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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 
На основание чл. 26, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския 
съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 

С проекта на постановление се предвиждат изменения и допълнения в Наредбата за 
условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 
289 на Министерския съвет от 1994г. (обн., ДВ, бр.101 от 1994г.; изм. и доп., бр.38 от 1995г.; 
изм., бр.73 от 1998г. и бр.8 от 2001г.). Основните текстове на действащата наредба не са 
променяни от приемането им през 1994г. и съдържат уредба на обществените отношения, 
която е остаряла спрямо динамично развиващия се стопански сектор. С оглед на това, в 
проекта на постановление се предвижда прецизиране на новия кръг обществени отношения в 
контекста на модернизиране възгледите на администрацията и подпомагащата й роля за 
стопанския сектор и в съответствие с тенденцията към административна ненамеса и 
административно облекчаване дейността на стопанските субекти. 

В съответствие с най-добрите европейски практики, установени от Министерството на 
финансите след сравнителен анализ на законодателствата в областта на отпечатването на 
ценни книжа на няколко държави-членки на Европейския съюз (Унгария, Германия, Белгия, 
Чешка република, Франция) и Швейцария, се предлага от наредбата да отпадне 
съществуващият разрешителен режим при отпечатването на акции и облигации. Облекчава се 
редът при отпечатване на ценни книжа за хазартни игри и други ценни книжа – билети за 
транспорт, за вход и т.н. Предвижда се той да се осъществява чрез заявка до Министерството 
на финансите с приложени към нея документи. 

Запазва се контролът на Министерството на финансите при отпечатването, като 
министърът на финансите упражнява финансов контрол за спазване изискванията на 
наредбата по отношение дейността по отпечатването, осъществявано в специализирани 
печатници. 

С проекта на постановление се предлагат и изменения в Тарифа № 12 за таксите, които 
се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, 
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одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993г., които произтичат от 
предлаганите промени в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни 
книжа. Предвижда се отпадането на държавната такса за издаване на разрешения за 
отпечатване на ценни книжа, както и намаление на размера и унифициране на ставката на 
таксата за упражняване на финансов контрол. 

Проектът на Постановление на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 58 от 
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, съгласно 
приложената справка, а направени бележки и предложения са взети предвид и са отразени в 
проекта. 

  
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 

  С оглед гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Устройствения правилник на 
Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да 
разгледа и приеме приложения проект на постановление.  

 
Приложение: 1. Проект на Постановление на Министерския съвет; 
          2. Финансова обосновка; 
          3. Съгласувателни писма; 
          4. Справка за отразяване на получените становища; 
          5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване. 
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