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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 експортния контрол 

на продукти, свързани с отбраната, и на 

изделия и технологии с двойна употреба  

За включване в законодателната/ 

оперативната програма на 

Министерския съвет за периода: 

01.01.2022-30.06.2022 Дата: 13.01.2022 г. 

Контакт за въпроси: Стилиян Кротнев  Телефон:02 940 7030; 02 940 7771 

1. Дефиниране на проблема:  

- На основание чл. 38, ал. 3 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с 

отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ) министъра на 

икономиката издава удостоверение за регистрация за износ и трансфер и за брокерска 

дейност с изделия и технологии с двойна употреба; 

- На основание чл. 39 от ЗЕКПСОИТУ министърът на икономиката със заповед отказва 

да издаде удостоверение за регистрация когато: заявлението и приложените към него 

документи не съответстват на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗЕКПСОИТДУ, лицето по 

чл. 37 от ЗЕКПСОИТДУ не отговаря на изискването за икономическа стабилност или 

лицата по чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗЕКПСОИТДУ са осъждани с влязъл в сила съдебен акт за 

престъпление от общ характер; 

- На основание чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9 от ЗЕКПСОИТДУ министъра на икономиката 

регистрира вноса, износа и трансфера на продукти, свързани с отбраната и на основание 

чл. 53, ал. 1 от ЗЕКПСОИТДУ регистрира вноса на изделия и технологии с двойна 

употреба. 

  Поради липса на нормативна уредба е необходимо е да бъдат прецизирани сега 

съществуващите текстове и да бъдат допълнени текстове във връзка с необходимостта от 

въвеждане на текстове, свързани с предоставяне на възможност: за извършване на 

изменение и/или допълнение, спиране или отнемане на издадено удостоверение за внос, 

износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната или удостоверение за внос на изделия 

и технологии с двойна употреба, за спиране на действието на издадено удостоверението за 

регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна 

употреба от министъра на икономиката. 

  

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете 

аргументите, които обосновават нормативната промяна. 

 Въвеждането на тези нормативни разпоредби е продиктувано от констатирани в 

практиката възникнали обстоятелства, които налагат въвеждането им. В действащото 

законодателство не е предвидена възможност за изменение и/или допълнение, спиране или 

отнемане на удостоверения, а в практиката възникват обстоятелства, до изясняването на 

които е необходимо удостоверението на бъде спряно, отнето, изменено и/или допълнено 

(нарушения, злоупотреби, неприключило досъдебно производство и др.) 

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. 
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Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови 

технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и 

др.). 

В съществуващите разпоредби няма предвидена възможност: 

- министъра на икономиката със заповед да спре временно за срок до 6 месеца действието 

на издадено удостоверение за регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с 

изделия и технологии с двойна употреба съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ; 

- министъра на икономиката да изменени или допълнени издадено удостоверение за внос, 

износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната съгласно чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9 от 

ЗЕКПСОИТУ или удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба 

съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗЕКПСОИТУ; 

- министъра на икономиката да спре временно за срок до 60 дни действието на издадено 

удостоверение съгласно чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9 и чл. 53, ал. 1 от ЗЕКПСОИТУ; 

- министъра на икономиката да отнеме издадено удостоверение съгласно чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 

9 и чл. 53, ал. 1 от ЗЕКПСОИТУ.  

Считаме, че не е възможно проблемът да се реши в рамките на съществуващото 

законодателство.  

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: 

 

 Целта на проекта е осъществяване на ефективен контрол от страна на министъра на 

икономиката при индикация за нарушения с предвиждане на възможност за спиране и 

отнемане на удостоверения до изясняване на наличие на нарушение и въвеждане на ясно 

разписани процедури при извършване на изменение и/или допълнение на издадено 

удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната или 

удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба при определени 

обстоятелства. 

 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим 

начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на 

действащата стратегическа рамка? 

3. Идентифициране на заинтересованите страни:  

Преки заинтересовани страни са: 

- Министерство на икономиката - 1; 

- Министерство на външните работи - 1; 

- Държавна агенция „Национална сигурност - 1“; 

- Агенция „Митници“ - 1; 

- към настоящият момент заявителите, извършващи външнотърговска дейност с продукти, 

свързани с отбраната, и с изделия и технологии с двойна употреба са приблизително около 

250 дружества съгласно публичните регистри на Междуведомствен съвет по отбранителна 
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индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвети и Министерството на 

икономиката, създадени и поддържани съгласно ЗЕКПСОИТДУ. 

