
ПРОЕКТ 

 

 

 

З А К О Н  

за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и 

за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори  

(Обн., ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г., изм. и доп., бр. 56 и бр. 93 от 2012 г., бр. 9 от 

2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) 

 

§ 1. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава ал. 1 със следния текст: 

„(1) Който не спазва изискванията на  чл. 10, ал. 7 и ал. 8 се наказва с глоба в 

размер от 1 000 до 10 000 лева или с имуществена санкция в размер от 5 000 до 

25 000 лева.“. 

 

2. Досегашният текст на чл. 26 става ал. 2. 

 

 § 2. В § 2 на Заключителните разпоредби се създава изречение второ „Заявленията 

и декларациите, които се подават от юридическите лица в Междуведомствената 

комисия е необходимо да бъдат с положен печат.“ 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 3. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на 

изделия и технологии с двойна употреба (Обн. - ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г., в сила 

от 30.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 56 от 24.07.2012 г., в сила от 24.07.2012 г.; изм. и 

доп., бр. 93 от 27.11.2012 г.; изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2014 г., в сила от 

31.01.2014 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 

01.11.2015 г.; изм., бр. 58 от 26.07.2016 г.; изм. и доп., бр. 101 от 19.12.2017 г., в 

сила от 19.12.2017 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В § 5 от Допълнителните разпоредби се създава второ изречение: 

„Заявленията, удостоверенията и декларациите е необходимо да бъдат с положен 

печат от юридическите лица.“. 

           

Законът е приет от 44-то Народно събрание и е подпечатан с официалния печат на 

Народното събрание.  

 

 

 

 

 

 

Председател на Народното събрание: ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА  


