СПРАВКА
за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект на Постановление на Министерския съвет
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Участник в обществената
консултация

goldstone 999

Предложение/мнение
Изискването в чл. 2, ал. 2, т. 4 да се предоставя копие
от личната карта или декларация относно данните от
личната карта с цел служебно установяване на
обстоятелствата относно съдимостта ще доведе до
излишно предоставяне на ненужна информация.
Ползването на регистрите за съдимост може да се
извършва въз основа на предоставен ЕГН на лицата и
изявление, за какви цели се предоставя.

Приема/не приема
предложението/мнението
Не се приема

Мотиви
По отношение предоставянето на лична карта или
декларация относно данните от личната карта с
цел установяване на обстоятелства относно
съдимостта или алтернативата да се предоставя
ЕГН и изявление за каква цел се предоставя,
следва да се има предвид, че съгласно чл. 35б от
Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и
организацията на дейността на бюрата за
съдимост се изисква само ЕГН на лицата.
Същевременно, предложената в проекта редакция
предоставя възможност алтернативно на
предоставянето на копие от личната карта да се
декларират данните, съдържащи се в личната
карта, необходими за служебно установяване на
съответствие на ЕГН и информация за име,
презиме и фамилия на лицето.

В чл. 41, ал. 3 да се предвиди, че държавните марки са
приложение към наредбата и се предлагат за
утвърждаване от министъра на икономиката.

Не се приема

Уредба се съдържа в чл. 41, ал. 4 от наредбата.

В чл. 44, ал. 4 да се заличи „утвърдени от министъра
на финансите“.

Не се приема

Текстът кореспондира с чл. 41, ал. 3 и 4 от
наредбата.

В чл. 52 Министерство на финансите да се замени с
Министерство на икономиката.

Приема се по принцип

В чл. 63 ал. 3 и 4 да се запазят. Пратки необработени
диаманти ще има и в бъдеще и е добре да има,
отговорни експерти, които да ги идентифицират.
Възможна редакция „Лицата, притежаващи
необходимата квалификация и експертен опит,
регистрирани по реда на ал. 1 и 2 и определени със
заповед на министъра на икономиката, извършват
идентифициране на партиди необработени диаманти“.

Не се приема

Замяната се извършва на основание § 3, т. 14 от
проекта на постановление.
Законът за изменение и допълнение на Валутния
закон отменя разпоредбите, отнасящи се до
издаване на потвърждение за внос и сертификати
за износ по Сертификационната схема на
Кимбърлийския процес (ССКП) за международна
търговия с необработени диаманти с цел
отразяване на излизането през 2016 г. на България
от списъка на органите на Европейския съюз за
целите на ССКП за международна търговия с

необработени диаманти.
Промените на чл.64 ще създадат проблеми по
отношение на санкциите, предвидени във Валутния
закон.

Приема се

Отразено в проекта на постановление.

Чл. 66 и чл. 67 следва да се запазят във връзка с
изискванията на Регламент (ЕО) 2368/2002 на Съвета
към националното законодателство на страните
членки. Чл.68 да се запази в необходимия обем.
Примерна редакция „Министерство на икономиката
си сътрудничи с Европейската комисия , комитета по
чл.22 от Регламент (ЕО) 2368/2002 на Съвета , с
другите органи наЕвропейския съюз, с компетентните
органи на страните - членки на Кимбърлийския
процес извън Европейския съюз, с държавните власти
на други страни, отговорни за изпълнението на
задачите в рамките на сертификационната схема за
необработени диаманти, със Секретариата на
Кимбърлийския процес и с международни
организации,които изпълняват задачи, свързани със
ССКП“.

Не се приема

Законът за изменение и допълнение на Валутния
закон отменя разпоредбите, отнасящи се до
издаване на потвърждение за внос и сертификати
за износ по Сертификационната схема на
Кимбърлийския процес (ССКП) за международна
търговия с необработени диаманти с цел
отразяване на излизането през 2016 г. на България
от списъка на органите на Европейския съюз за
целите на ССКП за международна търговия с
необработени диаманти.

Нов член: „Агенция "Митници" предоставя
ежемесечно на Министерство на икономиката
подробна статистическа информация за всички
пратки/партиди от внос, износ и транзит на
необработени диаманти във, от и през територията на
страната“.

Не се приема

Законът за изменение и допълнение на Валутния
закон отменя разпоредбите, отнасящи се до
издаване на потвърждение за внос и сертификати
за износ по Сертификационната схема на
Кимбърлийския процес (ССКП) за международна
търговия с необработени диаманти с цел
отразяване на излизането през 2016 г. на България
от списъка на органите на Европейския съюз за
целите на ССКП за международна търговия с
необработени диаманти.

Чл. 86, 87 и 88 да се запазят с промяна на
институцията, получаваща информацията.

Приема се

Отразено в проекта на постановление.

Приложение 3 следва да отпадне, т.к. предполага
събирането на чувствителни лични данни, които не са
необходими за целите на Наредбата.

Не се приема

В приложение № 3 няма лични данни, а и
отпадането няма да съответства на Валутния
закон.

Проектът следва да се съгласува с ЕК за съответствие
с регламентите.

Не се приема

Не е посочен конкретен регламент

В Устройствения правилник на МИ да се предвидят
нови функции:
- Подпомага министъра на икономиката при
осъществяваване на методическо ръководство и
координация при разработване на нормативни актове
в областта на валутното законодателство в рамките на
неговите компетенции.
- Подпомага министъра на икономиката при
осъществяване на сътрудничеството с Европейската
комисия комитета по чл. 22 от Регламент (ЕО)
2368/2002 на Съвета, с другите органи на Европейския
съюз при изпълнението на изискванията на
Регламента.

Не се приема

В § 2 от проекта на постановление са предложени
необходимите изменения и допълнения в
Устройствения правилник на Министерството на
икономиката, които произтичат от промените във
Валутния закон и Наредбата за условията и реда
за вписване в регистъра и за изискванията към
дейността на лицата, които осъществяват дейност
по добиване, преработване и сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни и изделия със и от
тях по занятие.

