
 

№.................................................. 

 

 

Дата.............................................. 

 

 

ДО 

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката  

 

 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

от 

АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР  

 

 
ОТНОСНО: Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-437 

от 04.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните 

химически вещества и технитге прекурсори 

    
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНИКОЛОВ,  

 

Информирам Ви, че съгласно чл. 11 от Закона за забрана на химическото оръжие 

и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекусрори (ЗЗХО), орган за 

координация на работата и контрол по изпълнението на Конвенцията за забрана на 

разработването, производството, натрупването и употребата на химическото оръжие 

(Конвенцията) от Република България е Междуведомствената комисия за експортен 

контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение. 

Изготвен е проект на изменение и допълнение на Наредба № 16-437 от 

04.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически 

вещества и техните прекурсори с цел прецизиране на съществуващите разпоредби, 

отнасящи се до осъществяване на контрол на външнотърговски и производствени 

дейности с такива вещества. Предвижда се заличаване на текстове относно поддържан 

публичен регистър на лицата регистрирани по ЗЗХО предвид промените в 

международната обстановка и нарастващата заплаха от атаки. В резултат ще бъде 

постиганото еднозначно тълкуване на текстовете. 

На основание на параграф 2 от заключителните разпоредби на ЗЗХО наредбата 

за изпълнението му се издава от министъра на икономиката. 

Във връзка с гореизложеното предлагаме на Вашето внимание проект на 

наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г. за 

условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и 

техните прекурсори, издадена от министъра на икономиката и енергетиката  (обн. ДВ, 

бр. 40 от 18.05.2007 г., изм. и доп., бр. 18 от 22.02.2013 г. и бр. 39 от 2015 г.) 



Настоящият проект ще доведе до по-голяма яснота при прилагането на 

разпоредбите за извършвания от държавата контрол върху дейностите с посочените 

вещества. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на 

Наредба ще бъде публикуван на Интернет страницата на Министерството на 

икономиката за обществено обсъждане. 

Предвид гореизложеното предлагаме на Вашето внимание проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 16-437/2007. 

 
 

          
   
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


