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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

З А П О В Е Д 
 

№ ЗМФ - 1064 
 

София 24.08.2010 г. 
 

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., изм., бр. 6 от 2007 г., изм. и доп. бр.1 от 2009 г., бр. 7 и 58 от 2010 г.) 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
І. Обявявам конкурс за издаване на разрешения за извършване на дейност като 

оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. 
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 

поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за 
откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. 

За участие в конкурса кандидатите подават заявление по образец, публикувано в 
интернет страницата на Министерство на финансите на адрес www.minfin.bg, Основна 
категория „Обяви”, Подкатегория “Конкурс за оператори на ваучери за храна”. Към 
заявлението се прилагат следните документи: 

1. документ от компетентен орган, с който лицето удостоверява наличието на 
изискуемия капитал; 

2. документ, удостоверяващ внесената част от изискуемия капитал (например банково 
удостоверение); 

3. документ, удостоверяващ регистрацията по Закона за данък върху добавената 
стойност; 

4. документ за актуално състояние, издаден не по-рано от два месеца преди датата на 
подаване на заявлението за участие в конкурса; 

5. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност и ликвидация; 
6. документ, удостоверяващ липсата на подлежащи на принудително изпълнение 

публични задължения към момента на подаване на документите за разрешение; 



7. свидетелство за съдимост за лицата по 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, а ако 
лицата не са български граждани - декларация за обстоятелствата по 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; 

8. декларация за обстоятелствата по 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; 

9. образец на ваучер за храна с най-малко 5 способа за защита, съдържащ 
задължителните реквизити по чл.22, 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; 

10. 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. 

11. 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. 

 
Във връзка с чл.8, ал.1, т.9 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, кандидатите следва да представят образец на ваучер 
за храна, който отговаря на следните изисквания: 

1. Да притежава поне два защитни елемента от първо ниво (защитни елементи, 
предназначени за потребителска идентификация, видими с “просто око”, лесни за 
разпознаване); 

2. Да притежава поне два защитни елемента от второ ниво (защитни елементи, 
предназначени за професионална идентификация, за проверка с несложни преносими 
помощни устройства - декодери, лупи и др.); 

3. Да притежава поне един защитен елемент от трето ниво (защитни елементи, 
предназначени за юридическа идентификация, с цел осигуряване на правни 
доказателства, за проверка в лабораторни условия с помощта на  специализирана 
техника). 

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 деловодството на Министерство на финансите 
(стая  № 7), ул.”Раковски”  № 102, град София, всеки работен ден в приемно време от 10.00 
до 16.30 часа. 

Крайният срок за подаване на документите е 30.09.2010 г. 
 
ІІ. Тази заповед отменя Заповед № ЗМФ – 1027 от 16.08.2010 г. на министъра на 

финансите, публикувана в бр.160 на в.”Дневник” и бр.1902 на в.”Телеграф” от 20.08.2010 г. 
 
 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 
 

/СИМЕОН ДЯНКОВ/ 


