
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
 

ПРОЕКТ! 

 

Закон за изменение на Валутния закон 
 

(обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 

36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 

16, 23 и 96 от 2011 г. и бр. 59 от 2016 г.) 

 

§ 1. В чл. 10а се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Митническите органи водят регистър за пренесените през 

границата на страната парични средства, благородни метали и скъпоценни 

камъни и изделия със и от тях, декларирани съгласно чл. 11, 11а, 11б, 14, 14а и 

14б.“ 

2. Алинея 2 се отменя. 

§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Лицата, които осъществяват дейности по добиване, преработване 

и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по 

занятие, организират и извършват дейността си в съответствие с изисквания, 

определени в наредба на Министерския съвет.“ 

2. Алинеи 2 и 3 се отменят. 

3. В ал. 4, изречение първо, думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 1“.  

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 3. (1) Лицата, които до влизането в сила на този закон извършват 

дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и 

скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие въз основа на вписване в 

публичния регистър по отменената ал. 2 на чл. 13, привеждат дейността си в 

съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1 в срок до три месеца от влизането в 

сила на този закон.  

(2) Заварените към датата на влизането в сила на този закон производства 

по вписване в публичния регистър по ал. 1 се прекратяват. 

(3) Министерският съвет приема наредбата по чл. 13, ал. 1 в срока по § 4. 

§ 4. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му в 

„Държавен вестник“.  

Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ...........2017 г. и е 

подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  НАРОДНОТО  СЪБРАНИЕ: 

 

                                                                                                ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ 
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