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Ед на од зем ји те во ре ги о нот
што нај дол го го спро ве ду ва си -
сте мот на из вр шу ва ње пре ку

из вр ши те ли е Ре пуб ли ка Бу га ри ја,
ко ја од 2007 го ди на е пол но прав на
член ка на Европ ска та Уни ја. Пе тко
Или ев, из вр ши тел од Плов див и
член на управ ни от од бор на Ко мо -
ра та на из вр ши те ли те на Бу га ри ја,
по јас ну ва де ка по тре ба та од ре фор -
ма на при сил на та нап ла та би ла по -
сто ја но кон ста ти ранa во из ве шта -
и те на Европ ска та ко ми си ја за на -
пре до кот на Бу га ри ја во про це сот
за при ста пу ва ње кон европ ско то се -
мејс тво. 

Ме ѓу на род ни от мо не та рен
фонд и бу гар ски от биз нис-се ктор
исто та ка ин си сти ра ле за пре зе -
ма ње опре де ле ни мер ки за за бр -
зу ва ње на при сил на та нап ла та во
зем ја та.

- Бу гар ска та вла да се об вр за да
спро ве де ре фор ми во суд ско то из -
вр шу ва ње. На 10 мај 2005 го ди на,
со под др шка од си те пар ла мен тар -
ни гру пи во Со бра ни е то, бе ше усво -
ен За ко нот за из вр шу ва ње. Со не го -
во то вле гу ва ње во си ла од 1 сеп тем -
ври 2005 го ди на се соз да де прав на
мож ност при сил на та нап ла та во Бу -
га ри ја да се ос тва ру ва и од не за вис -
ни про фе си о нал ци. Пр ви те из вр -
ши те ли сво и те долж но сти ги пре -

зе доа во март 2006 го ди на, а кон
кра јот на де кем ври ве ќе имаа фор -
ми ра но 37.280 из врш ни по стап ки во
вкуп на вред ност 173.589.617 евра -
ин фор ми ра Или ев.

Во Бу га ри ја сè уште функ ци о ни -
ра и т.н. др жав но из вр шу ва ње. Во
мо мен тот на соз да ва ње на при ват -
но то из вр шу ва ње, иа ко оп ти миз мот
пре ов ла ду вал, има ло и до за пе си -
ми зам.

- Има ше мно гу при ме ри во кои
др жав ни ин сти ту ции, прав ни и фи -
зич ки ли ца од би ваа со ра бо тка и ду -
ри се спро тив ста ву ваа на актив но -
сти те на суд ски те из вр ши те ли. Сме -
таа де ка при ват но то из вр шу ва ње е

при вре мен фе но мен и екс пе ри -
мент, кој бр зо ќе за вр ши. По на пор -
на и ефи кас на ра бо та и со ви со ко
ни во на про фе си о на ли зам, ус пе ав -
ме да го утвр ди ме мо де лот на при -
ват но из вр шу ва ње. Мо жам да
истак нам де ка во мо мен тов при ват -
ни те из вр ши те ли ужи ва ат екск лу -
зи вен рес пект од др жав ни те ин сти -
ту ции, фи зич ки те и прав ни те ли ца.
Пра те ни ци те и из врш на та власт це -
лос но за ста наа зад ре фор ма та за
во ве ду ва ње на при ват но то из вр шу -
ва ње во Бу га ри ја и ги под др жаа си -
те ини ци ја ти ви што по мог наа тоа
да се етаб ли ра ка ко ста би лен си -
стем - об јас ну ва тој.

НАПЛАТЕНИ ПОЛОВИНА
МИЛИЈАРДА ЕВРА 

За де се тго диш но то по сто е ње на
при ват но то из вр шу ва ње во Бу га ри -
ја, спо ред Или ев, се до ка жа ло де ка
е мно гу по е фи кас но од др жав но то
из вр шу ва ње.

- Са мо во 2014 го ди на нап ла та та
е над по ло ви на ми ли јар да евра. За
спо ред ба, во 2010 го ди на се нап ла -
те ни око лу 280 ми ли о ни евра. Пос -
лед ни те број ки се ин ди ка тив ни за
ефи кас но ста на при ват но то из вр -
шу ва ње. До ве ри те ли те ве ќе зна ат
де ка при ват но то из вр шу ва ње е мно -
гу по е фи кас но - истак ну ва Или ев.

