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ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския
съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.
В изпълнение на § 7, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Валутния закон (ДВ, бр. 93 от 2018 г.) с проекта на постановление
се цели привеждане на подзаконови нормативни актове в съответствие със законовите
промени. Предложени са изменения и допълнения на устройствените правилници на
Министерството на финансите и Министерството на икономиката, 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, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от
2004 г. (Наредбата), и Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на
Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление №
55 на Министерския съвет от 1993 г. (Тарифата).
Измененията в устройствените правилници са свързани с промяна на функциите на
двете министерства и прехвърляне на експертни длъжности, необходими за извършване на
дейността по регистрация, от Министерството на финансите в Министерството на
икономиката.
Предоставянето на услугата за издаване на удостоверения на лицата, които извършват
дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие в
Министерството на финансите е обезпечено с 3 щатни бройки в дирекция „Международни
финансови институции и сътрудничество“. С проекта на постановлението се предлага тези
бройки да бъдат прехвърлени в дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ на
Министерството на икономиката. Прехвърлянето на бройките се предлага в съответствие с чл.
87а от Закона за държавния служител и осигурява поемащата дейността администрация,
Министерството на икономиката, със съответния експертен капацитет за обезпечаване на
предоставянето на услугата. По този начин се цели създаване на условия за непрекъсваемост
на процеса по издаване на удостоверенията на лицата осъществяващи дейности с благородни
метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие с оглед минимални негативни

ефекти от прехвърлянето на дейността от една администрация в друга. С преминаването на
дейността числеността на персонала на Министерството на финансите ще бъде намалена с 3
щатни бройки.
С предвидените изменения и допълнения на Устройствения правилник
на
Министерството на икономиката се актуализират функциите и се обезпечава с необходимия
допълнителен персонал специализираната дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“
на министерството с оглед изпълнение на функциите по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон.
Изпълнението на тези функции, които преминават от Министерството на финансите към
Министерството на икономиката, е обезпечено с 3 щатни бройки, с които ще бъде увеличен
съставът на посочената дирекция на Министерството на икономиката, числеността на
служителите в която от 13 ще се промени на 16, респективно общата численост на
министерството от 635 ще се промени на 638.
Промените
в
Наредбата
предвиждат
прехвърлянето
на
регистрацията,
административното регулиране и контрола на лицата, които извършват дейност с благородни
метали и скъпоценни камъни и изделия от тях, от Министерството на финансите в
Министерството на икономиката. Отменят се и 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.
В Тарифата се отменят такси, свързани с издаването на удостоверения от
Министерството на финансите на лицата, които извършват дейност с благородни метали и
скъпоценни камъни и изделия с от тях по занятие. Събирането на тези такси от
Министерството на икономиката ще бъде уредено с отделен акт на Министерския съвет.
С оглед обезпечаване на процеса по хармонизиране на българското законодателство с
правото на ЕС, както и прецизиране и актуализиране на националната правна рамка при
отчитане на най-добрите практики в Европейския съюз в областта на финансовите пазари и
финансовите услуги, в Устройствения правилник на Министерството на финансите се
предлагат промени във функциите на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ и
увеличаване на числеността на персонала на дирекцията с 2 щатни бройки за сметка на на
намаляване на числения състав на дирекция „Международни финансови институции
сътрудничество“. Също така е включена допълнителна функция на дирекция „Национален
фонд“, произтичаща от Решение № 883 на Министерския съвет от 2018 г., съгласно което на
дирекцията е възложено да извършва проверки по смисъла на параграф 4, първа алинея, буква
а) на член 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 г. Предвидено е и прецизиране на функциите на дирекция „Правна“ в аспекта
на статута на дирекцията в структурата на Министерството на финансите.
Към проекта на постановление е приложена съответната финансова обосновка за
актове, които оказват пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет в текущата
и/или следващите 3 години съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „а“ от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация.
С предложения проект на постановление не се въвеждат разпоредби на актове на
Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с
европейското законодателство.
Проектът на Постановление на Министерския съвет изменение на нормативни актове е
съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, като получените становища са отразени в приложената справка.
Проектът на постановление е публикуван на интернет страницата на Министерството
на финансите и на Портала за обществени консултации за период от 30 дни. Получените
предложения в хода на обществената консултация са отразени в приложена справка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 4 т. 1 от Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
приеме приложения проект на постановление.
Приложение:
1. Проект на Постановление на Министерския съвет;
2. Частична предварителна оценка на въздействието;
3. Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“;
4. Финансова обосновка;
5. Проект на съобщение за средствата за масово осведомяване;
6. Съгласувателни писма и становища;
7. Справка за отразяване на получените становища.
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