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

 

 

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

 

 

ДО 

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

Министър на икономиката  

 

 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

от 

ЛИЛИЯ ИВАНОВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР  

 

 
ОТНОСНО: Проект на наредба за изменение на Наредба № 16-437 от 04.05.2007 

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

техните 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 прекурсори (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. 

С цел изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет за приемане на 

мерки за трансформация модела на административното обслужване е изготвен проект 

на изменение на Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г. за условията и реда за извършване 

на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори. В проекта е 

предвидено в заявлението (Приложение 1 към чл. 2, ал. 3, т. 1) за издаване на 

удостоверение за регистрация за извършване на дейности, съгласно ЗЗХО да се включи 

възможност заявителя да получи издаденото удостоверение чрез лицензиран пощенски 

оператор или по електронен път.   

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 2007 г., изм. и доп. бр. 18 от 2013 г., бр. 39 от 29.05.2015 г., в сила от 

29.05.2015 г., г, изм. и доп., бр. 6 от 18.01.2019 г., в сила от 18.01.2019 г.) 
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Настоящият проект ще даде възможност издаденото удостоверение да бъде 

получавано от заявителя чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. 

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

Наредба ще бъде публикуван на Интернет страницата на Министерството на 

икономиката и на Портала за обществени консултации за обществено обсъждане, като 

на заинтересованите лица се предостави 30-дневен срок за предложения и становища 

по проекта. 

Предвид гореизложеното предлагаме на Вашето внимание проект на Наредба за 

изменение на Наредба № 16-437/2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


