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Република България

Сметна палата

Входящ номер Г2483/28.04.2016

ДЕКЛАРАЦИЯ
по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Заключение:
 

Контролно число 45C9855E

Име
БИСЕР ХРИСТОВ
ПЕТКОВ

Месторабота
НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ

Длъжност УПРАВИТЕЛ

Код 210

Декларирам
Придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и

направените разходи по чл. 3 от ЗПИЛЗВДД през предходната календарна
година от 

01.01 - 31.12.2015

Месторабота
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
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Длъжност УПРАВИТЕЛ

I. Недвижимо имущество

1. Право на собственост и ограничени вещни права

Ном. по ред
Вид на
имота /

правото/
Местонахож дение Община

Площ
кв.м.

Разгъната
застроена

площ -
кв.м.

Година на
придобиване

Собственик
Цена на

придобиване
/лева/

Правно
основание за
придобиване

Произход
на

средствата

Име:
собствено,
бащино,
фамилно

Идеална
част

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нямам нищо
за
деклариране.

1.1. Земеделски земи и гори

Ном. по ред
Вид на
имота /

правото/
Местонахож дение Община

Площ /
декара/

Разгъната
застроена

площ -
кв.м.

Година на
придобиване

Собственик
Цена на

придобиване
/лева/

Правно
основание за
придобиване

Произход
на

средствата

Име:
собствено,
бащино,
фамилно

Идеална
част

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нямам нищо
за
деклариране.

2. Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година

Ном. по ред
Вид на
имота

Местонахож дение Община
Площ кв.

м. /
декара/

Прехвърлител
Идеална

част

Цена на
сделката /

лева/

Правно основание за
отчуж даване на

имота

Разгъната
застроена площ

- кв.м.

Име: собствено,
бащино,
фамилно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нямам нищо за
деклариране.

II. Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства

3. Моторни сухопътни превозни средства

Ном. по ред
Вид на

превозното
средство

Марка на
превозното
средство

Цена на
придобиване /

лв./

Година на
придобиване

Собственик
Правно основание
за придобиване

Произход на
средстватаИме: собствено,

бащино, фамилно
Идеална

част

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нямам нищо за
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деклариране.

3.1. Земеделска и горска техника

Ном. по ред
Вид на земеделската
или горската техника

Марка на
техниката

Цена на
придобиване /

лв./

Година на
придобиване

Собственик
Правно основание
за придобиване

Произход на
средстватаИме: собствено,

бащино, фамилно
Идеална

част

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нямам нищо за
деклариране.

4. Водни и въздухоплавателни превозни средства

Ном. по ред
Вид на

превозното
средство

Марка на
превозното
средство

Цена на
придобиване /

лв./

Година на
придобиване

Собственик
Правно основание
за придобиване

Произход на
средстватаИме: собствено,

бащино, фамилно
Идеална

част

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нямам нищо за
деклариране.

5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната
година

Ном. по ред
Вид на превозното

средство

Марка на
превозното
средство

Цена на отчуж да
ването /лв./

Прехвърлител
Правно основание за

отчуж даванетоИме: собствено,
бащино, фамилно

Идеална
част

1 2 3 4 5 6 7

Нямам нищо за
деклариране.

III. Парични суми, вземания и задължения над 5000 лв. в местна или чуждестранна валута

6. Налични парични средства

Ном. по ред Размер на средствата Вид на валутата Равностойност в лв.
Собственик

Произход на средствата
Име: собствено, бащино, фамилно

1 2 3 4 5 6

1. 10000 BGN 10000 Бисер Христов Петков заплата

2.

7. Банкови влогове /депозити/

Ном. по
ред

Размер на
средствата

Вид на
валутата

Равностойност в
лв.

Титуляр на влога
В

страната
В

чуж бина
Произход на
средстватаИме: собствено, бащино,

фамилно

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. 5800 EUR 11310 Бисер Христов Петков да не нови вноски и лихва

2. 11500 BGN 11500 Таня Димитрова Петкова да не нови вноски и лихва

3.

8. Вземания над 5000 лева

Ном. по ред
Вид на

вземането
Размер на
вземането

Вид на
валутата

Равностойност
в лв.

Титуляр на
вземането Правно основание

за вземането
От местни

лица

От
чуж дестранни

лицаИме: собствено,
бащино, фамилно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нямам нищо за
деклариране.

9. Задължения над 5000 лева

Ном. по ред
Вид на

задълж ението
Размер на

задълж ението
Вид на

валутата
Равностойност

в лв.

Титуляр на
задълж ението Правно основание

за задълж ението
Към

банки
Към физически и
юридически лицаИме: собствено,

бащино, фамилно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нямам нищо за
деклариране.

IV. Ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни
дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/
приватизация

10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки
извън случаите на бонова /масова/ приватизация

Ном. по ред
Вид на

ценните
книги

Брой на
ценните
книги

Поверени на
инвест.

посредник Емитент
Цена на

придобиването
/лв./

Собственик или
титуляр на правото Правно основание

за придобиването
Произход на
средствата

Ценни
книж а

и/или
пари

Име: собствено,
бащино, фамилно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нямам нищо за
деклариране.

11. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

Ном. по ред
Вид на

имуществото

Размер на
дяловото
участие

Наименование
на друж еството

Седалище
Стойност на
дяловото
участие

Собственик или
титуляр на

правото Правно основание
за придобиването

Произход
на

средстватаИме: собствено,
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бащино, фамилно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нямам нищо за
деклариране.

12. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

Ном. по ред
Вид на

имуществото

Размер на
дяловото
участие

Наименование на
друж еството

Седалище
Цена на

отчуж даването
/лв./

Прехвърлител
Правно основание за

отчуж даванетоИме: собствено,
бащино, фамилно

1 2 3 4 5 6 7 8

Нямам нищо за
деклариране.

V. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000
лева

13. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000
лева

Ном. по
ред

Видове доход от
Размер на дохода

На декларатора
/лв./

На съпруга/та
/лв./

1 2 3 4

I. Облагаем доход от

1.
Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата
длъжност

14503

2. Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

3. Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 5545

4.
Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на
права или имущество

5. Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество

6. Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35  от ЗДДФЛ

7.

8 .

9 .

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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16.

II. Други доходи, извън посочените в т. I.

1.
Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски
производители и тютюнопроизводители.

2 .

3 .

4 .

5 .

14. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с
тяхно съгласие

Ном. по ред
Вид на

обезпечението
Размер на

обезпечението

Характер на обезпечението

От
декларатора

В полза на
декларатора

От съпруг/а или
ненавършили пълнолетие

деца

В полза на съпруг/а или
ненавършили пълн. деца

1 2 3 4 5 6 7

Нямам нищо за
деклариране.

15. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с
тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

Ном. по ред
Вид на

разхода
Размер на
разхода

Вид на
валутата

Равностойност
в лева

Разходите са направени

В полза на
декларатора

За чия сметка е
направен
разходът

В полза на съпруг/а или
ненавършили пълн. деца

За чия сметка е
направен разходът

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нямам нищо за
деклариране.

Дата: 28.04.2016 г. Подпис:................
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