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Списък на използваните съкращения 
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сигурност на Държавния департамент на САЩ (Export Control 
and Related Border Security Assistance) 

ЗЕКОИТДУ Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и 
технологии с двойна употреба 

ЗКВВООБ  Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните 
оръжия и боеприпасите 

ЗКВТДОСТВДУ  Закон за контрол на външнотърговската дейност с оръжие, 
стоки и технологии с възможна двойна употреба 

Интерпол  Международна организация на криминалната полиция 
ИСЮИЕ  Инициатива за сътрудничество в Югоизточна Европа 
COARM  Работна група на ЕС за контрол над износа на 

конвенционални оръжия (European Union Working Party on 
Conventional Arms Exports) 

COREU  Телексна мрежа за постоянна телекомуникационна връзка в 
рамките на общата външна политика и политиката на 
сигурност на ЕС (Corespondance Européenne) 

КОМТРЕЙД  Статистическа база данни на ООН за стоковата търговия 
МВР  Министерство на вътрешните работи 
МВнР  Министерство на външните работи 
МИЕ  Министерство на икономиката и енергетиката 
МО  Министерство на отбраната 
МОЛВ  Малки оръжия и леко въоръжение 
НАТО  Организация на Северноатлантическия договор 
НИКТМО  Норвежка инициатива за контрол над трансферите на малки 

оръжия (NISAT – Norwegian Initiative on Small Arms Transfers) 
НИТИ  Наука, изследвания, технологии и инженеринг АД 
НК  Наказателен кодекс 
ОМУ  Оръжия за масово унищожение 
ООН  Организация на обединените нации 
ОССЕ  Организация за сигурност и сътрудничество в Европа 
ОСТВДУ  Оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба 
Служба КОС  Служба “Контрол над общоопасните средства” към 

Национална служба „Полиция” 
СТВДУ  Стоки и технологии с възможна двойна употреба 
UNPoA  Програма за действие на ООН за предотвратяване, борба и 

изкореняване на незаконната търговия с МОЛВ във всичките й 
аспекти (United Nations Programme of Action) 

УНИТА  Национален съюз за пълна независимост на Ангола  
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Резюме 

През последното десетилетие системата за контрол на външнотърговската 
дейност с оръжие в България е в процес на динамично развитие, стимулирано от 
присъединяването на страната към НАТО през 2004 г. и членството й в 
Европейския съюз, което стана факт в началото на 2007 г. След подписването на 
Договора за присъединяване към ЕС през 2005 г. държавата, подпомагана от 
Европейския съюз и правителствата на отделни страни членки, полага сериозни 
усилия за привеждане на законодателството и механизмите за контрол върху 
износа на оръжия и стоки и технологии с възможна двойна употреба (ОСТВДУ) в 
пълно съответствие с европейските стандарти. През ноември 2005 г. Кодексът на 
ЕС за поведение при износ на оръжие е поместен в приложение към национален 
законодателен акт в областта на контрола върху износа1. През февруари 2007 г. 
Народното събрание приема новия Закон за експортния контрол на оръжия и 
изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКОИТДУ)2

, с който българското 
законодателство се хармонизира напълно със законодателството и практиката на 
ЕС в тази област.  
 

Въпреки обнадеждаващия напредък в установяването на съвременна 
законодателна рамка и наличието на видимо стабилен механизъм за контрол 
върху износа остава въпросът как България се отнася към поетите от нея 
задължения по силата на редица международни инструменти и особено на 
Кодекса за поведение на ЕС. Не всички регулаторни органи, натоварени с 
поддържането на лицензионния режим, отчитат в необходимата степен 
рисковете за нарушаване на човешките права или задълбочаване на определен 
военен конфликт, които някои експортни сделки крият. Те се ръководят преди 
всичко от списъка на дестинациите, спрямо които съществува забрана или 
ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение. Този ограничен 
подход поражда съмнения относно функционирането на българската система за 
контрол върху износа в съответствие с възприетите международни практики, 
особено като се вземат предвид фактори като различната представителност на 
отделните министерства в Междуведомствения съвет по въпросите на 
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към 
Министерски съвет (Междуведомствен съвет) и Междуведомствената комисия за 
контрол върху износа и неразпространение на оръжията за масово унищожение 
(Междуведомствена комисия), факта, че от издаване на разрешения за сделки с 
консенсус Междуведомствената комисия премина към решения с квалифицирано 
мнозинство, както и продължаващото търговско участие на някои министерства в 
отбранителни предприятия и фирми, търгуващи с оръжие. 
 
Практиката по издаване на лицензии и разрешения за външнотърговски сделки с 
оръжие може да се подобри само ако задължително се ръководи от 
международните стандарти за оръжеен контрол и особено от разпоредбите на 
Кодекса за поведение на ЕС. За това обаче е необходимо прозрачността в 
действията на компетентните органи да се доказва непрекъснато. Такова 
доказателство би представлявало ежегодното своевременно публикуване на 

                                                 
1 Това става с изменение на ПМС № 91/2001 г. за утвърждаване на списък на държавите и 
организациите, спрямо които България прилага забрана или ограничения върху продажбата и 
доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, към който е добавено приложение, 
съдържащо текста на кодекса. Новият текст влиза в сила през ноември 2005 г. 
2 Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКОИТДУ), 
обн., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2007 г. 
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обобщаващи доклади с подробна информация за вида, количеството, стойността, 
дестинациите и крайните потребители на стоките, получили лицензия за износ и 
на осъществените експортни сделки, както и за случаите на отказана лицензия. 
Първият подобен доклад бе публикуван едва наскоро. Необходима е обаче 
последователност в действията, чрез която българското правителство да докаже, 
че въпреки досегашните си пропуски е в състояние редовно да предоставя на 
българската общественост и на международната общност изчерпателни 
публични доклади за търговията с оръжия.  
 
Последните десет години са сериозна крачка напред за България. От страна, 
която предизвиква осъдителни реакции по повод доставките си на оръжие в 
региони с остри конфликти и системно нарушаване на човешките права, тя се 
превръща във високо ценéн партньор и член на НАТО и ЕС. Това със сигурност 
свидетелства за бързия напредък на законодателните реформи, който обаче е 
постигнат най-вече под въздействието на САЩ, НАТО и ЕС, а не толкова в 
резултат на натиск от страна на правителството, парламента и гражданското 
общество. Търговията с оръжие в миналото се характеризира с дълбока 
секретност, търговска обвързаност на управляващия режим с отбранителните 
фирми и поставяне на тяснонационалните интереси над международните 
задължения на страната. Като член на ЕС обаче България е длъжна неотменно 
да спазва регионалните и международните си ангажименти във връзка с 
търговията с ОСТВДУ. Парламентът и гражданското общество трябва да 
настояват тази дейност да бъде подлагана на независима оценка и контрол с 
оглед спазването на демократичните принципи. 
 
Ролята на България би могла да бъде двупосочна. Като новоприет член на ЕС тя 
би могла на свой ред да стимулира демократичния процес в Съюза, настоявайки 
останалите държави членки да осигурят прозрачност на информацията за 
извършваните от тях търговски сделки с ОСТВДУ и за съобразеността им със 
заложените от самите тях стандарти. Така България би спомогнала за 
одобряването на контрола върху износа в целия Европейски съюз. п 

 
 
Основни препоръки 
 
Към правителството на Република България 
 

  По-нататъшно усъвършенстване на съществуващите механизми и практиката 
на контрола върху износа при сделки с ОСТВДУ, като членството в ЕС се 
използва за стимул процедурите окончателно да бъдат приведени в 
съответствие с европейските норми, а при възможност системата да 
функционира и съобразно най-високите съвременни стандарти в ЕС и в 
света. 

 
  Преглед на законодателството в областта на контрола върху износа с цел 
въвеждане на следните изменения: 

 
  В Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с 
двойна употреба да бъдат включени:  

 
- критериите за износ, заложени в Кодекса за поведение при износ на 
оръжие на ЕС, и разпоредба, задължаваща органите, които издават 
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лицензии и разрешения за външнотърговски сделки, да вземат решения 
единствено чрез консенсус;  

 
- задължение за лицензиране на посредническата дейност с ОСТВДУ във 
всички случаи, когато фирмите посредници са собственост на български 
граждани, независимо дали те са били регистрирани, или осъществяват 
своята дейност извън България; 

 
- дефиниции на всички възможни видове посредническа дейност за износ 
на ОСТВДУ, включително финансиране, застрахователна, транспортна 
или спедиторска дейност; 

 
- разпоредби за контрол на оръжейното производство на български 
фирми, получили лицензия за износ на своята продукция, според които 
в договорите им да се уточняват пределните количества и разрешените 
експортни дестинации. Производство над допустимите според 
първоначалния договор количества да се разрешава само чрез 
допълнителна лицензия; 

 
- възможно най-строги санкции за всички нарушения на системата за 
контрол върху износа в България;  

 
- изрични разпоредби за отнемането на лицензии за търговия с ОСТВДУ 

(включително резервни части и ремонтна дейност) при промяна на 
условията в страната получател или ако крайният потребител наруши 
условията на първоначалната лицензия. 

 
  Освен това правителството трябва да положи усилия за: 

  разработване на програма за обучение във връзка с Кодекса за поведение 
на ЕС и с цялостната система за контрол върху износа на служителите от 
съответните агенции и министерства, участващи в контролните органи, 
както и на служители в българските дипломатически представителства в 
чужбина. Програмата трябва да въвежда държавните служители inter alia 
и в процедурата за одобрение за получаване на лицензия, като набляга 
на критериите по Кодекса на ЕС; 

 
  включване на разпоредби, забраняващи участието на министерства и/или 
на членове на органите за контрол върху износа във фирми – 
производители или износители на отбранителна продукция или на стоки с 
възможна двойна употреба. За да бъде лицензионният режим напълно 
прозрачен, не бива да се допуска смесване на търговските и 
обществените интереси, включително и като се задължат служителите да 
подписват декларация за липса на свързаност в търговски фирми и за 
отказ от участие в такива;  

 
  активизиране на диалога с отбранителните фирми през 2007 г., за да 
бъдат те информирани за всяка промяна в нормите за контрол върху 
износа след присъединяването на страната към ЕС. 

 
  България трябва да поеме и следните ангажименти за повишаване на   
прозрачността и отчетността: 
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  редовно публикуване на ежегодни обстойни доклади за изпълнението на 
ЗЕКОИТДУ с данни за трансферите на ОСТВДУ в България; 

 
  изработване на процедура за редовен парламентарен контрол върху 
външнотърговската дейност с ОСТВДУ въз основа на възприетите и 
работещи процедури в държавите – членки на ЕС;  

 
  широко ангажиране на гражданските организации с цел подобряване на 
мониторинга и контрола на търговията с оръжие и консултации между 
парламента и неправителствените среди и експертите, чието мнение би 
било от голяма полза. 

 
 
Към международната общност 
 

  Държавите с добре развит режим за контрол на експортната дейност с 
оръжие и особено държавите, разполагащи с утвърдени и резултатни 
процедури за парламентарен контрол, трябва: 

 
  да установят системен обмен на информация между своите законодателни 
органи и българския парламент и да споделят своя опит в контрола върху 
износа и транзита на оръжие;  

 
  да подкрепят българските неправителствени организации, изследващи и 
осъществяващи мониторинг и граждански контрол върху търговията с 
оръжие в страната. 

