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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

за изменение на
Указа за печатите


(Обн., ДВ, бр. 69 от 1965 г.; изм., бр. 26 от 1988 г., бр. 11 и 47 от 1998 г. и бр. 45 от 2002 г.)



§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“Право на ползване на печат с изображението на държавния герб на Република България имат държавните органи и учреждения – Президентът на Република България, Народното събрание, Министерският съвет, министерствата, административните структури по чл. 35 от Закона за администрацията, централните ведомства, прокуратурата, съдилищата и териториалните органи на власт.”
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 2. Член 13 се отменя.
§ 3. В чл. 18 думите “Органите на народната милиция” се заменят с “Полицейските органи”, след думата "щемпелите" се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 4. В чл. 20 думите “органите на народната милиция” се заменят с “полицейските органи”.
§ 5. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “от 1000 до 20 000 лева” се заменят с “от 10 до 50 лева”, поставя се запетая и се добавя “която се налага от полицейските органи по реда на чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“В случаите на оспорване на нарушението или отказ да се плати глобата полицейските органи съставят акт за установяване на нарушението, въз основа на който директорът на съответната регионална дирекция на вътрешните работи издава наказателно постановление по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 6. Навсякъде в указа думите “Народна република България” се заменят с “Република България”, думите “народните съвети” и “общинските народни съвети” - с “общинските съвети или кметовете”, думите “областните народни съвети” - с “областните управители” и думите “Министерството на икономиката и планирането” - с “Българската народна банка”.
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на ……………………… 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.





ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение
на Указа за печатите




Предлаганите изменения имат за основна цел да бъде отменен един разрешителен режим, въведен с чл. 13 от Указа за печатите. 
Актуалният анализ на този режим, извършен от междуведомствена работна група, определена от Министерския съвет, показва, че режимът е в категорията на затрудняващи осигуряването на оптимална бизнессреда, поради което е препоръчително да се отмени.
В предлагания законопроект се съдържат само необходимите за отменяне на режима изменения, свързаните с тях терминологични уточнения и изменения на административно-наказателните разпоредби с оглед съобразяване с текстовете на Закона за административните нарушения и наказания (чл. 39 и 60), така че оправомощените с указа органи по контрол  – полицейските, да могат да го осъществяват.
Актуализирани са размерите на глобите, предвидени в чл. 22 от Указа за печатите.

Като нормативен акт, приет през 1965 г., Указът за печатите  по своето съдържание и структура не съответства на Конституцията и действащото законодателство. Необходимо е уреждането на кръга обществени отношения, които са негов предмет, да се направи по съвършено нов начин, с нов закон, съответстващ на Конституцията на Република България и на специалните закони - Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за администрацията, но това е бъдеща задача. С този законопроект се предлагат само най-належащите изменения до приемането на нов закон, с който ще се отмени твърде остарялата и в голямата си част неприложима уредба в указа.

Въз основа на изложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме предложения законопроект.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)



