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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Решение  

№ 374/13.10.2021 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-06-02-003/24.11.2022 г. на 

заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на 

неизпълнената препоръка по Одитен доклад № 0600201617 за извършен одит на „БДЖ – 

Товарни превози“ (БДЖ-ТП) ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.1. 

Целта на настоящата четвърта проверка е да се установи съответствието между 

дадената препоръка в одитния доклад и действително предприетите действия и мерки за 

изпълнение на тази препоръка, за която при предходните три проверки2 е установено, че не 

е изпълнена3. 

 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

При осъществения последващ контрол за изпълнението на неизпълнената 

препоръка4, дадена на управителя на БДЖ – ТП ЕООД, да се предприемат действия за 

намаляване на капитала на БДЖ–ТП ЕООД със стойността на имотите – публична 

държавната собственост, по реда на Търговския закон, е установено5: 

 

В Учредителният акт на БДЖ-ТП ЕООД6 е регламентирано, че управителят 

управлява дружеството като прави предложения пред едноличния собственик7 за вземане 

на решения, които съгласно учредителния акт8 или действащото законодателство9 са от 

изключителна негова компетентност. 

Съгласно § 39, ал.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната 

собственост (обн. ДВ, бр. 32 от 2005 г.) обектите - публична държавна собственост, не могат 

да бъдат част от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно имущество. 

На основание ал. 2 от същия параграф ръководителите на ведомства, упражняващи правата 

на собственост на държавата в еднолични търговски дружества с държавно имущество, 

предприемат необходимите действия за намаляване на капитала им със стойността на 

включените обекти по ал. 1 по реда на Търговския закон.  

На 08.11.2021 г. от управителя на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД е внесен доклад 

до СД на ХБДЖ ЕАД10, с характер на становище във връзка с предприети или предстоящи 

за предприемане действия относно препоръката на Сметна палата, дадена при извършен 

одит на дружеството11. В доклада е изразено несъгласие по отношение на дадената 

препоръка за намаляване на капитала на дружеството със стойността на имотите – публична 

държавна собственост. Посочено е, че същите, независимо дали са частна или публична 

                                  
1 Предходната проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0600201617 за извършен одит на  

БДЖ-ТП ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 е извършена през 2021 г. на основание Заповед № ПК-06-02-003/ 

15.09.2021 г. на заместник-председател на Сметната палата. Докладът за резултатите от проверката е приет с Решение  

№ 374 от 13.10.2021 г. на Сметната палата и е изпратен до управителя на БДЖ-ТП ЕООД (рег. № 92-00-113/18.10.2021 г.), 

до председателя на СД на ХБДЖ ЕАД (рег. № 92-00-114/18.10.2021 г.), до министъра на МТИТС (рег. № 04-04-

13/18.10.2021 г.) и до служебния министър-председател на Р България (рег. № 03-06-41/18.10.2021 г.), и е публикуван на 

интернет страницата на одитната институция. При извършената проверка е установено: от проверените 3 препоръки, 2 са 

изпълнени и 1 препоръка не е изпълнена, в т.ч.: - 1 препоръка към СД на ХБДЖ ЕАД, която е изпълнена; - 2 препоръки 

към управителя на БДЖ-ТП ЕООД, от които 1 е изпълнена и 1 не е изпълнена. 
2 Възложени на основание Заповеди № ПК-06-02-005/07.10.2019 г.; № ПК-06-02-005/05.10.2020 г. и  

№ ПК-06-02-003/15.09.2021 г. 
3 Доклади за резултатите от осъществения последващ контрол от 2019 г., 2020 г. и 2021 г., публикувани на сайта на СП 
4 № 2.3 от доклада 
5 Одитно доказателство № 1 
6 чл. 17, ал. 1 
7 ХБДЖ ЕАД, правата на който се упражняват от СД на ХБДЖ ЕАД, на основание чл. 65, ал. 3 от ТЗ 
8 Чл. 16, ал. 1, т. 4 
9 Чл. 137, ал. 1, т. 4 от ТЗ 
10 Рег. № 01-00-687/08.11.2021 г.  
11 Одитен доклад № 0600201617 за извършен одит на БДЖ – ТП ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г. 
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държавна собственост, са загубили това си качество на основание чл. 2, ал. 4 от Закона за 

държавната собственост (ЗДС) с включването им в капитала на БДЖ ЕАД, считано от 1 

януари 2002 г., когато е образувано същото. Посочено е също, че са предприети действия 

за деактуването на имотите на основание чл. 78, ал. 1 от ЗДС12, като за част от тях13, въпреки 

наличието на откази за деактуване,14 са издадени констативни нотариални актове за 

собственост на БДЖ – ТП ЕООД на основание чл. 587 от Гражданския процесуален кодекс, 

а за друг имот15, предстои издаване на констативен нотариален акт, въпреки че има издаден 

отказ16 от министъра на регионалното развитие и благоустройството за отписване от 

актовите книги за имотите – държавна собственост на Акт за публична държавна 

собственост № 529/25.03.2002 г.  

