СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА
Бул. "Владислав Варненчик" № 133, бл. 40, вх. А, ап. 43, гр. Варна, телефон 0888 491445

ДО Министъра на финансите

във вр. с договор от 22.12.2005 г. между
МФ и “Български пощи” ЕАД - София

от "Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията"
рег. по фирмено дело № 252 /2007 по
описа на Варненския окръжен съд
представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков,
бул.”Владислав Варненчик” № 133,
бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна

ОТНОСНО:
1. Искане за препращане на сума в размер на 40
лева по бюджета на Агенцията по вписванията.
2. Предложение на осн. чл.107 ал.3 от АПК за
координиране между МФ и други институции.

Уважаеми господин Министър,
С писмо изх.рег.№ 66-00-300 /28.06.2007 г. по описа на Агенцията по вписванията
(АВп) при Министерството на правосъдието (МП) бях уведомен, че въпросът за
валидността на плащането с държавни таксови марки (ДТМ) на държавните такси (ДТ),
събирани от АВп по Закона за регистър БУЛСТАТ е отправен до Министерството на
финансите (МФ) за изразяване на официално становище по приложението на чл.2 от Закона
за държавните такси (ЗДТ), каквото становище досега не е изразено.
Съгласно Тарифата за ДТ, събирани от АВп, дължимата ДТ за вписване в регистър
БУЛСТАТ на нов субект по чл.8 ал.1 т.4 е 40 лв, които съгласно чл.17 от същата тарифа
постъпват по бюджета на АВп. Проблемът е, че при заплащане на ДТ с ДТМ приходите от
продадените ДТМ не постъпват по бюджета на АВп, каквато е логиката на относимата
нормативна база - включително на чл.2 от ЗДТ.
В случая дължимата ДТ е заплатена със закупуването на осем ДТМ по 5 лв, залепени
върху заявлението с вх. рег. № РБ 226 /20.02.2007 г. до Служба по вписванията – Варна,
обслужваща регистър БУЛСТАТ. Но повече от година тази служба не вписва сдружението
ни с аргумент, че сумата от продадените осем ДТМ не е постъпила в самостоятелния
бюджет на АВп, а в държавния бюджет, в резултат от договора с рег. № 286 /22.12.2005 г.
между МФ, представлявано от Пламен Орешарски и консигнатора на ДТМ ТД “Български
пощи” ЕАД - София, представлявано от Енцислав Харманджиев. Ето защо:
1. Моля МФ да преведе заплатената за осемте ДТМ сума 40 лв в обявената на
27.02.2008 г. транзитна сметка на АВп в ТБ „Инвестбанк”АД, клон „Бачо Киро”,
BG73IORT81123100006401, обслужваща регистър БУЛСТАТ и ни предостави данни за
превода, за да бъде извършено вписването на сдружението ни.
2. Предлагам на основание чл.107 ал.3 от АПК МФ да координира взаимодействието
си с другите институции - МП, ВСС и т.н., за да постъпват сумите от продажбите на ДТМ
по съответния бюджет - на АВп, на съдебната власт и т.н.
Приложение: Копие от писмо изх.рег.№ 66-00-300 /28.06.2007 г. на АВп при МП.

Гр. Варна, 21.03.2008 г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/

