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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията” 

 

ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за 

изменение на Валутния закон 

 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията” съгласува 

постъпилата с Ваш изх. № 03-00-589/ 03.08.2018 г. частичната предварителна оценка на 

въздействието на проект на Закон за изменение на Валутния закон, със следните препоръки: 

Коригиране на датата на изготвяне на частичната предварителна оценка на въздействие. 

В полето „За включване в законодателната програма на Министерски съвет” следва да 

остане само информацията за периода за внасяне на проекта в МС. 

Относно раздел „Дефиниране на проблема” 

Предлагаме в точка 1. накратко да се дефинират конкретните проблеми, които ще се 

решават, напр. излизане на България от списъка на Европейския съюз за целите на 

Сертификационната схема на Кимбърлийския процес (ССКП), наследени регулаторни 

политики, неотговарящи на съвременните условия, свързани с предоставянето на 

административната услуга от Министерството на финансите (МФ) – издаване на 

удостоверения за регистрация на лица, осъществяващи дейността по добиван, преработване и 

сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и др. 

 Относно подраздел 1.1. „Кратко описание на проблема и причините за неговото 

възникване” 

 В този подраздел следва да се посочи, връзката между проблемите и факторите, които 

ги причиняват, например да се обясни какви са последствията от излизането на България от 

ССКП. Ако това е проблем, то как може да се реши и свързан ли е по някакъв начин с 

прехвърлянето на регистрацията на лицата, извършващи дейности с благородни метали и 
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скъпоценни камъни от Министерството на финансите към Министерството на икономиката 

(МИ). 

 Относно подраздел 1.2. „Описание на проблемите и на възникналите 

обстоятелства, които налагат промяна” 

Предлагаме дефинираните проблеми да бъдат допълнително пояснени, като се засегнат 

следните въпроси: ще останат ли някакви функции на МФ, свързани с добиването, 

преработването и сделките с благородни метали и скъпоценни камъни след промяната на 

Валутния закон; как ще бъдат засегнати лабораториите, регистрирани в Министерството на 

финансите, като и лицата, притежаващи необходимата квалификация и експертен опит за 

издаването на сертификатите. 

Напомняме, че предоставянето на налична статистика или конкретни данни е от 

съществено значение за извършването на предварителната частична оценка на въздействието. 

Относно раздел „Варианти на действия”  

Информацията във Вариант 0 „Без действие” следва да бъде допълнена, като се опишат 

негативните тенденции, които биха продължили да се наблюдават, ако не се предприемат 

действия за преодоляването на дефинирания проблем.  

Във Вариант 1 „Приемане на Закон за изменение на Валутния закон” е необходимо се 

даде допълнителна информация, като се посочат всички процедури и конкретни стъпки, които 

ще бъдат предприети, за да се осъществи прехвърлянето на регистъра от едната институция 

към другата. Предлагаме да се изложат убедителни доводи и аргументи, че Министерство на 

икономиката е институцията, която трябва да поеме тези функции, свързани с водене на 

регистър и контрол на дейностите по добиване, преработване и сделки с благородни метали и 

скъпоценни камъни и изделия със тях. Подробното описание на предлаганите действия е от 

съществено значение за определяне на въздействията върху заинтересованите страни и за 

избора на вариант на действие.   

Относно раздели „Негативни въздействия” и „Положителни въздействия” 

За пълното представяне на потенциалните въздействия в тези два раздела, следва да се 

разгледат негативните и положителните въздействия на предлаганите варианти за действие 

върху всички заинтересовани страни. 

 Относно раздел „Административна тежест” 

Предлагаме в този раздел да бъде включена информация относно кадровата и ресурсна 

обезпеченост на администрацията на МИ, на които ще им бъде възложено воденето на 

регистъра и използването на съществуващата база данни. За този регистър следва да се изясни 

подходът, който ще бъде възприет при уреждане на отделните процедури, представяне на 

необходимите документи и т.н., така че да бъдат спазени изискванията на Закона за 
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ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност по отношение на регистърното производство. Напомняме, че с писмо на 

МС, изх. № 02.50-3/26.06.2018г., вече сте запознати с мерките за трансформация на модела на 

административно обслужване в България. Съгласно Приложение №1 – Мерки за 

опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за 

ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност за административна услуга 2257 - Издаване на удостоверения за 

регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с 

благородни метали, и скъпоценни камъни, и изделия с и от тях по занятие и извършване на 

вписване в регистър, Валутният закон:  

 не урежда изисквания, необходими за започването и за осъществяването на 

стопанската дейност, за която е въведен режимът; 

 не въвежда изискване да поддържа публичен регистър, съгласно ЗОАРАКСД; 

 не определя правилата за спиране и прекратяване на съответната стопанска 

дейност, съответно за заличаването на лицето от регистъра и обезсилване на 

издаденото удостоверение; 

 не установява изчерпателно особените правила в производството по вписване в 

регистъра и по издаването на удостоверение. 

Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна 

оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  

На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде 

съобразена с препоръките от становището. 

На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 

преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, 

провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. 

 

 ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА” /П/ 

 

 
         АЛЕКО ДЖИЛДЖОВ 

         /Съгласно Заповед № Н-595/16.07.2018 г. / 


