарни производства за периода 2006 – 2014 г. дисциплинарните състави 

са се произнесли с решение в 183 случая. 114 от тези решения (или приблизително 

60%) са били обжалвани от ЧСИ или МП (СКЧСИ като правило приема решенията на 

дисциплинарните състави и не ги обжалва). От тези 114 обжалвани решения по 

дисциплинарни дела 51 % са били оставени в сила от ВКС, а останалите са били 

изменени, отменени или обезсилени.  

Неизменно, в годишните отчети и в разговорите с ръководството на Камарата се 

отбелязват добрата работа на Дисциплинарната комисия и високият процент 

потвърдени решения на етапа на съдебен контрол. Така например, според годишния 
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отчет за 2014 г., “[к]ато безспорен извод за изминалите девет години се налага 

фактът, че Върховен касационен съд като цяло потвърждава постановените от 

дисциплинарните състави решения.”
44

Същевременно 51 % потвърдени решения 

представляват не толкова индикация за високо качество на дисциплинарната практика, 

колкото граничен резултат, който по-скоро предполага нужда от продължаваща работа 

за подобряване качеството на дисциплинарната дейност. 

7.6. Дисциплинарен кодекс 

Обсъдените по-горе особености на дисциплинарната практика на МП и КЧСИ ясно 

показват, че законовите правила, които уреждат тази дейност са твърде лаконични, а 

неуредените въпроси намират разрешения, които често са спорни или противоречиви. 

ЧСИ имат ясно съзнание за това. В много от интервютата, проведени за целите на 

настоящото изследване, ЧСИ бяха на мнението, че следва да бъде създаден 

дисциплинарен кодекс, в който подробно да бъдат уредени правилата на 

дисциплинарното производство, за да може да има повече предвидимост, 

еднообразност на решенията и обективност. Според Анализа на дисциплинарната 

практика, “уместно би било да се инициират постъпки за осъвременяване, 

усъвършенстване и допълване на закона, в частта относно дисциплинарната 

отговорност на ЧСИ, но дотогава може да се препоръча да се въведат вътрешни 

правила за работа на Дисциплинарната комисия, в която да бъдат уредени подробно 

въпросите относно дисциплинарното нарушение и наказание, индивидуализацията на 

дисциплинарната отговорност на ЧСИ, както и производството по установяване на 

дисциплинарно нарушение и налагане на съответната санкция от дисциплинарните 

състави.” 

От друга страна, според интервюирани представители на МП, такива вътрешни за 

Камарата правила могат да обвържат само органите на Камарата и то, доколкото не се 

отклоняват от закона. Според тях би следвало дисциплинарните правила да бъдат 

обстоятелствено доразвити на законово ниво. 

                                                 
44

Годишен отчет на КЧСИ за 2014 г., стр. 48.  
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7.7. Нарушения 

Годишните отчети на КЧСИ, проведените интервюта и фокус-групи, както и 

материалите от обсъждания на дейността на ЧСИ в Народното събрание дават 

представа за най-често срещаните нарушения от страна на ЧСИ. Те са разнообразни, 

като някои са твърде сериозни и имат потенциала да увредят значително 

имуществената сфера на длъжника, а понякога и на трети лица. Същевременно, дори 

когато нямат ясно измеримо финансово изражение, тези нарушения, особено когато се 

случват често, са основна причина за растящия негативизъм към частното съдебно 

изпълнение. Настоящото изследване не си поставя за задача да коментира задълбочено 

всяко едно от извършваните нарушения, а по-скоро ще маркира някои по-съществени 

изводи от проведените интервюта и анкета, свързани с част от нарушенията.  

Докладът на Дисциплинарната комисия на КЧСИ в рамките на Годишния отчет винаги 

съдържа списък на най-често срещаните нарушения за годината, но представянето на 

тази информация се отличава с много ниска степен на конкретика. На първо място, не 

става ясно дали са изброени само нарушения, за които са образувани дисциплинарни 

производства, или и нарушения, твърдени в получените през годината сигнали. Би 

следвало КЧСИ да води статистика за предмета на твърдените нарушения в получените 

през годината жалби, за да може да представя на членовете си и на обществото 

информация за броя и вида на тези нарушения, както и за динамиката им през 

годините. На тази база могат да бъдат планирани както разяснителни, така и 

превенционни мерки. На второ място, на още по-силно основание, е необходимо да 

бъде изнасяна по-конкретна информация за броя и вида на нарушенията, за които са 

образувани дисциплинарни производства. Изключително важно е да се знае как се 

променя типологията на нарушенията през годините, като това може да бъде добър 

ориентир за организиране на обучения, за нормотворческата дейност, както и за 

извършване на проверки. За съжаление, на този етап информацията за видовете 

нарушения се представя “насипно” и по тази причина не е възможно да бъде направен 

извод за честотата на отделните нарушения и за това как се изменя тази честота през 

годините.  
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7.8. Видове дисциплинарни нарушения 

С оглед по-лесното обсъждане на видовете дисциплинарни нарушения, настоящият 

анализ ги разделя на няколко подгрупи. Предложената класификация е условна и е 

направена единствено за целите на коментара. В някои случаи дадено нарушение 

отговаря на характеристиките на няколко от посочените по-долу групи. 

7.8.1. Нарушения, свързани с  публичната продан 

Основните видове нарушения, свързани с провеждането на публична продан са:  

● неизискване от Агенцията по вписванията на удостоверения за тежести върху 

процесните имоти;  

● невключване в обявленията за публична продан на информация за налична 

ипотека върху имота и сумата по нея;  

● непосочване в протоколите за опис на началната цена, от която ще започне 

наддаването в публичната продан;  

● неуведомяване на ипотекарния кредитор по чл. 501 от ГПК; 

● нарушаване на чл. 465 и чл. 483 от ГПК – пристъпване към изпълнителни 

действия, без ЧСИ да се е уверил в собствеността на процесния имот; 

● нарушаване на местната подсъдност при регистрация на публичните продажби 

на недвижими имоти. 

Нарушенията, свързани с провеждането на публичната продан, имат потенциала да 

нанесат сериозни имуществени вреди на длъжника и на трети лица. В проведените 

интервюта и фокус-групи бяха споделени редица препоръки за предотвратяване на тези 

нарушения. Най-общо, те са свързани с по-широкото въвеждане на информационните 

технологии при провеждането на публични продани, включително възможността за 

използване на електронни търгове. Други препоръки включват осигуряването на по-

голяма публичност на провежданите търгове, включително чрез последващо публично 

обявяване на цената, на която е продадена вещта, в Регистъра на публичните продажби; 

реформа на системата на определяне на вещи лица; въвеждането на изцяло явно 

наддаване; премахване на задължителната по закон стъпка при наддаването и т.н. 
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7.8.2. Други процесуални нарушения 

Сред другите процесуални нарушения, свързани с изпълнителното производство, се 

открояват:  

● излизане извън субективните предели на изпълнителния лист; 

● нарушаване на местната компетентност по чл. 427 от ГПК; 

● принудително изпълнение срещу несеквестируемо имущество; 

● несъобразяване на разпоредбата на чл. 455, ал. 2 от ГПК и неотразяване на 

извършените погасителни плащания на гърба на изпълнителния лист (само в по-

ранните отчети); 

● неуведомяване на НАП за започнато изпълнение, с което се нарушава чл. 191 от 

ДОПК; 

● свръхобезпечаване на вземането;  

● присъединяване на взискатели по чл. 456 от ГПК въз основа на договор за цесия, 

в нарушение на чл. 429 от ГПК (само в отчета за 2014 г.).  

