

2



мб-ЦД		8RH656.DOC
мб-ЦД
8RH656.DOC

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 Валутния закон

(Обн., ДВ,  "apis://Base=NORM&DocCode=4345001&Type=201"бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп.,  "apis://Base=NORM&DocCode=4345002&Type=201"бр. 45 от 2002 г.,  "apis://Base=NORM&DocCode=4345003&Type=201"бр. 60 от 2003 г.,  "apis://Base=NORM&DocCode=43455105&Type=201"бр. 36 от 2004 г.,  "apis://Base=NORM&DocCode=43450643&Type=201"бр. 105 от 2005 г.,  "apis://Base=NORM&DocCode=43450654&Type=201"бр. 43, 54 и 59 от 2006 г.,  "apis://Base=NORM&DocCode=434511016&Type=201"бр. 24 от 2009 г.,  "apis://Base=NORM&DocCode=434511023&Type=201"бр. 16, 23 и 96 от 2011 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 63, 92 и 103 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „финансите“ се заменя с „икономиката“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В Министерството на икономиката се води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. За вписването в регистъра се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.“
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, буква „б“ думите „и лицата по чл. 13, ал. 1“ се заличават.
2. Създава се нова т. 3:
„3. Министърът на икономиката или оправомощено от него лице може:
а) да издава писмени предписания за отстраняване на нарушенията в определен от него срок;
б) да прилага принудителна административна мярка запечатване на търговския обект на лицата по чл. 13, ал. 1, които не са банки.“
§ 3. В чл. 18  ал. 10 се изменя така:
„(10) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1-3, 5 и 6 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица. Актовете за установяване на нарушенията по ал. 4-6 се съставят от оправомощени от министъра на икономиката длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица.“

§ 4. В § 9 от Преходните и заключителните разпоредби след думите „министъра на финансите“ се добавя „министъра на икономиката“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Издадените до влизането в сила на този закон удостоверения за вписване в регистъра по чл. 13, ал. 2 запазват своята валидност.
(2) Неприключилите към датата на влизането в сила на този закон производства пред Министерството на финансите по вписване в регистъра по чл. 13, ал. 2 се довършват от Министерството на икономиката.
§ 6. В срока по § 7:
1. Министерският съвет привежда наредбата по чл. 13, ал. 3 в съответствие с този закон.
2. Информацията от регистъра по чл. 13, ал. 2 (информационна система „Благородни метали и скъпоценни камъни“), документите по неприключилите производства, както и архивът, съхраняван в Министерството на финансите, се предават на Министерството на икономиката.
§ 7. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.


Законът е приет от 44-ото Народно събрание на ……………..…... 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение на Валутния закон


В Министерството на финансите се извършва регистрация и се издават удостоверения на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 от Валутния закон. Дейността е остатък от отменения Закон за сделките с валутни ценности и за валутния контрол, когато Министерството на финансите е упражнявало цялостен валутен контрол в страната. Променените икономически отношения след 1990 г. изискват преосмисляне на регулаторните политики и съобразяването им със съвременните тенденции за развитие на съответната област. Секторът на обработката и търговията с благородни метали и скъпоценни камъни е значително повлиян от съвременните технологии. Това налага цялостно преосмисляне на регулаторната рамка. 
Функциите на Министерството на финансите са основно в областта на планирането и управлението на публични средства, което е извън провеждането на държавната политика, включително регулация, в конкретния икономически сектор. В същото време предвиденият във Валутния закон регистрационен режим цели създаване на определени изисквания към икономическите субекти с цел регулиране на икономическите отношения и осигуряване на защита на потребителите. 
Изложеното налага да бъдат извършени законодателни промени, чрез които регистрацията и контролът на лицата, които извършват дейност с благородни метали и скъпоценни камъни, да бъдат извършвани от Министерството на икономиката, като орган, който провежда и координира държавната политика за защита на потребителите; орган, който ръководи разработването, организира и координира осъществяването на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти; орган, който разработва и предлага икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти; орган, разработващ националните политики в областта на надзора на пазара, стандартизацията и метрологията.
С предлаганите промени във Валутния закон се цели Министерството на икономиката да поеме регистрационния режим за лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие. Прехвърлянето на регулаторни функции към администрация, която има функционална компетентност в областта на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти и която провежда и координира държавната политика за защита на потребителите, ще допринесе за адекватното регулиране на икономическите отношения в сектора, както и до привеждане на регулациите за защита на потребителите в съответствие със съвременните тенденции в търговията с благородни метали и скъпоценни камъни.
Валутният закон също така предвижда Министерството на финансите да потвърждава и издава сертификати по Схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международната търговия с необработени диаманти и за физическата проверка на пратките/партидите с необработени диаманти. От 26 януари 2016 г. България излезе от списъка на органите на Европейския съюз за целите на Сертификационната схема на Кимбърлийския процес (ССКП) за международна търговия с необработени диаманти, поради което България, съответно Министерството на финансите, вече няма правомощия да издава потвърждения за внос и сертификати за износ на необработени диаманти. Това налага извършването на промяна на чл. 13, ал. 2 от Валутния закон, която предвижда отпадане на разпоредбите, отнасящи се до издаване на потвърждения за внос и сертификати за износ по ССКП за международна търговия с необработени диаманти.
Предложените промени във Валутния закон няма да изискват допълнителни финансови средства както от държавния бюджет, така и от лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях.
С предложените промени не се въвеждат разпоредби на актове на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското законодателство.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


№……….………………….

……………………. 2018 г.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2018 г. проект на Закон за изменение на Валутния закон.

Приложения: 
1. Мотиви към проекта на Закон за изменение на Валутния закон.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.



МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Бойко Борисов)

