Проект
З А К О Н
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
(обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г., изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г.,
бр. 100 и 101 от 2005 г., бр. 30, 34 и 95 от 2006 г., бр. 53 и 82 от 2007 г., бр. 110 от 2008
г., бр. 63 и 98 от 2010 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 102 от 2015 г., бр. 12 и 58
от 2017 г., бр. 53 и 98 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 19 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 3, буква „и“ се изменя така:
„и) Регламент (ЕС) № 2019/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 20
юни 2019 година за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни
вещества, за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (ЕС)
№ 98/2013 (OB L 186, 11.07.2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) №
2019/1148“;“.
§ 2. В чл. 3, ал. 9 думите „Регламент (ЕС) № 98/2013“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 2019/1148“.
§ 3. В наименованието на глава шеста „а“ думите „Регламент (ЕС) № 98/2013“ се
заменят с „Регламент (ЕС) № 2019/1148“.
§ 4. В чл. 23 думите „чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 98/2013“ се заменят с „чл.
3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 2019/1148“, а думата „използват“ се заменя с
„употребяват“.
§ 5. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Икономически оператор, който предоставя на друг икономически
оператор прекурсор на взривни вещества под ограничение, информира този
икономически оператор, че придобиването, въвеждането, притежаването или
употребата на този прекурсор от масовия потребител е забранено.
(2) Икономически оператор, който предоставя регулирани прекурсори на
взривни вещества на професионален потребител е длъжен да документира по подходящ
начин, че е:
1. осведомил служителите си, които участват в продажбата на регулирани
прекурсори на взривни вещества, кои от предоставяните продукти съдържат регулирани
прекурсори на взривни вещества;
2. дал указания на служителите си, които участват в продажбата на регулирани
прекурсори на взривни вещества, относно задълженията по чл. 5-9 от Регламент (ЕС) №
2019/1148.
(3) Икономическият оператор, който предоставя на професионален потребител
или на друг икономически оператор прекурсор на взривни вещества под ограничение,
изисква за всяка трансакция, освен ако тази проверка на потенциалния клиент вече е
извършена в срок от една година преди датата на трансакцията и трансакцията не се
отклонява съществено от предходните трансакции да:

1. представи документ за самоличност на лицето, упълномощено да представлява
потенциалния клиент;
2. предостави информация за търговска дейност, занятие или професия, заедно с
търговската фирма на дружеството, адрес и единен идентификационен код по чл. 23 от
Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или
всеки друг имащ отношение регистрационен номер на дружеството, ако има такъв, на
потенциалния клиент;
3. предостави декларация по приложение IV на Регламент (ЕС) № 2019/1148
относно конкретната употреба или употреби на прекурсор на взривни вещества под
ограничение.“.
§ 6. В чл. 24а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 9 (2) от Регламент (ЕС) № 98/2013“ се заменят с „чл. 9 (3)
от Регламент (ЕС) № 2019/1148“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Икономическите оператори, онлайн местата за търговия и професионалните
потребители докладват на националното звено за контакт по ал. 1 всички подозрителни
транзакции или опити за такива и значителни липси и кражби на веществата, посочени
в Приложение I и Приложение II на Регламент (ЕС) № 2019/1148, в съответствие с
разпоредбите на чл. 9 (4) и (5) от същия регламент.“.
§ 7. В чл. 24б думите „чл. 9 (6) от Регламент (ЕС) № 98/2013“ се заменят с „чл.
12 (2) от Регламент (ЕС) № 2019/1148“.
§ 8. Създава се чл. 24в:
„Чл. 24в. (1) Органите по чл. 27, ал. 8 осигуряват обучение в изпълнение на чл.
10 от Регламент (ЕС) № 2019/1148.
(2) Органите по чл. 27, ал. 8 организират най-малко веднъж годишно дейности за
повишаване на осведомеността, съобразени с особеностите на всеки от различните
сектори, осъществяващи дейности с регулирани прекурсори на взривни вещества.“.
§ 9. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2а се изменя така:
„2а. забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване или употреба на
прекурсори на взривни вещества под ограничение от масовия потребител;“.
