
 

М О Т И В И 

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за 

условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на 

обменните бюра 

  

Причини, които налагат приемането на Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра 

и изискванията към дейността на обменните бюра 

 Извършването на сделки с валута в наличност по занятие е регламентирано на 

ниво закон в чл. 3 от Валутния закон. 

 Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и 

изискванията към дейността на обменните бюра (Наредба № 4 от 2003 г.)  е издадена на 

основание чл. 3, ал. 5 от Валутния закон и с нея се определят условията и редът за 

вписване в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, и 

изискванията към дейността на обменните бюра. 

 Предлаганите с проекта на Наредба изменения и допълнения в Наредба № 4 от 

2003 г. произтичат от необходимостта от съгласуване на уредбата по отношение на 

едно от изискванията за физическите лица - търговци, както и за членовете на 

управителните или контролните органи и неограничено отговорни съдружници в 

юридическите лица по чл. 3, ал. 1 от закона, а именно лицата да не са осъждани за 

умишлено престъпление от общ характер.  

Цели, които се поставят с проекта на акт 

 С предлаганите с проекта на наредба изменения и допълнения се цели постигане 

на по-пълно съответствие на нормативния административен акт със закона. 

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

 За прилагането на предлаганата с проекта на наредба уредба не са необходими 

финансови и други средства. Прилагането на предлаганата уредба не е свързано с 

необходимост от допълнително финансиране от страна на заинтересованите лица Не се 

очаква уредбата да окаже и въздействие върху държавния бюджет. 

 Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива 

 С прилагането на предлаганата с проекта на наредба уредба ще се постигне 

съгласуваност на разпоредбите на Наредба № 4 от 2003 г. със законовата норма на чл. 

3, ал. 2 от Валутния закон. Не се очакват финансови резултати от прилагането на новата 

уредба. 



 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 С проекта на наредба не се въвеждат разпоредби на правото на Европейския 

съюз. 

  