 
  Европейският съюз трябва: 

 
  да даде насоки на българското правителство относно приоритетите, които 
биха подобрили националната система за контрол върху износа, за да 
може България да изпълнява ангажиментите си на държава членка и в 
последна сметка да се изравни с най-високите европейски стандарти в 
тази област. След съгласуване на приоритетните мерки да предостави 
съответната финансова и техническа подкрепа за тяхното изпълнение;  

 
  съвместно с България да извърши анализ на възможните рискови 
дестинации за незаконен износ на ОСТВДУ след присъединяването на 
страната към ЕС и на тази база да бъде разработена широкообхватна 
програма за противодействие на трафика на ОСТВДУ, за която да се 
осигури финансова и техническа подкрепа. 
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1.  Увод 
 

През последното десетилетие системата за контрол на външнотърговската 
дейност с оръжие в България е в процес на динамично развитие, стимулирано от 
присъединяването на страната към НАТО през 2004 г. и членството й в 
Европейския съюз, което стана факт в началото на 2007 г. Обвиненията в 
незаконни доставки на оръжие за ембаргови държави постепенно бяха 
прекратени, а правителството предприе мерки за въвеждане на стандартите на 
ЕС в националната система за контрол върху търговията с конвенционални 
оръжия и стоки с двойна употреба. Въпреки това характерната за близкото 
минало липса на прозрачност при експортните сделки с оръжие и фактът, че 
определени ведомства се ръководят от твърде ограничени критерии при 
издаването на разрешения за външнотърговски сделки с оръжие, особено по 
отношение на поетите от България ангажименти по международни инструменти 
за оръжеен контрол, предизвиква сериозни съмнения до каква степен 
търговията с оръжие в страната е съобразена с най-добрите международни 
практики в тази област. 
 
След подписването на Договора за присъединяване към ЕС през април 2005 г. 
държавата, подпомагана от Европейския съюз и правителствата на отделни 
страни членки, полага сериозни усилия за привеждане на законодателството и 
механизмите за контрол върху износа на оръжия и стоки и технологии с 
възможна двойна употреба (ОСТВДУ) в пълно съответствие с европейските 
стандарти. През юни 2005 г. България придобива статут на активен наблюдател 
в различните органи и структури на ЕС, което й предоставя достъп до телексната 
мрежа Corespondance Européenne (COREU) за постоянна телекомуникационна 
връзка в рамките на общата външна политика и политиката на сигурност, както 
и правото на участие в работна група на ЕС за контрол над износа на 
конвенционални оръжия COARM. През ноември 2005 г. Кодексът за поведение 
при износ на оръжие на ЕС е поместен в приложение към национален 
законодателен акт в областта на контрола върху износа3. През 2005 г. 
Европейската комисия извършва партньорска проверка във връзка с 
действащото законодателство и неговото приложение и отправя препоръки за 
изменения, целящи да приближат българската система за контрол върху износа 
до европейските стандарти. През февруари 2007 г. Народното събрание приема 
новия Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна 
употреба (ЗЕКОИТДУ)4

, който отразява голяма част от тези препоръки.  
 
Въпреки обнадеждаващия напредък в установяването на съвременна 
законодателна рамка и наличието на видимо стабилен механизъм за контрол 
върху износа остава въпросът как България се отнася към поетите от нея 
задължения по силата на редица международни инструменти и особено на 
Кодекса за поведение на ЕС. Тази загриженост се задълбочава от наличието на 
разпоредба в ЗЕКОИТДУ за вземане на решения във връзка с лицензирането на 
сделките с мнозинство от две трети вместо с консенсус. Консенсусният модел 
даваше възможност на което и да е от министерствата, участващи в 
Междуведомствената комисия за контрол върху износа и неразпространението 
                                                 
3 Това става с изменение на ПМС № 91/2001 г. за утвърждаване на списък на държавите и 
организациите, спрямо които България прилага забрана или ограничения върху продажбата и 
доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, към който е добавено приложение, 
съдържащо текста на кодекса. Новото постановление влиза в сила през ноември 2005 г. 
4 ДВ, бр. 11/2007. 
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на оръжия за масово унищожение (Междуведомствена комисия), да наложи вето 
и при наличие на съмнения за неизрядност на сделката. Квалифицираното 
мнозинство поставя Министерството на външните работи пред невъзможност да 
спре издаването на разрешение за доставки, застрашаващи човешките права, 
хуманитарната ситуация или устойчивото развитие на даден район, в случай че 
нито едно от другите министерства не се заинтересува от този аспект на 
експорта, който фактически означава да се спазят международните задължения 
на България за износ на оръжие и преди всичко Кодекса за поведение на ЕС. 
Така, ако дадена държава не е в българския списък на дестинациите, спрямо 
които съществува забрана или ограничения върху продажбата и доставките на 
въоръжение, Междуведомствената комисия би могла да разреши износа, въпреки 
че според един или повече критерии от Кодекса на ЕС тя представлява рискова 
дестинация.  
 
Регистърът на ООН за конвенционалните оръжия и базата данни на Норвежката 
инициатива за контрол над трансферите на малки оръжия (НИКТМО) разполагат 
с примери, които илюстрират тези рискове. През 2005 г. България подава данни 
за доставка на 120 танка, 10 бронирани бойни машини и 20 големокалибрени 
артилерийски системи за Еритрея5. Подобни износни сделки са в сериозно 
противоречие с Кодекса за поведение на ЕС и по-конкретно четвърти критерий, 
който поставя изискване за запазване на мира в региона, и осми критерий 
относно вредата върху устойчивото развитие на страната получател.  
 
Статистическата база данни на ООН за стоковата търговия „Комтрейд” съдържа 
информация за осъществени доставки на малки оръжия и леко въоръжение 
(МОЛВ) от България за Колумбия, Индонезия и Пакистан6. В информацията, 
подадена от България за Регистъра на ООН през 2004 г., се споменават доставки 
на големокалибрени артилерийски системи за Грузия, Израел и Еритрея, както и 
на учебно-тренировъчни бойни самолети за Етиопия7. Публикувани са и 
материали, че през същата година индийската армия е закупила 64 000 автомата 
AK-47 от България8. Независимо че понастоящем на тези държави не е наложен 
ембаргов режим нито от ООН, нито от ЕС, те безспорно са рискови дестинации и 
страните – членки на ЕС, в редица случаи са отказвали да издадат лицензии за 
износ на ОСТВДУ, включително и МОЛВ, военни автомобили и бойни самолети. 
За това разрешения за подобни сделки не са изцяло съобразени с поетите от 
България ангажименти по Кодекса за поведение на ЕС.  
 
Практиката по издаване на лицензии и разрешения за външнотърговски сделки с 
оръжие би се подобрила значително само ако задължително се ръководи от 
международните стандарти за оръжеен контрол и особено от разпоредбите на 
Кодекса за поведение на ЕС. За това обаче е необходимо прозрачността в 
действията на компетентните органи да се доказва непрекъснато. Такова 
доказателство би представлявало ежегодното своевременно публикуване на 

                                                 
5 Регистър на ООН за конвенционалните оръжия, доклад за 2005 г., 
<http://disarmament.un.org/UN_REGISTER.nsf> 
6 База данни на НИКТМО. Внос в Колумбия, Индонезия и Пакистан от България през 2005 г., 
<http://balder.prio.no:8080/PublicResults_SQL.aspx?C1=355&C2=2&p=Exports&Dep1=0&Dep2=False&r
=True&W=100&dtl=3&Y=2005&d=99&t=3&dls=True&csv=False&EY=2005&scp=3> 
7 Регистър на ООН за конвенционалните оръжия, доклад за 2004 г., 
<http://disarmament.un.org/UN_REGISTER.nsf> 
8 New Delhi Mid-Day, 22 July 2004. 'Ministry gets AK-47s without tenders'; The Hindu, 6 April 2004, 
‘Centre denies irregularities in AK-47 deal’; База данни на НИКТМО. Внос в Индия от България през 
2004 г., <HThttp://balder.prio.no:8080/PublicResults_SQL.aspx?C1=355&C2=-2&p=Exports&Dep1= 
0&Dep2=False&r=True&W=100&dtl=3&Y=2004&d=99&t=3&dls=True&csv=False&EY=2004&scp=3TH; 
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обобщаващи доклади с подробна информация за вида, количеството, стойността, 
дестинациите и крайните потребители на стоките, получили лицензия за износ, и 
на осъществените експортни сделки, както и за случаите на отказана лицензия. 
Първият подобен доклад бе публикуван едва наскоро. Необходима е обаче 
последователност в действията, чрез която българското правителство да докаже, 
че въпреки досегашните си пропуски е в състояние редовно да предоставя на 
българската общественост и на международната общност изчерпателни 
публични доклади за търговията с оръжия.  
 
 
Необходимо е също и българският парламент заедно с гражданските 
организации активно да търси възможности и механизми за независима оценка и 
контрол над дейността на органите, издаващи лицензии на фирми, занимаващи 
се с оръжейната търговия и разрешенията за всяка индивидуална сделка. В 
момента механизми за парламентарен контрол липсват почти изцяло, а 
гражданското общество не е особено добре подготвено да осъществява 
независима оценка. При липсата на демократичен контрол вътре в страната 
напредъкът на законодателството и практиката на контрола върху износа в 
близкото минало бяха постигнати преди всичко под въздействието на 
Европейския съюз, НАТО и САЩ. Единствено действията на парламента и 
гражданското общество обаче могат да осигурят трайност и развитие на 
постигнатите до момента резултати чрез целенасочени усилия за установяването 
на ефективен парламентарен и граждански контрол.  
 
Сред министерствата, участващи в регулаторните органи, все още има такива, 
които притежават дялове в компании от отбранителната индустрия, и това 
поражда въпроса как тези отношения могат да повлияят на издаването на 
лицензии и разрешения за доставки на отбранителна продукция. Забавилата се 
приватизация на тези преди изцяло държавни дружества и продължаващото 
съществуване на фирми с държавно участие, произвеждащи и търгуващи със 
стоки за отбранителната промишленост, създават условия за конфликт на 
интереси в процеса на контролната дейност. За да бъде лицензионният режим 
напълно прозрачен, не бива да се допуска смесване на търговските и 
обществените интереси. Би било подходящо да се въведе задължение 
служителите в регулаторните органи да подписват декларация за липса на 
свързаност и отказ от участие в експортна дейност с ОСТВДУ, както и да се 
разграничат ведомствата, притежаващи търговски и производствени фирми от 
органите, контролиращи външнотърговската дейност с ОСТВДУ. 
 
През 2005 г. органите за контрол върху износа на страни – членки на ЕС, са 
отказали издаване на лицензия за износ на стоки към България в най-малко 
четири случая9, като за всеки от тях е посочен високият риск от отклоняване 
или реекспорт на доставката като основание за отказа. През същата година са се 
състояли седем консултации10 между страни членки по повод предназначен за 
България износ на рискови стоки, което нарежда страната на шесто място по 
брой на консултациите сред 47 други страни11. Броят на отказите и 

                                                 
9 Ibid, Таблица A. 
10 При разглеждането на молба за лицензия на фирма, която преди това е получила отказ от някоя 
държава членка, другите страни членки могат да прибягнат до процедура на консултации с нея, за 
да установят дали „сделките са идентични по същество”. 
11 ‘Eighth Annual Report according to Operative Provision 8 of the European Union Code of Conduct on 
Arms Exports’, Official Journal of the European Union, C250 16 October. 2006, Table B.II. Страните, 
предхождащи България в този списък на консултациите през 2005 г., са: Колумбия, Индия, 
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консултациите по повод лицензии е доста висок за страна като България, която 
има претенции, че е хармонизирала националната си система за контрол върху 
износа с изискванията и практиката на ЕС и която по това време усилено се 
готви за предстоящото си членство в Съюза. 

