РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Проект!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №............
от......................2011 година

ЗА изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и
контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от
1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашния текст става ал.1 и в него т.2 се изменя така:
„2. са под формата на билети или други удостоверителни знаци (квитанция, талон и
др.), съдържат най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и служат за
отчитане на продажби на стоки или услуги, с изключение на данъчните документи по
смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, или”.
2. Създава се ал. 2:

„(2) Ценните книжа по ал. 1, т. 2, съдържат трайно вписана при отпечатването
номинална стойност, или се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра.”
§ 2. Заглавието на раздел ІІ се изменя така:
„Режим за отпечатване на ценни книжа, издавани от държавен орган”.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „в които това изрично се отбелязва” се заличават.
2. Изречение второ се изменя така: „Върху ценните книжа, издавани от
Министерството на финансите, с изключение на държавните таксови марки, се изписва
„Министерство на финансите”.
§ 4. Заглавието на раздел ІІІ се изменя така:
„Одобрение на заявки за отпечатване на ценни книжа”.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „хазартни игри” се добавя „и притежава разрешение за
извършване на такава дейност от Държавната комисия по хазарта”.
2. В ал.2 т.1 и 3 се отменят.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Държавната комисия по хазарта изпраща по служебен път копие от разрешението
за организиране на хазартни игри и подробна информация относно утвърдените ценни
книжа.”
§ 6. В чл. 11, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавят думите „върху който задължително се
отбелязва наименованието на издателя”.
2. Точка 3 се отменя.
§ 7. В чл. 14, ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато заявката не съдържа необходимите сведения или когато е необходима
допълнителна информация по чл. 12, заявителят се уведомява писмено. В тези случаи срокът
по ал. 1 започва да тече от датата на постъпването на документите, с които се отстраняват
недостатъците на заявката или се предоставя информацията.”
§ 8. Заглавието на раздел ІV се изменя така:
„Заявяване на ценни книжа”.

§ 9. В чл. 18 ал. 2 се отменя.
§ 10. В чл. 28, ал. 2 думите „цената на отпечатването и” се заличават, а думите „са
платени” се заменят с „е платена”.
§ 11. В чл. 29, ал. 1 думите „които са свързани с изпълнението на данъчни
задължения или са основание за събиране на други държавни вземания” се заменят с „по чл.
2, ал. 1, т. 2”.
§ 12. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В изречение първо след думите „контролните органи” се добавя „по чл. 30, ал. 2”.
2. В изречение второ думите „Ценни книжа, съдържащи данъчна информация и” се
заменят с „Ценните книжа по чл. 2, ал. 1, т. 2”.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЙКО БОРИСОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

