ПРОЕКТ

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА
ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА
УПОТРЕБА
(Обн. - ДВ, бр. 26 от 2011 г., изм. и доп., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и
79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 и т. 8 се отменят;
2. В ал. 2, т. 2 думите „т. 2, 4-11, 13 и 14“ се заменят с „т. 4-7, 9-11, 13 и 14“.
§2. В чл. 15, т. 2 думите „т. 2, 4-11, 13 и 14“ се заменят с „т. 4-7, 9-11, 13 и 14“.
§3.В чл. 16, ал. 1, т. 2 думите „т. 2-11, 13 и 14“ се заменят с „т. 3-7, 9-11, 13 и 14“.
§4. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „т. 2, 4-11, 13 и 14“ се заменят с „т. 4-7, 9-11, 13 и 14“.
2. В ал. 2, т. 6 се отменя.
§5. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. За издаване на лиценз, сертификат за получател и удостоверение за
регистрация Междуведомственият съвет осигурява по служебен път информация от
съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата
на ликвидни и изискуеми задължения на лицата по чл. 14, чл. 15, чл. 16, ал. 1, чл. 17
ал. 1 и ал. 2.“
§6. В чл. 20, ал. 1, в т. 2 след числото „19“ се добавя „или лицето/заявителя не
притежава качеството „икономическа стабилност“ по смисъла на този закон“.
§7. В чл. 38 ал. 1 думите „т. 1, 2, 5-10, 13 и 14“ се заменят с „т. 1, 5-7, 9-10, 13 и 14“
и се създава второ изречение: „Лицата не трябва да имат ликвидни и изискуеми
задължения,

като

информацията

се

осигурява

по

служебен

път

от

съответната

териториална дирекция на Националната агенция за приходите.“.
§8. В чл. 39 накрая се добавя „или лицето/заявителят не притежава качеството
„икономическа стабилност“ по смисъла на този закон.

§9. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „обстоятелствата“ се добавя „вписани в заявлението и в
придружаващите го документи“;
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регистрираното лице е длъжно да представи в Министерството на икономиката
не по-късно от 60 дни от подаване на заявлението по ал. 1 изискуемите документи по
чл. 14, свързани с настъпилата промяна и документ за платена такса по чл. 71, ал. 1.”;
3. В ал. 4 след думата „регистъра“ се поставя запетая и се добавя „когато това е
необходимо.“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 10. Висящите производства по издаване на лицензи, сертификати за получател и
удостоверения за регистрация се разглеждат по реда на този закон.
§ 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на ........... 20.... г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
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