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М  О  Т  И  В  И 

 

към проект на 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 

 

Предложеният проект на 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 

(Наредба № 7 от 2003 г.) е разработен от една страна във връзка с Решение № 338 на 

Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на 

административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването 

за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител 

и Решение № 496 от 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 

2017 г., а от друга страна във връзка с измененията в Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 1 януари 

2018 г. 

Целта на предложението е свързана с намаляването на административната 

тежест за лицата, кандидати за разрешение за извършване на дейност като оператор на 

ваучери за храна по реда на Наредба № 7 от 2003 г., чрез отмяна на задължението за 

предоставяне на някои от конкурсните документи, които съдържат информация, за 

която е предвиден ред за установяване по служебен път в хода на провеждания 

конкурс.  

В тази връзка се предвижда отмяна на задължението на кандидатите за  

разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, свързано с 

изпълнение на условията по чл. 209, ал. 2 от ЗКПО и чл. 4 от Наредба № 7 от 2003 г., за 

предоставяне на удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената 

стойност; удостоверение за вписване в търговския регистър; удостоверение за наличие 

или липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и 

свидетелство за съдимост на лицата, които представляват кандидатите за получаване на 

разрешение. Обстоятелствата за изпълнение на тези условия ще бъдат установявани по 

служебен път от Министерството на финансите, когато това е предвидено с нормативен 

акт. 

Във връзка с премахване на изискването за представяне на удостоверение за 

наличие или липса на публични задължения следва да се отбележи, че съгласно 

промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 1 януари 2018 г., за 

целите на комплексното административно обслужване компетентните органи и други 

правоимащи лица изискват и получават служебно по електронен път от Националната 

агенция за приходите, Агенция „Митници“ и общините информация за наличие или 

липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, 

както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.  

Премахването на изискването за представяне на свидетелство за съдимост за 

българските граждани е свързано с измененията в Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност, в сила от 1 януари 2018 г., съгласно които когато в нормативен акт са 

въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни 

за българските граждани се установяват служебно от съответния административен 



                                                        Проект! 
 
 

2 

 

орган. ЗКПО, на чието основание е издадена Наредба № 7 от 2003 г., предвижда, че 

обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани се установяват 

служебно. Във връзка с това с проекта се предвижда при подаване на документи за 

участие в конкурса за издаване на разрешение за извършване на дейност като оператор 

на ваучери за храна, за лицата, които са български граждани, да се предоставя копие от 

документ за самоличност или деклариране на необходимите данни, въз основа на които 

Министерството на финансите служебно да установи обстоятелствата относно 

съдимостта. За лицата, които са български граждани, родени в чужбина, или за които 

не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, с проекта 

се предвижда деклариране на необходимите данни, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от 

Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за 

съдимост, или при желание на лицето предоставяне на свидетелство за съдимост.   

В резултат от въвеждането на предложените изменения, се очаква намаляване на 

административната тежест за лицата, кандидати за получаване на разрешение за 

осъществяване на дейност като оператори на ваучери за храна по реда на Наредба № 7 

от 2003 г., спестяването на времеви и финансов ресурс.   

Предложените промени в Наредба № 7 от 2003 г. няма да доведат до пряко и/или 

косвено въздействие върху държавния бюджет и задължените лица. 

С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не 

се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 