Преди влизане в сила на новия ГПК обичайното средство за защита при процесуални 

нарушения е обжалването. След силното ограничаване на основанията за обжалване на 

действия на съдебния изпълнител с новия ГПК това средство за защита в много случаи 

отпада и съответно стотици действия, които по-рано биха подлежали на съдебен 

контрол, сега се оказват предмет на дисциплинарна жалба или на граждански иск за 

имуществена отговорност на съдебния изпълнител. ЧСИ и взискатели често пъти 

отбелязват, че силното ограничаване на основанията за обжалване е оправдано, тъй 

като съгласно чл. 74 от ЗЧСИ ЧСИ носи имуществена отговорност за вредите, които 

неправомерно е причинил при изпълнение на своята дейност. Същевременно, 

възможно е едно сериозно нарушение да причини на длъжника или на взискателя 

значителни вреди, но той да няма финансовия ресурс (за заплащане на съдебни такси и 

адвокатски разноски) да предяви гражданския иск по чл. 74 от ЗЧСИ или решението по 

гражданския иск да дойде твърде късно и бизнесът на длъжника вече да е фалирал. В 

този смисъл възможността за търсене на имуществена отговорност не може да бъде 

разглеждана като панацея. В случаите, когато рискът от вреди поради 

незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител е значителен, най-ефективното 

средство за защита е съдебното обжалване на действията в изпълнителното 

производство. 
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В юридическите среди като цяло е налице подкрепа за известно разширяване на 

основанията за обжалване на действията на съдебния изпълнител. Тази теза среща 

подкрепа и сред някои ЧСИ. Така например, 37 % от ЧСИ, които са попълнили 

анкетата, са на мнение, че основанията за обжалване трябва да бъдат разширени. Много 

по-категорични са представителите на останалите юридически професии, попълнили 

анкетата, като 84 % от тях застават на това мнение. По същия начин и в проведените 

интервюта и фокус-групи с адвокати изключително често се споделя мнението, че 

понастоящем основанията за обжалване на действията на съдебния изпълнител са 

прекалено ограничени. Същевременно, всяко разширяване на основанията за 

обжалване трябва да бъде направено изключително внимателно, поради риска от 

прекомерно забавяне на изпълнителното производство или злоупотреба с права от 

страна на длъжника.  

В момента в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на 

ГПК, в чието разработване е взела участие и КЧСИ. Законопроектът предлага 

разширяване на сега действащите основанията за обжалване на действията на съдебния 

изпълнител. Досегашните алинеи 1 и 2 на чл. 435 ГПК гласят:  

Чл. 435. (1) Взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да 

извърши искано изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на 

принудителното изпълнение. 

(2) Длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на 

изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на 

движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен 

надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските. 

Според законопроекта, тези две алинеи следва да бъдат изменени по следния начин:  

Чл. 435. (1) Взискателят може да обжалва отказа на съдебния изпълнител да 

извърши исканото изпълнително действие, да извърши нова оценка по реда на чл.468, 

ал.4, както и да обжалва спирането, прекратяването и приключването на 

принудителното изпълнение. 
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(2) Длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на 

изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на 

движима вещ или отстраняването му от имот поради това, че не е уведомен 

надлежно за изпълнението, отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или 

да приключи принудителното изпълнение, отказа да извърши нова оценка по реда на 

чл. 468, ал.4, както и разноските по изпълнението. 

Може да се предполага, че ако бъдат разширени основанията за обжалване на 

действията на съдебния изпълнител, е вероятно известно намаляване на 

дисциплинарните жалби, доколкото в случай на твърдение за извършване на 

процесуално нарушение, попадащо в кръга да добавените основания за обжалване, ще 

бъде сезиран съда, а не КЧСИ или министъра на правосъдието. 

Предложеният ЗИД на ГПК включва най-често отправяните по време на проведените 

интервюта предложения за разширяване на основанията за обжалване на изпълнителни 

действия. Тези изменения отразяват постигнатия консенсус в работната група към МП. 

Същевременно, в рамките на интервютата бяха отправени и препоръки за 

допълнителни основания за обжалване.  

По-конкретно, многократно бяха подчертавани рисковете, свързани с практики по 

свръхобезпечаване на задължението в изпълнителното производство. В контекста на 

обсъжданото намаляване или премахване на пропорционалната такса при плащане на 

дълга в срока за доброволно изпълнение, някои ЧСИ изразиха опасения, че 

въвеждането на такава промяна би могло да доведе до зачестяване на случаите на 

свръхобезпечаване, целящо да остави длъжника без свободни средства за плащане в 

срока на доброволно изпълнение. Не е ясно доколко този риск е реален, нито колко 

чести са случаите на свръхобезпечаване (особено предвид разпоредбата на чл. 443 от 

ГПК, според която “[д]лъжникът може да предложи изпълнението да бъде насочено 

върху друга вещ или вземане или да бъде извършено само чрез някои от исканите от 

взискателя начини на изпълнение”), но предвид рисковете, които свръхобезпечаването 

крие, би следвало темата да се следи и при зачестяване на подобни практики да се 

обмислят ответни мерки, включително като се добави неоснователното несъобразяване 

на съдебния изпълнител с предложението на длъжника по чл. 443 от ГПК към 

основанията за обжалване.  
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В рамките на проведените интервюта и фокус-групи с адвокати неколкократно бяха 

подчертавани и рисковете за длъжника от недобросъвестно упражняване на 

правомощието на ЧСИ за назначаване на пазач по чл. 470 от ГПК. Според някои 

изразени мнения това правомощие понякога се използва като средство за натиск върху 

длъжника. По-конкретно, бяха посочени примери, при които се назначава пазач, без да 

са налице основанията по закон, и по отношение на вещи, представляващи 

функциониращи комплексни съоръжения, нуждаещи се от неотложна и сложна 

техническа поддръжка или ремонти. Назначаването на пазач, който не е на 

разположение да осигури достъп до вещта за осъществяването на такава поддръжка, 

има потенциала да причини значителни материални вреди на собственика/ползвателя 

на вещта. В този смисъл бяха направени предложения за въвеждане на възможност за 

обжалване на избора на пазач на вещта.  

При всички случаи жалбите срещу действията на съдебния изпълнител следва да бъдат 

разглеждани от съда в изключително кратки срокове, за да не бъде забавяно 

прекомерно изпълнителното производство.   

7.8.3. Нарушения, свързани с администрирането на изпълнителните дела и/или на 

дейността на ЧСИ 

Наблюдават се и редица нарушения, свързани с администрирането на изпълнителните 

дела и/или на дейността на ЧСИ, например: 

● несъобразяване с постановените от съда актове, особено що се касае до спиране 

на изпълнителното дело (само в по-ранните отчети); 

● системно неадминистриране на постъпилите в кантората жалби; 

● системни и масови нарушения на Наредбата за служебния архив; 

● неоказване на съдействие на органите на Камарата;  

● неспазване на решенията на органите на Камарата; 

Сериозно напрежение сред длъжниците предизвикват трудностите, които някои ЧСИ 

създават за достъп до делата, както и неадминистрирането на подадените жалби. 

Следва да се отбележи, че този  тип нарушения, без непременно да водят до оценими 

имуществени вреди, накърняват сериозно правата на длъжника и създават силно 

недоволство у гражданите, още повече, когато са масови. За минимизиране и по-лесно 
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идентифициране на тези нарушения широко се препоръчва въвеждането на законов 

срок за препращане на жалбата до съда. Според интервютата в някои случаи се налага 

юридическите и физическите лица, при бездействие на ЧСИ, да подават жалбата си 

директно в съда, който да задължи ЧСИ да изпрати материалите по делото. 

Някои ЧСИ, от своя страна, смятат, че се увеличава броят на произволните жалби, 

представляващи злоупотреба с право, и предлагат въвеждането на такса, макар и 

символична, за администрирането им, с оглед избягването на откровено неоснователни 

жалби. Във връзка с администрирането на жалбите отново се изтъква, както от ЧСИ, 

така и от страните по съдебното изпълнение, потенциала на електронизацията за 

автоматизиране, ускоряване и намаляване цената на тези действия. 