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 невъзможност за осъществяване на ефикасен контрол от страна 

на министъра на икономиката и няма да бъде предоставена възможност на заявителите да 

бъдат изменяни или допълвани издадените удостоверения съгласно чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9 и 

чл. 53, ал. 1 от ЗЕКПСОИТУ.  

Вариант на действие 2 „Приемане на проекта на ЗИД“ 

Предлагаме да бъде предвидена възможност министъра на икономиката със заповед да 

спре временно за срок до 6 месеца действието на издадено удостоверение за регистрация 

за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба 

съгласно чл. 38, ал. 3, когато: 

1. е налице неизпълнение или нарушение на условията в удостоверението за 

регистрация;  

2. са настъпили промени в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за 

регистрация или регистрираното лице престане да отговаря на изискванията за надеждност 

и икономическа стабилност;  

3. е налице неизпълнение на предвидено в този закон задължение, установено с акт на 

компетентен държавен орган.  

  Не е предвидена възможност за извършване на изменение и/или допълнение на 

издадено удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната или 

удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба. Предлагаме да бъдат 

разписани следните основания, при които може да се изменя и/или допълва издадено 

удостоверение съгласно чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9 и чл. 53, ал. 1 от ЗЕКПСОИТДУ: при промяна 

на нормативните изисквания, свързани с удостоверението, промяна в обстоятелствата, при 

които е издадено удостоверението и съображения, свързани  със  защита  на  съществени  

интереси  на  Република България в областта на сигурността, по съображения за опазване 

на обществения ред или обществената сигурност или в изпълнение на поети 

международни ангажименти.  

Предлагаме да се въведат разпоредби за спиране на действието на издадено 

удостоверение съгласно чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9 и чл. 53, ал. 1 от ЗЕКПСОИТУ. Предлагаме да 

бъдат разписани следните основания, при които може да се спре действието за срок до 60 

дни: 

1. възникване на обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 от 

ЗЕКПСОИТДУ или на посочените в чл. 12 от Регламент (ЕО) No 428/2009 цели и 

задължения; 

2. промяна на нормативните изисквания, свързани с удостоверението;  

3. промени в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението;  
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4. съображения,  свързани  със  защита  на  съществени  интереси  на  Република 

България в областта на сигурността, по съображения за опазване на обществения ред или 

обществената сигурност или в изпълнение на поети международни ангажименти.  

Не са предвидени разпоредби за отнемане на издадено удостоверение съгласно чл. 6, 

ал. 2, 4, 6 и 9 и чл. 53, ал. 1 от ЗЕКПСОИТУ. Предлагаме да бъдат разписани следните 

основания, при които може да се отнеме: 

 1. възникнат обстоятелства, които противоречат на определените в чл. 1, ал. 2 от 

ЗЕКПСОИТДУ цели и задължения;  

 2. дейността,  която  се  извършва,  не  съответства  на  условията, определени в 

издаденото удостоверение; 

 3. заявителят не е изпълнил предвидено в този закон задължение, като това 

неизпълнение е установено с акт на компетентен държавен орган;  

 4. заявителят е представил неистински документи или неверни данни, които са 

послужили като основание за издаване на удостоверението; 

 5. се въведат ограничения или забрани, произтичащи от международни договори 

или от членството на Република България в международни организации;  

 6. дейностите  по  удостоверението  засягат  съществени  интереси  на  Република 

България  в  областта  на  сигурността  или  са  налице  съображения  за  опазване  на 

обществения ред;  

 7. на лицето, на което е издадено удостоверението, е спряно действието и/или е 

отнето удостоверението за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната, 

или е спряно действието на регистрацията за износ, трансфер и брокерска дейност с 

изделия с двойна употреба, или е заличена или прекратена регистрацията за износ, 

трансфер и брокерска дейност с изделия с двойна употреба.  

 Предвидена е разпоредба за уведомяване в срок до 5 работни дни Министерство на 

вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенция „Митници“ в 

случай на изменение или допълнение, спиране действието или отнемане на издадено 

удостоверение. 

 Разпоредбите, посочени по-горе, се предлагат при отчитане на констатирани в 

практиката непрецизирани текстове в разпоредбите и липсата на разпоредби в 

ЗЕКПСОИТДУ.  

 Този вариант ще доведе до ясно разписани разпоредби в ЗЕКПСОИТДУ по 

описаните проблеми. 