При ват ни от из вр ши тел во Бу -
га ри ја има ов ла сту ва ње да спро -
ве ду ва из вр шу ва ње врз под виж -
ни пред ме ти, врз нед виж ни ни,
врз бан кар ски сме тки, врз хар -
тии од вред ност, зап ле на на удел
во тр гов ски друш тва, штед ни
вло го ви, ак ции на тр гов ски
друш тва и дру ги из врш ни дејс -
тва што прет ста ву ва ат дејс тва
под при ну да.

- Во Бу га ри ја, ме ѓу дру го то, е
пред ви де на мож ност до ве ри те лот
да му на ло жи на при ват ни от из вр -
ши тел из вр шу ва ње вон суд ска про -
даж ба на за ло жен имот. Др жав ни -
те суд ски из вр ши те ли не ма ат та кво
ов ла сту ва ње. До пол ни тел но ов ла -
сту ва ње да де но на при ват ни те суд -
ски из вр ши те ли е де ка тие мо жат
да би дат чу ва ри на за ло же ни от
имот на долж ни кот. Суд ски от из вр -
ши тел мо же да по сре ду ва за по стиг -
ну ва ње спо год ба ме ѓу стран ки те,
ка ко и по на ред ба на су дот да до де -
лу ва судскa вред ност - по јас ну ва
Или ев.

Иск лу чи тел но ва жен за ра бо -
та та на из вр ши те ли те во Бу га ри ја
е т.н. Ре ги стар на јав ни те про даж -
би вос по ста вен во 2011 го ди на, по
ба ра ње од стран ки те во из вр шу ва -
ње то, ка ко и дру ги прав ни и фи -
зич ки ли ца.

- Со те кот на вре ме то овој ре -
ги стар се етаб ли ра ка ко глав на и
за дол жи тел на ала тка за во де ње
на по да то ци те на те ков ни те про -
даж би спро ве ду ва ни од при ват -
ни те суд ски из вр ши те ли во зем -
ја та. За ефи кас но ста на ре ги ста -
рот збо ру ва ста ти сти ка та, ко ја по -
ка жу ва де ка за 2014 го ди на стра -
ни ца та на Ре ги ста рот на јав ни те
про даж би е по се те на од 731.869
единс тве ни ИП-адре си. Иста та го -
ди на во ре ги ста рот беа об ја ве ни
52.580 про даж би, до де ка за спо -
ред ба во 2013 го ди на овој број бе -
ше 47.140 - ве ли Или ев.

КОМПАРАТИВНИ ИСКУСТВА ОД БУГАРИЈА

НАСТАНИ

Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ста би лен си стем на из вр шу ва ње - ну жен
ус лов за на пре док на зем ја та кон ЕУ
Пра те ни ци те и из врш на -
та власт це лос но за ста -
наа зад ре фор ма та за
во ве ду ва ње на при ват но -
то из вр шу ва ње во Бу га -
ри ја и ги под др жаа си те
ини ци ја ти ви што по мог -
наа тоа да се етаб ли ра
ка ко ста би лен си стем

Ка ко и во Ма ке до ни ја та ка и во Бу га ри ја, из вр -
шу ва ње то ва жи за мно гу сло же на, но и ри зич на
про фе си ја. За ка ни, ту па ни ци, но и експ ло зив ни на -
пра ви по не ко гаш се дел од ра бот но то се којд не вие.

- Пр во то ли це што долж ни ци те го гле да ат при
из вр шу ва ње то, иа ко во це ло куп на та по стап ка се
вклу че ни и дру ги ен ти те ти, е тоа на из вр ши те ли -
те, по ра ди што тие че сто го из не су ва ат сво јот не -
га ти вен став спре ма нив. 

Во таа смис ла, из вр ши те ли те по не ко гаш се
пред мет на за ка ни и ви стин ски кри ми нал ни
актив но сти - под мет ну ва ње по жар во кан це ла ри -
и те, те па ње... Лич но јас мо жам да спо де лам де ка
пред око лу ед на го ди на не поз на то ли це го скр ши
про зо ре цот на мо ја та кан це ла ри ја и под мет на па -
кет со експ ло зив на на пра ва. За сре ќа, во овој мо -

мент не ма ше вра бо те ни во кан це ла ри ја та - рас -
ка жу ва Или ев.

Тој до да ва де ка пред из бо ри се за бе ле жу ва не -
га ти ви зам кон из вр шу ва ње то, глав но во фор ма на
по ли тич ки по пу ли зам.