2.  Спазване на международните договорености  
 
България е член на редица международни режими за контрол на 
разпространението и търговията с конвенционално и друго оръжие (таблица 1). 
Страната се присъедини към заявленията на ЕС по повод оръжейния контрол 
пред Комитета по подготовка на Програмата за действие на ООН за МОЛВ 
(UNPoA) през януари 2006 г. и на Конференцията за преглед на Програмата за 
действие през юни – юли 2006 г., макар че на нито един от двата форума не бе 
направена национална декларация в подкрепа на евентуално бъдещо глобално 
споразумение за контрол на разпространението на оръжия в световен мащаб. 
Положителен факт е обаче, че България бе съинициатор на Резолюция 
A/C.1/61/L.55, приета на 26 октомври 2006 г. от Първи комитет на Общото 
събрание на ООН, с оглед създаване на ефективен и юридически обвързващ 
международен договор за търговия с оръжие12.  
 
Таблица 1. Международни договорености в областта на контрола над търговията 
с МОЛВ, ратифицирани от България13

 
 
ДОГОВОРЕНОСТ 
 

МЕСЕЦ И ГОДИНА 
НА 
РАТИФИЦИРАНЕ/ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

Васенаарска договореност юли 1996 
Кодекс за поведение на ЕС при износ на оръжие  август 1998 
Общи действия на ЕС по МОЛВ декември 1998 
Документ по МОЛВ на ОССЕ ноември 2000 
Програма за действие на ООН за предотвратяване, борба 
и изкореняване на незаконната търговия с МОЛВ във 
всичките нейни аспекти 

юли 2001 

Регионален план за борба с разпространението на МОЛВ ноември 2001 
Протокол срещу незаконното производство и трафик с 
огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и 
боеприпаси към Конвенцията на ООН срещу 
транснационалната организирана престъпност 

февруари 2002 
 

Протокол на ООН за огнестрелните оръжия  декември 2002 
Документ на ОССЕ относно запасите от конвенционални 
боеприпаси  

декември 2003 

Решение на ОССЕ за преносимите зенитно-ракетни 
комплекси (ПЗРК) 

май 2004 

Решение на ОССЕ за сертификатите за краен потребител  ноември 2004 
Принципи на ОССЕ за контрол на посредническата 
дейност при търговия с МОЛВ 

декември 2004 

Обща позиция на ЕС по посредническата дейност при 
търговия с МОЛВ 

януари 2006 

 

                                                                                                                                                 
Индонезия, Пакистан и Руската федерация. Единствената друга страна – кандидатка за членство в 
ЕС, за която са били провеждани консултации през 2005 г., е Хърватия (две процедури). На 
Хърватия и Турция е била отказана лицензия по веднъж. 
12 Пълният текст на резолюцията на английски език е достъпен на адрес: 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/499/77/PDF/N0649977.pdf?OpenElement > 
13 България се е присъединила и към Международната конвенция за забрана на биологичното 
оръжие, Конвенцията за забрана на химическото оръжие и Договора за неразпространение на 
ядреното оръжие. 
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3.  Законодателна и регулаторна рамка 
 

Режимът за контрол върху износа в България и неговото прилагане постепенно 
се доближават до възприетите от ЕС стандарти. В страната действат два основни 
закона, които регулират различни аспекти на контрола върху износа на 
конвенционални оръжия. Приетият през 2007 г. Закон за експортния контрол на 
оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКОИТДУ) е основният 
законов акт, който регулира системата за контрол върху разпространението на 
оръжие14. Законът за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и 
боеприпасите от 1998 г. (ЗКВВООБ, изм., ДВ, бр.38 от 9 май 2006 г.) регулира 
производството, придобиването, притежаването, употребата и вътрешната 
търговия с оръжие. Двата закона се допълват от правилници за тяхното 
прилагане. Други релевантни закони и нормативни актове са Наказателният 
кодекс (НК), правителствени постановления и редица процедурни и вътрешни 
правилници на държавните органи, отговорни за контрола над ОСТВДУ. През 
ноември 2005 г. Кодексът за поведение на ЕС при износ на оръжие е поместен в 
приложение към ПМС № 244. Нов член в постановлението гласи, че контролните 
органи са длъжни “да осигурят изпълнението на ангажиментите на Република 
България, произтичащи от Кодекса за поведение на Европейския съюз при 
износа на оръжие, съгласно приложение № 2”. Приложение № 2 съдържа превод 
на пълния текст на Кодекса на ЕС15. Повечето изменения и допълнения към 
законодателството по контрола върху износа са свързани с присъединяването на 
България към ЕС през 2007 г. и целят по-пълно съобразяване на местната 
нормативна уредба с официалните европейски стандарти. Законът за контрол 
над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите от 1998 г. също 
е изменен през май 2006 г. Допълненията към него въвеждат задължително 
издаване на "Европейски паспорт на огнестрелно оръжие" и на разрешение от 
Министерството на вътрешните работи (МВР) за пренасяне на взривни вещества, 
огнестрелни оръжия и боеприпаси в България, както и от и до държави – членки 
на Европейския съюз16. Следващата таблица съдържа списък на най-важните 
закони и някои подзаконови нормативни актове, свързани с контрола върху 
износа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКОИТДУ), 
обн., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2007 г. 
15 Постановление № 244 (обн., ДВ, бр. 94 от 15 ноември 2005 г.) относно допълнение на 
Постановление № 91 на Министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване на списък на държавите и 
организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху 
продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с 
резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Eвропа (обн., ДВ , бр. 34/2001). 
16 ДВ, бр. 38/2006. 
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Таблица 2. Национална законодателна рамка за контрол върху износа 
 
Влязъл в сила, 
последни 
изменения 

Държавен 
вестник, брой 

Закон/Подзаконов нормативен акт 
 

февруари 2007 ДВ, бр. 11/2007 Закон за експортния контрол на оръжия и 
изделия и технологии с двойна употреба   

декември 2002 
ноември 2005 

ДВ, бр. 115/2002 
ДВ, бр. 96/2005 

Правилник за прилагане на Закона за контрол 
на външнотърговската дейност с оръжие и със 
стоки и технологии с възможна двойна 
употреба17

11 ноември 1998 
9 май 2006 

ДВ, бр. 133/1998 
ДВ, бр. 38/2006 

Закон за контрол над взривните вещества, 
огнестрелните оръжия и боеприпасите 

3 септември 1998 
22 август 2006 

ДВ, бр. 78/1999 
ДВ, бр. 68/2006 

Правилник за прилагане на Закона за контрол 
над взривните вещества, огнестрелните оръжия 
и боеприпасите 

25 април 2003 
8 август 2003 
 

ДВ, бр. 39/2003 
ДВ, бр. 70/2003 
 

Заповед № 51/2003 г. на директора на агенция 
“Митници” към Министерството на финансите 
(за митническите учреждения, през които се 
осъществява въвеждане и напускане на 
митническата територия на Р България на 
ОСТВДУ) 

24 февруари 2004 
10 октомври 2006 

ДВ, бр. 15/2004 
ДВ, бр. 82/2006 

Закон за частната охранителна дейност 
 

21 март 2006 
 

ДВ, бр. 31/2006 Постановление № 59 за утвърждаване на 
Списък на оръжията и стоките и технологиите с 
възможна двойна употреба  

30 април 2002 
10 октомври 2006 

ДВ, бр. 45/2002 
ДВ, бр. 82/2006 

Закон за защита на класифицираната 
информация 

13 април 2001 
14 ноември 2006 
 

ДВ, бр. 34/2001 
ДВ, бр. 92/2006 
 

Списък на държавите и организациите, спрямо 
които Република България прилага забрана или 
ограничения върху продажбата и доставките на 
въоръжение и свързаното с него оборудване, в 
съответствие с резолюции на Съвета за 
сигурност на ООН и решения на Европейския 
съюз и на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа 

 
 
Последната стъпка към привеждане в съответствие със законовите и 
регулативните стандарти на ЕС е отмяната на Закона за контрол на 
външнотърговската дейност с оръжие, стоки и технологии с възможна двойна 
употреба от 1995 г. (ЗКВТДОСТВДУ) и приемането през януари 2007 г. на Закона 
за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (в 
сила от 2 февруари 2007 г.)18. ЗЕКОИТДУ е разработен от междуведомствена 
работна група с участието на експерти от Министерството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ), Министерството на външните работи (МВнР), 
Министерството на отбраната (МО), Министерството на вътрешните работи (МВР) 
и агенция „Митници”. Той отразява положенията на инструментите за контрол на 
ЕС, между които и Регламент на Съвета (ЕО) 1334/2000 за въвеждане режим на 
Общността за контрол на износа на изделия с двойна употреба и Общата 
позиция на ЕС по посредническата дейност при търговия с МОЛВ. При работата 

                                                 
17 По силата на чл. 13 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕКОИТДУ предстои да бъде 
приет нов Правилник за прилагане на този закон. 
18 ДВ, бр. 11/2007. 

 14



по законопроекта са проведени консултации с ключови ведомства и експерти, 
както и с представители на отбранителната промишленост и са взети предвид 
препоръките от партньорската проверка на Европейската комисия през 2005 г., 
като текстът на разпоредбите, засягащи ОСТВДУ, е бил предоставен на 
европейските експерти за бележки относно степента на тяхното съответствие с 
Регламент 133419.  
 
Според представители на министерствата през първата половина на 2007 г. 
предстои да бъдат приети допълнения към ЗЕКОИТДУ във връзка с Регламент на 
Съвета (ЕО) 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да 
бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други 
форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание20, като 
по този начин той ще стане част от действащото българско законодателство. С 
новите разпоредби ще бъдат въведени и санкции за нарушения и ще бъдат 
уточнени органите, отговарящи за тяхното прилагане. Очаква се с тази функция 
да бъдат натоварени отделите, отговарящи за контрола върху износа на СТВДУ в 
МИЕ21. 
 

 

4.  Производство на отбранителна продукция 
 

По време на комунистическото управление българският военнопромишлен 
комплекс произвежда предимно продукция, предназначена за износ. Основни 
пазарни дестинации на този доста голям по обем износ са страни от Варшавския 
договор, Близкия и Средния изток, Сверена Африка и Индия. През този период 
отбранителната промишленост е в привилегировано положение, но след 1989 г. 
на отбранителните предприятия им се налага да преодолеят наследството от 
командно-административната икономика и да преминат към нов тип 
взаимоотношения с държавата и по-голяма самостоятелност в условията на 
пазарна конкуренция. Липсата на стройна държавна отбранителноиндустриална 
политика и на дългосрочен план за развитието на индустрията води до неяснота 
относно контролните роли на отделните институции, като в много случаи се 
стига до конфликт на интереси между държавни и частни фирми. Като цяло 
преструктурирането на отбранителния сектор се извършва без необходимата 
ефективност, чрез противоречиви и неясни мерки с твърде кратък времеви 
хоризонт22. В същото време в световен мащаб се налага търсенето на 
съвременна високотехнологична отбранителна продукция, което е в разрез с 
традиционното дотогава отбранително производство в страната. Загубата на 
пазари е резултат и от засилването на международния контрол (например 
случаите на оръжейно ембарго, налагано от ООН) върху някои държави – 
вносители на оръжие от България, изграждането на местни отбранителни 

                                                 
19 Интервю на екипа на Сейфъруърлд с г-жа Ивелина Бахчеванова, директор на дирекция 
"Международно контролирана търговия и сигурност" в МИЕ и г-н Христо Атанасов, началник-отдел 
“Експортен контрол на стоки и технологии с двойна употреба” в МИЕ, 1 декември 2006 г. 
20 Official Journal of the European Union Council Regulation (EC) No 1236/2005 of 27 June 2005 
concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 30 July 2005, 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_200/l_20020050730en00010019.pdf> 
21 Интервю с г-жа Ивелина Бахчеванова и г-н Христо Атанасов. 
22 Интервю на Сейфъруърлд с д-р Димитър Димитров, преподавател в Университета за национално и 
световно стопанство, София, 30 ноември 2006 г. 
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мощности и предприятия от други дългогодишни търговски партньори на 
страната и необходимостта да се произвеждат оръжия по стандарт на НАТО 
вместо старото съветско оръжие23.
 

