
Приложение № 1 към чл. 16 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Министерство на 

икономиката 

Нормативен акт: Закон за изменение и 

допълнение на Закона за забрана на 

химическото оръжие и за контрол на 

токсичните химически вещества и техните 

прекурсори 

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода: 

01.01.2019 - 30.06.2019 г. Дата: 12.12.2018 г. 

Контакт за въпроси: Иван Пенчев Телефон: 02 940 7030;02 940 7771 

1. Дефиниране на проблема:  

Лицата осъществяващи трансфер на химически вещества от приложения № 2 и 3на 

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

вещества и техните прекурсори от и за територията на Република България са длъжни 

в 7-дневен срок преди осъществяване на доставката да информират 

Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на 

оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката. В практиката се 

наблюдава неспазване на разпоредбите на законодателството при задължение на 

лицата осъществяващи трансфер в рамките на Европейския съюз на химически 

вещества да уведомяват компетентния орган. Задължение на Република България като 

държава-член на Организацията за забрана на химическите оръжия ежегодно 

предоставя годишни декларации на България за трансфера на токсични химически 

вещества и техните прекурсори. 

Необходимо е да бъдат прецизирани сега съществуващите 

административнонаказателни разпоредби, отнасящи се до нарушения на спазването 

на изискванията на чл. 10 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на 

токсичните химически вещества и техните прекурсори (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).  

1.1. Невъзможност за прилагане на 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.  

1.2. Невъзможност за спазване на националното законодателство в тази област. 

Нееднозначно тълкуване на изискванията на чл. 10 от ЗЗХОКТХВТП, 

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

прекурсори 

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи 

за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?  

Не са извършени последващи оценки на проекта. 



2. Цели:  

Постигане на 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 Конвенцията. 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Преки заинтересовани страни са: 

- Министерство на икономиката  

- юридическите лица извършващи външнотърговска дейност с химически вещества и 

техните прекурсори попадащи в обхвата на Конвенцията. Приблизителният брой на 

фирми е около 50.  

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които 

предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  

област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни 

представители, държавни органи, др.). 

4. Варианти на действие:  

Вариант на действие 1 „Без действие“ 

Този вариант ще доведе до невъзможно постигане на 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 Конвенцията. 

Вариант на действие 2 „Приемане на проекта на ЗИД“ 

Този вариант 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 Конвенцията, както и 

ще даде възможност да бъдат налагани санкции и в по-маловажни случаи.  

При не спазване изискванията на  чл. 10, ал. 7 и ал. 8, лицата се наказват с глоба или с 

имуществена санкция. 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на 

действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“. 

5. Негативни въздействия:  

Вариант на действие 1 „Без действие“ 

Икономически негативни въздействия: 

По отношение на Министерство на икономиката този вариант ще доведе до 

невъзможно постигане на 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 Конвенцията. 

Социални негативни въздействия: 

Не са идентифицирани. 



Екологични негативни въздействия: 

Не са идентифицирани. 

Вариант на действие 2 „Приемане на проекта на ЗИД“ 

Икономически негативни въздействия: 

Този вариант ще доведе до по-голяма яснота при прилагането на 

административнонаказателните разпоредби при констатиране на нарушения относно 

дейностите с химически вещества и техните прекурсори, както и ще даде възможност 

да бъдат налагани санкции и в по-маловажни случаи.  

Социални негативни въздействия: 

С приемането на закона за изменение и допълнение на ЗЗХОКТХВТП не се 

предвиждат социални негативни въздействия. 

Екологични негативни въздействия: 

Не са идентифицирани 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за 

всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за 

идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 

действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат 

второстепенни и кои да са значителни. 

6. Положителни въздействия:  

Вариант на действие 1 „Без действие“ 

При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия. 

Вариант на действие 2 „Приемане на ЗИД“ 

Икономически положителни въздействия: 

Еднозначно тълкуване на текстовете на закона от страна на бизнеса и контролните 

органи, отнасящи се до контрола върху външнотърговската дейност с химически 

вещества по линия на Конвенцията, както и ще даде възможност да бъдат налагани 

санкции и в по-маловажни случаи. 

Социални положителни въздействия: 

Не са идентифицирани. 

Екологични положителни въздействия: 

Не са идентифицирани. 

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за 

идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат 

на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с 

формулираните цели. 

7. Потенциални рискове:  

Приемането на закона за изменение и допълнение на ЗЗХОКТХВТП, няма да доведе 

до потенциални рискове от приемането му. 



Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 

включително възникване на съдебни спорове. 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 

☐ Ще се повиши 

☐ Ще се намали 

Х Няма ефект 

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи 

режими и услуги? 

Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и 

услуги. 

 

9. Създават ли се нови регистри? 

НЕ 

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те… 

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия 

(МСП)? 

Х Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

☐  Няма ефект 

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на 

въздействието? 

☐ Да 

Х  Не 

12. Обществени консултации:  
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища 

по проекта, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерство на 

икономиката и на Портала за обществени консултации.  

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на 

цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от 

Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното 

провеждане и видовете консултационни процедури. 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския 

съюз? 

☐ Да 

Х  Не 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително 

информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво 

Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за 

изработването на нормативния акт: 

Име и длъжност: Иван Пенчев, директор на дирекция „Международно 

контролирана търговия и сигурност“  

Дата: 18.03.2019 г. 

 

Подпис: 

 


