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1. Дефиниране на проблема: Практиката показва, че:
- в изискуемите документи по чл. 7, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделията и технологиите
с двойна употреба (ППЗЕКПСОИТДУ) се изисква копие на документ, който се
предоставя в оригинал на основание на чл. 9, ал. 2, т. 6 или чл. 10, ал. 2, т. 6, или чл.
20, ал. 2, т. 4, или чл. 23, ал. 1, или чл. 24, ал. 2, т. 3, или чл. 25, ал. 1.
- в съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 2, т. 5 от ППЗЕКПСОИТДУ, отнасящи
се до регистрационен режим при трансфер на продукти, свързани с отбраната,
считаме, че това изискване в голяма степен не е съотносимо към въведените
облекчения по отношение на вътрешнообщностните трансфери като не е възможно да
се определи предварително кога държавата на изпращача ще издаде съответния
документ. С отпадането на разпоредбата изискването ще бъде до известна степен
съотносимо към прилагания контрол при вноса на продукти, свързани с отбраната.
- съгласно разпоредбите на ППЗЕКПСОИТДУ се изискват и документи за правото на
страните по сделките да извършват съответната дейност. Във връзка с разпоредбите
на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и
административния контрол върху стопанската дейност (Административният орган
не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични
при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното
производство), предлагаме документите за правото на българската страна да отпаднат
като изискуеми, тъй като се издават от Министерство на икономиката и
Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките като
за тях се поддържат публични регистри.
- необходимо е прецизиране на съществуващите текстове в ППЗЕКПСОИТДУ,
свързани с издаването на генерално разрешение за трансфер на изделия и технологии
с двойна употреба, с цел по-голяма яснота и еднозначно тълкуване. На практика за
използването на този вид разрешения, които се публикуват в следствие на решение на
Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на
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оръжията за масово унищожение по нейна инициатива, не се подава заявление за
издаване им и не се заплащат такси.
Предлагаме посочените по-горе разпоредби да отпаднат и да се прецизират
определени текстове.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Аргументите, посочени по-горе отчитат констатирани в практиката непрецизирани
текстове в разпоредбите на ППЗЕКПСОИТДУ. Считаме, че с предложените промени
ще се постигне по-голяма яснота, ще се избегне дублиране на предоставяне на
документи и ще се спази разпоредбата на чл. 5, ал.2 от ЗОАРАКСД.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. 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.).
Считаме, че не е възможно проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство. Аргументите от т.1 налагат предложените промени.
…………………………………………………………………………………………………………….
.
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 за Постановление.
2. Цели:
Предложеното допълнение на Правилника за прилагане на Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделията и технологиите с двойна
употреба има за цел намаляване на административната тежест.
Приемането на проекта на Постановление на Министерски съвет ще доведе и до
еднозначно тълкуване на разпоредбите на правилника от страна на контролните
органи и представителите на бизнеса.
Целите ще бъдат постигнати с влизането в сила на Постановлението на Министерския
съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделията и технологиите с двойна
употреба в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
…………………………………………………………………………………………………………….
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:
- всички контролни органи съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗЕКПСОИТДУ
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- юридическите и физическите лица, извършващи външнотърговска дейност с
продукти свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употребаприблизителният брой е около 250 фирми съгласно публичните регистри на
Междуведомствен съвет по отбранителна 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:
- продължаване на досегашната практика, за която е установено, че води дублиране на
изискуеми документи, до запазване на административната тежест и противоречие със
Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност
Вариант на действие 2 „Приемане на постановлението“
Този вариант ще доведе до:
- намаляване административната тежест, премахване на задължението за предоставяне
на документи, които издава компетентния орган или друг държавен орган, и които
могат да бъдат набавени по служебен път
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:
- затруднения на юридическите и физическите лица, извършващи външнотърговска
дейност с продукти свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба
Социални негативни въздействия:
Не са идентифицирани
Екологични негативни въздействия:
Не са идентифицирани
Вариант на действие 2 „Приемане на постановлението“
Икономически негативни въздействия:
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Не се предвиждат икономически негативни въздействия.
Социални негативни въздействия:
Приемането на Постановлението няма да доведе до 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 постановлението“
Икономически положителни въздействия:
Приемането на проекта на постановление ще доведе до намаляване на
административната тежест, премахване на задължението за предоставяне на
документи, които издава компетентния орган или друг държавен орган, и които могат
да бъдат набавени по служебен път.
Социални положителни въздействия:
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:
Считаме, че не съществуват потенциални рискове от приемането на постановлението
от Министерския съвет, 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
Х Ще се намали
☐ Няма ефект
Целта на предложеното допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделията и технологиите
с двойна употреба е за намаляване на административната тежест и ще доведе и до
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еднозначно тълкуване на разпоредбите на правилника от страна на контролните
органи и представителите на бизнеса.
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С приемането на постановление от Министерския съвет не се въвеждат нови
регулаторни решими. Облекчават се съществуващи 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
Към настоящият момент приблизително 250 фирми са лицензирани, сертифицирани
и регистрирани за извършване на външнотърговска дейност с продукти, свързани с
отбраната и изделия и технологии с двойна употреба съгласно публичните регистри
на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
към Министерския съвети и Министерството на икономиката, създадени и
поддържани съгласно ЗЕКПСОИТДУ.
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: Христо Атанасов, директор на дирекция „Международно
контролирана търговия и сигурност“
Дата: 30.06.2017 г.
Подпис:
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