 
  През последните десет години повечето отбранителни предприятия са 
приватизирани, но някои фирми остават държавна собственост. 
Министерството на икономиката и енергетиката например е принципал на 
производителите ВМЗ24 – Сопот, и НИТИ25 и на две от най-големите 
търговски оръжейни фирми „Кинтекс” и „Тератон”, като освен това притежава 
35,8 % от дяловете в „Арсенал”26. По множество причини пълното 
ръздържавяване на тези пет фирми се отлага повече от две години. 
Агенцията по приватизация обяви продажбата им за приоритет през 2007 г., 
но подобни заявки са били правени и преди, без реални резултати в тази 
посока27. 

 
  В България има около 25 фирми с основен предмет на дейност производство, 
ремонтна дейност и монтаж на оръжия и резервни части; регистрираните 
търговски и посреднически фирми, занимаващи се с експорт и реекспорт на 
оръжия, са 126, а 41 фирми осъществяват износ на стоки и технологии с 
двойна употреба28. Най-значителни са приходите от производство на МОЛВ. 
Средно 80 % от произведената в страната отбранителна продукция се изнася 
в чужбина. Общата стойност на износа на военна продукция през 2005 г. е 
близо 120 млн. евро, а на вноса – 90 млн. евро. България продължава да 
изнася предимно за държави от Азия и Африка, въпреки че експортът към 
САЩ и ЕС също се увеличава29. 

 
  Голяма част от търговската дейност с оръжие се осъществява от държавната 
фирма „Кинтекс”, която се занимава с внос, износ, инженерна дейност, 
техническа помощ и трансфер на технологии във връзка с различни видове 
военно оборудване и системи за сигурност. През 2004 г. фирмата печели 
договор за доставка на 64 000 автомата AK-47 за индийската армия. 
Планираните приходи от продажби за 2007 и за 2008 г. са около 40 млн. евро 
годишно, като основното, на което фирмата залага, са новите пазари и 
разнообразяването на продуктовия асортимент. Нейните главни експортни 
дестинации са Индия и Алжир, но по-малки доставки се осъществяват и за 
страни като Бангладеш, Йемен, Ангола, Либия и Йордания30. 

 

                                                

  Най-големите български производители на отбранителна продукция 
понастоящем са „Арсенал” АД, „Аркус” АД и ВМЗ ЕАД. Още няколко други 

 
23 Българският износ на оръжие: Оценка на контролния механизъм върху експорта на малки оръжия 
и леко въоръжение. Център за изследване на демокрацията и Сейфъруърлд, април 2004 г. 
24 Вазовски машиностроителни заводи ЕАД. 
25 Наука, изследвания, технологии и инженеринг АД. 
26 Вж. <http://www.priv.government.bg> 
27 В публикуван още през 2002 г. медиен материал (Кой търгува с оръжие в България. –24 часа, 4 
декември 2002 г.) се твърди, че приватизацията на „Кинтекс”  и „Тератон” се е забавила с повече от 
година, но компаниите все пак ще бъдат обявени за продажба. Четири години по-късно 
Министерството на икономиката и енергетиката продължава да е техен собственик. 
28 Официални данни, предоставени на Центъра за изследване на демокрацията от 
Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната 
готовност на страната, 21 март 2006 г. 
29 Пресконференция на г-жа Ивелина Бахчеванова, директор на дирекция "Международно 
контролирана търговия и сигурност" в МИЕ, в: Лицензирани брокери ще търгуват с оръжие. –
Дневник, 14 септември 2006. 
30 See News Bulgarian Arms Trader Kintex Eyes $50 million Sales in 2007, 2008 09 November 2006. 
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фирми притежават мощности за производство на МОЛВ и боеприпаси и това 
са „Дунарит”, „Емко” ЕООД, НИТИ АД, „Милтех” ООД и дъщерното й 
дружество „Електрон прогрес” АД, както и държавните заводи „Терем”.  

 
  Най-стабилният във финансово отношение и печеливш производител на 
МОЛВ е „Аркус”. Продуктовият асортимент се е удвоил, като сега там се 
произвеждат 60 артикула, половината от които са МОЛВ или свързани с тях 
продукти. Произвеждат се боеприпаси за автомат “Калашников”, 
полуавтоматични пистолети, гранатомети и минохвъргачки. Според 
представители на отбранителния сектор през 2005 г. произведената 
продукция във фирмата е достигнала стойност между 28 и 32 млн. евро31. В 
медиите бе разпространена информация, че „Аркус” е сключил тригодишен 
договор с Виетнам за разширяване и модернизиране на производството на 
артилерийски снаряди в страната, чието изпълнение се очаква да започне 
през 2007 г.32  

 

                                                

  “Арсенал”, чиито приходи за 2004 г. са 36 млн. евро, е другият голям 
производител на МОЛВ в България 33. Броят на работниците в завода е 6200 
души. Предприятието е единственото в страната, където се изработват 
автомати “Калашников” (калибър 5,45, 5,56 и 7,62 мм) с марка “Арсенал” 
(AR). Освен това фирмата произвежда няколко вида МОЛВ, боеприпаси за 
огнестрелно оръжие, минохвъргачки, както и гражданска продукция 
(различни машини и инструменти), част от които също се изнасят в чужбина. 
Фирмата предоставя и техническа помощ и ноу-хау на чуждестранни 
предприятия за изграждане на производствени мощности за оръжие, 
включително противовъздушни отбранителни системи, гранатохвъргачки, 
автомати и боеприпаси34.  

 
Първоначално произвежданите от “Арсенал” автомати AR са по лицензия на 
“Калашников”, но след изтичането й фирмата не предприема нищо, за да я 
поднови, а по-късно модифицира модела и започва производство с новата 
марка. Руските отбранителни фирми и руското правителство предявяват искания 
за изплащане на лицензии за производството на тези и някои други продукти. 
Въпреки че оригиналният модел е съветски, Русия не е в състояние да 
контролира нито количеството на произвежданите в България автомати AR, нито 
пазарите, на които те се пласират. 
 
Засилващото се глобално усвояване на оръжейни технологии и производствено 
ноу-хау и сериозният недостиг на разпоредби за регулиране на лицензираното 
производство на оръжие в чужбина предизвикват тревожно нарастване на 
разпространението на оръжие в световен мащаб. По подобие на 
законодателството на повечето държави от ЕС българското законодателство не 
урежда по никакъв начин производството на ОСТВДУ по българска лицензия в 
други страни. Поради това при такива споразумения съществува голям риск от 
нарушаване на разпоредбите на Кодекса за поведение на ЕС. Препоръчително е 
да бъдат предвидени изменения в ЗЕКОИТДУ във връзка с контрола на 
производството по българска лицензия. Фирмите, желаещи да установят 

 
31 Вж. интернет страницата на фирмата: <http://www.arcus-bg.com> 
32 България ще произвежда оръжие за Виетнам. –Дневник, 27 ноември 2006. 
33 Агенция по приватизация, 
<http://www.priv.government.bg/apnew/Root/index.php?magic=0.11.3516.5314TH> 
34 Вж. интернет страницата на фирмата: <http://www.arsenal-bg.com> 
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мощности за производство на оръжие по тяхна лицензия в чужбина, би трябвало 
да получават отделна лицензия от контролните органи с тази цел. 
Лицензионният договор задължително трябва да определя максималното 
позволено количество на продукцията, да съдържа списък от забрани за 
употреба на продукцията с определени цели и забрана за нерегламентиран 
повторен износ на произведените в такива заводи ОСТВДУ. 
 
Въпреки първоначалния неуспех на правителствените програми за конверсия на 
отбранителната индустрия и липсата на воля съществуващите пречки за нейното 
осъществяване да бъдат преодолени някои компании правят опити да преминат 
към производство на гражданска продукция, макар и в твърде ограничен мащаб. 
ВМЗ – Сопот, възнамерява да започне производство на ортопедични елементи за 
медицината и зъболекарски инструменти. Водени са и преговори с „Еурокоптер” 
за производство на части за самолети „Еърбъс”35. 
 
Нормативният акт, който регулира производството на оръжие в България, е 
ЗКВВООБ от 1998 г. Първата част на закона определя условията за 
производство, търговия и транспортиране на взривни вещества, огнестрелни 
оръжия и боеприпаси в рамките на страната. Той постановява, че и трите 
дейности могат да бъдат извършвани само от търговци по смисъла на Търговския 
закон, които трябва да водят подробен регистър за продукцията и клиентите си. 
Според ЗКВВООБ всички МОЛВ, произведени в България, трябва да бъдат 
маркирани в момента на производството с уникална, разбираема маркировка с 
цифри и букви, която позволява идентифицирането на производителя и годината 
на производство36. Регистрите, поддържани от търговците, чиято сфера на 
дейност е производство, търговия, отдаване под наем или преработване на 
огнестрелни оръжия, трябва да съдържат подробна информация за вида, 
марката, модела, калибъра и серийния номер на оръжията, както и името и 
адреса на техния доставчик и получател37. 
 
Не може да се отрече, че отбранителната индустрия в миналото е била важна 
опорна точка за страната в стратегически, геополитически и икономически 
аспект. Но капацитетът на този икономически отрасъл в наши дни и особено 
значението на оръжейния износ могат да се оспорват. В момента ролята на 
индустрията има по-важни политически и стратегически, отколкото 
икономически измерения38. Външният пазар на българска отбранителна 
продукция, на която се падат едва 2 % от износа, е незначителен в сравнение с 
много други сектори на икономиката39.

                                                 
35 AMTOnline, Bulgaria VMZ to Manufacture Orthopaedic Appliances, 09 October 2006. 
<http://www.amtonline.org/document_display.cfm?section_id=15&document_ID=36416&top=0&level=> 
36 2002 National Report by Bulgaria to the UN Department for Disarmament Affairs the implementation of 
the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light 
Weapons in All Its Aspects, <http://disarmament.un.org/cab/nationalreports/bulgaria2report.pdf> 
37 ЗКВВООБ, обн., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г., чл. 10.3. 
38 Интервю с д-р Димитър Димитров. 
39 Изводът е направен в е-mail от д-р Димитър Димитров, преподавател в Университета за 
национално и световно стопанство, София, 13 декември 2006 г., въз основа на данни за 2005 г., 
когато България е изнесла стоки за общо 9454 млн. евро, като експортът на отбранителна продукция 
е бил едва 120 млн. евро. 
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5.  Лицензиране на външнотърговската дейност с 
ОСТВДУ  

 
В недалечното минало в редица случаи издаваните разрешения за 
външнотърговски сделки с ОСТВДУ в България са се извършвали в разрез с 
приетите международни стандарти. В свой доклад от 1999 г. американската 
правозащитна организация Хюман Райтс Уоч съобщава за значителни количества 
оръжие, изнесени от България към рискови държави и региони, на които е 
наложено международно оръжейно ембарго или чиито въоръжени сили 
извършват тежки посегателства срещу човешките права и нарушават 
международното хуманитарно законодателство. Осъществени са били доставки 
за Сиера Леоне, иракската армия, бивша Югославия, Ангола, Еритрея, Етиопия, 
Руанда, Уганда, сепаратистките сили в Южен Йемен и Западен Бенгал, 
колумбийски наркокартел, действащ на територията на САЩ, бунтовнически 
групи в Демократична Република Конго и за воюващите племена в Бурунди40. 
Заключителният доклад на Комисията на ООН за наблюдение на санкциите 
върху Ангола, публикуван през 2000 г., представя доказателства за наличието 
на големи доставки български оръжия за подразделенията на УНИТА, изнесени с 
фалшив сертификат за краен потребител между 1997 и 1999 г. Въпреки че 
липсват доказателства българското правителство да е било наясно с 
действителния краен получател на стоката, оръжейните посредници са успели 
да се възползват от слабостите на системата за контрол върху износа41. 
 
