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ДО
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОТНОСНО: проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за
реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г., изм.
с Решение № 5465 от 2006 г. на ВАС - бр. 45 от 2006 г., изм. и доп., бр. 111 от 2013 г., изм.
с Решение № 5080 на ВАС от 2015 г. - бр. 42 от 2015 г., изм. и доп., бр. 16 от 2016 г.)

ДОКЛАД
от Любомир Талев – директор на дирекция „Съвет по законодателство“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
С Ваша заповед № ЛС-13-18/05.02.2019 г. е сформирана работна група с
представители на Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и
Министерството на икономиката, която има за задача да изготви проект за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. с оглед на синхронизиране на разпоредбите й със
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол
върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД). Срокът за изпълнение е определен на 28.02.2019
г.
Като резултат от дейността на работната група, представям на Вашето внимание
проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор,
квалификация и контрол върху синдиците (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г., изм. с Решение №
5465 от 2006 г. на ВАС - бр. 45 от 2006 г., изм. и доп., бр. 111 от 2013 г., изм. с Решение №
5080 на ВАС от 2015 г. - бр. 42 от 2015 г., изм. и доп., бр. 16 от 2016 г.). Наредба № 3 от
2005 г. е издадена от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра
на финансите.
С проекта се предлага Наредба № 3 от 2005 г. да бъде допълнена, като в чл. 5, ал. 2,
т. 4 след думите ,,свидетелство за съдимост‘‘ се добави ,,ако кандидатът не е български
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гражданин‘‘. Предвижда се Наредбата да влезе в сила от деня на обнародването й в
,,Държавен вестник‘‘.
Съгласно чл. 5, ал. 4 от ЗОАРАКСД, 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.
В мотивите към Закона за допълнение на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
(№ 702-01-28 от 10.10.2017 г., 44-то НС) изрично се отбелязва, че чрез изменението на
ЗОАРАКСД се цели забрана за наличието на изискване за представяне на свидетелство за
съдимост, установено в подзаконови актове. С въведените законови изменения се
установява принципът на служебно събиране на информация относно съдебния статус на
физическите лица.
С §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на
ЗОАРАКСД е създадена нова ал. 5 в чл. 36 от Административнопроцесуалния кодекс със
следното съдържание: „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.“
По посочените съображения се налага предложеното допълнение, за да се постигне
съответствие на Наредбата със законовото изискване.
Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет.
С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз.
Предвид изложеното, предлагам да одобрите доклада и проекта на Наредба за
допълнение на Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците и на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове същите да
бъдат публикувани на интернет страниците на Министерството на правосъдието,
Министерството на икономиката, Министерството на финансите и на Портала за
обществени консултации, като на заинтересованите лица се предостави 30-дневен срок за
предложения и становища по проекта.
Приложение:
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за
подбор, квалификация и контрол върху синдиците (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г., изм. с
Решение № 5465 от 2006 г. на ВАС - бр. 45 от 2006 г., изм. и доп., бр. 111 от 2013 г., изм. с
Решение № 5080 на ВАС от 2015 г. - бр. 42 от 2015 г., изм. и доп., бр. 16 от 2016 г.).

С УВАЖЕНИЕ,
ЛЮБОМИР ТАЛЕВ
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