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З А П О В Е Д 

 

 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 12, ал. 3 и 4 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., изм., бр. 6 от 2007 г., изм. и доп. бр. 1 от 2009 

г., бр. 7 и 58 от 2010 г., изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., доп., бр. 24 от 2015 г., изм. и доп., бр. 74 

от 2018 г., изм. с Решение № 4344 от 2018 г. на ВАС на Република България - бр. 6 от 2019 г.)  

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

 

1. Упълномощавам Ирена Иванова Христова – с.д. директор на дирекция „Данъчна 

политика” в Министерството на финансите, да издава заповеди за предоставяне/отказ за 

предоставяне на индивидуални квоти за предоставяне на ваучери за храна на оператори на 

ваучери за храна по реда на чл. 12, ал. 3 и 4 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, включително да подписва заповеди, протоколи, 

кореспонденция и други документи, свързани с осъществяването на предвидените в чл. 12, ал. 

3 и 4 от Наредба № 7 от 2003 г. правомощия на министъра на финансите. 

 

2. При отсъствие на Ирена Иванова Христова правомощията по т. 1 да се упражняват от 

Наталия Георгиева Чернева – началник на отдел „Счетоводно законодателство”, дирекция 

„Данъчна политика”. 

 

3. При отсъствие на Ирена Иванова Христова и Наталия Георгиева Чернева 

правомощията по т. 1 да се упражняват от Валентин Страхилов Точев – началник на отдел 

„Анализ на данъчната политика“, дирекция „Данъчна политика“. 



4. Настоящата заповед влиза в сила от датата на нейното издаване и отменя Заповед № 

ЗМФ-672 от 05.08.2022 г.  

 

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 
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МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
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