Оръжейни трансфери през последните години 
В резултат на стремежа на страната за постигане на пълноправно членство в ЕС 
и НАТО, както и на натиск от страна на международната общност контролът над 
експорта на въоръжения от България е значително затегнат и след споменатите 
случаи няма регистриран износ към конфликтни или ембаргови държави. 
Продължава обаче спорадичното издаване на лицензии за рискови райони, като 
някои от примерите за изнесена продукция към подобни дестинации са: танкове, 
бронирани бойни машини и големокалибрени артилерийски системи за 
Еритрея42; МОЛВ за Колумбия, Индонезия и Пакистан през 2005 г.43; 
големокалибрени артилерийски системи за Грузия, Израел и Еритрея; учебно-
тренировъчни бойни самолети за Етиопия44 и 64 000 автомата AK-47 за Индия45 
през 2004 г.  

                                                 
40 България: парите говорят – оръжейни сделки с нарушители на правата на човека. Хюман Райтс 
Уоч, април 1999, т. 11, бр. 4 (Human Rights Watch, Bulgaria: Money Talks - Arms Dealing with Human 
Rights Abusers, April 1999).  
<http://www.hrw.org/reports/1999/bulgaria/Bulga994.htm#P51_990> 
41 Комисия към Съвета за сигурност на ООН, създадена с резолюция 1237 (1999), Доклад на 
Комисията към Съвета за сигурност по повод нарушенията на санкциите върху УНИТА (UN Document 
S/2000/203,10 March 2000).  
42 Регистър на ООН за конвенционалните оръжия, доклад за 2005 г., 
<http://disarmament.un.org/UN_REGISTER.nsf> 
43 База данни на НИКТМО. Внос в Колумбия, Индонезия и Пакистан от България през 2005 г., 
<http://balder.prio.no:8080/PublicResults_SQL.aspx?C1=355&C2=2&p=Exports&Dep1=0&Dep2=False&r
=True&W=100&dtl=3&Y=2005&d=99&t=3&dls=True&csv=False&EY=2005&scp=3> 
44 Регистър на ООН за конвенционалните оръжия, доклад за 2004 г., 
<http://disarmament.un.org/UN_REGISTER.nsf> 
45 New Delhi Mid-Day, 'Ministry gets AK-47s without tenders', 22 July 2004;  The Hindu ‘Centre denies 
irregularities in AK-47 deal’, 6 April 2004; База данни на НИКТМО. Внос в Индия от България през 2004 
г.,  
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Тези данни са получени благодарение на регистъра на ООН за 
конвенционалните оръжия и базата данни на НИКТМО за трансферите на МОЛВ, 
но те са твърде ограничени, а данни на национално равнище е трудно да бъдат 
получени, тъй като страната едва наскоро публикува първия обобщаващ 
годишен доклад за трансферите на ОСТВДУ с информация за 2005 г. (вж. раздел 
13 „Прозрачност и отчетност”). Според него през 2005 г. са одобрени общо 393 
разрешения за износ на обща стойност около 640 млн. лв.46 Между тях има 
разрешения за временен износ, износ за ремонт на изделия и за участие в 
изложби и демонстрации. Освен за традиционни за България пазари като Азия47 
и Африка48 са издадени и разрешения за износ на оръжейна продукция за 
САЩ49, Канада50  и ЕС51. 
 
Система за контрол на външнотърговска дейност с ОСТВДУ 
Българската система за контрол върху износа официално е изградена на 
принципа за равнопоставено участие на компетентните министерства на всички 
етапи от процеса по лицензиране в съответните междуведомствени контролни 
органи. На практика обаче Министерството на икономиката и енергетиката и 
Министерството на отбраната имат значително по-силни позиции от другите 
участващи министерства. 
 
В структурно-административен аспект системата за контрол действа на три 
равнища: 
 

а) издаване на лицензия на фирми и лица, извършващи международна 
търговия и транспорт на оръжие и стоки и технологии с възможна двойна 
употреба (включително и посредническа дейност с ОСТВДУ); 
б) издаване на разрешение за всяка конкретна външнотърговска сделка 
или транспорт на ОСТВДУ на лицензирани фирми и лица по а); 
в) следлицензионен контрол – проверка на доставката. 

 
Общи лицензии за външнотърговска дейност с ОСТВДУ 
Лицензиите за търговия, транспорт и посредническа дейност с ОСТВДУ се 
издават от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления 
комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет 
(Междуведомствен съвет)52.
 

                                                                                                                                                 
<http://balder.prio.no:8080/PublicResults_SQL.aspx?C1=355&C2=-
2&p=Exports&Dep1=0&Dep2=False&r=True&W=100&dtl=3&Y=2004&d=99&t=3&dls=True&csv=False&EY
=2004&scp=3TH;> 
46Данните са от доклада на Междуведомствения съвет и Междуведомствената комисия за експортен 
контрол за изпълнението на ЗЕКОИТДУ за 2005 г., 
<http://www.mi.government.bg/ind/lic/arms.html?id=200497> 
47 През 2005 г. са издадени 109 разрешения за износ на военна продукция за Азия на обща стойност 
98 684 328 евро, статистически данни от Годишния доклад за 2005 г., достъпни на адрес: 
<http://www.mi.government.bg/ind/lic/arms.html?id=200497> 
48 През 2005 г. са издадени 56 разрешения за износ на военна продукция за Африка на обща 
стойност 20 520 439 евро, ibid. 
49 През 2005 г. са издадени 62 разрешения за износ на военна продукция за САЩ на обща стойност 
6 447 340 евро, ibid. 
50 През 2005 г. са издадени 4 разрешения за износ на военна продукция за Канада на обща стойност 
14 772 евро, ibid.  
51 През 2005 г. са издадени 155 разрешения за износ на военна продукция за Европа на обща 
стойност 15 501 601 евро, ibid. 
52 ЗЕКОИТДУ, чл. 6.1. 
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Председател на съвета е заместник министър-председателят и министър на 
икономиката и енергетиката, а негов заместник е министърът на отбраната. 
Членове са заместник-министрите на икономиката и енергетиката, на външните 
работи, на отбраната, на финансите, на вътрешните работи, на транспорта, на 
регионалното развитие и благоустройството, както и директорът на 
Националната разузнавателна служба и заместник-началникът на Генералния 
щаб на Българската армия53. 
 
Преди да издаде лицензия, Междуведомственият съвет установява надеждността 
и икономическата стабилност на компанията, като изисква заявителят да 
представи набор от документи, между които свидетелство за съдимост, 
удостоверение за липса на данъчни задължения, доказателства за правилно 
съхраняване на оръжието и за адекватност на организацията по опазване на 
класифицирана информация и съгласуван със службите за сигурност списък на 
лицата, които пряко участват в дейности с оръжия. Одобряването/отхвърлянето 
на заявлението за лицензия може да бъде отложено до следващото месечно 
заседание на Междуведомствения съвет, в случай че поради някакви съмнения 
за неизрядността на кандидата се наложи по-нататъшно разследване54. Обхватът 
на лицензията може да бъде пълен или ограничен по отношение на позициите по 
Списъка на оръжията и/или по отношение на държавата на крайния потребител 
или на износителя (вж. раздел 9). ЗЕКОИТДУ урежда и т.нар. „нематериални 
трансфери” по електронен път, като по този начин дефиницията за експорт в 
закона е в пълно съответствие с чл. 2 (b) от Регламент 1334/200055. 
 
В рамките на така структурираната система за контрол върху износа 
съществуват и още няколко допълнителни равнища: 
 

  Разрешение от служба „Контрол над общоопасните средства” (КОС). 
 

  Агенция „Митници”, ГД „Гранична полиция” и Национална служба „Сигурност” 
осъществяват последващ контрол на граничните контролно-пропускателни 
пунктове (ГКПП). 

 
  Разузнавателните служби към Министерството на отбраната също 
осъществяват контрол. 

 
  Лицензираните фирми трябва да назначават служител, който носи 
отговорност за всяка сделка в съответствие със закона.  

 

                                                

  Производствените и търговските фирми на Министерството на отбраната 
получават разрешение за всяка сделка, подписано лично от министъра на 
отбраната56. 

 
Последната контролна мярка е въведена след разкритията през октомври 2002 г. 
за нарушаване на режима на контрол върху износа от лицензираната фирма 
„Терем”, която е собственост на МО и е била под наблюдението на заместник-
министъра на отбраната57. Изискването министърът на отбраната да подписва 

 
53 Интервю по е-mail с г-н Бенко Ламбев, съветник в Междуведомствения съвет по въпросите на 
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната, 15 декември 2006 г. 
54 Интервю на екипа с ген. Иван Дочев, Междуведомствен съвет, 30 ноември 2006 г. 
55 ЗЕКОИТДУ, Допълнителни разпоредби 2.1. 
56 Българският износ на оръжие, с. 9, 34 и 37. 
57  Ibid, с. 37. 
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разрешенията обаче създава условия за конфликт на интереси, тъй като той 
членува освен в Междуведомствения съвет и в Междуведомствената комисия, 
което увеличава влиянието на министерството в процеса на лицензиране. Изход 
от тази ситуация би представлявало назначаването на външни за министерството 
специалисти, които да се занимават с контрола на външнотърговската дейност 
на неговите оръжейни фирми. Това ще гарантира разделянето на 
производствената и търговската дейност от контролната дейност на МО, 
осигурявайки изисквания от закона безпристрастен и ефективен режим за 
контрол на оръжейните трансфери. 
 
Разрешения за сделки с ОСТВДУ 
Фирмите, които получат лицензия за търговия с ОСТВДУ, трябва да подават 
документи за разрешение при всяка отделна сделка независимо дали става 
въпрос за износ, внос, транзит или за реекспорт на стоки. В разговори с 
изследователския екип компетентни служители заявиха, че всички видове 
сделки, включително и трансфери на излишно въоръжение, части и военни 
платформи, нематериални трансфери, трансфери между правителства или 
дарени от държавата оръжия, подлежат на еднакво строг контрол и преминават 
една и съща процедура на одобрение. Това твърдение обаче няма как да бъде 
проверено, като се имат предвид досегашната липса на публична отчетност за 
лицензирането на сделките, както и почти сигурното одобрение от страна на 
Междуведомствената комисия в случаите, когато страни по сделката са 
българското държава и правителството на друга държава58. Един от най-важните 
сигнали за напредък в областта на оръжейния контрол би бил сделките да се 
оценяват по абсолютно еднакви критерии и при пълна прозрачност, в т.ч. и 
държавните доставки за чужди армии или правителства. 
 
След получаването им разрешенията за търговия са валидни за срок от една 
година, като могат да бъдат подновени за още шест месеца59. Заявленията се 
оценяват индивидуално от Междуведомствената комисия. Секретариатът на 
комисията е в дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност” в 
Министерството на икономиката и енергетиката, а министърът на икономиката и 
енергетиката е председател на комисията. В нея членуват представители на 
министерствата на икономиката и енергетиката, външните работи, отбраната, 
вътрешните работи, както и на Министерството на държавната политика при 
бедствия и аварии60.  
 