2. Създават се т. 2б, 2в, 2г и 2д:
„2б. предоставяне на информация за прекурсорите на взривни вещества в
съответствие с чл. 24;
2в. предприемане на мерки от онлайн местата за търговия в съответствие с чл. 7
(3) и чл. 8 (5) от Регламент (ЕС) № 2019/1148;
2г. проверка при продажба на прекурсорите на взривни вещества под
ограничение, включително за съхраняване на информацията в съответствие с чл. 8 (4)
от Регламент (ЕС) № 2019/1148;
2д. въвеждане на процедури за откриването на подозрителни трансакции с
регулирани прекурсори на взривни вещества в съответствие с чл. 9 (2) от Регламент (ЕС)
№ 2019/1148;“.
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3. Точка 14а се отменя.
4. В т. 25 думите „Регламент (ЕС) № 98/2013“ се заменят с „Регламент (ЕС) №
2019/1148“.
§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 9 след думите „чл. 1, т. 3“ се поставя запетая и се добавя „с изключение
на Регламент (ЕС) № 2019/1148“.
2. Създава се ал. 11:
„(11) С наредба на Министерския съвет се определя механизмът на
взаимодействието между държавните органи при осъществяване на контролните им
правомощия по изпълнението на глава шеста „а“.“.
§ 11. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „2а“ и „14а“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 8:
„(8) В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2а, 2б, 2в, 2г и 2д министърът на вътрешните
работи или оправомощени от него длъжностни лица упражняват контрол по реда на
Закона за Министерството на вътрешните работи. Контролът се извършва съвместно с:
1. министъра на финансите или оправомощени от него длъжностни лица;
2. органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето;
3. органите на държавния контрол по Закона за защита на растенията;
4. министъра на околната среда и водите, директорите на регионалните
инспекции по околната среда и водите или оправомощени от тях длъжностни лица;
5. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или
оправомощени от него длъжностни лица.“.
3. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.
§ 12. В чл. 28, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и
8“.
§ 13. В чл. 30а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Органите по чл. 27, ал. 8, т. 1-5 по предложение на министъра на вътрешните
работи могат временно да забранят или да ограничат предоставянето, притежаването и
използването на вещества, които не са включени в Приложение I и Приложение II на
Регламент (ЕС) № 2019/1148, в съответствие с чл. 14 (1) от същия регламент.“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Органите по чл. 27, ал. 8, т. 1-5 по предложение на министъра на вътрешните
работи могат допълнително да ограничат или забранят предоставянето, притежаването
и употребата на вещества от Приложение I и Приложение II на Регламент (ЕС) №
2019/1148 в съответствие с чл. 14 (2) и (3) от същия регламент.“.
3. В ал. 3 думата „здравеопазването“ се заменя с „вътрешните работи“.
§ 14. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 40 се изменя така:
„40. наруши забраната за предоставяне, въвеждане, притежаване или употреба на
прекурсори на взривни вещества под ограничение от масовия потребител;“;
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б) точка 41 се изменя така:
„41. не изпълни задължението за предоставяне на информация за прекурсори на
взривни вещества по чл. 24;“;
в) създават се т. 41а и 41б:
„41а. не изпълни задължението за проверка при продажба и съхраняване на
информация за прекурсори на взривни вещества съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) №
2019/1148;
41б. не изпълни задължението за предприемане на мерки в съответствие с чл. 7
(3) и чл. 8 (5) от Регламент (ЕС) № 2019/1148;“;
г) в т. 42 след думите „задължението за“ се добавя „въвеждане на процедури за
откриване и за“, а думите „Регламент (ЕС) № 98/2013“ се заменят с „Регламент (ЕС) №
2019/1148“.
2. В ал. 3, т. 3 след числото 41 се поставя запетая и се добавя „41а, 41б“.
§ 15. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „40, 41“ се заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Нарушенията по чл. 35, ал. 1, т. 40, 41, 41а и 41б се установяват с актове,
съставени от длъжностни лица, определени от министъра на вътрешните работи, от
длъжностни лица, определени от министъра на финансите, от държавни здравни
инспектори, от длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции
по безопасност на храните, от длъжностни лица, определени от директорите на
регионалните инспекции по околната среда и водите, или от длъжностни лица,
определени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор, а наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи,
от министъра на финансите, от директора на съответната регионална здравна
инспекция, от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните,
от директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, от
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от
оправомощени от тях длъжностни лица, в съответствие с техните правомощия.“.
§ 16. В § 1а, ал. 2 от допълнителните разпоредби думите „Регламент (ЕС) №
98/2013“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 2019/1148“.
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