Макар да не е регистрирано като дисциплинарно нарушение, в рамките на проведените 

интервюта неведнъж се изтъква за наличието на някои недобросъвестни практики, 

свързани с връчването на уведомления на длъжника и преди всичко с неполагането на 

усилия за установяване на адреса, на който той пребивава и за неговото откриване с 

оглед получаването (лично или чрез друго лице) на съответното съобщение. По този 

начин връчването на уведомления чрез залепване може да се превърне от субсидиарно 

в основно (и предпочитано) средство за комуникация на ЧСИ с длъжника. Доколкото 

упражняването на правата на длъжника в рамките на изпълнителното производство е 

обвързано с конкретни преклузивни срокове, подобна практика сериозно уврежда 

неговите интереси и би могла да го лиши от възможност за ефективна защита. Такава 

практика би била и много трудно доказуема в рамките на дисциплинарно производство. 

За противодействие на тази практика понякога се препоръчва въвеждането на по-

детайлни правила за връчването на съобщения, но като контрааргумент взискатели и 

ЧСИ изтъкват, че това би довело до забавяне на изпълнението и би стимулирало 

недобросъвестните длъжници.  

7.8.4. Финансови нарушения 

Част от извършваните нарушения са финансови по своя характер, а именно:   

● нарушаване на чл. 80 от ЗЧСИ, като не се събират авансовите такси от 

взискателя; 

● нарушаване на чл. 79 от ЗЧСИ, като не се изготвят сметки за начислените такси; 
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● нарушения, свързани с постъпили суми по изпълнението; 

● неправомерно начисляване на такси и финансово натоварване на длъжника. 

Някои от нарушенията, свързани с начисляването и събирането на таксите за 

извършване на изпълнението, са обсъдени т. 5.3.4. от анализа. Може да се предполага, 

че евентуално опростяване на Тарифата би намалило честотата на такива нарушения. 

Интересно е да се отбележи, че преглед на съдебната практика по търсене на 

имуществена отговорност от ЧСИ на основание чл. 74 от ЗЧСИ показва, че най-често 

ищците по тези дела са успявали успешно да докажат вреди и да получат обезщетение 

именно в случаите на извършени от ЧСИ финансови нарушения, особено що се отнася 

до нарушения, свързани с постъпилите суми по изпълнението.  

7.9. Изводи и препоръки 

С оглед подобряване на дисциплинарната дейност и на база обсъдените по-горе 

въпроси, могат да бъдат направени редица препоръки. По-важните сред тях са:  

 Извършване на оценка на натовареността на Инспектората към министъра на 

правосъдието и увеличаване на капацитета му, включително чрез увеличаване на 

числения му състав;  

 Специализация на инспекторите, контролиращи дейността на ЧСИ;  

 Въвеждане на система за заплащане на труда на ЧСИ, ангажирани в 

дисциплинарна дейност;  

 Създаване на възможност за регистриране на жалбите, които се подават 

ежегодно в МП срещу ЧСИ, отделно от жалбите срещу другите контролирани 

професии;  

 Създаване на подробна статистика на броя и предмета на подадените жалби в 

КЧСИ и в МП, както и оповестяването й в годишните отчети на КЧСИ;  

 Въвеждане на законен срок за препращане на жалбите срещу действия на 

съдебния изпълнител до съда;  

 Одобряване съвместно от КЧСИ и МП на подробен формуляр на искането за 

образуване на дисциплинарно производство;  

 Разработване и приемане на Дисциплинарен кодекс на ЧСИ (като временна 

мярка преди законодателното уреждане на материята), който да уреди всички 

фази на дисциплинарното производство, включително като премахне 
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субективизма при преценката за образуване на дисциплинарно производство и 

налагане на наказание; 

 Създаване на работна група за нормативно доразвиване на законовата уредба на 

дисциплинарната отговорност на ЧСИ;  

 Изрична уредба на дисциплинарната отговорност на помощник-ЧСИ;  

 При промени в ЗЧСИ, обмисляне на възможността за равно представителство в 

дисциплинарните състави на КЧСИ, МП и независим член;   

 Обмисляне на възможността за въвеждане на наказанието “изключване от 

Камарата на ЧСИ и загуба на качеството ЧСИ“ за особено тежки, неколкократни 

дисциплинарни нарушения;  

 Разширяване на основанието за несъвместимост с професията на ЧСИ до всяко 

осъждане за умишлено престъпление (а не само за такива от общ характер и не 

само на лишаване от свобода), особено ако престъплението е било извършено 

при или по повод упражняването на дейност като ЧСИ;  

 Приемане на ЗИД на ГПК в частта му относно разширяване на основанията за 

обжалване на действия на съдебния изпълнител;  

 Задълбочено и продължаващо наблюдение и анализ на видовете нарушения с 

оглед разширяване на основанията за обжалване в случай на установяване на 

честа злоупотреба с дадени изпълнителни действия.  
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8. Комуникационна политика на КЧСИ 

Комуникационната политика на КЧСИ е един от най-важните механизми за 

повишаване на общественото доверие в професията на частния съдебен изпълнител. От 

момента на създаването на гилдията до днес, наблюдаваме сериозни промени в средата, 

в която работят ЧСИ. Може да се каже, че понастоящем тя е много по-агресивна. Това 

се дължи на няколко разнородни фактора. На първо място, ЧСИ вече са много по-

опитни, действат с по-голяма увереност в професионално отношение и дейността им е 

далеч по-мащабна и видима за обществото. На второ място, вследствие на 

икономическата криза в периода 2009 - 2012 г. се наблюдава сериозно повишаване на 

броя на изпълнителните дела. Тази тенденция се променя след 2013 г., като броят на 

изпълнителните дела започва постепенно да намалява, но въпреки това, той и досега 

продължава да е много по-висок от стойностите преди 2011 година. Предвид естеството 

на дейността на ЧСИ, разрастването на тяхната активност неизменно води до засягане 

на имуществената сфера на по-голям брой лица, а оттам – и до по-изявено негативно 

отношение към ЧСИ. На трето място, поне няколко политически партии в България 

през последните няколко години избраха силно социален и често пъти популистки 

дискурс на политическо говорене, към който беше приобщена и темата за ЧСИ. В тази 

среда адекватната и активна комуникационна политика на Камарата е особено важна за 

поддържането на общественото доверие в системата и за генериране на политическа и 

обществена подкрепа за силно съдебно изпълнение, въпреки движенията и нагласите в 

обратна посока.  

Комуникационната политика на Камарата е важен инструмент не само в отношенията 

на гилдията с гражданите и бизнеса, но и с оглед изграждането на вътрешната 

сплотеност на членовете и ангажираността им с общата дейност. Подобна 

ангажираност има своето отражение и в начина, по който професията общува с 

обществото, и в разбирането за споделената отговорност на всеки ЧСИ за 

поддържането на почтен и достоен имидж на професията. По тази причина настоящият 

анализ ще разгледа поотделно, на първо място, общите въпроси, касаещи 

комуникационната политика, на второ - вътрешногилдийната комуникация, доколкото 

има данни за нея, и накрая - комуникацията на Камарата с обществото.  
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8.1. Комуникационна стратегия 

Още от момента на учредяването си КЧСИ осъзнава за необходимостта от 

структуриран и активен подход към комуникационната политика и отношенията с 

медиите. През 2007 г. е приета Комуникационната стратегия на Камарата. Тя засяга 

както комуникацията с членовете, така и комуникацията с външни за професията 

целеви групи като медии, страни в изпълнителния процес, адвокатура, съдии, 

прокуратура, полиция, държавни институции и международни организации. 

Комуникационната стратегия дефинира основните принципи на комуникация, както и 

посланията, които Камарата желае да отправи към целевите групи. От аналитична 

гледна точка, стратегията се основава на изводите, достигнати вследствие на 

качествено проучване на малка група медии, адвокати, съдии и ЧСИ (например, 

интервюирани са 12 адвоката). Следва да се отбележи, че толкова малка група 

референти няма как да даде представителност на проучването. По тази причина не е 

ясно и дали застъпената в Комуникационната стратегия теза за положителния 

първоначален образ на ЧСИ не е твърде оптимистична. Наред с това, Стратегията 

очертава доста общи цели пред комуникационната политика на Камарата, като тези 

цели попадат в сферата на пожелателното и не са обвързани с конкретни препоръчани 

стъпки или план за действие. Като приложение към Комуникационната стратегия са 

изработени и Правила за комуникация в кризисна ситуация. Те са с малко по-висока 

степен на конкретика, но не е ясно доколко са актуални и дали се спазват към 

настоящия момент.  