До приемането на новия закон за експортен контрол през януари 2007 г. 
Междуведомствената комисия вземаше решения единствено с консенсус, като 
всяко от членуващите ведомства можеше да наложи вето на сделката. Тази 
възможност обаче не отчиташе съответните силни и слаби страни на 
министерствата, нито факта, че при одобрението на всяка сделка имат влияние 
различни външни фактори. Така законовата разпоредба не вземаше под 
внимание сложността на действителната ситуация. Всяко министерство в 
комисията има определен служител или цял отдел, който се занимава с 
разглеждането на документите по сделките и дава становище, преди съответният 
министър да съобщи мнението на ведомството пред комисията. Новоприетият 
закон отменя консенсусната система и постановява, че решенията се вземат с 

                                                 
58 Интервю на екипа с представител на посолството на САЩ в София, 29 ноември 2006 г. 
59 ЗЕКОИТДУ, чл. 30.8. 
60 Ангарев, П., ДПС все пак ще наблюдава и търговията с оръжие. –Дневник, 1 февруари 2007. 
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квалифицирано мнозинство61. Така на практика отделните министерства вече 
нямат право на вето. 
 
Междуведомствената комисия оценява всяко отделно заявление по редица 
критерии, включително: 
  валидност на представените документи (в т.ч. и по дипломатически път); 
  вид стоки; 
  посредник; 
  превозвач; 
  краен получател; 
  политически съображения; 
  регистрирани откази от страни – членки на ЕС, или на Васенаарската 
договореност;  

  националните външнополитически и стопански интереси на България, 
сигурността на страната, както и двустранните и международните й правни 
или политически ангажименти – например Кодекса за поведение на ЕС при 
износ на оръжие и Общата позиция на ЕС по посредническата дейност при 
търговия с МОЛВ62. 

 
Всяко министерство има специфични компетенции в процедурата по 
лицензиране и издаване на разрешения: 
  МИЕ – разглежда заявленията и проверява документацията към тях;  
  МВнР – извършва оценка на сделката във външнополитически аспект; 
  МВР – осигурява разузнавателна информация във връзка с националната 
сигурност;  

                                                

  MO – извършва оценка на военните рискове63. 
 
Решенията на Междуведомствената комисия и Кодекса на ЕС  
Основната отговорност за съобразеността на всяка сделка с Кодекса за 
поведение при износ на оръжие носи МВнР. Не е ясно до каква степен 
останалите министерства вземат предвид този критерий в своите становища. 
Някои от интервюираните служители показаха, че са запознати с него и с 
инструкциите за прилагане на Кодекса на ЕС и разбират, че спазването му е 
основен критерий, от който комисията трябва да се ръководи, но други смятаха, 
че МВнР е единствената институция, която трябва да следи за изпълнението му и 
познаването на двата документа не влиза в задълженията на тяхното 
министерство. Определени служители имаха още по-ограничено разбиране по 
отношение на разпоредбите на кодекса – според тях задълженията на страната 
се изчерпват с недопускане на износ за страни от Списъка на държавите и 
организациите, за които съществува забрана или ограничения за трансфер на 
въоръжение и свързаното с него оборудване. Съображенията за влиянието на 
сделката върху евентуални нарушения на човешките права, изострянето на 
вътрешни конфликти и развитието на държавата/региона получател са 
странични и маловажни. Очевидно в определени среди битува мнението, че 
искането за разрешение за оръжейна сделка може да бъде отхвърлено само и 
единствено въз основа на писани забрани от типа на списъка на забранените 

 
61 ЗЕКОИТДУ, чл. 30.7. 
62 Заков, Д., Л. Иванов, Развитие на системата за контрол върху износа на оръжие в процеса на 
присъединяване на Република България към НАТО. Информационен център на НАТО, С., 2003 г., с. 
8; интервюта на екипа на Сейфъруърлд със служители от различни ведомства, 29 ноември – 1 
декември 2006 г. 
63 Презентация на г-жа Ивелина Бахчеванова, директор на дирекция "Международно контролирана 
търговия и сигурност" в МИЕ, 1 декември 2006 г. 
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дестинации, а във всички останали случаи разрешение може да бъде издадено. 
Този подход на някои министерства е твърде далеч от необходимата сложна 
оценъчна процедура, на която би трябвало да се подложи сделката, за да се 
потвърди, че отговаря на множеството задължения, поети от България по 
Кодекса на ЕС. Това дава повод за особено безпокойство, най-вече в светлината 
на наскоро премахнатото от новия закон право на вето на МВнР.  
 
На изследователския екип бе обяснено, че в случай на неспазване на договора 
за износ на ОСТВДУ от страна на търговеца или посредника (например промяна 
на заявения краен потребител/целта на износа или на стойността на изнесените 
стоки) Междуведомствената комисия има право да отмени разрешението. Такова 
действие обаче изглежда не се предвижда при промяна на условията и 
ситуацията в държавата получател. 
 
При изчерпване на разрешението (поради износ на цялото разрешено 
количество ОСТВДУ или изтичане на срока на валидността на разрешението) 
износителят е длъжен да върне оригинала му на Междуведомствената комисия, 
придружен с документ за потвърждение на сключената сделка, който 
задължително включва: 
  цена; 
  страни по сделката; 
  наименование на стоката; 
  количество; 
  условия на доставката; 
  срок на изпълнение;  

                                                

  клауза за недопускане на реекспорт от купувача и/или крайния потребител 
без писменото съгласие на Междуведомствената комисия64. 

   
На официалната си страница, посветена на контрола върху износа, МИЕ 
предоставя информация за размера на таксите, които трябва да се депозират за 
различните лицензии и разрешения, но фирмите могат да получат по-подробни 
консултации във връзка с процеса на кандидатстване за лицензии предимно по 
неформален път – чрез лични контакти със служители в министерството65. 
 
Описаните механизми ще се променят в редица отношения с новоприетия Закон 
за експортния контрол. Най-важни вероятно ще се окажат смяната на 
консенсусния модел на решения на Междуведомствената комисия с 
квалифицирано мнозинство и практическото премахване на възможността за 
вето от страна на което и да е министерство66 (вж. раздел 12 
“Междуведомствени взаимоотношения/процеси”). По време на пленарното 
обсъждане на Закона за експортния контрол Комисията по външна политика и 
Комисията по европейска интеграция в парламента изразиха становище във 
връзка с механизмите на вземане на решения от страна на Междуведомствената 
комисия, като призоваха за запазване на консенсуса или изработване на нова, 

 
64 Правилник за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки 
и технологии с възможна двойна употреба, чл. 14.2 и 14.4 (предстои отмяна на правилника и 
приемане на Правилник за прилагане на ЗЕКОИТДУ – ЗЕКОИТДУ, Преходни и заключителни 
разпоредби, чл. 13). 
65 Интервю с г-н Борислав Георгиев, Заместник-изпълнителен директор на „Норууд България” ООД, 
30 ноември 2006 г. 
66 ЗЕКОИТДУ, чл. 30.7. 
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по-прецизна формулировка относно тези механизми67. Част от интервюираните 
експерти изразиха загриженост, че новоприетият модел ще изолира МВнР и ще 
омаловажи значението на критериите на Кодекса за поведение на ЕС в процеса 
на лицензиране, а други – напротив, заявиха, че това би защитило интересите 
на България срещу „произволни” външнополитически решения. 
 
Една от важните нови разпоредби в закона, въведена с цел намаляване на 
корупционната зависимост (повече за корупцията вж. раздел 15 „Прилагане на 
законодателството за контрол над ОСТВДУ”), задължава Междуведомствената 
комисия да се произнася по заявленията в 30-дневен срок от датата на 
получаването им и да съобщава решението си на заявителя в срок от 7 работни 
дни от датата на вземането му68. Преди въвеждането на това правило решенията 
понякога се бавеха неопределено дълго, което поощряваше опитите за даване 
на подкуп или други корупционни практики, макар че като цяло интервютата 
потвърждават намаляването на корупцията сред чиновниците на по-ниските 
равнища (административна корупция). Поради своя обхват настоящото 
изследване не засяга корупцията по високите етажи на властта, свързана с 
оръжейната търговия в България.  
 
Нови разпоредби има и във връзка с видовете издавани разрешения за сделки: 

  ЗЕКОИТДУ постановява издаването на три типа разрешение за износ на 
изделия и технологии с двойна употреба – индивидуално, глобално и 
генерално. 
 

  Индивидуално разрешение с едногодишна валидност се издава за износ 
на изделия с двойна употреба, посочени в Приложение I на Регламент 
1334/2000, за държави извън ЕС, както и за трансфер в Общността на 
изделия с двойна употреба от Приложение IV на Регламент 1334.  

  Глобално разрешение се издава за износ на определен тип или 
категория изделия с двойна употреба, посочени в Приложение I на 
Регламент 1334, с изключение на изделия, посочени в част 2 от 
Приложение II на Регламент 1334. Неговата валидност е две години. 

                                                

  Генерално разрешение се издава също за срок от две години за износ 
на изделия с двойна употреба от Приложение I на Регламент 1334 с 
изключение на изделия, посочени в част 2 от Приложение IV, и за 
трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, посочени в част 1 
от Приложение IV. За износ на изделия с двойна употреба за държавите, 
посочени в Приложение II на Регламент 1334/2000, се прилага 
генерално разрешение на Общността за износ. Генералното разрешение 
може да засяга износ за определена държава, няколко държави или 
трансфер в Общността69. Раздел IV „Трансфер на изделия с двойна 
употреба” на глава трета от закона обвързва трансферите на изделия с 
двойна употреба със задължителна регистрация на лицето в 
Междуведомствената комисия за срок от три години (чл. 54). За всеки 
трансфер на изделия от Приложение IV на Регламент 1334 за 
територията на друга държава членка се изисква разрешение за 
трансфер, като в заявлението за него се посочват крайният 
потребител(и), както и видът и произходът на изделията (чл. 55). 

 
67 Становище на Комисията по външна политика в Народното събрание, докладчик Пламен Ранков. 
Стенограма от 179-ото пленарно заседание на Народното събрание, 25 октомври 2006 г. 
68 ЗЕКОИТДУ, чл. 31. 
69 Ibid, чл. 44.5. 
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  Законът не съдържа разпоредби относно вноса на изделия с двойна употреба 
в България от ЕС, а вносът от трети държави подлежи на регистриране от 
Междуведомствената комисия. 
 

 

6.  Изключения от лицензионния режим 
 

През 2002 г. ЗКВТДОСТВДУ претърпява изменения, като едно от тях е 
въвеждането на нова алинея 4 към чл. 1 на закона70. Според нея въоръженията, 
снаряженията, техниката и оборудването на български и чуждестранни военни и 
полицейски контингенти при преминаването им през и пребиваването им на 
територията на България не подлежат на контрол по този закон в случаите 
когато става дума за задължения на България по международни договори, при 
участие в мироопазващи операции и международни учения и при изпълнение на 
хуманитарни, природозащитни, спортни и демонстрационни задачи. ЗЕКОИТДУ 
съдържа абсолютно същите принципи за отмяна на контрола71.  
 
Неколцина от интервюираните служители уверяваха екипа, че износът на части 
и компоненти и на излишно въоръжение подлежи на същия контрол, както и 
останалото оръжие и СТВДУ. Не съществуват и разпоредби, според които 
междуправителствените трансфери или оръжейните дарения, какъвто бе случаят 
с оръжията и боеприпасите, доставени от България на афганистанската армия, 
да бъдат освободени от прилагане на общите контролни мерки. Поради липсата 
на парламентарен и граждански контрол върху лицензионната дейност обаче, не 
е ясно колко често се осъществява такъв тип сделки и с каква строгост се 
прилагат процедурите за контрол върху износа в тези случаи. 
 
