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З А П О В Е Д 

 

 

На основание чл. 5, ал. 2 от 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., бр. 

74 от 2018 г., Решение № 4344 от 2018 г. на ВАС на РБ, бр. 6 от 2019 г.) 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Обявявам конкурс за издаване на разрешения за извършване на дейност като оператор 

на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. 

II. Условия на конкурса:  

Кандидатите трябва да бъдат юридически лица - търговски дружества, които: 

1. имат внесен основен (регистриран) капитал не по-малко от 2 млн. лв. към момента 

на подаване на документите за издаване на разрешение; 

2. са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност; 

3. не са в производство по несъстоятелност или в ликвидация; 

4. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента 

на подаване на документите за разрешение; 

5. се представляват от лица, които: 

а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са 

реабилитирани; 

б) не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено с 

обявяване в несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението 

за откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени 

кредитори. 
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III. За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец съгласно 

приложението, публикувано на интернет страницата на Министерството на финансите на 

адрес www.minfin.bg, основна категория „Данъчна политика”, подкатегория „Ваучери за 

храна”. Към заявлението се прилагат следните документи:  

1. документ за установяване на обстоятелствата по т. II. 5, буква „а“ (чл. 4, т. 5, буква 

„а“ от 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), както следва: 

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

извършване на дейност като оператор - 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 т. II. 5, буква „а“ (чл. 4, 

т. 5, буква „а“ от 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). 

2. декларация за обстоятелствата по т. II. 5, буква „б“ (чл. 4, т. 5, буква “б” от 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); 

3. образец на ваучер за храна, отговарящ на изискванията на чл. 209, ал. 2, т. 6 от Закона 

за корпоративното подоходно облагане, с описание на способите за защита; 

4. декларация по образец (приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 10 от 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) за наличие на 

свързаност по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс с лица, които притежават разрешение за извършване на дейност като 

оператор или кандидатстват за издаване на разрешение. 

Кандидатите могат да представят и документи, удостоверяващи международния им 

опит съгласно чл. 8, ал. 2 от 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. 

IV. Заявлението с приложените към него документи се подава в запечатан плик, върху 

който се отбелязват предметът на конкурса, пълното наименование и адресът на заявителя. 

 

 



Мястото за подаване на документите е Център за административно обслужване, стая № 

1 на Министерството на финансите, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, 

ул. „Г.С. Раковски” № 102 (вход за граждани – от ул.”Бенковски”). 

Крайният срок за подаване на документите е 17.30 часа на 14.09.2022 г. 

 

 

 

    

5.8.2022 г.

X  

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА

Signed by: Rositza Atanasova Velkova-Jeleva  

 


