
РЕПУБЛИКА БЪЛГ АРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

София, .

На основание чл.12, ал. 1и 2 от Наредба NQ7 от 2003 г. за условията и реда за издаване
и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и
осъществяване дейност като оператор (Обн. ДВ. бр.66 от 2003г., изм. ДВ. бр.87 от 2003г.,
изм. ДВ. бр.6 от 2007г., изм. ДВ. бр.1 от 2009г., изм. ДВ. бр.7 от 2010г., изм. ДВ. бр.58 от
2010г.) във връзка с чл. 209, ал. 6 и 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн.
ДВ. бр.l 05 от 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 2007г., изм. ДВ. бр.l08 от 2007г., изм. ДВ. бр.11 О от
2007г., изм. ДВ. бр.69 от 2008г., изм. ДВ. бр.l 06 от 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 2009г., изм. ДВ.
бр.35 от 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 2011 Г.,

изм. ДВ. бр.31 от 2011г., изм. ДВ. бр.35 от 2011г., изм. ДВ. бр.51 от 2011 г., изм. ДВ. бр.77 от
2011г., изм. ДВ. бр.99 от 2011г.), във връзка с §6 от Преходните и заключителни разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. (Обн. ДВ. бр. 99 от 2011г.)

НАРЕЖДАМ:

1. Определям индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна за 2012 г. в
размер на 2000000 (два милиона) лева.

2. Определям общ брой на индивидуалните квоти за 2012 г. - 90 (деветдесет) броя,
като съотношение между общата квота, посочена в §6 от Преходните и заключителни
разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. в размер на
180000000 (сто и осемдесет милиона) лева и размера на индивидуалната квота по Т.l в
размер на 2 000 000 (два милиона) лева.

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам
предварително изпълнение на настоящата заповед, като мотивите за това са следните:

а) при условията на чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно . облагане
настоящата заповед дав а възможността значителен брой работници и служители да
получават социални придобивки под формата на ваучери за храна през 2012 г. при пълното
им освобождаване от данъци и задължителни осигурителни вноски, като в тази връзка
същата засяга особено важни обществен и интереси.

б) закъснението на изпълнението на настоящата заповед може да причини значителни
и трудно поправ~ми вреди на широк кръг от заинтересовани лица, изразяващи се в следното:
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- по отношение на операторите на ваучери за храна - невъзможност да осъществяват
за определен период от време дейностга, за която им е издадено разрешение от министъра на
финансите;

- по отношение на работодателите - невъзможност да осигурят допълнителна
социална придобивка за своите работници и служители, която в съответствие със закона да е
освободена от данъци и задължителни осигурителни вноски;

- по отношение на работниците и служителите - невъзможност да ползват
допълнителна социална придобивка под формата на ваучери за храна, която законово
регламентирано е освободена от облагане с данъци и задължителни осигурителни вноски.

4. Контролът по изпълнение за тази заповед се осъществява от органите на
Националната агенция за приходите и контролните органи на Националния осигурителен
институт.

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за
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ение и изпълнение.
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