Изделията с двойна употреба, които са освободени от контрол по смисъла на 
закона, съответстват на разпоредбите на Регламент 1334. 
 
 

7.  Посредническа дейност при търговия с ОСТВДУ 
 

Според ЗЕКОИТДУ лицата, извършващи брокерска дейност с оръжия, не 
подлежат на лицензиране, а само на регистрация в Междуведомствения съвет. 
Регистрацията е за срок от три години, но има възможност да бъде подновена 
(чл. 20.1). Брокерите трябва да са физически и юридически лица, регистрирани 
по реда на Търговския закон. Документите за регистрация се разглеждат от 
Междуведомствения съвет, след което той взема решение за регистрацията с 
мнозинство от две трети72. Информацията за одобрените лица се въвежда в 
публичния регистър, където остава на съхранение (чл. 23.1), а след това се 
препраща и на участващите в съвета министерства.  
 

 
70 ЗКВТДОСТВДУ, изм., ДВ, бр. 75 от 2 август 2002 г., чл. 1.4.  
71 ЗЕКОИТДУ, чл. 3. 
72 Чл. 15.1 от Правилника за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на 
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет, 
приет с ПМС № 51, обн., ДВ, бр. 29 от 5 април 1994 г., изм., ДВ, бр. 10 от 30 януари 2007 г. 
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Общите въпроси на търговското лицензиране са решени в ЗЕКОИТДУ по следния 
начин: 
 

  Предлага се по-тясна дефиниция на посредничеството, която съответства на 
определението за брокерска дейност в Общата позиция на ЕС и Принципите 
на ОССЕ за контрол на посредническата дейност при търговия с МОЛВ73. 
Законът позволява и брокерска дейност при сделки между трети държави. 

 
  За разлика от ЗКВТДОСТВДУ от 1995 г. понастоящем за брокерска дейност не 
се издава лицензия, а е необходима единствено регистрация. Според 
депутата Атанас Атанасов обаче това създава предпоставки за регистриране 
на посредници, които са осъществявали незаконни сделки с оръжие74. 

 

                                                

  Износ, внос и трансфер на оръжия могат да извършват само физически и 
юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, което 
означава, че фирма, регистрирана в страна – членка на ЕС, трябва да се 
регистрира и в България, за да има право да извършва тази дейност75. 

 
Последната мярка е похвална, но за съжаление законът не урежда 
посредническата дейност на български граждани, чиито фирми са регистрирани 
и действат извън територията на страната. Това означава, че подобни дружества 
не са задължени да се съобразяват с лицензионния режим в България. 
 
По време на интервютата беше установено, че голяма част от служителите в 
контролните органи не са напълно наясно какво означава брокерска дейност 
между трети страни и посредничество извън територията на България. Това е 
показателно за равнището на подготовка на служителите, натоварени с 
осъществяването на лицензионния режим, и поставя под въпрос качеството на 
изпълнение на поетите от правителството ангажименти в областта на трансфера 
на ОСТВДУ. Тези проблеми трябва да се решат чрез засилено обучение и други 
форми за подобряване на подготовката на администрацията.  
 
След регистрацията си брокерите също трябва да кандидатстват за разрешение 
при всяка отделна брокерска сделка с оръжие76. То се издава за срок до една 
година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца77. 
 

Според представители на МИЕ Законът за експортния контрол е съобразен с 
разпоредбите във връзка със стоките с възможна двойна употреба на Резолюция 
1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН относно неразпространението на 
оръжия за масово унищожение (ОМУ)78. Това означава, че българското 
законодателство е с крачка напред в сравнение с Регламент 1334, тъй като 
поставя изискване за регистрацията и на посредниците с изделия с двойна 
употреба. Европейската комисия отправи предложение към Съвета на 
Европейския съюз да въведе необходимите изменения в Регламент 1334, които 
да отразяват положенията на Резолюция 1540 на ООН, което в момента все още 

 
73 Council Common Position 2003/468/CFSP of 23 June 2003 on the control of arms brokering; & OSCE 
Decision No. 8/04, OSCE Principles on the Control of Brokering in Small Arms and Light Weapons, 437th 
Plenary Meeting. 
74 Изказване на Атанас Атанасов, депутат от ДСБ, стенограма от пленарно заседание на Народното 
събрание, 25 октомври 2006 г. 
75 ЗЕКОИТДУ, чл. 5. 
76 Ibid, чл. 30.4. 
77 Ibid, чл. 30.8. 
78 Интервю с г-жа Ивелина Бахчеванова. 
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е в процес на обсъждане79. Резолюция 1540 призовава държавите да въведат 
inter alia „мерки за контрол над предоставянето на средства и услуги” за експорт 
и трансфер като „финансиране и транспорт”, които биха способствали за 
разпространението на ядрени, химически или биологически оръжия и на 
средства за тяхната доставка80. За да бъде ЗЕКОИТДУ в пълно съответствие с 
резолюцията, трябва да се гарантира, че дейности като финансирането ще бъдат 
включени в текстове, засягащи брокерската дейност със стоки с двойна 
употреба, които биха могли да бъдат използвани за направата на ОМУ.  
 
Законът за експортния контрол задължава лицата, извършващи дейности с 
оръжия и изделия с двойна употреба, да водят отделен регистър за сделките, 
които сключват, и да съхраняват за срок не по-кратък от 10 години търговските 
и транспортните документи и информацията, свързана с осъществяването на 
съответната дейност81. Контролните органи имат право да правят проверки на 
тези регистри, а всяка посредническа фирма трябва да определи служител, 
отговорен за законността на сделките и документацията и изправността на 
регистъра82. Замисълът на нововъведения регистрационен режим е чрез 
поддържане на централен регистър на компаниите, осъществяващи брокерска и 
транспортна дейност с ОСТВДУ, да се повиши ефективността на проверките и на 
оценката на риска при сделките. 
 

8.  Транзит и трансфер на ОСТВДУ 
 
ЗЕКОИТДУ урежда и дейностите, свързани с транзит и трансфер на ОСТВДУ. 
Компаниите кандидатстват пред Междуведомствения съвет за получаване на 
лицензия за транспортиране на оръжия, като представят документ за 
съгласуване с МВР относно физическите лица, които пряко участват в тази 
дейност, както и удостоверение от компетентен орган на Министерството на 
транспорта за правото да извършват транспортиране на оръжия83  
 
Освен лицензия за транспортиране на ОСТВДУ от фирмата се изисква и 
разрешение за транзит на оръжия от Междуведомствената комисия при всяка 
сделка по подобие на разрешенията за експортни сделки с ОСТВДУ84.  
 
Разрешение за транзитно преминаване на оръжие се получава само след като 
транспортната фирма предостави копия от документи на двете страни по 
сделката – разрешение за износ и за по-нататъшен транзит и разрешение за 
внос – поне 20 дни преди стоките да навлязат в българска територия85. По 
смисъла на ЗЕКОИТДУ транзит е преминаването на оръжия през територията на 

                                                 
79 European Commission proposes new measures on export of Dual Use goods and technologies 
Brussels, 19 December 2006,  
<http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/pr191206_en.htm> 
80 Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН, приета на 4956-ото заседание на Съвета 
за сигурност, 28 април 2004 г., чл. 3(d). 
81 ЗЕКОИТДУ, чл. 69.2. 
82 ЗЕКОИТДУ, чл.71.6; интервю с г-н Борислав Георгиев.  
83 Правилник за прилагане на ЗКВТДОСТВДУ, Преходни и заключителни разпоредби, чл. 3.1; 
ЗЕКОИТДУ, чл. 10.3. 
84 ЗЕКОИТДУ, чл. 30.6. 
85 Правилник за прилагане на ЗКВТДОСТВДУ, глава II, раздел III, чл. 20; глава II, раздел V, чл. 30. 
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България, включително претоварването им от едно транспортно средство на 
друго86.  
 
След присъединяването на България към ЕС две от националните граници вече 
са вътрешни за Съюза. Това ще намали натоварването на дирекция "Митническо 
разузнаване и разследване" на агенция "Митници" и ще освободи ресурси за по-
строги проверки на транзитно преминаващите през страната доставки87.  
 
Транспортирането на оръжия от територията на една трета държава за 
територията на друга трета държава (без стоките да преминават през 
територията на България) според ЗЕКОИТДУ също изисква лицензия от 
Междуведомствения съвет на фирмите, регистрирани по Търговския закон в 
България, въпреки че оценките за тази разпоредба, дадени от интервюираните 
лица, се различаваха88. Мярката не е наложена от задълженията по Кодекса на 
ЕС, но тя ще засили съществуващия контрол, въпреки че още не е ясно как ще 
бъде прилагана и какви санкции се предвиждат в случай на нарушение. 
 
 

9.  Контролни списъци  
 

Всички контролирани по силата на ЗЕКОИТДУ изделия и технологии са 
поместени в Списъка на оръжията и на стоките и технологиите с възможна 
двойна употреба, приет през 1998 г., с последни изменения от март 2006 г.89

  

Промените в списъка са в съответствие с Общия военен списък на Европейския 
съюз и Приложение I към Списъка на стоките и технологиите с двойна употреба 
на ЕС. Той е съобразен и със Списъка на боеприпасите на Васенаарската 
договореност. В него фигурира и категория, включваща обучение на 
чуждестранни кадри във връзка с контролираните от него стоки90.  
 
 

10. Контрол на крайния потребител и проверка 
на доставката 

 
Сделките с ОСТВДУ изискват пред Междуведомствената комисия да бъдат 
представени сертификат за крайна употреба/краен потребител и/или 
международен сертификат за внос, издадени от компетентните органи на 
държавата на крайния потребител91. Приемат се само оригиналните сертификати 
за краен потребител, а не техни копия, както е указано в Инструкциите за 
прилагане на Кодекса на ЕС92.  
 

                                                 
86 ЗЕКОИТДУ, Допълнителни разпоредби, чл. 2.7. 
87 Интервю на Сейфъруърлд с г-н Румен Данев, директор на дирекция "Митническо разузнаване и 
разследване", агенция "Митници", 1 декември 2006 г. 
88 ЗЕКОИТДУ, чл. 6.3. 
89 Постановление № 59 за утвърждаване на Списък на оръжията и стоките и технологиите с 
възможна двойна употреба, обн., ДВ, бр. 31 от 21 март 2006 г. 
90 Интервю с ген. Иван Дочев.  
91 ЗЕКОИТДУ, чл. 70.2 и 70.3. 
92 Интервю по e-mail с г-жа Ивелина Бахчеванова, 14 декември 2006 г. 
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Сертификатът се проверява от различните институции, членове на 
Междуведомствената комисия: Министерството на икономиката и енергетиката 
(в консултация с институциите, отговорни за контрола на вноса в приемащата 
страна), Министерството на външните работи (по дипломатически път, а ако в 
съответната страна няма дипломатическа мисия, проверката може да бъде 
извършена от българска мисия в съседна страна или от дипломатически 
представители на страна – партньор на България, например САЩ или 
Великобритания), Министерството на вътрешните работи (чрез своите 
разузнавателни служби и службите за сигурност) и Министерството на отбраната 
(военно разузнаване и военна оценка). Изследователският екип нямаше 
възможност да проучи дали българските дипломатически представителства 
разполагат със служители, квалифицирани да извършват проверка на 
сертификатите, нито дали сътрудничеството с държави – партньори в тази 
област, е добре развито, което не позволява да се даде категорична оценка на 
каналите и пътищата за проверка на автентичността на сертификатите. 
 
