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М О Т И В И 

към проекта на Закон за изменение  на Валутния закон 

 

С предлаганите промени във Валутния закон се цели отмяна на регистрационния 

режим за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с 

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

което ще се намалят административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите в 

съответствие със заложените мерки в Стратегията за развитие на държавната 

администрация 2014 – 2020. Отменя се воденето на регистър от митническите органи за 

търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и 

чуждестранни лица и в тази връзка отпада необходимостта от подаването на декларация 

пред митническите органи. 

Съгласно действащата разпоредба на чл.13, ал. 1 от Валутния закон лицата, които 

осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и 

скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, са длъжни да се регистрират в 

Министерство на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността. Условията и 

редът за вписване в регистъра, както и изискванията към дейността на лицата се 

регламентират в наредба на Министерския съвет. 

На първо място анализът на действащата нормативна уредба установява нейното 

несъответствие с чл. 4, ал. 2 и 3 и чл. 16 от Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). 

Посочените разпоредби императивно налагат всички изисквания, необходими за 

започването и за осъществяването на стопанска дейност, както и за извършването на 

отделна сделка или действие, да се уреждат със закон, като с подзаконов нормативен акт 

посочените в закон изисквания биха могли само да се конкретизират. 

Член 13, ал. 1 от Валутния закон определя посочените дейности да се извършват 

при условията на регистрация на съответните лица като условие за извършване на 

стопанската дейност, без да съдържа изискванията, при които едно лице може да бъде 

вписано в регистъра и да му бъде издадено удостоверение, основанията за отказ,особени 

правила в производството по вписване в регистъра и по издаването на удостоверение, 

особените правила за спиране и прекратяване на съответната стопанска дейност, за 

заличаването на лицето от регистъра  и обезсилване на издаденото удостоверение. 

Със законопроекта се предвижда Министерският съвет с наредба да определи 

изискванията, съгласно които лицата следва да организират и осъществяват дейността по 

добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и 

от тях по занятие. Не се предвижда отпадане на изискванията за проверка и маркиране на 

изделията от благородни метали, както и за идентифициране на скъпоценните камъни, с 

което се осигурява защита на гражданите и търговците. 

На второ място регистърът за търговските кредити по износа и вноса и за 

финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица се води за целите на статистиката 

на платежния баланс, но има твърде ограничено приложение тъй като Българска народна 



банка (БНБ) събира информацията от други източници и не е необходимо да я получава 

от Агенция „Митници“. 

На трето място след приемането ѝ за член на Европейския съюз на 1 януари 2007 г. 

Република България е включена в списъка на органите на Европейския съюз за целите на 

Сертификационната схема на Кимбърлийския процес за международна търговия с 

необработени диаманти. Във връзка с това са извършвани дейности по потвърждаване на 

внос на необработени диаманти, издавани са сертификати за изнасяне от Европейския 

съюз на необработени диаманти и в Министерството на финансите е воден регистър на 

лицата, които внасят, изнасят, пренасят или обработват диаманти. 

От 26 януари 2016 г. Република България излезе от списъка на органите на 

Европейския съюз за целите на Сертификационната схема на Кимбърлийския процес  за 

международна търговия с необработени диаманти, поради което България (чрез 

Министерството на финансите) не би могла да издава потвърждения за внос и 

сертификати за износ на необработени диаманти. Поради тази причина със законопроекта 

се предлага отмяна на разпоредбите, отнасящи се до издаване на потвърждение за внос и 

сертификати за износ по ССКП за международна търговия с необработени диаманти.  

Предложените промени във Валутния закон няма да изискват допълнителни 

финансови средства, както от държавния бюджет, така и от лицата, които осъществяват 

дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и 

изделия с и от тях, а ще доведат до намаляване на административната тежест и 

финансовите разходи за лицата, чрез отпадане на таксите по Тарифа 12 - за регистрация, 

промяна в обстоятелства и допълнително вписване на обект или лице. 

С предложените промени не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския 

съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското 

законодателство. 
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