Стратегията и Правилата не са актуализирани от момента на създаването им, въпреки 

че според Годишния отчет на КЧСИ от 2007 г. “[с]тратегията се изготвя за период 

от три години и ще бъде ревизирана и актуализирана ежегодно”
45

. Понастоящем в 

Камарата работи постоянен служител, който отговаря за отношенията с медиите. При 

все това, регулярното актуализиране на Комуникационната стратегия е 

препоръчително.  

                                                 
45

Годишенотчетна КЧСИ за 2007 г., стр. 16.  
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8.2. Проучване на мнението на ЧСИ и отношения на КЧСИ с нейните 

членове 

Още от първата година на съществуването си Камарата провежда ежегодни допитвания 

до своите членове. Допитванията служат за оценка на различните аспекти от дейността 

на Камарата и услугите, които тя предоставя. От 2006 г. до днес Камарата 

последователно извършва такива оценки по шестобалната скала, което дава 

възможност да се направи сравнение на динамиката в отношението на членовете на 

Камарата към изследваните групи дейности.  

Средно 30% от всички членове на Камарата попълват ежегодната ѝ анкета. С малки 

изключения, този процент остава постоянен за целия период на съществуване на КЧСИ. 

Доколкото в Камарата членуват по-малко от 200 души, чиято професионална 

реализация пряко зависи от организацията и в която всички членове имат личен 

контакт помежду си, този процент на участие в анкетата може да се възприеме като 

незадоволителен. Той би могъл да се интерпретира като знак за известна 

незаинтересованост на голяма част от членовете към дейността на професионалната им 

организация, нещо, което Камарата не успява да преодолее до този момент. 

Проведените в рамките на това изследване дълбочинни интервюта дават основание да 

се предполага, че наред с незаинтересоваността на някои членове, е налице и 

недоволство от дейността на Камарата у някои ЧСИ. Това недоволство изглежда се 

дължи както на начина, по който се случва дисциплинарния процес (повече по този 

въпрос вж. в т. 7 от анализа), така и на усещането за недостатъчна активност и 

незадоволително справяне от страна на Камарата с многобройните атаки срещу 

професията.  

Ежегодната анкета, провеждана от Камарата, е важен инструмент, който дава значима 

обратна връзка на ръководството и административния персонал на организацията. Ако 

КЧСИ успее да осигури по-масово участие на членовете в попълването й, този 

инструмент може да даде още по-ценни насоки за областите, в които Камарата следва 

да положи допълнителни усилия. 

От годишните доклади на Камарата става ясно, че ежегодната анкета се осъществява 

чрез анкетни карти, които се попълват и изпращат на Камарата на хартиен носител. 

Този начин на попълване на анкетата предполага определено административно бреме за 
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участниците в нея. Наред с това, обработката на резултатите от хартиените анкетни 

карти е трудоемка. Предвид ниския процент участници в попълването на ежегодната 

анкета, Камарата би могла да положи усилия за реформиране и развитие на този 

инструмент, например чрез използване на уеб-базирана платформа за анкети. Тези 

платформи са достъпни, евтини и позволяват лесно и бързо попълване, а изпращането 

им е моментално, без да има необходимост да бъде ангажиран административен 

персонал. Наред с това, електронните анкети дават възможност за задълбочен анализ на 

резултатите по различни критерии.  

За сравнение, електронната анкета, проведена в рамките на настоящото изследване, 

беше попълнена от 58 ЧСИ, докато последната годишна анкета на КЧСИ е попълнена 

от 46 души. Предвид обстоятелството, че електронната анкета се провежда от външна 

организация и ЧСИ нямат предишен опит с подобни инструменти, може да се 

предполага, че ако КЧСИ положи усилия да популяризира и обясни подобно 

нововъведение, електронните анкети биха стимулирали по-активна обратна връзка от 

ЧСИ към професионалната им организация.  

Въпреки малкия брой ЧСИ, участващи в ежегодната анкета, тя все пак дава добър 

ориентир за областите, в които участниците очакват повече. Комуникацията на 

ръководството на КЧСИ с медиите и връзките с обществеността като цяло получават 

най-нисък резултат от включените в анкетата дейности на Камарата, за които се търси 

мнението на ЧСИ (изключение тук прави самооценката на ЧСИ за личния им принос 

към дейностите на Камарата, който получава още по-нисък резултат). Същото мнение 

беше изразено от ЧСИ и по време на интервютата в рамките на това изследване. В 

интервютата ЧСИ споделиха, че биха искали Камарата да е по-дейна и по-креативна 

във връзките си с медиите. В този смисъл е очевидно, че това е област, в която 

Камарата би следвало да положи повишени усилия.  

8.3. Ангажираност на ЧСИ в дейностите на Камарата 

Както беше посочено по-горе, единствената област от анкетата, която ЧСИ оценяват 

по-ниско от взаимодействието с медиите, това е самооценката на личното участие и 

приноса на членовете в работата на Камарата. Недостатъчната заинтересованост към 

дейността на професионалната организация, която личи от слабото участие в анкетата, 
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изглежда има своето проявление и в недостатъчната ангажираност в дейностите на 

Камарата.   

Една от причините за слабата  ангажираност с въпроси и дейности от общ интерес на 

професионалната общност вероятно се корени във високата професионална заетост на 

немалка част от ЧСИ. Наред с това, проведените интервюта и споделените мнения за 

работата на Камарата оставят впечатлението, че нагласата на повечето ЧСИ е участие в 

дейностите на Камарата да имат основно членовете на нейните органи. Камарата би 

могла да преодолее тази нагласа като полага усилия да ангажира повече ЧСИ, които не 

са част от органите на КЧСИ, в различни инициативи и особено в дейностите по места. 

Добра препоръка е направена в годишния отчет за 2012 г., а именно за включване на 

редови ЧСИ по тяхно желание в проекти на Камарата, а не само на членове на органите 

на КЧСИ
46

. За да се реализира тази препоръка на практика, би следвало да има 

механизъм за активно уведомяване на ЧСИ за текущи проекти на Камарата (напр. чрез 

мейли, презентации по време на Общите събрания, информация на интернет страницата 

и т.н.) и за възможното съдействие, което те биха могли да окажат за реализацията на 

тези проекти. Заедно с това, би следвало отделните ЧСИ да бъдат насърчавани сами да 

предлагат проекти и инициативи на Камарата.  

8.4. Проучване на мнението на потребителите 

Едно от най-широко разпространените средства за подобряване на дейността на 

различни видове организации е регулярното проучване на мнението на потребителите 

на съответната услуга. Тази обратна връзка позволява да бъдат адресирани някои от 

системните проблеми на съответната организация, като същевременно дава представа 

за преобладаващите обществени нагласи.  

Опит за информиране относно мнението на потребителите на услугите на ЧСИ е правен 

към момента на съставяне на Комуникационната стратегия на Камарата, приета през 

2007 г. В рамките на анализ, изготвен от Сдружение “Български адвокати за правата на 

човека” с финансиране от Американската агенция за международно развитие е 

направена анкета сред 25 ЧСИ и 50 адвоката.
47

 Към онзи момент обратната връзка за 

работата на ЧСИ е силно положителна. При все това, тъй като е взето мнението на 

                                                 
46

Годишенотчетна КЧСИ за 2012 г., стр. 16.  
47

Проект “Мониторинг и сравнителноправенанализначастнотосъдебноизпълнение”, Български адвокати 

за правата на човека, стр. 5 на http://www.blhr.org/media/documents/obobshten_analis.pdf.  

http://www.blhr.org/media/documents/obobshten_analis.pdf
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ограничен брой потребители, не би могъл да се направи достоверен извод за общите 

нагласи към професията.  

