
Проект! 
 

Наредба № ________ от ___________ 2012 г. 
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 

 
(обн., ДВ, бр. 74 от 2003 г., попр., бр. 86 от 2003 г., изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., доп., 
бр. 57 от 2005 г., изм., бр. 29 от 2008 г., изм. и доп., бр. 48 от 2012 г. ) 
    

§ 1. В чл. 4, изречение второ думите „до 20 % ” се заменят с „до 5 %”. 
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения: 
1. В т. 1 след думите „всяко помещение” се добавя „в масивна сграда”; 
2. Създава се т. 4: 
„4. „Масивна сграда“ е сграда на основното застрояване, която е: с частични 

стоманобетонни елементи; с едропанелна конструкция; с носещи тухлени стени и 
изцяло монолитни или сглобяеми стоманобетонни подови конструкции; или със 
сглобяеми скелетни и рамови стоманобетонни конструкции, пакетно-повдигани плочи, 
едроплощен и пълзящ кофраж, скелетно-безгредови конструкции, специална 
конструкция (стоманени и др.)“ 

§ 3. В Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 и 4 след т. 10 се създава следното 
изречение:  

„Декларирам, че гореописаният/те обект/обекти за обмяна на валута се намират 
в масивни сгради.” 

§ 4. В Приложение № 4 към чл. 6, ал. 7 след приложенията се създава следното 
изречение:  

„Декларирам, че гореописаният/те в т. 5 обект/обекти за обмяна на валута се 
намират в масивни сгради.” 

 
Преходни и заключителни разпоредби  

 
§ 5. (1) В 14-дневен срок от влизането на наредбата в сила лицата, извършващи 

дейност като обменно бюро, декларират пред Централното управление на 
Националната агенция за приходите, че вписаният/те обект/обекти за обмяна на валута 
се намират в масивни или други сгради. 

(2) В едномесечен срок лицата, извършващи дейност като обменно бюро, са 
длъжни да върнат в Централното управление на Националната агенция за приходите 
издадените удостоверения за обект/обекти, които не се намират в масивни сгради.  

§ 6. Лицата, извършващи дейност като обменно бюро, привеждат дейността си в 
съответствие с изискванията на § 1 в 7-дневен срок от влизането й в сила, а с 
изискванията на § 2 - в едномесечен срок от влизането на наредбата в сила. 

§ 7. Заявленията за вписване в публичния регистър, подадени до влизане в сила 
на тази наредба, запазват действието си, като в срока по § 5, ал. 1 заявителят подава 
декларация, че обектът/обектите за обмяна на валута се намира/т в масивна сграда. 

 
 
 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: 

СИМЕОН ДЯНКОВ 
 


