
ДО ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ 

 „ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР“ НА СМЕТНА ПАЛАТА 

 

Уважаеми господин директор, 

 Във връзка с проверката по чл. 7 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи 

висши държавни длъжности  и на декларираното от мен, че няма промени в обстоятелствата, 

подлежащи на деклариране през 2012 г. спрямо предходната 2011 г. правя следните 

възражения: 

1. Покупката на посочения от вас апартамент е станало със заем от Банка ДСК и цената на 

жилището е платена изцяло и само със посочения от вас заем, за което прилагам копие 

от нотариален акт и договор за заем и ипотека. 

2. Поради настъпили промени от личен характер – раждането на дъщеря ми Александра 

Ангелова Семерджиева на 23.11.2012г. взех решение за продажба на апартамента, 

която е извършена същата година. Продажбата е на цената по която съм придобил 

имота със заема от банката и фактически нямам нито приход нито разход освен 

платените такси, които не надвишават 2000 лв. 

Не съм декларирал тези обстоятелства, защото съм преценил, че те не са променили по 

никакъв начин декларираните от мен обстоятелства за 2011. Направените разходи за тези 

сделки се ограничават до плащане на оценки и такси, които не превишават 2000 лв. Всички 

останали плащания са банкови преводи указани в нотариалните актове.  

Считам че неправилно не съм декларирал тези обстоятелства поради разбирането ми, че не е 

било необходимо. След като се запознах подробно със Закона за публичност на имуществото 

на лица, заемащи висши държавни длъжности и вашето писмо разбирам, че е трябвало да ги 

декларирам и да представя доказателства, че резултата от тях е разходи около 1200 лв. 

Независимо от това предполагам, че след като се запознаете с представените от мен 

доказателства мога да се възползвам от разпоредбата на чл.7 ал. 5, където се посочва, че ако 

несъответствието е в размер до 10 000 лв. проверката може да приключи със заключение за 

съответствие. 

Приложения: 

1. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 2011г. 

2. Договор за жилищен кредит от 12.05.2011 с банка „ДСК“ ЕАД 

3. Документ за учредена ипотека. 

4. Нотариален акт  за покупко-продажба на недвижим от 14.12.2011г. 
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