Проучване на мнението на клиентите на частното съдебно изпълнение е направено и 

през 2009 и 2010 г. в рамките на проект "Укрепване на системата на частно съдебно 

изпълнение в България", осъществяван с финансовата подкрепа на Програма МАТРА и 

изпълняван от Центъра за международно правно сътрудничество (CILC). За съжаление, 

не е оповестен броят на интервюираните за това проучване лица, нито резултатите от 

него.  

През 2014 г. КЧСИ е провела допитване до българския бизнес съвместно с Българската 

търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал вБългария. 

Резултатите от анкетата не са отразени в Годишния отчет за 2014 г. Ще бъде интересно 

да се проследят както резултатът от допитването,, така и активността на бизнеса при 

участието в него. Въпреки че инициативата за допитване до мнението на клиентите 

заслужава подкрепа, следва да се отбележи, че избраната целева група включва основно 

кредитори, които са „естествените съюзници“ на ЧСИ на обществената сцена.  Едно 

допитване сред адвокати, които имат поводи да представляват в изпълнителното 

производство както кредитори, така и длъжници, вероятно би дало по-нюансирана 

картина на отношението на потребителите.  

Опитът от провеждането на електронната анкета по настоящото изследване 

демонстрира, че при съдействие от страна на Висшия адвокатски съвет и адвокатските 

колегии в страната, адвокатите могат да бъдат изключително активни при попълването 

на електронни анкети. Този потенциал може да бъде използван и при проучване 

мнението на потребителите за целите на Камарата.   

8.5. Интернет страница на Камарата 

Интернет сайтът на КЧСИ е средство за комуникация както с членовете на 

организацията, така и с обществото. Този сайт съществува още от създаването на 

организацията, като от уведомлението за авторски права в дъното на страницата може 

на бъде направен изводът, че последното му сериозно обновяване е било през 2009 

година. Сайтът съдържа необходимия минимум информация за дейността на Камарата, 

а именно нормативна база, вътрешни актове, годишни отчети, секции за въпроси и 
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отговори и новини. Заедно с това сайтът съдържа препратки към Регистъра на ЧСИ, 

Регистъра на публичните продажби и Централния регистър на длъжниците. Интернет 

страниците на последните два регистъра са по-нови и имат по-модерна визия от сайта 

на Камарата.  

Докато някои от секциите на сайта предоставят достатъчно подробна информация, 

други са празни (поне за достъп от външни лица) или информацията в тях е оскъдна. 

Информация и/или документи за конкретни дисциплинарни производства на практика 

липсват. Секция “Новини и събития”, която при повечето интернет страници на 

организации се отваря при въвеждане на интернет адреса, в случая е разположена 

измежду останалите секции. Честотата на публикуване на новини е неравномерна, като 

за 2015 г. са публикувани 12 новини, за 2014 г. – 8 новини, за 2013 г. – нито една 

новина, за 2012 г. – една новина.  

В годишните отчети на Камарата са изложени данни за посещаемостта на сайтовете на 

поддържаните от Камарата регистри, но не и за основния сайт на КЧСИ. Следва да се 

отбележи, че статистика за броя на тези посещения и за начина, по който потребителите 

достигат до страницата, може да бъде от полза за анализ и планиране на развиването и 

управлението на виртуалния “дом” на Камарата.  

Изглежда, че ЧСИ също не са особено доволни от интернет сайта на Камарата. Според 

годишния отчет 2014 г., “[к]олегите заявяват безспорно мнението си, че се налага 

уеб–сайтът на Камарата да бъде изцяло усъвършенстван и модернизиран.”
48

 

Към момента КЧСИ няма Фейсбук страница и не разпространява информация за 

дейността си чрез социалните мрежи. Доколкото популярността на тези мрежи 

непрекъснато нараства, може да се помисли за използване на този канал за 

комуникация, естествено, заедно с въвеждането на необходимите механизми за 

модериране на участие и коментари, за да не става подобен канал арена на твърде 

агресивни спорове и нападки. 

                                                 
48

Годишенотчетна КЧСИ, 2014 г., стр. 41. 
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8.6. Медиен мониторинг 

В изпълнение на цел 1.2. от Комуникационната си стратегия, “Камарата ще следи и 

анализира публикуваните и излъчени материали в основните национални и регионални 

медии” през 2009 г. КЧСИ сключва договор с информационна агенция за уеб базиран 

ежедневен медиен мониторинг по темата „Съдебно изпълнение”. Всеки член на КЧСИ 

получава достъп до нарочна интернет страница, на която може да се запознае със 

съдържанието на всички публикации по темата в националните и регионални медии за 

три месеца назад. Камарата ежегодно подновява този договор в периода 2009 – 2013 г., 

а през 2014 г., поради непълноти в мониторинга, възлага тази дейност на нов доставчик.  

В рамките на настоящото изследване беше направен кратък преглед на съдържанието 

на медийния мониторинг, провеждан от КЧСИ. Наред с това, изследователският екип 

обърна специално внимание на начина, по който медийното отразяване се коментира в 

годишните отчети на Камарата. Проведените интервюта също включваха въпроси по 

темата. На тази основа могат да бъдат направени няколко извода. Първо, мониторингът 

на медийното отразяване на дейността по съдебно изпълнение не включва какъвто и да 

било аналитичен елемент, а представлява по-скоро механична компилация на 

публикациите по темата. В този си вид то дава възможност на ЧСИ, при добро желание, 

сами да се запознаят с конкретните материали в медиите на тема “съдебно 

изпълнение”.  Отсъства обаче количествен анализ на материалите, т.е. брой материали, 

сравнение на честотата на отразяване на темата с предишни години, периоди, в които 

се наблюдават съществени спадове или пикове в отразяването по темата и изследване 

на възможните причини за тези динамики. На второ място, мониторингът не предоставя 

и качествен анализ на материалите, т.е. липсва оценка на това дали съдържанието им е 

по-скоро положително, по-скоро отрицателно или неутрално към професията на ЧСИ, 

кои медии са по-скоро положителни и кои по-скоро отрицателни и как се съотнася това 

с пазарния дял на съответните медии, както и анализ на поводите за появата на 

преобладаващо позитивни, съответно –преобладаващо негативни коментари в 

определени периоди.  

Такъв анализ липсва не само в докладите, предоставяни от информационната агенция 

въз основа на договора ѝ с Камарата, но и в годишните отчети на КЧСИ. Нещо повече, 

в продължение на години след създаването на професията, до 2012 г. включително, 
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годишните отчети представят едно изцяло положително медийно отразяване, без това 

твърдение да е подкрепено с анализ за брой и съдържание на медийните материали. 

Така например, годишният отчет за 2012 г. коментира, че “[в] резултат на активната 

работа на колегите от Съвета на Камарата, които отговарят за ресор 

“Комуникационна и застъпническа политика”, през 2012 г. предимно в регионалните и 

националните ежедневници излязоха стотици позитивни материали по темата за 

частните съдебни изпълнители. Тази дейност е доказателство за волята на КЧСИ да 

поддържа открит и активен диалог с медиите, които са основен фактор за 

информиране на обществеността и формиране на общественото мнение.” Без да 

поставяме под съмнение това твърдение, допускаме, че медийното отразяване едва ли 

би могло да бъде единствено позитивно. Когато описва тази толкова сложна сфера от 

дейността си така еднопластово и безкритично, ръководството на Камарата, от една 

страна, внушава едно не дотам реалистично спокойствие, а от друга – оставя у онези 

ЧСИ, които са попаднали и на негативни медийни материали, усещането, че Камарата 

подценява или остава встрани от случващото се на арената на общественото мнение.  

