Проект!

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
(обн., ДВ, бр. 74 от 2003 г.; попр., бр. 86 от 2003 г., изм. и доп., бр. 115 от 2004 г.,
бр. 57 от 2005 г., бр. 29 от 2008 г., бр. 48 и 59 от 2012 г., бр. 36 от 2014 г., бр. 41 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 3 т. 7 се изменя така:
„7. документ за установяване на обстоятелствата относно съдимостта на
физическите лица-търговци, членовете на управителните и контролните органи и
неограничено отговорни съдружници в юридическите лица по ал. 1, както следва:
а) за български граждани, родени в страната - копие от личната карта или
декларация относно данните от личната карта с цел служебно установяване на
обстоятелствата относно съдимостта чрез издаване на електронно служебно свидетелство
за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на
дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 и 15 от
2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г.);
б) за български граждани, за които не е възможно издаване на електронно
служебно свидетелство за съдимост, включително за български граждани, родени в
чужбина - декларация относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от
2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, за служебно
установяване на обстоятелствата относно съдимостта им или по желание на лицето свидетелство за съдимост;
в) за чуждите граждани - свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба №
8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, а когато
нямат личен номер на чужденец – свидетелство за съдимост или друг официален документ
за удостоверяване на липсата на предходно осъждане, издаден съгласно националното им
законодателство не по-рано от 6 месеца от датата на представянето му, или декларация за
липса на осъждане, когато съгласно националното им законодателство не се издава такъв
документ.“
§ 2. В чл. 8, ал. 2 след думата „изискуеми документи“ се поставя запетая и се
добавя „включително по служебен път“.
§ 3. Приложение № 5 към чл. 11, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 11, ал. 1

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. “Княз Александър Дондуков” № 52 Телефон: 0700 18 700 Факс: (02) 9859 3099
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО
№ ................................
Дата на издаване ...........................
Националната агенция за приходите
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(фирма и вид на търговеца)
със седалище: (град, село)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
адрес на управление: (град, област, община, район, ул., №, бл., ап., вх., ет.)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
лица, представляващи търговеца:
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
ЕИК: ...............................................................................................................................................,
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)
Е ВПИСАН/О НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 3, АЛ. 3 ОТ ВАЛУТНИЯ ЗАКОН В ПУБЛИЧНИЯ
РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО, ПОД
№ ..................................

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
............................
“

§ 4. Приложение № 6 към чл. 11, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 6
към чл. 11, ал. 3

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
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ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
1000 София, бул. “Княз Александър Дондуков” № 52 Телефон: 0700 18 700 Факс: (02) 9859 3099

ПРИЛОЖЕНИЕ № ...................
КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА,
ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ КАТО ОБМЕННО БЮРО
№ .............................
Националната агенция за приходите
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:
В публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, на
адрес:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(адрес на обекта за обмяна на валута)
е вписан обект за обмяна на валута, принадлежащ на:
...............................................................................................................................................
(фирма и вид на търговеца съгласно търговската му регистрация)
със седалище: (град, село)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
ЕИК:
...............................................................................................................................................
(определен от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ)

СЛУЖИТЕЛ ПО
ВПИСВАНЕТО: ....................................
“

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
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