
ПРОЕКТ 

 

МОТИВИ 

 

към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на 

химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните 

прекурсори 

 

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото 

оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори 

(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 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 (Конвенцията). 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.  

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 изпълнение на Решение на Министерски съвет 

№ 704/05.10.2018 г. 

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 химически вещества и техните 

прекурсори в обхвата на Конвенцията и в изпълнение на ангажиментите на страната ни по 

прилагането й. 
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