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1. Дефиниране на проблема:
Списъкът на продуктите, свързани с отбраната и Списъкът на изделията и
технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, се актуализират
ежегодно в изпълнение на поетите от Република България ангажименти по линия на
ЕС и международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията
за масово унищожение.
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Проектът на Списък на продуктите, свързани с отбраната е изготвен в изпълнение на
чл. 12 на Общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета на ЕС, определяща общи
правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване и е
идентичен с публикувания през 2018 г. актуален Общ Списък на оръжията на
Европейския съюз (ЕС) (2018/C 098 от 15.03.2018 г.). Общият списък на оръжията на
ЕС служи за основа при приемането на националните списъци на контролираното
военно оборудване и технологии на държавите членки и съответства на приложното
поле на Директива 2009/43/EO на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009
г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната,
вътре в Общността (ОВ, L 146/1 от 10.06.2009 г.).
По отношение на вноса на изделия и технологии с двойна употреба, всяка държава
членка на ЕС може да въведе мерки по контрола на национално ниво. Законът за
експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба въвежда регистрационен режим по отношение на вноса на т. нар.
„чувствителни“ изделия и технологии с двойна употреба.
В Списъка на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос са
отразени и приетите в съответствие списъци на международните режими за експортен
контрол.
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.).
Постановлението на Министерския съвет съдържа Списък на продуктите, свързани с
отбраната (Приложение № 1) и Списък на изделията и технологиите с двойна
употреба, които подлежат на контрол при внос (Приложение № 2). Проблеми

възникват от невъзможност за ефективен експортен контрол, поради разминаване на
контролираните изделия описани в Приложение № 1 и Приложение № 2, съгласно
настоящото национално законодателство и списъците на контролираните изделия в
актуалното европейско 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 за Постановление.
2. Цели:
Основната цел на проекта е изпълнението на поетите от Република България
ангажименти по линия на ЕС и международните режими за експортен контрол и
неразпространение на оръжията за масово унищожение. С приемане на
Постановлението своевременно ще бъдат отразени актуалните изменения,
съответстващи на тези в Общия списък на оръжията на ЕС и на международните
режими за експортен контрол в националното законодателство. Списъците се приемат
на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с
отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Постановлението има за цел
и създаване на условия за еднакво изпълнение на задълженията на износителите,
вносителите и лица, които въвеждат на територията на страната от друга държава
членка на Европейския съюз, изделия който попадат в Приложение № 1 и Приложение
№ 2 от настоящия проект на постановление.
Целите ще бъдат постигнати с влизането в сила на Постановлението на Министерския
съвет за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната (Приложение № 1)
и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол
при внос (Приложение № 2) 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:
- Министерство на икономиката
- юридическите и физическите лица, извършващи външнотърговска дейност с
продукти свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употреба
- Агенция „Митници“
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:

- неизпълнение на поетите от Република България ангажименти по линия на ЕС и
международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за
масово унищожение.
Вариант на действие 2 „Приемане на постановлението“
Този вариант ще доведе до:
- изпълнението на поетите от Република България ангажименти по линия на ЕС и
международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за
масово унищожение
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:
- невъзможност за прилагане на ефикасен контрол, поради разминаване на
контролираните изделия описани в Приложение № 1 и Приложение № 2, съгласно
настоящото национално законодателство и списъците на контролираните изделия в
актуалното европейско законодателство;
- затруднения на юридическите и физическите лица, извършващи външнотърговска
дейност с продукти свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употреба.
Социални негативни въздействия:
Невъзможност за спазване на актуалното европейско законодателство.
Екологични негативни въздействия:
Екологични негативни въздействия не са идентифицирани
Вариант на действие 2 „Приемане на постановлението“
Икономически негативни въздействия:
С приемането от Министерския съвет на Постановление за приемане на Списък на
продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна
употреба, които подлежат на контрол при внос, 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 екологични негативни въздействия.
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:
Спазване на актуалното европейско законодателство.
Социални положителни въздействия:
По-добра информираност на юридическите и физическите лица, извършващи
външнотърговска дейност с продукти свързани с отбраната и изделия и технологии с
двойна употреба.
Екологични положителни въздействия:
Не са идентифицирани екологични положителни въздействия.
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:
С приемането от Министерския съвет на Постановление за приемане на Списък на
продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна
употреба, които подлежат на контрол при внос, не съществуват 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
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
С приемането от Министерския съвет на Постановление за приемане на Списък на
продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна
употреба, които подлежат на контрол при внос не се въвеждат или променят
регулаторни режими и такси. Предложението не надхвърля минималните
изисквания, произтичащи от законодателството на Европейския съюз.
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
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на
въздействието?
☐ Да
Х Не
12. 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?
Х Да
☐ Не
 Да. Проектът на Списък на продуктите, свързани с отбраната е изготвен в
изпълнение на чл. 12 на Общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета на ЕС,
определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни
технологии и оборудване и е идентичен с публикувания през 2018 г. актуален
Общ Списък на оръжията на Европейския съюз (ЕС) (2018/C 098 от 15.03.2018
г.). Общият списък на оръжията на ЕС служи за основа при приемането на
националните списъци на контролираното военно оборудване и технологии на
държавите членки и съответства на приложното поле на Директива 2009/43/EO
на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда
и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността
(ОВ, L 146/1 от 10.06.2009 г.).
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:
Подпис:

