Становище на
администрацията на Министерския съвет
Съгласуването се извършва на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове

Проект на акт:

Вид оценка:

Постановление на Министерския съвет Становище по ред:
за приемане на Списък на продуктите,
свързани с отбраната и Списък на Дата:
изделията и технологиите с двойна
употреба, които подлежат на контрол В отговор на №:
при внос

Институция:

Диспозитив:

Съгласува с препоръки

Основание:

Чл. 30б, ал. 3, т. 2, б. “а”

I.

Частична
Единствено съгласуване
24.09.2021
03-00-403/21.09.2021 г.
Министерство на икономиката

от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация

Относно раздел 1 „Проблем/проблеми за решаване”

Става ясно, че е необходима актуализация на националното ни законодателство с това на ЕС по
отношение на списъците на продукти, изделия и технологии, свързани с отбраната. В тази връзка
следва да бъде точно упомената ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2021/1047 НА КОМИСИЯТА от 5 март
2021 година, за изменение на Директива № 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на актуализирането на списъка на свързаните с отбраната продукти в съответствие
с актуализирания Общ списък на оръжията на Европейския съюз от 17 февруари 2020 г..
Предлагаме в този раздел да се изложат причините за актуализирането на Общия Списък на
оръжията на ЕС и да се уточни в какво се състоят по-важните промени.
За пълнота на оценката, в случай че са налице анализи, отчети или доклади (напр. за експортния
контрол на оръжията, годишни доклади на ЕС за износа на оръжия и др.) и ако има възможност да се
предоставят данни (напр. за износа, вноса и трансферите на оръжия, брой издадени разрешения и др.),
предлагаме тази информация да бъде включена в т.1.5.

II.

Относно раздел 4 „Варианти на действие. Анализ на въздействията:”

Необходимо е двата варианта на действие да бъдат разгледани подробно.
Предлагаме във Вариант 1 да се даде кратка информация за съществуващата европейска рамка
- Общата позиция 2008/944 на Съвета на ЕС относно износа на оръжие и Общия Списък на оръжията
(категория контролирани оръжия, технологии и т.н.); период за актуализиране на Списъка на
продуктите, свързани с отбраната и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба;
национални мерки за контрол върху износа на продукти с двойна употреба и др., а във Вариант 2 да се
опишат конкретните промени в двата списъка.
Относно Анализ на въздействията
Следва да се има предвид, че контролът върху износа може да доведе до ограничения на
международната търговия с определени чувствителни стоки, например софтуер или други високи
технологии и като цяло това би трябвало да включва лицензионни изисквания (регистрация,
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разрешения за износ, сертификати и т.н.), както и забрани за трансгранично движение на тези
продукти, което може да доведе до отрицателни въздействия върху физическите и юридически лица,
извършващи външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната и изделия и технологии с
двойна употреба.
С оглед на това препоръчваме да се преразгледат потенциалните отрицателни въздействия
върху износителите, вносителите и лицата, които въвеждат от друга държава членка на Европейския
съюз изделия, които попадат в тези списъци. За тази цел препоръчваме да се следват насоките от
Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието, 2019 г. (стр. 28 - 37). http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=297&y=&m=&d=

III.

Относно раздел 6 „Избор на препоръчителен вариант:”

Относно подраздел 6.2. „Създават ли се нови/засягат ли се съществуващи регулаторни
Предвид споменатия в оценката регистрационен режим по отношение на вноса на т. нар.
„чувствителни“ изделия и технологии с двойна употреба, предлагаме да се ревизира избраният
отговор, а в случай че остане, следва да се обоснове защо не се засягат съществуващи режими и услуги.
Относно подраздел 6.4 „По какъв начин …………………………………. предприятия (МСП)?“
С оглед на обстоятелството, че се предвижда промените да засегнат пряко МСП е необходимо
и в този раздел накратко да се даде информация за очакваното въздействие върху МСП.

IV.

Относно раздел 8 „Приемането на нормативния акт…..от правото на ЕС?”

Следва да се коригира препратката към Общ списък от 2018 г. с горепосочената Директива
(ЕС) 2021/1047.
* Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на
въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка
на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
** При съгласуването по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация се съпоставят кръгът от въпроси, проблеми и решения, разгледани в оценката
на въздействието и кръгът от въпроси, засегнати от обхвата на нормативната намеса в проекта на акт.
*** На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с
препоръките от становището.
**** На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената
оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение
на Закона за нормативните актове.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА”
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