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Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на 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 

 

 

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, предлагам на Вашето внимание проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на 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 МС от 2004 г., (Обн. - ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм., бр. 104 

от 2005 г.; бр. 76 от 2007 г., бр. 14 от 2012 г.; бр. 12 от 2015 г.; бр. 18 от 2019 г.). 

В изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за 

приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване е 

необходимо да се коригират някои текстове на Наредбата с цел подобряване на 

административното обслужване за гражданите и бизнеса и привеждане на 

законодателството в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност. 

В действащата сега Наредба 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 е въведено изискване за предоставяне на информация, която следва 

да се събира по служебен път от Министерство на икономиката. В тази връзка в 



проекта отпада изискването при подаването на документи за регистрация да се 

прилага регистрационно удостоверение или карта за идентификация, 

удостоверяващи код по БУЛСТАТ и договорът за регистрираните дружества по 

Закона за задълженията и договорите. Детайлизирани са разпоредби, касаещи 

издаването на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от 

Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за 

съдимост (Обн. - ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г., бр. 58 от 2014 

г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г.), както и правилата за спиране и прекратяване 

на стопанска дейност, съответно за заличаването на лицето от регистъра и 

обезсилване на издаденото удостоверение. 

С приемането на акта се очаква да бъдат постигнати следните резултати: 

1. Подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса; 

2. Привеждане на законодателството в съответствие с изискванията на Закона 

за ограничаване на административното регулиране и административния контрол 

върху стопанската дейност. 

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни 

разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на 

Министерството на икономиката за 2019 г. и следващите години. Предложеният 

проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, поради което към 

него е приложена финансова обосновка за актове, които не водят до въздействие 

върху държавния бюджет, съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, б. „б“ от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

С проекта на постановление не се транспонират актове на ЕС, поради което 

не е необходимо да бъде изготвена таблица за съответствието с правото на ЕС. 

По проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на 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 са проведени обществени консултации съгласно чл. 26, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове, като проектите на Постановление, докладът до 

Министерския съвет, частична предварителна оценка на въздействието и становище 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ към МС са публикувани на 

интернет страницата на Министерството на икономиката и на Портала за обществени 

консултации, със срок за предложения и становища 30 дни. В съответствие с чл. 26, 

ал. 5 от Закона за нормативните актове справката за постъпилите предложения 

заедно с обосновка за неприетите предложения в резултат на проведените 

обществени консултации е публикувана на интернет страницата на Министерството 

на икономиката и на Портала за обществени консултации.  

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на 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 е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени. Приложена е 

справка за отразяване на получените становища.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.32, ал.1 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам 

Министерският съвет да приеме приложения проект на постановление. 

 

С уважение, 

 

 

 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 

 

 

 