В доклада на управителя на БДЖ – ТП ЕООД, независимо от изразеното несъгласие 

с дадената препоръка от Сметна палата, е предложено на СД на ХБДЖ ЕАД, в случай че се 

прецени, че са налице законовите основания за изпълнение на препоръките към одитния 

доклад на Сметната палата, да вземе решения за одобрение на намаляването на капитала на 

БДЖ – ТП ЕООД с конкретни пет имота - публична държавна собственост17, и за 

предприемане на необходимите подготвителни действия по чл. 149 и следв. от Търговския 

закон от изпълнителния директор на ХБДЖ ЕАД за намаляване на капитала на дружеството 

със стойността на посочените имоти. 

По доклада на управителя на БДЖ – ТП ЕООД е изготвено становище от директор 

на дирекция „Финанси“ и от главен юрисконсулт на ХБДЖ ЕАД18, в което е посочено, че: 

към момента не са налице основания за взимане на решение за намаляване на капитала на 

БДЖ – ТП ЕООД, тъй като дружеството е придобило на законно основание недвижимите 

имоти, като са изложени мотиви; в доклада на Управителя на БДЖ – ТП ЕООД не се 

съдържа анализ, установяващ необходимостта от намаляване на капитала в случай, че 5-те 

недвижими имота бъдат извадени от патримониума на дружеството; неправилно е 

предложено в доклада (в проекта на решение по т. 2) за възлагане на Изпълнителния 

директор на ХБДЖ ЕАД да предприеме подготвителни действия за намаляване на капитала, 

като са изложени мотиви, че тези действия трябва да се предприемат от Управителя на БДЖ 

– ТП ЕООД, който организира и ръководи дружеството съобразно закона и решенията на 

едноличния собственик на капитала.  

В резултат на посоченото по-горе становище, от СД на ХБДЖ ЕАД е взето 

решение19, управителят на БДЖ – ТП ЕООД в срок до 17.12.2021 г., след запознаване със 

становището на директор на дирекция „Финанси“ и главен юрисконсулт на ХБДЖ ЕАД, да 

внесе в СД доклад с конкретни предложения. 

На 16.12.2021 г. от управителя на БДЖ – ТП ЕООД е внесен нов доклад20 в ХБДЖ 

ЕАД, с който е предложено предприетите действия по ЗДС за отписване на имотите от 

актовите книги за държавна собственост и съставянето на констативни нотариални актове 

за признаване на БДЖ – ТП ЕООД за техен собственик да бъдат довършени. Предложено 

е, процедурата за всеки отделен имот да се движи от директора и служителите на 

съответното Поделение за товарни превози (ПТП), в чийто баланс е включен имотът според 

местонахождението, като е приложено писмо до директорите на ПТП София и ПТП 

                                  
12 Имоти, неправилно актувани като държавна собственост, както и имоти, основанието за актуване на които е отпаднало, 

се отписват от актовите книги със заповед на областния управител и се предават на собственика. Промяната на 

собствеността подлежи на вписване. 
13 НА № 144/2022 г. земя ВРУ Стара Загора и КНА № 138/2022 г. за земя ВРУ Димитровград 
14 Съгласно информация от ПТП Пловдив от 29.11.2022 г. 
15 Застроен терен на гара Кърджали, с площ 54 971 кв. м., ведно със застроените три броя сгради в него. 
16 Заповед № РД-02-14-845/25.08.2022 г. 
17 Магазин за вагонни мушами, гр. София; земя ВРУ Димитровград; земя ВРУ Кърджали; земя в гара Кърджали 

(Локомотивен екипировъчен пункт Кърджали); земя ВРУ Стара Загора 
18 № 01-00-721/22.11.2021 г. 
19 т. 2 от Протокол № 75/25.11.2021 г. 
20 Рег. № 01-06-300/16.12.2021 г.  
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Пловдив за предприемане на съответните действия21. На свое заседание СД на ХБДЖ ЕАД 

приема22 с решение доклада на Управителя на БДЖ – ТП ЕООД за информация. От ПТП – 

София не са предприети действия, от ПТП – Пловдив са предприети действия.23 

 

При извършената проверка е установено, че предприетите действия от 

Управителя на БДЖ – ТП ЕООД във връзка с направената препоръка, не са подходящи и 

достатъчни за постигане на целения резултат с изпълнението й, и не е решен 

констатирания при одита проблем.  

 

Препоръка № 2.3 не е изпълнена. 
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осъществената проверка по изпълнението на неизпълнената препоръка по Одитен 

доклад № 0600201617 за извършен одит на „БДЖ -Товарни превози” ЕООД за периода от 

01.01.2015 г. до 31.12.2016 г., показва, че същата не е изпълнена. 

 

Докладът за резултатите от проверката за изпълнението на препоръката е изготвен 

на основание чл. 50, ал. 1 от ЗСП в съответствие с Наръчника на Сметната палата за 

прилагане на международно признатите одитни стандарти, т. 4 от Решение № 374/ 

13.10.2021 г. на Сметната палата и Заповед № ПК-06-02-003/24.11.2022 г. на Тошко 

Тодоров, заместник–председател на Сметна палата. 

 

Докладът за резултатите от проверката за изпълнението на препоръката е приет на 

основание чл. 50, ал. 1 от ЗСП с Решение № 453 на Сметната палата от 14.12.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
21 Писмо рег. № 02-06-34/15.12.2021 г. 
22 Протокол № 84/21.12.2021 г. 
23 Получени по електронната поща отговори за предприети действия 


