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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

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. и бр. 58 от 2016 г.) 

§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 и 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. 4-7, 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 и чл. 17, ал. 1 и 2.“
§ 6. В чл. 20, ал. 1, в т. 2 накрая се добавя „или лицето/заявителят не притежава качеството „икономическа стабилност“ по смисъла на този закон“.
§ 7. В чл. 38, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. думите „т. 1, 2, 5-10, 13 и 14“ се заменят с „т. 1, 5-7, 9-10, 13 и 14“.
2. създава се изречение трето: 
„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“ и се поставя запетая.
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 се създава изречение второ:
„Вписването на изменение в регистъра и издаване на актуално удостоверение за регистрация се извършва само в случаите на промяна на данните, вписани в регистъра съгласно чл. 44, ал. 2 или в издадено удостоверение за регистрация.”

преходни и заключителни разпоредби

§ 10. Неприключилите към датата на влизането в сила на този закон 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-ото Народно събрание на …………………… 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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М  О  Т  И  В  И

към 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

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба е изготвен с цел прецизиране на сега съществуващите текстове и във връзка с разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител. Чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба ще се постигне намаляване на административната тежест за заявителите чрез отпадане на документите за единен идентификационен код и удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания, които ще бъдат осигурявани по служебен път. Предложението не води до създаване на нови регулаторни режими. 
В законопроекта се предвиждат и изменения и допълнения на текстове с цел тяхното прецизиране, оптимизиране и еднозначното им тълкуване. 
Предложените промени ще доведат до създаването на по-благоприятни условия за бизнеса чрез отпадането, облекчаването и оптимизирането на по-голямата част от сега действащите административни процедури. 
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Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№……….………………….

………….…………………. 2017 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

На основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България изпращам Ви одобрения с Решение ................... на Министерския съвет от 2017 г. 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.

Приложения: 
1. Мотиви към 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.
2. Частична предварителна оценка на въздействието.
3. Справка от Министерството на правосъдието за съответствие с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)

