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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 
Д О К Л А Д  

от 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 

 
ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на 

Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото 

оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните 

прекурсори 

 
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 Решение на 

Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за 

забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и 

техните прекурсори (ЗЗХОКТХВТП). 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗЗХОКТХВТП е изготвен с цел 

прецизиране на сега съществуващите текстове и във връзка с изпълнението на 

Решение на Министерски съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за 

трансформация на модела на административното обслужване. Целта е да бъдат 

допълнени сега съществуващите административнонаказателни разпоредби, отнасящи 

се до нарушения на спазването на изискванията на чл. 10 от ЗЗХОКТХВТП, 

регламентиращи режима на износ, внос и трансфер на химически вещества и техните 

прекурсори в обхвата на Конвенция за забрана на разработването, производството, 

натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване. 

Приемането на предложения проект ще предвиди и възможност да бъдат налагани 

санкции и в по-маловажни случаи. С цел изпълнението на Решение на Министерски 

съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на 

административното обслужване в проекта е заложено изискването за полагане на печат 

на заявленията и декларациите, които се подават в Междуведомствената комисия за 

експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към 

министъра на икономиката.  
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В преходните и заключителните разпоредби се предлагат изменения и 

допълнения в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на 

изделията и технологиите с двойна употреба свързани с прецизиране на текстове с цел 

тяхното оптимизиране и еднозначното им тълкуване. 

Предложението не води до създаване на нови регулаторни режими. 

Приемането на предложения проект ще доведе до по-голяма яснота при 

прилагането на административнонаказателните разпоредби и осигуряване на 

прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с посочените 

вещества в изпълнение на ангажиментите на страната ни по прилагането на Конвенция 

за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на 

химическо оръжие и за неговото унищожаване. 

По проекта на Решение не се налага да бъде изготвена справка за съответствие 

с европейското право, тъй като актът не съдържа разпоредби, въвеждащи в 

българското законодателство норми на правото на Европейския съюз. 

Мерките по изпълнение на предложения проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на 

изделия и технологии с двойна употреба ще се изпълняват в рамките на утвърдения 

бюджет на Министерство на икономиката за 2019 г. и следващите години, в резултат на 

което няма да доведат до въздействие върху държавния бюджет. Предвижда се 

минимално увеличение на приходите на Министерство на икономиката от наложени 

глоби по административнонаказателните разпоредби, които поради своя минимален 

размер също няма да окажат въздействие върху бюджета. Дружествата осъществяващи 

внос, износ и трансфер на химически вещества попадащи под контрол съгласно 

ЗЗХОКТХВТП е ограничен предвид спецификата и употребата на химическите вещества.     

Законопроектът е публикуван на Интернет страницата на Министерство на 

икономиката за обществено обсъждане, съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за 

нормативните актове, като направените целесъобразни бележки са отразени, съгласно 

приложената таблица. 

Проектът на Решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 

1 от УПМСНА, като направените целесъобразни бележки са отразени, съгласно 

приложената таблица. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 4, т. 1 от Устройствения правилник 

на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам да бъде приет 

приложеният проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на 
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Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за 

контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Проект на Решение на Министерския съвет; 

2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на 

химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и 

техните прекурсори; 

3. Мотиви; 

4. Финансова обосновка; 

5. Съгласувателни писма; 

6. Справка за отразените становища по чл.32 от УПМСНА; 

7. Съобщение за средствата за масово осведомяване. 

 

 

 

 

 

 

 

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката 

 

 

 

 

    

 


