
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

 

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.) 
 
 

§ 1. В чл. 12, ал. 2 след думите "Министерството на отбраната" се поставя 
запетая и се добавя "Министерството на вътрешните работи". 

 

§ 2. В чл. 32, ал. 4 в изречение първо цифрата „4" се заменя „5", а в 
изречение второ след думата „Митници" се добавя „четвъртият се изпраща в 
Министерството на вътрешните работи" и думата „четвъртият" се заменя с 
„петият". 
 

§ 3. В чл. 53, ал. 5 в изречение първо цифрата „4" се заменя „5", а в 
изречение второ след думата „Митници" се добавя „четвъртият се изпраща в 
Министерството на вътрешните работи" и думата „четвъртият" се заменя 
с„петият". 

§ 4. В чл. 56, ал. 1 в изречение първо думите „4 екземпляра" се заменят с „5 
екземпляра", а в изречение второ след думата „Митници" се добавя „четвъртият 
се изпраща в Министерството на вътрешните работи" и думата „четвъртият" се 
заменя с „петият". 

§ 5. В чл. 64, ал. 8 след думата "уведомява" се добавя "Министерството на 
вътрешните работи" и се поставя запетая. 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 
 
 
 § 6. Законът влиза в сила от 30 юни 2012г. 

 
 

Вносители  
 
 



 
М О Т И В И  

 
КЪМ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ 
С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА 

УПОТРЕБА 
 

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и 
технологии с двойна употреба (ЗИДЗЕКПСОИТДУ) се цели да бъде 
регламентирано обезпечаването на Министерството на вътрешните работи 
(МВР) с информация в достатъчна степен за изпълнение на функциите му 
по осъществяване на контрол по реда на чл. 67 от ЗЕКПСОИТДУ, 
включително и преди издаване на лиценз, разрешение или удостоверение, 
издадено по реда на ЗЕКПСОИТДУ. Съгласно цитираната разпоредба 
контролът по ЗЕКПСОИТДУ следва да бъде извършван във 
взаимодействие с ведомствата и агенциите, включени в състава на 
Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение 
на оръжията за масово унищожение (Междуведомствената комисия), който 
е предвидено да бъдат включени представители на МИЕТ, МВнР, МО и 
ДАНС (чл. 12, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ), но не и на МВР. 

Тази информация е необходима на МВР и във връзка с 
правомощията и задълженията на ведомството, произтичащи от Закона за 
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 
Нейното събиране, обработване и анализиране цели както да бъде 
създадена възможност за извършването на предварителна оценка на 
рисковете от осъществяването на конкретни сделки по ЗЕКПСОИТДУ, 
така и за очертаване на тенденции в отрасъла за пълноценно 
осъществяване на превантивни действия и такива с цел пресичане на 
престъпна дейност, включително терористична и/или с използване на 
оръжия за масово унищожение. 

Липсата на актуална информация в МВР за издадени, продължени и 
отнети разрешения и удостоверения по реда на ЗЕКПСОИТДУ и 
неучастието на представители на МВР в състава на Междуведомствената 
комисия са сериозни предпоставки, които значително ще затруднят 
ефективното изпълнение на част от основните задачи и дейности на МВР, 
регламентирани в чл. 6 и 7 от Закона за МВР и най-вече на контролните 
функции, възложени на МВР съгласно чл. 67 от ЗЕКПСОИТДУ. 

Очевидно, че предлаганите промени ще позволят на МВР да 
разполага с пълна и обобщена информация за издадени, продължени и 
отнети разрешения и удостоверения по реда на ЗЕКПСОИТДУ, което от 
своя страна ще допринесе за пълноценното реализиране на 



регламентираните задължения на ведомството, свързани както със защита 
на националната сигурност, противодействие на престъпността, опазване 
на обществения ред, осъществяване на оперативно-издирвателна дейност, 
предотвратяване на терористични действия, така и с предварителния и 
последващ контрол при издаване на лиценз, сертификат за получател, 
разрешение или удостоверение, предвиден в ЗЕКПСОИТДУ. 

 
 
        Вносители 

 
 


