
                                                                                                                                                         

Проект! 

 

 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 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 2003 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2003 г., бр. 6 от 2007 г., бр. 1 от 

2009 г., бр. 7 и 58 от 2010 г., бр. 102 от 2012 г., бр. 24 от 2015 г.) 

 

Параграф единствен. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1: 

а) точки 2, 3 и 5 се отменят; 

б) точка 7 се изменя така: 

„7. документ за установяване на обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква „а“, както 

следва: 

а) за български граждани, родени в страната, които представляват кандидата за 

извършване на дейност като оператор - копие от личната карта или декларация относно 

данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата относно 

съдимостта им чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по 

реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността 

на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г., изм. и доп., бр. 14 и 15 от 2013 г., бр. 

58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г.); 

б) за български граждани, за които не е възможно издаване на електронно 

служебно свидетелство за съдимост, включително за български граждани, родени в 

чужбина - декларация относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 

2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, за служебно 

установяване на обстоятелствата относно съдимостта им, или по желание на лицето -

свидетелство за съдимост;  

в) за чуждите граждани - декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква „а“.“  

2. Създава се ал. 5: 

„(5) Фактите и обстоятелствата във връзка с изпълнение на условията по чл. 4 се 

установяват по служебен път от Министерството на финансите, когато това е 

предвидено с нормативен акт.“ 

 

 

 

 

                                                                   

…………………………..    …………………………… 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ    БИСЕР ПЕТКОВ                                     

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ                       МИНИСТЪР НА ТРУДА И                                               

                                                                                                              СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
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