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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 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 внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския 

съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол 

върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. 

С проекта на акт се предлагат промени, които целят привеждане на нормативната 

уредба в съответствие с промените в Закона за счетоводството, приети с § 18 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор (ДВ, бр. 13 от 2019 г.). Промените ще доведат до 

намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса посредством облекчаването 

на съществуващия режим за отпечатване на ценни книжа - от удостоверителен на 

уведомителен. Измененията са в съответствие с приоритетите в Програмата за управление на 

правителството на Република България за периода 2017-2021 г. за намаляване на 

административната тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за 

икономическа и инвестиционна дейност. 

Същевременно с проекта на постановление на Министерския съвет се прецизира и 

актуализира дефиницията за ценни книжа по смисъла на Наредбата за условията и реда за 

отпечатване и контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК). Проектът предвижда отмяната на т.4 



от ал. 1 на чл. 2, съгласно която "ценни книжа" са всички образци на документи, формуляри и 

бланки, които удостоверяват упражняването на права и са издадени от държавен орган. По 

този начин се облекчава административната процедура за държавните институции, на които е 

възложено издаването на документи, формуляри и бланки, удостоверяващи упражняването на 

права, като отпада задължението им да ги отпечатват под контрола на Министерството на 

финансите, в специализирани печатници по реда на НУРОКЦК.  

Проектът предвижда отпадане на възможността за отпечатване по желание на издателя, 

което ще позволи фокуса на специализирания контрол да се насочи преимуществено към 

ценните книжа по смисъла на наредбата. Вследствие на промяната ще се повиши 

ефективността на контрола върху фискалната коректност на лицата, заинтересовани да 

отпечатват ценни книжа. 

Предвидени са изменения във връзка с необходимостта от нормативно уреждане на 

възможността специализираната хартия, предназначена за отпечатването на ценни книжа, 

издание на Министерството на финансите, да бъде унищожена при отпаднало основание или 

отпаднала необходимост от заявяване на ценни книжа.  

С преходна разпоредба е предвидено облекчение за лицата, притежаващи действащи 

одобрения, издадени по досегашния ред, като са посочени данните, съответно документите, 

които не следва да се представят при подаване на уведомления за отпечатване на ценни книжа. 

Направени са и предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят 

прецизиране на разпоредбите. 

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. 

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни средства по 

бюджета на Министерството на финансите.  

Отражението на промените върху приходите от таксата за осъществен финансов 

контрол е в незначителен размер (под 0,6% от общия приход за предходната година, което 

представлява приходи в приблизителен размер до 10 хил.лв.), и в този смисъл не би оказало 

влияние върху приходите по бюджета на Министерството на финансите. 

Предложеният проект на акт няма да доведе до 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 на Постановление на Министерския съвет е изготвена и се прилага частична 

предварителна оценка на въздействието. Приложено е и копие на становището по оценката, 

изразено от дирекция „Модернизация на администрацията“ от администрацията на 

Министерския съвет. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 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 

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

 

Приложения: 

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 

Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа; 

2. Финансова обосновка; 

3. Частична предварителна оценка на въздействието; 

4. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ от 

администрацията на Министерския съвет; 

5. Съгласувателни писма и становища; 

6. Справка за отразяване на становищата, получени при междуведомственото 

съгласуване; 

7. Проект на съобщение до средствата за масово осведомяване. 

 

 

                    

 

 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

 

                                                                  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 

 

 


