ПРАВИЛА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧСИ
Член 1 (Обхват на приложение)
1.
Настоящите Правила за професионално поведение определят принципите
за професионално и етично поведение на ЧСИ.
Член 2 (Общи положения)
1.
ЧСИ трябва да е почтен и компетентен при изпълнението на своите
задължения и в съответствие с възприетите подобаващи на професията стандарти
за висок професионализъм и етика.
Член 3 (Независимост и безпристрастност)
1.
ЧСИ упражнява професията си по начин, който не застрашава неговата
независимост и безпристрастност.
Член 4 (Начин на упражняване на професията)
1.
ЧСИ упражнява професията си по начин, гарантиращ доброто изпълнение на
служебните му задължения.
2.
Съдебният изпълнител действа по всяко време в рамките на закона,
независимо от исканията на взискателите и размера на заплатеното му или
обещано възнаграждение.
3.
Съдебният изпълнител трябва да се държи отговорно по отношение на
интересите на страните в производството, като вземе впредвид интересите и на
трети заинтересованите лица
4.
ЧСИ използва най-уместните и ефективни начини на действие, които са найподходящи за длъжника и които съответстват на целта на изпълнението.
5.

При поискване и докато изпълнява задачите си, ЧСИ се легитимира.

Член 5 (Организация)
1.
ЧСИ осигурява организация и управление на кантората си, които отговарят
на стандартите за добра практика.

2.
ЧСИ се грижи служителите му да притежават необходимите способности и
умения за изпълнението на поверените им задължения.
Член 6 (Поверителност)
1.
Докато упражнява професията си, ЧСИ борави с поверителните данни, на
които се натъква и не разкрива тези данни, освен в разрешените от закона случаи,
и то само по необходимия начин за добросъвестното упражняване на неговата
професия.
Член 7 (Отказване на случай; Задължение за уведомяване)
1.
Ако ЧСИ счита, че не е способен да изпълни възложените му действия в
разумен срок, той незабавно уведомява кредитора и ръководните органи на
Камарата за това.
2.

Същото се отнася и за съмнителните или неясни случаи.

Член 8 (Връщане на случай)
1.
Ако ЧСИ прецени, че няма да може да реализира изпълнението в разумен
срок, той уведомява за това кредитора и може да не поеме случая.
Член 9 (Упражняване на натиск)
1.
ЧСИ трябва да изпълнява задълженията си съобразно закона. ЧСИ не
злоупотребява или надвишава правата си, например, като обявява мерки, които
той не е в състояние да реализира съобразно закона.
Член 10 (Правна кореспонденция)
1.
ЧСИ има право да предаде кореспонденцията на адвоката на ответната
страна, освен ако знае или би следвало да приеме, че съдържанието на тази
кореспонденция е толкова поверително, че е необходимо разрешението на
адвоката.
Член 11 (Финансови операции)
1.
ЧСИ изпълнява финансовите операции точно и внимателно, като превежда
сумите на правоимащите лица колкото се може по-скоро.

Член 12 (Такси и разноски; Пропорционалност на разходите)
1.
ЧСИ начислява таксите прозрачно, така както са определени в Тарифата
към закона. Разноските, които прави трябва да са необходими,.разумни и умерени..
2.
Таксите се съобщават на кредитора предварително. Разноските, които може
да се предвидят - също.
3.
Ако таксите и разноските, вземайки предвид дейностите, които се извършват
или трябва да се извършат от ЧСИ, станат прекомерни, кредиторът се уведомява
за това предварително.
Член 13 (Изпълняване длъжността ЧСИ)
ЧСИ избягва каквото и да било неуместно поведение и по всяко време се държи в
съответствие с моралните стандарти на своята професия.
Член 14 (Субсидирана правна помощ)
1.
Ако взискателят има право на субсидирана правна помощ, ЧСИ трябва да го
информира за тази възможност.
Член 15 (Поддържане на професионалните умения)
1. ЧСИ преминава през първоначално и продължаващо обучение, съответстващо
на целите и задачите, определени от Камарата на частните съдебни изпълнители.
ЧСИ е длъжен да посещава поне веднъж годишно курсовете, организирани от
Камарата, за повишаване на своята професионална квалификация.
Член 16 (Отношения между ЧСИ)
1.
ЧСИ е длъжен да се отнася с необходимото уважение към другите ЧСИ, като
по никакъв повод не си позволява коментари и квалификации по отношение на
техните личностни и професионални качества.
2.
В случаите на колизия между двама или повече ЧСИ във връзка с
изпълнението, всеки от тях е длъжен добросъвестно да уведоми останалите, като
случаят се разрешава в съответствие със закона, като се вземат предвид
интересите на взискателите и съобразно приниципите на колегиалност между ЧСИ.
3.
Конкуренцията между ЧСИ е лоялна. Недопустима е каквато и да било
намеса в отношенията между ЧСИ и неговия взискател с оглед убеждаване на
последния да прехвърли случая си.

Член 17 (Дисциплинарно производство)
1.
Клаузите на настоящите Правила за професионално поведение на ЧСИ са
задължителни. ЧСИ, който наруши предвидените принципи
подлежи на
дисциплинарно производство, съгласно Закона за ЧСИ и Устава на Камарата.
2.
Ако от нарушението са произтекли вреди или същото съставлява
престъпление, образуваните граждански и/или наказателни производства срещу
ЧСИ не изключват неговата дисциплинарна отговорност..

