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Общи резултати от дейността на ЧСИ за 2016г. 

При 202 ЧСИ, които оперират през 2016 г., основните показатели за дейността им през 

годината: 

 образувани дела - 210 хил. 

 приключени дела –  105 хил. 

 събрани суми- 1 млрд. лв., от които: 

a. в полза на бизнеса - 300 млн. лв. 

b. на граждани - 150 млн.лв. 

c. на работници - 9 млн. лв. 

d. на държавата и общините - 110 млн. лв.  

e. на съдилищата – 1,1 млн. лв. 

Поглед върху приноса на ЧСИ към бюджета 

При ЧСИ десетки милиони левове се внасят към бюджета от ДДС при публични 

продажби, данъци и осигуровки на ЧСИ (20% от таксите на ЧСИ представляват ДДС) и 

над 2 000 служители, работещи в канторите, които са извън горепосочените. 

По споразумение между КЧСИ и ВСС от юли 2015 г. за събиране вземанията на 

съдилищата през 2016 г. на ЧСИ са възложени 15772 броя изпълнителни дела за сумата 

от 9,4 млн. лв.  

Въпреки сравнително ниския размер на отделните вземания (средно по 596 лв.) от тях 

още през първата 2016 г. са събрани 1 млн. и 100 хил. лв. 

През първата половина на 2016 г. 82 ЧСИ са работили за събирането на 1,9 млн. лв. по 

6200 дела (средно по 306 лв.), събраната сума за този период е 222 хил. лв.  

През втората поливна на 2016 г. ЧСИ, които са се включили към споразумението, вече 

са 163, а възложените им дела са 9572, за сумата от 7,5 млн. лв. При нарастване на 

броя на делата от 36% и на сумата за събиране със 75%, увеличението на събраната 

сума е 400% - 880 хил. лв. 



Коментар 

По статистика средният размер на вземанията на съдилищата е 596 лв., но всъщност 

масата от делата са за много малки суми, има множество и за по 5 лв., събирането на 

тези суми, особено на тези, присъдени по наказателни дела, е изключително трудна 

работа. 

Органите на съдебната власт не заплащат такси и разноски на ЧСИ. Те се събират от 

длъжниците, а в случаите когато вземанията са несъбираеми разходите остават за 

сметка на ЧСИ. Така отпадат държавните разходи за събиране на публични вземания, 

които иначе се покриват от данъкоплатците.  

По данни на ВСС за 2016 г. на НАП са възложени за събиране 20 млн. лв. вземания на 

съдилищата, от които са събрани 430 хил. лв.  

Сравнение на резултатите от дейността на съдебното изпълнение (ДСИ и ЧСИ) за 2016г. 

 217 ДСИ 202 ЧСИ 

Образувани дела 29 хил. 210 хил. 

Приключени дела 31 хил. 105 хил. 

Събрани суми 69,5 млн. лв. 1 000 млн. лв. 

В полза на предприятия 39,8 млн. лв. 300 млн. лв. 

В полза на граждани 23,0 млн. лв. 150 млн. лв. 

В полза на работници 2,4 млн. лв. 9 млн. лв. 

В полза на централния и 
общинските бюджети 

6,7 млн. лв. 110 млн. лв. 

 

Коментар 

Събраните държавни такси от ДСИ са 4,3 млн. лв., а сумата от бюджета само за техните 

заплати и осигуровки е над 9 млн. лв., съответно с предвидените индексации по 

средносрочната бюджетна рамка - 14 млн. лв. в проектобюджета за 2018 г.  

Както стана дума, органите на съдебната власт спестяват пари разходи за такси за такси 

и разноски на ЧСИ, които се покриват от длъжниците и всъщност са стимул за по-

навременно изпълнение на задълженията. В противен случай тези разходи на органите 

на съдебната власт би трябвало да се покриват от данъкоплатците.  

 

 


