М О Т И В И
към проект на 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
Предложеният проект на 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 (Наредба № 4 от 2003 г.) е разработен от една страна във връзка с
Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване
на административната тежест върху гражданите и бизнеса, а от друга страна във връзка
с измененията в Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност и Валутния закон, в сила от 1
януари 2018 г. Законът за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност предвижда, че когато в
нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице,
необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния
административен орган. Съгласно Валутния закон обстоятелствата относно съдимостта
на българските граждани се установяват служебно.
В тази връзка с проекта на наредба се предлага премахване на изискването за
представяне на свидетелство за съдимост за физическите лица - търговци, както и
членовете на управителните или контролните органи и неограничено отговорни
съдружници в юридическите лица, които подават заявление за вписване в публичния
регистър на лицата, които извършват дейност като обменно бюро, когато тези лица са
български граждани. Целта на предложението е свързана с намаляване на
административната тежест при вписване в регистъра на обменните бюра по реда на
Наредба № 4 от 2003 г. чрез отмяна на задължението за предоставяне на свидетелство
за съдимост за български граждани. Предвижда се при подаване на заявлението за
лицата, които са български граждани, да се предоставя копие от личната карта или
декларация относно данните от личната карта, въз основа на които Националната
агенция за приходите служебно да установи обстоятелствата относно съдимостта чрез
издаване на електронно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от
2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. Тъй като
електронно служебно свидетелство за съдимост се издава само по отношение на
български граждани, родени в Република България, за които не е издаден бюлетин за
съдимост, проектът на наредба предвижда в тези случаи лицата да предоставят
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 да може да бъде
изпълнено законовото изискване за служебно установяване на обстоятелствата относно
съдимостта им. По желание, вместо декларация с посочените данни, лицата могат да
представят свидетелство за съдимост.
За чуждите граждани се запазва изискването на действащата наредба за
предоставяне на свидетелство за съдимост. С цел прецизиране на съществуващото
изискване са детайлизирани правилата относно установяването на обстоятелствата за
съдимостта им. За чужди граждани, които имат личен номер на чужденец, се изисква
предоставянето на свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба № 8 от 2008
г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост. В останалите
случаи чуждите граждани следва да представят свидетелство за съдимост или
аналогичен документ, издаден съгласно националното им законодателство не по-рано
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от 6 месеца от датата на представянето му. Предвижда се възможност за подаване на
декларация за липса на осъждане, когато съгласно националното законодателство не се
издава официален документ за съдимост.
Предлага се също така да бъде допълнена разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от
наредбата, като се предвижда 14-дневният срок за вписване в публичния регистър да
тече от постъпването на всички изискуеми документи, включително когато това става
по служебен път. Целта на предложението е разпоредбата на чл. 8, ал. 2 да се прецизира
с оглед практическото прилагане на изменението в чл. 6, ал. 3, т. 7 от наредбата.
С проекта се предлага още да бъдат актуализирани Приложение № 5 към чл. 11,
ал. 1 и Приложение № 6 към чл. 11, ал. 3 съобразно промененото лого на Националната
агенция за приходите.
В резултат от въвеждането на предложените изменения, се очаква намаляване на
административната тежест за лицата, заявили вписване в регистъра на лицата, които
извършват дейност като обменно бюро по реда на Наредба № 4 от 2003 г., спестяването
на времеви и финансов ресурс.
Предложените промени в Наредба № 4 от 2003 г. няма да доведат до
необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета.
С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не
се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
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