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: 

Липсата на текстове в нормативния акт за предоставяне на възможност на заявителите да 

бъдат изменени и/или допълнени издадени удостоверения съгласно чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9 и 

чл. 53, ал. 1 от ЗЕКПСОИТУ при възникване на промени при обстоятелствата, при които 

са издадени, ще доведе до затруднения на заявителите (физически и юридически лица). 

Често изменения се налага да бъдат извършени при промяна на митническия тарифен 

номер на изделията. Без промяна на коректния номер лицето, на което е издадено 
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удостоверението не е възможно да реализира износ или внос. Приблизителния брой на 

измененията и допълненията, които би могло да се извършват е около 100 на година.   

Липсата на текстове в нормативния акт ще доведе до невъзможност за осъществяване на 

ефективен контрол от страна на министъра на икономиката по отношение на спиране на 

действието на издадено удостоверение за регистрация, например при настъпване на 

промени с обстоятелствата, при които е издадено удостоверение. Това може да бъде 

например неизпълнение на задължението за уведомяване на министъра на икономиката в 

14 дневен срок при промяна на управителя на дружеството, което може да доведе до 

спиране срока на действащото удостоверение за регистрация за срок до 60 дни до 

представяне на необходимите документи, свързани с настъпване на промяната. 

 Липсата на текстове в нормативния акт относно уведомяването на Министерство на 

вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенция „Митници“ в 

случай на изменение/допълнение, спиране действието или отнемане на издадено 

удостоверение ще доведе до невъзможно за осъществяване на ефективен контрол от тяхна 

страна. Например в случай на спряно действие на удостоверение съгласно чл. 6, ал. 2, 4, 6 

и 9 и чл. 53, ал. 1 от ЗЕКПСОИТУ и опит от страна на лицето, притежаващо удостоверение 

да осъществи износ/внос служителите от Агенция митници ще разполагат с информацията 

за спряно действие и няма да разрешат осъществяването му. 

Социални негативни въздействия: 

Не са идентифицирани социални негативни въздействия. 

Екологични негативни въздействия: 

Не са идентифицирани екологични негативни въздействия. 

Вариант на действие 2 „Приемане на проекта на ЗИД“ 

Икономически негативни въздействия: 

С приемането на закона за изменение и допълнение на ЗЕКПСОИТДУ не се предвиждат 

икономически негативни въздействия. 

Социални негативни въздействия: 

С приемането на закона за изменение и допълнение на ЗЕКПСОИТДУ 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: 
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С приемането на законопроекта ще се даде възможност на заявителите да бъдат изменени 

или допълнени издадени удостоверения съгласно чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9 и чл. 53, ал. 1 от 

ЗЕКПСОИТУ при възникване на промени при обстоятелствата, при които са издадени. Ще 

бъдат разписани ясни разпоредби при възникване на обстоятелство, при които министъра 

на икономиката ще може да спира действието или да отнема издадено удостоверение, 

което ще доведе до осъществяване на ефективен контрол от страна на министъра на 

икономиката. Чрез уведомяването на Министерство на вътрешните работи, Държавна 

агенция „Национална сигурност“ и Агенция „Митници“ в случай на спиране действието 

или отнемане на издадено удостоверение ще бъде осъществяван ефективен контрол от 

тяхна страна.  

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 закон за изменение и допълнение на ЗЕКПСОИТДУ, няма да доведе до 

потенциални рискове от приемането му, включително възникване на съдебни спорове. 

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 

 Промяната е свързана с описание на процедурите при изменение и/или допълнение 

на издадено удостоверение съгласно чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9 и чл. 53, ал. 1 от ЗЕКПСОИТУ при 

възникване на промени при обстоятелствата, при които са издадени и еднозначното 

тълкуване на разпоредбите от физическите и юридическите лица. 

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

и услуги? 

Предложението не води до създаване на нови регулаторни режими.  

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)? 

☐  Актът засяга пряко МСП 

☐  Актът не засяга МСП 

Х Няма ефект 

 Предложените изменения в законопроекта ще дадат възможност за изменение и/или 

допълнение на издадено удостоверение съгласно чл. 6, ал. 2, 4, 6 и 9 и чл. 53, ал. 1 от 
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ЗЕКПСОИТУ при възникване на промени при обстоятелствата, при които са издадени, 

което ще улесни заявителите на административната услуга. 

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: Стилиян Кротнев, директор на дирекция „Международно 

контролирана търговия и сигурност“  

Дата: 13.01.2022 г. 

 

Подпис: 

 


