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ДОКЛАД 

от 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ – МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за 

условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с 

Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация /УПМСНА/ внасям за разглеждане проект на Постановление на 

Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и 

контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК), приета с Постановление № 289 на Министерския 

съвет от 1994 г. 

С проекта на акт се предлагат промени, свързани с осигуряване на възможността за 

въвеждане на нови материали при отпечатването на ценни книжа и отпадане на изискването 

специализираната хартия за отпечатването им да е собственост на Министерството на 

финансите. Предвижда се да отпадне и изискването за водене на регистър на данните 

относно лицата, издали ценни книжа, както и количествата, серийността и поредната 

номерация на получените от тях ценни книжа.   

Съгласно разпоредбата на чл. 22 от НУРОКЦК, ценните книжа, издание на 

Министерството на финансите се отпечатват на специализирана хартия с допълнителни 

защити - собственост на министерството. Наличието на изискване ценните книжа да са 

отпечатани на хартия датира от 1994 г. и към момента не кореспондира с тенденциите при 

издаваните от държавите високозащитени документи - бандероли, лични карти, паспорти, 

визи и други. Въпросното изискване възпрепятства/ограничава възможностите за въвеждане 

на иновативни решения и подходи при отпечатването на ценни книжа. Вследствие 

развитието на технологиите в областта на защитата на документи от фалшификация, към 



момента съществуват различни материали, предоставящи възможности за прилагане на нови 

техники при печата, респективно нови съвременни методи за защита от фалшифициране на 

ценните книжа. Предлаганите промени са свързани с осигуряване на възможността за 

въвеждане на нови материали при отпечатването на ценни книжа и отпадане на 

несвойствените за министерството дейности по доставка и осигуряване на специфични 

изисквания при съхранението на различни видове материали за печат на издаваните от 

министерството ценни книжа. С предложените промени не се изключва употребата на 

специализирана хартия, а се въвежда допълнителна възможност за избор на материал, 

различен от хартия. 

Съгласно действащата разпоредба на чл. 36, ал. 1 от НУРОКЦК Министерството на 

финансите води регистър, в който се вписват данни относно лицата, издали ценни книжа, 

както и количествата, серийността и поредната номерация на получените от тях ценни 

книжа. Информацията, която се съдържа във водения регистър се създава от служителите на 

отдел „Контрол върху отпечатването на ценни книжа“, дирекция „Финанси и управление на 

собствеността“ в Министерството на финансите с цел вътрешно-ведомствена организация на 

работния процес и осигуряване на коректното изпълнение на заявените от физически и 

юридически лица ценни книжа по отношение на тяхното количество, серийност, поредност 

на номерацията. Съдържащите се в регистъра данни не са публични и в тази връзка е 

предложена отмяната на ал. 1 на чл. 36 от НУРОКЦК. 

Проектът на постановление на Министерския съвет не съдържа разпоредби, 

транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за 

съответствие с европейското право съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие 

върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по приложение 

№ 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация. 

По проекта е изготвена и се прилага частична предварителна оценка на въздействието. 

Приложено е и копие на становището към оценката, изразено от дирекция „Модернизация на 

администрацията“ от администрацията на Министерския съвет. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за 

условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа  е съгласуван в съответствие с 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Съгласно 

чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на Постановление на Министерския 

съвет, заедно с доклада и частичната предварителна оценка на въздействието са публикувани 

на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени 

консултации. В съответствие с разпоредбата на чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, на интернет страницата на 

Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации е публикувано и 

становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ от администрацията на 

Министерския съвет по частичната предварителна оценка на въздействието. Срокът за 

предложения, становища и възражения по публикуваните за обществена консултация 

документи е 30 дни съгласно чл. 26, ал. 4, изречение първо от Закона за нормативните 

актове. 

 За направените бележки и предложения при съгласуването по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и 

отразяването им в проекта е изготвена и приложена справка. 

 

 



 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 

разгледа и приеме приложения проект на Постановление на Министерския съвет за 

изменение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. 

 

Приложения: 

1. проект на Постановление на Министерския съвет за изменение  на Наредбата за 

условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;  

2. финансова обосновка; 

3. частична предварителна оценка на въздействието; 

4. копие на становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ от 

администрацията на Министерския съвет; 

5. справка за отразяване на становищата, получени при междуведомственото 

съгласуване; 

6. проект на съобщение  до средствата за масово осведомяване. 

 

 

                    

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАСИТЕ: 

 

                                                                  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