Едва в годишния доклад от 2013 г., наред с обичайния позитивен тон, се появява намек 

за някои проблеми в медийното отразяване на съдебното изпълнение: “Стремим се да 

запазим линията за позитивно и обективно представяне от медиите на частните 

съдебни изпълнители в България, като контрапункт на обичайното схващане, че само 

негативната информация за тях е новина. За съжаление, не винаги успяваме, защото 

чувстителността на обществото е изострена до крайност и много често е трудно 

да балансираме на ръба на колективното напрежение.” През 2014 г., изглежда 

вследствие на сериозно влошаване на медийната среда, отчетът на Камарата напълно 

изоставя оптимистичния тон, що се отнася до медийното отразяване: “В мнозинството 

случаи темата беше белязана от краен популизъм, непознаване на законовите 

процедури и правила, по които работят ЧСИ, опити за дискредитиране на 

професията с цел набиране на популярност. Сложната социално-икономическа 

ситуация в страната също спомогна опитите за създаване на негативно отношение 

спрямо гилдията. Масово в обществото се представяха отделни случаи на длъжници 

с акцент върху тежката им съдба.” 

Във всички случаи обаче, както при представяне на медийното отразяване в изцяло 

положителна светлина, така и при изразяване на загриженост и отчитане на силно 
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негативния тон, липсват конкретни данни, на които Камарата да се позове. Това 

отсъствие на анализ на медийното отразяване и на конкретика в позоваването на него 

води до много разнопосочни виждания у интервюираните ЧСИ във връзка с начина, по 

който съдебното изпълнение бива коментирано в медиите. Някои ЧСИ възприемат 

отношението на обществото и медиите към професията като крайно негативно, което ги 

води дори до съмнения в потенциала на професията да оцелее. Други възприемат 

ситуацията по-умерено и смятат, че след един своеобразен пик на негативните 

публикации и предавания в периода 2012 – 2014 г., средата се е успокоила.  

В развитието на комуникационната си политика КЧСИ би могла да обмисли 

възможността за внасяне на по-сериозен статистически и аналитичен елемент в 

медийния мониторинг, който така или иначе осъществява. Това би дало по-добър 

ориентир на ЧСИ за реалния начин, по който различните медии отразяват дейността им 

и за промяната на нагласите с времето, като същевременно би представлявало добра 

основа за организация на медийната дейност на Камарата.  

8.7. Отношения с медиите 

От създаването си до днес КЧСИ полага усилия за изграждане на трайни и 

конструктивни отношения с медиите. През 2006 г. Камарата провежда четири обучения 

за журналисти, на които разяснява терминологията, свързана с изпълнителния процес. 

Освен това, в първата година от съществуването си Камарата, заедно с Проекта за 

реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие, 

организира конкурс за журналисти и връчва награди на победителите, чиито материали 

журито оценява като най-точни и интересни. 

Оттогава насетне Камарата ежегодно събира журналисти на медийни семинари, на 

които ги запознава с последните развития в областта на частното съдебно изпълнение. 

Семинарите обикновено се провеждат извън София и освен няколко презентации и 

възможност да задават въпроси, журналистите получават писмени материали с 

информация за съдебното изпълнение. Журналистите, интервюирани за целите на това 

изследване, се изказаха много положително за организацията на семинарите и 

качеството на писмените материали, които получават от Камарата, както и за 

отзивчивостта на административния персонал, когато се свързват с него по конкретен 

проблем.  
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Въз основа на разговори с журналисти относно работата им с КЧСИ, може да се 

направи изводът, че Камарата редовно разпраща информация за своите събития на 

определен кръг журналисти, които пишат по правни теми.  Въпреки че получават 

покани и информация, някои от журналистите, които пишат или правят предавания на 

правна тематика, нямат интерес към съдебното изпълнение. Понякога причината за 

това е в незапознатост с изпълнителното производство, друг път – в схващането, че 

темата е по-скоро икономическа, отколкото правна. Така, доколкото темата е 

разположена на сечението на икономиката и правото, възможно е журналисти, които 

работят в едната или в другата сфера, да отбягват темата, тъй като са на мнение, че 

излиза извън професионалните им интереси и познания.  

Не е ясно доколко кръгът журналисти, с които Камарата общува редовно и кани на 

семинарите си, се обновява. Бяха изказани предположения, че е необходимо 

първоначално обучение на журналисти в проблематиката на изпълнителния процес, 

подобно на обучението, проведено през 2006 г., доколкото новите кадри в правния 

ресор на някои сериозни медии не се чувстват комфортно в тази тема.  

Според някои от интервюираните журналисти, макар ежегодните събития, 

организирани от Камарата да са много полезни, информацията, поднасяна на тях, е 

много и разнообразна, което понякога не позволява на журналиста да оцени отделната 

тема или го запознава с темата, когато тя вече е остаряла. Беше споделена препоръката 

КЧСИ да организира повече тематични пресконференции или други събития за 

медиите във връзка с конкретни и актуални теми, за да може отразяването на 

посланията на ЧСИ да е по-регулярно и навременно. Също така, беше препоръчано 

подобни малки събития по-често да бъдат организирани в София, където са централите 

на повечето национални медии.  

Според част от интервюираните лица, в някои случаи по конкретна тема КЧСИ се 

свързва с определен журналист и му предоставя информация за материал. Тогава 

съответният журналист може да подготви материал, но останалите медии ще са 

закъснели с новината и по всяка вероятност въобще няма да я отразят. Затова, по теми, 

които биха могли да представляват интерес за повече медии, е препоръчително 

Камарата да намери механизъм, чрез който информацията едновременно да достига до 

множество медии, например, чрез предложените по-горе малки събития по конкретни 

въпроси.  
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Важен е и въпросът за лицата, които говорят от името на гилдията пред медиите. Макар 

по конкретни казуси да се изказват различни ЧСИ, когато става въпрос за теми от 

значение за цялата професионална общност, кръгът на лицата, които коментират, е 

доста ограничен. Макар уменията за говорене пред публика на лицата, които към 

момента представляват Камарата, да бяха оценени високо, според някои журналисти 

този кръг следва да бъде разширен.  

Критики, както от страна на ЧСИ, така и от други лица, търпи комуникацията на 

Камарата в кризисни ситуации. Според интервюирани, когато е налице явно 

несправедливо обвинение срещу ЧСИ, Камарата реагира адекватно и в повечето случаи 

навременно, но когато действително бъдат изнесени разкрития за нарушения, реакция 

често пъти липсва. Твърде рядко се изнася конкретна информация за дисциплинарните 

производства, което оставя обществеността с впечатлението, че дисциплинарна 

отговорност се реализира в изключително редки случаи. Друго споделено наблюдение 

е, че ако очаква дадено мероприятие или телевизионно предаване да е с негативен тон, 

Камарата често пъти отказва да изпрати представители.  

Въпреки отсъствието на аналитична или статистическа информация в медийния 

мониторинг, осъществяван от Камарата, биха могли да се направят някои изводи за 

медийното отразяване на дейността на ЧСИ въз основа на информацията, достъпна в 

интернет. Следва да се отбележи, че докато в печатните медии има както позитивна, 

така и негативна информация за ЧСИ, изглежда, че при телевизионните предавания 

преобладава силно критичният дискурс. Ако това действително е така, би трябвало 

Камарата да положи специални усилия за осигуряване на повече телевизионни участия 

за свои членове, като същевременно не би следвало ЧСИ да странят от предавания, в 

които да отговорят честно и достатъчно самокритично на критиките към тяхната 

дейност. Когато гражданите не чуват никаква самокритика или самокритиката се 

осъществява по общ начин и чрез завоалирани фрази, те остават с впечатлението, че в 

гилдията липсва осъзнаване и воля за отстраняване на пороците в дейността на ЧСИ. 

Всичко това би следвало да се адресира систематично и на базата на ясен анализ на 

начина, по който дейността по съдебно изпълнение е отразявана в момента.  
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8.8. Неправителствени организации (НПО) 

През последните няколко години в България са учредени няколко неправителствени 

организации, които имат за своя кауза защитата на интересите на длъжниците в 

изпълнителното производство. Такива са, например, Център за човешките права, 

Гражданско движение ”Днес”, Съюзът на пострадалите от банки, финансови 

организации и съдебни изпълнители, Българска национална асоциация “Активни 

потребители”, Център за европейска интеграция на България и защита на правата на 

човека, Сдружение "Граждански контрол" и Движение за пълна заетост и ценова 

стабилност. Някои от тези организации имат активни страници в социалните мрежи 

(Фейсбук), в които редовно публикуват новини за съмнения за нарушения на ЧСИ и на 

други лица. Представителите на тези организации често пъти имат медийни участия, в 

които представят конкретни казуси, при които според тях е налице нарушаване на 

правата на длъжници. Заедно с това, те са канени в заседания на парламентарни 

комисии, за да изложат вижданията си по въпросите на частното съдебно изпълнение. 

