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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

Проект! 

 

ДО 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 

 
Д О К Л А Д 

 
от Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите 

 
ОТНОСНО: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение 

на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 
 В съответствие с чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 
на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на 
Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпечатване 
и контрол върху ценни книжа. 
 Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и 
реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа е част от Плана за изпълнение на мерките 
за оптимизация на държавната администрация, чрез премахване и облекчаване на 
административните услуги. 

Основните промени, които се предлагат, са следните: 
- отпада изискването за прилагане на копие от разрешението за организиране на 

хазартни игри при подаване на заявка за издаване на одобрение за печат на ценни книжа и се 
регламентира получаването му по служебен път от Държавната комисия по хазарта; 

- отпада изискването за  прилагане на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс при подаване на заявка за издаване на одобрение за печат 
на ценни книжа. 

Предложените промени водят до облекчаване на административната тежест за 
бизнеса и гражданите чрез намаляване броя на изискваните документи за издаване на 
одобрение за отпечатване на ценни книжа. 

Направени са и предложения с редакционен и правно-технически характер, които 
целят прецизиране на разпоредбите. 

Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на 
Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското 
право. 

Предлаганите промени няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху 
държавния бюджет, поради което не се налага изготвянето на финансова обосновка съгласно 
чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация. 



На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет 
и на неговата администрация, проектът на постановление е изпратен за съгласуване, като 
получените становища са разгледани и отразени в проекта на постановление на 
Министерския съвет и в проекта на наредба, съгласно приложената справка. 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
 

С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник 
на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да 
разгледа и приеме приложения проект на Постановление за изменение и допълнение на 
Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. 

 
Приложения: 1. Проект на постановление; 
    2. Справка за отразяване на получените становища; 

  3. Съобщение за средствата за масово осведомяване; 
  4. Материалите по т.1 и 3 на електронен носител. 
 

 
 
 
 
 
 
СИМЕОН ДЯНКОВ 
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-
ПРЕДСЕДАТЕЛ И 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