- По ли ти ча ри те го ко ри стат мо мен тот и са ка ат
да соз да дат не га тив на сли ка. 

Мо же би при чи на та ле жи во фа ктот што по ра -
ди свет ска та еко ном ска кри за мно гу гра ѓа ни ста -
наа долж ни ци. По ли ти ча ри те го ко ри стат бра нот
не за до волс тво на долж ни ци те - по тен ци јал ни гла -
са чи. Овој по пу ли зам има иск лу чи тел но не га тив -
ни пос ле ди ци за це ло то суд ско из вр шу ва ње. Се пак,
во мо мен тов мис лам де ка се сфа ти ја не га тив ни те
пос ле ди ци од ва кви те по пу ли стич ки из ја ви - по -
тен ци ра Или ев.

Сло же на и ри зич на про фе си ја

Страницата е под го тве на во со ра бо тка со Комората на извршители на РМ.
Инфо и контакт:   02/3239 877         e-mail: kirm@kirm.mk

Ре ги о нал на кон фе рен ци ја за из вр шу ва ње
во ор га ни за ци ја на КИРМ

Сле деј ќи ги по зи тив ни те трен -
до ви во раз во јот на мо де рен, ефи ка -
сен и ста би лен пра вен си стем, во ор -
га ни за ци ја на Ко мо ра та на из вр ши -
те ли те на РМ, од 7 до 10 мај во Ре пуб -
ли ка Бу га ри ја се одр жа ре ги о нал на
кон фе рен ци ја, на ко ја беа раз ме не -
ти нај до бри те пра кти ки од об ла ста
на из вр шу ва ње то. 

- Кон фе рен ци ја та е че твр та од
ва ков вид во ор га ни за ци ја на Ко мо -
ра та на из вр ши те ли те на РМ. Се ра -
бо ти за на стан што се одр жу ва ед -
наш го диш но. Цел та е раз ме на на
по зи тив ни те искус тва од при ме на -
та на за ко ни те ме ѓу др жа ви те, со
кра ен ефект - уна пре ду ва ње на до -
маш ни те си сте ми на из вр шу ва ње -
из ја ви Зо ран Пе тре ски, пре тсе да -
те л на КИРМ.

Со ог лед де ка Бу га ри ја е ед на од
зем ји те во ре ги о нот ка де што нај дол -
го се при ме ну ва си сте мот на при ват -
но из вр шу ва ње, пре тсе да те лот на
та мош на та Ко мо ра на из вр ши те ли -
те, Ге ор ги Ди чев, ги спо де ли искус -
тва та од ос но ва ње то на ко мо ра та до
де нес, ко га се од бе ле жу ва де се тго -
ди шен ју би леј. 

Свои из ла га ња во рам ки те на
кон фе рен ци ја та имаа и Але ксан -
дра Треш њев, пре тсе да тел на Ко -
мо ра та на из вр ши те ли те на Ср би -
ја, проф. д-р Вла ди мир Пе тров од
Нов бу гар ски уни вер зи тет-Со фи ја,
проф. д-р То дор Ка ла ма тиeв и
проф. д-р Ан гел Ри стов од прав ни -
от фа кул тет „Ју сти ни јан Пр ви“-
Скоп је, ка ко и Го ран Трај ков ски,
ди ре ктор на УЈП.

Суд ски от из вр ши тел мо же да по сре ду ва за по стиг ну ва ње спо год ба ме ѓу стран ки те

Да ли из вр ши те лот има пра во при сил но да го нап ла ќа 
дол гот од жи ран ти те?

При спро ве ду ва ње на из вр шу ва ње то на ед на из врш на ис пра ва, об вр ска та спре ма до ве ри те лот ја ис -
пол ну ва ат оние што се об вр за ле на тоа, што зна чи, освен глав ни от долж ник, об вр ска за вра ќа ње на дол -
гот има ат и дру ги те пот пис ни ци на ис пра ва та, кои мо жат да би дат жи ран ти, га ран ти, ме нич ни долж ни -
ци, а нај че сто ста ну ва збор за со ли дар на од го вор ност. 

Што зна чи, за ед но со глав ни от долж ник об вр ска за вра ќа ње на дол гот има ат и пре о ста на ти те долж -
ни ци, па из вр ши те лот има пра во да го на со чи из вр шу ва ње то и спре ма жи ран ти те, га ран ти те или ме нич -
ни те долж ни ци.

ПРАШАЊА ОД ЧИТАТЕЛИ?


