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РАБОТНА СРЕЩА – ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА 

 

Прилагане на Закона за забрана на химическите оръжия и за контрол на токсичните 

химически вещества и техните прекурсори, процедури, права и задължения 

БСК, ул. Алабин 16-20, София, вторник, 11 октомври 2016 

 

09.00 Откриване Любен Петров – зам. министър на икономиката, Георги Шиваров – зам. 

председател, БСК 

 

09.15 Представяне на участниците, до 30 сек. на участник 

09.30-10.45 Лектор: Христо Атанасов – директор на дирекция „Международно 

контролирана търговия и сигурност” 

 Задължения на Р България по прилагането на Конвенция за забрана на разработването, 

производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото 

унищожаване. Организация за забрана на химическите оръжия (ОЗХО). Функции на 

Националния орган. 

 Национално законодателство:  

o Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически 

вещества и техните прекурсори и Наредба за условията и реда за извършване на 

дейности с токсични химически вещества 

o Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и 

технологии с двойна употреба и правилник за неговото прилагане 

o Административно-наказателни разпоредби 

o Наказателен кодекс 

- Кратка характеристика 

- Контролни списъци. Принадлежност на химическите вещества към контролните 

списъци. 

- Класифициране на изделия и технологии 

Дискусия 

10.45-11.00 Кафе пауза 

 

11.00-12.00 Задължения на производствените предприятия: 

 Производство, преработване и употреба на химически вещества от Списък 1 на 

Конвенцията  
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 Производство, преработване и употреба на химически вещества от Списък 2 на 

Конвенцията 

 Производство на химически вещества от Списък 3 на Конвенцията 

 Производство на органични химически вещества (Други органични вещества – ДОВ, 

включително тези, съдържащи фосфор, сяра или флуор) извън Списъците на 

Конвенцията 

 Ред, условия, срокове за извършване на регистрация в Междуведомствената комисия за 

експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към 

министъра на икономиката  

 Предоставяне на годишни данни за изминали и планирани дейности с токсични 

химически вещества 

Дискусия 

 

12.00-12.45 Провеждане на инспекции. Основни моменти. Права и задължения 

на страните. Вземане на проби за анализ. Роля на Националния орган. 

Защо предприятието подлежи на инспекция? Откъде ОЗХО знае, че подлежа на 

инспекция? Кои са инспекторите? Времетраене на инспекциите 

 провеждане на инспекции на производствени предприятия, извършващи производство, 

преработване или употреба на вещества от Списък 2 

 провеждане на инспекции на производствени предприятия, извършващи производство 

на вещества от Списък 3 

 провеждане на инспекции на производствени предприятия, извършващи производство 

на органични химически вещества, извън списъците на Конвенцията (ДОВ, включително 

тези, съдържащи фосфор, сяра или флуор) 

Процедура: 

1. Срокове за потвърждаване. Свързване с предприятието, обявено за инспекция. 

Предварително определени лица. 

2. Връчване на мандат за инспекция 

3. Логистика: настаняване, осигуряване на преводач, осигуряване на кабинет за работа на 

инспекторите, запечатване на помещенията 

4. Обиколка на предприятието: производство, складове за изходни, междинни, крайни 

продукти. Вземане на проби за анализ. Избор на метод. 

5. Осигуряване на оборудване от стана на предприятието (при възможност) за 

провеждане на инспекция с вземане на проби за анализ 

6. Преносимо оборудване (собственост на ОЗХО) 

7. Връчване на предварителен доклад. Коментари. Препоръки 

8. Окончателен доклад 

Дискусия 

 

12.45-13.30 Обяд сандвичи 
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13.30–13.45 Резултати от предварително разпространената анкета “Survey – 

Production of DOC via bio-mediated processes”. Дискусия 

14.00 -14.50 Ред, условия и процедури за извършване на: 

1. Регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба, 

разрешение за износ, необходими документи, срокове 

2. Внос на токсични химически вещества, удостоверение за внос, необходими документи, 

срокове 

3. Трансфер от и за територията на Р България, необходими документи, срокове 

4. Транзит/Брокерска сделка, необходими документи, срокове 

5. Предоставяне на данни за изминали и планирани дейности 

14:50 - 15.10 Кафе пауза 

 

15.10 – 16.30 Ограничения и забрани 

16.30 – 17.00 Курсове, организирани и спонсорирани от ОЗХО. Информация за 

програми, по които може да се кандидатства за финансиране 

- Associate Programme: подпомага изграждането на експертен капацитет, 
популяризира добри практики в областта на производството и осигуряване на безопасност  

- Analytical Skills Development Course: подпомага квалифицирани химици – 
аналитици за придобиване на практически опит 

- Conference Support Programme: улеснява обмена на научна и техническа 
информация, предоставя финансова подкрепа за организиране на конференции, работни 
срещи и семинари  

- Research Projects Programme: подпомага малки изследователски проекти за 
развитие в областта на химията за промишлени, селскостопански, научно изследователски 
и медицински проекти 

- Internship Support Programme – стажантска програма, предназначена за учени 
от развиващите се страни  

- Laboratory Assistance Programme: подобряване на техническата компетентност 
на лабораториите, извършващи  химически анализ и мониторинг  

- Equipment Exchange Programme: оказва съдействие за предоставяне на 
използвано лабораторно оборудване на държавни лаборатории или представители на 
академичната общност в развиващите се страни от държави с много добро икономическо 
развитие. 
 

17.00 Закриване на срещата 
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Регистрационна форма 

ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА Сряда, 28 септември 2016  

БСК, София 

ЕИК: Фирма: Тел: e-mail:  

  

 

   

Интернет 
страница: 

Име на 
участник: 

Пощенски 
код и 
населено 
място: 

Адрес по 
регистрация: 

 

 

  

 

   

 

Дейност  

 

Какво очаквате от срещата? (моля да попълните във връзка с подбора на 
участниците) 

 

 

 

Регистрации се приемат до 10 октомври, понеделник, или до изчерпване на 
местата! За контакт: Веселин Илиев, тел.: 02 932 0954; e-mail: ierc@bia-bg.com  

Местата за участие за ограничени! 
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