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З А П О В Е Д 

 

 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 38 от Устройствения 

правилник на Министерството на финансите (приет с ПМС № 353 от 2016 г.,  обн., ДВ, бр. 100 

от 2016 г., изм. и доп., бр. 18 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 18, 24 и 80 от 2019 г., бр. 58, 73, 

77 и 101 от 2020 г., бр. 27 от 2021 г., бр. 60 и 70 от 2022 г.) и с оглед подобряване на 

координацията при предоставяне на моторни превозни средства на бюджетни организации за 

изпълнение на техните функции в съответствие чл. 3, ал. 5 от Закона за Националната агенция 

за приходите и чл. 239, ал. 7 от Закона за Митниците 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) или 

оправомощено от него длъжностно лице изготвя и представя на главния секретар на 

Министерството на финансите (МФ) справка за придобитите от държавата в производства по 

несъстоятелност, конфискувани, отнети и изоставени в полза на държавата моторни превозни 

средства (МПС) с дата на първоначална регистрация след 1 януари 2005 г., за които не са 

налице пречки да бъдат пуснати в движение по пътищата, с изключение на МПС, отнети и 

изоставени в полза на държавата по производства, водени от митнически органи или отнети в 

полза на държавата по реда на: 

а) Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество;  

б) отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито 

имущество; 

в) отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от 

престъпна дейност. 

2. Директорът на Агенция „Митници“ (АМ) или оправомощено от него длъжностно 

лице изготвя и представя на главния секретар на МФ справка за МПС с дата на първоначална 

регистрация след 1 януари 2005 г., отнети и изоставени в полза на държавата по производства, 

водени от митнически органи, за които не са налице пречки да бъдат пуснати в движение по 

пътищата. 

3. Справките по т. 1 и 2 се попълват по образец (приложение № 1), след като бъде 

събрана необходимата информация за идентифициране на съответното МПС.  



4. Справките по т. 3 се изготвят два пъти месечно – за период от 1-во до 15-то число и 

от 16-то число до края на съответния месец и се изпращат в МФ по електронен път незабавно. 

Всяка от справките за МПС се придружава с копия от всички относими документи, 

необходими за осъществяване на правомощията на министъра на финансите. Националната 

агенция за приходите и Агенция „Митници“ не изпращат справки при некомплектувани 

преписки за МПС. 

5. Моторните превозни средства се предоставят на база получени мотивирани писмени 

искания от първостепенните разпоредители с бюджет, вкл. кметовете на общини, с оглед 

преценка на необходимостта и приоритетността на нуждите на второстепенните 

разпоредители с бюджет в системата им. Същото се отнася и за искания от Българската 

академия на науките и държавните висши училища. 

6. Главният секретар на министерството, подпомаган от дирекция „Финанси и 

управление на собствеността“ в МФ, изготвя и представя на министъра на финансите 

обобщени данни за: 

6.1. наличните МПС, постъпили със справките по т. 1 и 2 (приложение № 2); 

6.2. информация за постъпилите мотивирани писмени искания по т. 5, както и справка 

за предоставените на съответните разпоредители с бюджет със заповед на министъра на 

финансите МПС за последните 12 месеца (приложение № 3); 

7. Постъпилите писмени искания по т. 5 се разглеждат на тримесечие и се 

удовлетворяват при отчитане на мотивите, посочени в тях и конкретните функции, които се 

очаква да бъдат задоволени с евентуалното удовлетворяване на направеното искане, 

наличието на подходящо по вид МПС съобразно мотивираното искане, като се вземе предвид 

информацията по т. 6. и при съблюдаване на следната последователност:  

7.1. мотивирани писмени искания за социални, здравни, образователни и културни 

дейности;  

7.2. мотивирани писмени искания за дейности, свързани с националната сигурност, 

отбраната и обществения ред; 

7.3. мотивирани писмени искания за изпълнение на други основни функции; 

7.4. мотивирани писмени искания за изпълнение на представителни функции. 

8. Главният секретар на МФ представя на министъра на финансите справки, 

придружени с обобщените данни по т. 6 и т. 7 с цел вземане на информирано решение за 

предоставяне на МПС.  

9. Съобразно получените от министъра на финансите указания за предоставяне на 

МПС, дирекция „Финанси и управление на собствеността” изготвя проект на заповед. 

Издадената заповед се изпраща на съответния получател за изпълнение с копие до 

Националната агенция за приходите или до Агенция „Митници“. 

10. В случай, че в 6-месечен срок от подаването на информацията за МПС не е заявен 

интерес за предоставянето им и МПС не бъдат предоставени, главният секретар на МФ след 

съгласуване с министъра на финансите информира НАП или Агенция „Митници“ за 

възможността МПС да бъде реализирано, съобразно тяхната компетентност.  

11. Със заповедта по т. 9 съответният получател се задължава в едномесечен срок, 

считано от датата на издаването на заповедта, да приеме предоставеното МПС от мястото на 

съхранението му. Заповедта по т. 9 може да се отмени при неспазването на срока за приемане 

или при изричен отказ за приемане на МПС.  



Настоящата заповед отменя Заповед № ЗМФ-329/13.04.2018 г. на министъра на 

финансите.  

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Министерство 

на финансите. 

Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение. 

 

1. Справка по т. 3 от заповедта - Приложение № 1; 

2. Справка за наличните МПС - Приложение № 2; 

3. Справка за получени мотивирани писмени искания - Приложение № 3. 

    

27.9.2022 г.

X  

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА

Signed by: Rositza Atanasova Velkova-Jeleva  

 