Следва да се отбележи, че видно от стенограмата от поне едно такова заседание, макар 

КЧСИ също да е била поканена, тя не е изпратила представител, вследствие на което 

присъстващите представители на НПО са доминирали дискусията
49

. Несъмнено, 

активността на тези организации има принос за увеличаването на случаите на критично 

медийно отразяване на дейността на ЧСИ.  

За първи път Камарата отчита съществуването на такива организации в годишния си 

отчет от 2013 година. През същата година КЧСИ провежда среща с представители на 

организациите във връзка със стартирала петиция срещу “произвола на банките и 

ЧСИ”. На проведената среща Съветът на Камарата се ангажира със следното: “1) Да 

започне официална проверка на всички сигнали срещу ЧСИ, които ни бъдат 

препратени от НПО; 2) Да изготви специални инструкции до своите членове, които 

да елиминират пропуските в закона.” В резултат на постигнатите договорки до края на 

2013 г. в Камарата на ЧСИ са изпратени общо 7 жалби и сигнали от гражданските 

сдружения. Всички те са докладвани на редовни заседания на Съвета и по тях има 

произнасяне с решения за неоснователност, като според Камарата “[п]о нито един от 
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сигналите не се установиха фрапиращи нарушения, още по-малко физическа разправа 

на ЧСИ със страни по изпълнителните дела.” 

Дисциплинарният процес в КЧСИ и неговото отражение върху цялостното възприемане 

на професията ще бъде обсъден в друг раздел. Следва обаче да се отбележи, че към 

момента не изглежда Камарата да има стратегия за сътрудничество и реагиране на тези 

гласове в обществото, което създава у представителите на такива организации 

усещането, че гилдията не е отворена към критика и обратна връзка, както и че няма 

потенциал сама да се изчисти от порочни практики.  

8.9. Инициативи за корпоративна обществена отговорност 

Всички интервюирани за целите на това изследване ЧСИ желаят подобряване на 

имиджа на професията в обществото. Както ЧСИ, така и други интервюирани споделят, 

че Камарата би следвало да е ангажирана в благотворителни и други инициативи на 

корпоративна обществена отговорност, на национално и на регионално ниво. Почти 

никой от интервюираните не беше запознат с подобни дейности на КЧСИ.  

Прегледът на Годишните отчети на Камарата показва, че макар и ограничени на брой, 

такива дейности са били провеждани. По време на Първия годишен бал на ЧСИ през 

2007 г. е организирана томбола с благотворителна цел. Събраните средства са дарени за 

децата на служителите на МВР, загинали при изпълнение на професионалния сидълг. 

През същата година са дарени и средства за децата от дома в с. Могилино.
50

 

Благотворителни томболи се организирани и през 2008 и 2009 година. През 2010–2011 

г. са изградени 3 детски площадки на територията на гр. София. През 2014 г. се 

наблюдава подем в усилията на Камарата в посока корпоративна обществена 

отговорност, като този път усилията са насочени към дейността на ЧСИ. Проведена е 

информационна кампания, която включва безплатни консултации чрез сайта на 

Камарата, Дни на отворените врати в 7 града, в които 16 ЧСИ дават безплатни 

консултации на граждани, публикуване и разпространение на разяснителна брошура. 

Според отчета на Камарата Денят на отворените врати е бил отразен положително в 

регионалните медии. Отново, поради липсата на систематизация на медийното 

отразяване, не може да се прецени какъв е бил обемът на публикациите, в кои градове е 

било отразено събитието и в кои не и какви са били причините за отразяването или 
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неотразяването. През 2015 г. се провеждат няколко регионални дарителски инициативи. 

ЧСИ от Бургас учредяват стипендия за студент отличник от Центъра по юридически 

науки към Бургаския свободен университет.ЧСИ от района на Добрички окръжен съд  

обявяват награди за 10 даровити деца в неравностойно положение по случай Деня на 

славянската писменост и култура, като децата са определени от община Добрич. ЧСИ 

от Добрич правят и дарение за провеждане на турнир по плуване „Златна Добруджа 

2015“. Отново през 2015 г., ЧСИ от Централния южен район на страната (Пловдив, 

Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Смолян, Кърджали) даряват храна и напитки на дом 

за стари хора. КЧСИ редовно участва с дарения и в благотворителната инициатива 

“Българската Коледа”.  

Благотворителните дейности и другите инициативи на корпоративна обществена 

отговорност са добра възможност както за подобряване на отношението на обществото 

към ЧСИ, така и за ангажиране на активността на членовете на Камарата. В случай, че 

Камарата има определен бюджет за такива инициативи, тя би могла да учреди програма 

за малки грантове, за която всеки един ЧСИ или групи от ЧСИ-та да може да 

кандидатства с предложения за общественополезна дейност в регионите, в които 

практикуват. Нарочна Комисия би могла всяка година да избира и финансира няколко 

проекта като отговорността за организиране на изпълнението и отчитането им би 

следвало да е на предложилия проекта ЧСИ. Въвеждането на такъв демократизъм в 

избора на полезни за общностите проекти би могло да допринесе за повече креативност 

в предложенията и по-добро съответствие на дейностите с конкретните нужди на 

дадена общност. Същевременно, то би било един от начините за насърчаване 

ангажираността на ЧСИ в дейностите на Камарата.  

Важно е да бъде продължена и развита инициативата за организиране на Дни на 

отворените врати, доколкото тя е пряко свързана с дейността по съдебно изпълнение. 

Всяка професионална общност би следвало да разполага с механизъм, който да 

организира предоставяне на pro bono услуги за социално слаби граждани.  

Важно е да се проследява и отчита, с конкретни данни и статистика, медийното 

отразяване на всички такива благотворителни или общественополезни каузи, за да 

може да бъде направен анализ на най-успешните механизми за комуникация, на това 

какъв тип проекти генерират най-положителни реакции и т.н. Това би позволило на 
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Камарата да разработи и изпълни актуализирана Комуникационна стратегия с реална 

полезност.  

8.10. Проектна дейност 

Отношение към комуникационната политика на Камарата имат и проектите, които тя 

реализира. Различните проекти, по които Камарата е основен изпълнител или партньор, 

следва да бъдат отличавани от благотворителните инициативи и инициативите на 

корпоративна обществена отговорност. Докато целта на проектната дейност е да 

постигне резултати, които да ползват ЧСИ и да подпомагат развитието и 

модернизацията на съдебното изпълнение, каузата на благотворителните дейности е 

обществена. При все това, и двата типа инициативи могат да имат като ефект 

повишаване на видимостта и разпознаваемостта на Камарата и при добро оповестяване, 

подобряване на имиджа на професията.  

От началото на съществуването си досега КЧСИ е участвала в разнообразни проекти. 

От създаването си Камарата е партньор на Проекта за реформа в търговското право на 

ААМР, който оказва съдействие за институционалното изграждане на организацията и 

приключва през 2007 година. През 2008 г. стартира “Проект за укрепване на системата 

на частно съдебно изпълнение в България” с продължителност две години и половина, 

финансиран от Правителството на Кралство Нидерландия по Програмата МАТРА. 

Проектът се изпълнява от Центъра за международноправно сътрудничество като КЧСИ 

е основен бенефициент. Проектът осигурява основно експертна помощ с цел 

хармонизиране на законодателната рамка и повишаване на професионалната 

компетентност на ЧСИ и техните служители. Отново през 2008 г. стартира и шест-

месечен Проект “Интегрирана медийна кампания за повишаване на информираността 

на българските граждани за правата и отговорностите им според новия ГПК”, 

изпълняван от “Клуб – журналисти срещу корупцията”. Проектът включва няколко 

медийни събития. Камарата е партньор и по проекта, който извършва настоящото 

изследване.  

Към момента изглежда, че Камарата няма собствен капацитет да кандидатства активно 

по проекти. От друга страна, при добри връзки с неправителствения сектор, тя би могла 

да реализира някои от проектните си идеи в партньорство с външна организация, като 

разчита на последната за изготвяне на проектното предложение и кандидатстване.  
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Проектните дейности способстват модернизацията на КЧСИ и я отварят към външни 

организации и лица. Наред с това, те дават повод за получаване на странична 

независима оценка, както и за медийна видимост на дейностите на гилдията. В този 

смисъл, Камарата би могла и би следвало да е по-активна в тази област, най-малкото 

като генерира идеи за проекти и изгражда партньорства за реализирането им.  

8.11. Изводи и препоръки 

С оглед подобряване на комуникацията на КЧСИ с обществото и с нейните членовете 

въз основа на обсъдените по-горе въпроси могат да бъдат направени редица препоръки. 

По-важните сред тях са: 

 Регулярно актуализиране на Комуникационната стратегия на КЧСИ и обръщане 

на специално внимание в стратегията на работата с критично настроените към 

професията НПО;  

 Подобряване на медийния мониторинг на съдебното изпълнение чрез внясяне на 

качествен и количествен анализ;  

 Модернизиране на начина на провеждане на ежегодната анкета на ЧСИ и 

осъществяването й чрез електронна платформа;  

 Изработване на механизъм за регулярно проучване на мнението на 

потребителите на услугите на ЧСИ;  

 Повишаване на активността на ЧСИ в дейностите на КЧСИ, включително чрез 

работа на проектен принцип;  

 Модернизиране на интернет страницата на КЧСИ;  

 Увеличаване на средствата за комуникация с гражданите, включително чрез 

използване на социалните мрежи;  

 Засилване на отношенията с медиите, включително чрез организиране на кратки 

тематични събития за журналисти в София, провеждане на въвеждащо обучение 

за журналисти в материята на съдебното изпълнение, за обновяване на кръга на 

журналисти от професионални медии, с които Камарата работи, по-широко 

участие в телевизионни изяви;  

 Разширяване на кръга на ЧСИ, които представят професията пред медиите;  

 Ангажиране на ЧСИ по места в инициативи на корпоративна обществена 

отговорност;  
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 Ангажиране на КЧСИ в партньорства за развиване на проектни инициативи, 

които са в интерес на професията и на обществото.  
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9. Заключение 

Настоящото изследване няма претенцията да предложи отговори на всички изследвани 

въпроси или да намери еднозначно решение на идентифицираните проблеми. 

Поставянето на темата за съдебното изпълнение в контекста на по-общия разговор за 

установяване на върховенството на закона само по себе си би било сериозен успех. 

Създаването на форум, в рамките на който да се чуят и обсъдят различните гледни 

точки и на базата на дискусия да се потърси относително съгласие за формулиране на 

общи решения за усъвършенстване на модела, е друг важен резултат, към който се 

стреми Инициативата за съдебно изпълнение в услуга на обществото. Надеждата ни е 

тези предложения да достигнат до органите и институциите, компетентни да вземат 

решения. 

Разглеждаме настоящия анализ като първа стъпка към все по-задълбочен и 

многостранен поглед към съдебното изпълнение. В този смисъл анализът очертава 

богато поле за осъществяване на бъдещи инициативи, насочени към подобряване на 

системата на съдебното изпълнение. Тези инициативи могат да бъдат условно 

разделени на две групи: 1) възможности за бъдещи проекти по теми, които следват от 

заключенията на настоящия анализ и 2) възможности за бъдещи проекти по теми, които 

са извън предметния обхват на анализа. 

9.1. Възможности за бъдещи проекти по теми, които следват от 

заключенията на анализа 

Анализът показа, че много въпроси, касаещи съдебното изпълнение, се нуждаят от 

допълнителна работа. Сред тях са:  

 Електронно правосъдие в областта на съдебното изпълнение: Анализът 

застава на позицията, че въвеждането на електронно правосъдие в България 

би било непълно, ако извън него остане дейността по съдебно изпълнение. 

Подобен ангажимент трябва да намери самостоятелно и много по-ясно 

изражение в приетата от МССтратегия за въвеждане на електронно 

управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие” 2014 – 2020 г.. 

По-важното е обаче идеите за електронизация да станат част от 

предстоящите проекти за изменение и допълнение на ЗСВ, ЗЧСИ и ГПК, 
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които да позволят електронно завеждане, водене и справки по изпълнителни 

дела, електронно извършване на отделни действия по изпълнението, 

дистанционно осъществяване на дисциплинарните проверки и др.  

 Разработване на проект за Дисциплинарен кодекс: Разглеждаме 

възможността за създаване на Дисциплинарен кодекс като временно 

решение, преди детайлното и далеч по-непротиворечиво от правна гледна 

точка уреждане на материята на нормативно равнище. При всички случаи 

Анализът на дисциплинарната практика очертава широк кръг от въпроси, 

които в момента са неясни и стават причина за разнородна практика на 

дисциплинарните състави, водят до напрежение сред членовете на Камарата 

и съмнения в обществото относно ефективността на дисциплинарната 

функция. Всички те следва да получат ясен, правно издържан и 

непротиворечив отговор. 

 Актуализиране на Комуникационната стратегия на КЧСИ: Приетата 

през 2007 г. Комуникационна стратегия на КЧСИ има нужда от много 

задълбочена актуализация, ведно с разработване на методология за 

осъществяване на медиен мониторинг на дейността по съдебно изпълнение, 

който да съдържа необходимата аналитичност и да включва качествени и 

количествени данни.  

 Обучения: Разработване на редица обучителни модули, включително 

начално обучение за журналисти в материята на съдебното изпълнение и 

обучителни модули за лицата, ангажирани в осъществяването на 

дисциплинарната функция.  

9.2. Възможности за бъдещи проекти по теми извън предметния обхват на 

анализа 

Както беше отбелязано във въведението на Анализа, има много теми, които са от 

голяма важност за ефективното осъществяване на дейността по съдебно изпълнение, но 

поради сериозния си обем остават извън предмета на анализа. Сред тези теми, които би 

следвало да са обект на самостоятелно изследване, бихме отбелязали: 

 Изпълнителен процес: Процесуалните аспекти на изпълнението, видовете 

изпълнителни способи и възможностите за подобряване на ефективността на 
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всеки един от тях, както и нуждата от въвеждане на нови изпълнителни способи 

(например срещу обекти на интелектуална собственост) следва да бъдат 

изследвани в дълбочина. Такова изследване трябва да засяга и въпросите на 

съдебната практика по обжалване на изпълнителните действия.  

 Имуществена отговорност на ЧСИ: За изминалите 10 години от 

функционирането на системата на частното съдебно изпълнение се е натрупала 

сериозна по своя обем съдебна практика по търсене на имуществена отговорност 

на ЧСИ на основание чл. 74 от ЗЧСИ. Анализът на тази практика би бил много 

интересен и информативен както за ЧСИ, така и за длъжници и взискатели.  

 Несъстоятелност на физическите лица: Въвеждането на института на 

несъстоятелността на физическите лица в България е много мащабен проект, 

анализът по който вече е закъснял. Темата предполага мултидисциплинарно 

изследване на отраженията на евентуалното въвеждане на този институт в 

редица правни отрасли, както и задълбочена нормотворческа дейност, в тясно 

сътрудничество с компетентните държавни органи. 
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10. Приложения 

Приложение 1: Анкета на тема „Функциониране на частното съдебно изпълнение в 

България” (Отговори на ЧСИ) 

Приложение 2: Анкета на тема „Функциониране на частното съдебно изпълнение в 

България” (Отговори на правната общност без тези на ЧСИ) 

Приложение 3: Видове изпълнителни дела по характер и произход на вземанията, 

ДСИ, ЧСИ, 2007 и 2013 г.  

Приложение 4: Регулаторен индекс 

Приложение 5: Права на длъжника в изпълнителното производство 