Износителите са длъжни да се обърнат към Междуведомствената комисия за 
изменение или допълнение на съществуващото разрешение при „промени в 
обстоятелствата, при които е било издадено разрешението” (включително смяна 
на крайната употреба/крайния потребител)93. Те трябва да подадат заявление в 
14-дневен срок от настъпването на промяната, след което комисията се 
произнася с решение за изменение и/или допълване на разрешението94.  
 
Системата предвижда и проверка на доставката. Правилникът за прилагане на 
ЗКВТДОСТВДУ изисква износителят да предостави Сертификат за проверка на 
доставката, който потвърждава крайния потребител и се издава до 
Междуведомствената комисия от компетентните органи на страна на крайния 
потребител в рамките на три месеца след извършването на лицензиран 
трансфер. Междуведомствената комисия и Междуведомственият съвет могат да 
изискат от износителя да включи клауза в договора си за физическа проверка на 
доставката от страна на българските власти95. Искане за такава клауза обаче се 
поставя по преценка на органите за конкретния случай, за която няма ясно 
формулирани критерии. Освен това някои от интервюираните служители 
заявиха, че проверките на доставки по принцип са рядкост, тъй като са свързани 
със значителни разходи на средства и време. 
 
С новия закон отпада задължението за изрично съгласие на 
Междуведомствената комисия в случай на последващ реекспорт, прехвърляне 
или смяна на крайния потребител при износ/трансфер за държави, които 
участват във Васенаарската договореност, ако такова съгласие преди това е 
било дадено от националния компетентен орган на държавата96. 
 
 
 

11. Административен капацитет 
 

                                                 
93 ЗЕКОИТДУ, чл. 36.1. 
94 Ibid, чл. 36.2. 
95 Ibid, чл. 71.6. 
96 Ibid, чл. 70. 
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Подготовката на България за членство в Европейския съюз ангажира голяма част 
от административния ресурс на страната. Въпреки това повечето интервюирани 
служители от органите за контрол върху износа смятат, че системата за 
експортен контрол на ОСТВДУ е добре обезпечена в административно 
отношение. Що се отнася до хармонизирането на законодателството с 
европейските правни инструменти в тази област, в редовния си доклад за 2005 
г. Европейската комисия отбелязва, че в България „пълното прилагане на 
Кодекса за поведение на ЕС при износ на оръжие и борбата с незаконната 
търговия на оръжие заслужават по-сериозно внимание”, но добавя, че „в тази 
област са налице административни структури с достатъчен капацитет”97.  
 
През 2005 г. са издадени 393 разрешения за износ, включително за временен 
износ и износ с цел ремонтна дейност или участие в изложения и 
демонстрации98. Техният брой сам по себе си не създава прекомерна 
административна натовареност, но МВнР и МВР не разполагат с достатъчно 
кадри да проучват подробно всеки кандидат или краен потребител. Що се отнася 
до служителите, които трябва да следят за спазването на поетите от България 
международни ангажименти в областта на трансферите на ОСТВДУ, техният брой 
е недостатъчен, тъй като само МВнР е натоварено със задачата да извършва по-
задълбочен анализ на външнополитическите аспекти на експортната дейност.  
 
По отношение на цялостния лицензионен процес, въпреки че 
Междуведомствената комисия е разнородна по състав (вж. раздел 5 
„Лицензиране на външнотърговската дейност с ОСТВДУ”), МИЕ изглежда 
разполага с най-много и добре подготвени служители и поема най-големи 
отговорности. Дори при някои общи въпроси относно системата за контрол върху 
износа, по които цялата комисия би трябвало да е компетентна, служители от 
МВнР и МО съветваха изследователския екип да се обърне към специалистите от 
МИЕ за повече информация. Това свидетелства за сериозни разлики в 
подготвеността на ключовите министерства, чиито функции в лицензиращите 
органи би трябвало да са равностойни. 
 
Проверките на сертификатите за краен потребител в държави без български 
дипломатически представителства биха могли да се извършват по алтернативни 
дипломатически канали – посолства в съседни държави или сътрудничество с 
дипломацията на САЩ и страни от ЕС99. Всички ведомства, участващи в 
издаването на лицензии, разполагат със служители, обучени да анализират 
автентичността на сертификатите и изчерпателността на информацията, която 
съдържат100.  
 
В момента системата разполага с ограничени средства, които биха повишили 
административния й капацитет чрез улесняване и ускоряване на 
информационния обмен между министерствата – например предоставения от 
правителството на САЩ програмен продукт за контрол върху износа „Тракер” за 
улесняване издаването на лицензии и разрешения (вж. раздел 12 
„Междуведомствено сътрудничество”). Основната база данни, съдържаща 

                                                 
97 Мониторингов доклад на ЕК от 2005 г. за България, Брюксел, 25 октомври 2005, с. 91. 
98 Данните са от Доклада на Междуведомствения съвет и Междуведомствената комисия за експортен 
контрол за изпълнението на ЗЕКОИТДУ за 2005 г., 
<http://www.mi.government.bg/ind/lic/arms.html?id=200497> 
99 Интервюта на Сейфъруърлд с представители на посолствата на САЩ и Великобритания в Тбилиси. 
29 ноември 2006 г. 
100 Интервю по e-mail с г-жа Ивелина Бахчеванова. 
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информация за отказаните разрешения, действащите международни режими за 
контрол върху износа и подадените заявления, се поддържа от съответната 
дирекция в МИЕ. Тя обаче трябва да бъде снабдена с допълнително оборудване 
и да бъде усъвършенствана технически, за да бъдат постигнати необходимата 
бързина на достъп от всички компетентни ведомства и защитеност на връзката 
при обмена на поверителни данни помежду им във връзка с експорта на 
ОСТВДУ101. 
 

12. Междуведомствено сътрудничество 
 

Българската система за контрол върху износа официално е изградена на 
принципа за равнопоставено участие на компетентните министерства на всички 
етапи от процеса по лицензиране в съответните междуведомствени контролни 
органи. На практика обаче Министерството на икономиката и енергетиката и 
Министерството на отбраната имат значително по-силни позиции от останалите 
участващи министерства. Междуведомствената комисия се оглавява от 
министъра на икономиката и енергетиката, като освен това в нея членуват двама 
представители на същото министерство, двама представители има МО, а МВнР и 
МВР – по един представител. МИЕ и МО имат числен превес над другите 
министерства, участващи в комисията, но предимството е най-вече на страната 
на Министерството на икономиката и енергетиката заради най-големия брой 
участници и министъра, който оглавява комисията.  
 
Дисбалансът се изостря и от скорошната отмяна на консенсусното вземане на 
решения. Ако определено министерство е на мнение, че някоя от разглежданите 
оръжейни сделки е рискова, то лесно може да бъде пренебрегнато от 
останалите, тъй като решенията според новия закон могат да се вземат с 
мнозинство от две трети. Това не би представлявало проблем, ако всяко 
ведомство има регламентирано задължение да следи за съобразеността на 
сделките с Кодекса на ЕС, но тъй като официално само МВнР следи за 
спазването на международните и регионалните режими за контрол върху износа, 
не е ясно дали останалите членове на комисията съобразяват преценката си с 
тях. Сред интервюираните имаше служители, запознати с кодекса и 
инструкциите към него, но имаше и такива, които не смятат, че друг освен МВнР 
е длъжен да се занимава с тези въпроси. Недостатъчното познаване на основния 
европейски инструмент за контрол на износа на оръжие дава определени поводи 
за безпокойство. 
 
Преди да бъде взето окончателното решение за издаване, отлагане или отказ на 
лицензия, на министерствата, представени и работещи в двата основни 
контролни органа – Междуведомствения съвет и Междуведомствената 
комисия102, се дава достъп до документацията на фирмите кандидати, както при 
заявления за обща лицензия за търговия на ОСТВДУ, така и при разрешение за 
конкретна сделка103.  
 
Междуведомственият съвет, създаден през 1993 г., определя и провежда 
държавната политика в областта на производството и търговията с ОСТВДУ. 

                                                 
101 Интервю с г-н Христо Атанасов.  
102 ЗЕКОИТДУ, чл. 6.1. 
103 Интервю с г-жа Ивелина Бахчеванова. 
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Съветът заседава веднъж месечно и се председателства от заместник министър-
председателя и министър на икономиката и енергетиката. Членове са заместник-
министрите на икономиката и енергетиката, на външните работи, на отбраната, 
на финансите, на вътрешните работи, на транспорта и комуникациите, на 
регионалното развитие и благоустройството, както и директорът на 
Националната разузнавателна служба и заместник-началникът на Генералния 
щаб на Българската армия. Секретарят на Междуведомствения съвет се 
назначава от министър-председателя и отговаря за текущия контрол по 
изпълнението на решенията на съвета.  
 
Междуведомственият съвет извършва няколко основни дейности: издава 
лицензии за външнотърговска дейност с ОСТВДУ и води регистър на лицата, 
лицензирани за външнотърговска и транспортна дейност с ОСТВДУ (вж. раздел 
5). Съветът се стреми да спазва законовия срок от един месец за постановяване 
на решение104. Освен това дава предложения за допълнения към Списъка за 
ОСТВДУ, както и предложения по въпроси, свързани с членството на България 
във Васенаарската договореност, ОССЕ, Групата на ядрените доставчици и със 
задълженията на страната в Австралийската група и по контролни режими като 
Режима за контрол на ракетните технологии и комитета „Цангер”. Когато в 
Междуведомствената комисия не е постигнато решение по искане за издаване на 
разрешение, случаят се отнася към Междуведомствения съвет, за да се 
произнесе окончателно105.  
 
Поради широкото си представителство двете контролни структури разполагат с 
потенциал за равностоен дебат по отношение на политиката и практиката на 
контрола върху износа. Но досегашната липса на публична информация за 
издаваните/отказваните лицензии и за начина на вземане на решения (например 
на кое се придава повече тежест – на задълженията на България, произтичащи 
от Кодекса на ЕС, или на икономическите ползи от сделките), както и превесът 
на по-големите и влиятелни министерства в комисията и съвета (и двете 
оглавявани от Министерството на икономиката и енергетиката) водят до 
заключението, че няма равнопоставеност на участието на отделните ведомства. 
Това впечатление се засилва в светлината на новите разпоредби за премахване 
на консенсуса като метод на вземане на решения от Междуведомствената 
комисия.  
 
Преди няколко години правителството на САЩ предоставя на органите за 
контрол върху износа програмния продукт „Тракер”, който едновременно 
улеснява комуникацията между министерствата и свежда до минимум 
бюрократичните процедури по издаването на лицензии. Всички заявления и 
придружаващи документи се сканират и се разпращат в електронен вид до 
съответните министерства, за да могат да се разглеждат от тях едновременно. 
Оригиналите им на хартия се пазят в МИЕ и ако е необходимо, може да се правят 
допълнителни справки и проверки на автентичността им. Теоретично системата 
дава възможност и за преки консултации с експерти и служители в други 
държави. Служителите в съответната дирекция на МИЕ са обучени да работят с 
продукта106, но поради правни и административни пречки и трудности при 
гарантирането на пълна сигурност на информационния обмен до момента той не 
е внедрен в останалите министерства. Интервюираните служители обаче увериха 
                                                 
104 Интервю по е-mail с г-н Бенко Ламбев. 
105 Българският износ на оръжие. Център за изследване на демокрацията и Сейфъруърлд, април 2004 
г., с. 31-32. 
106 Доклад на МВнР до COARM DS 8/2003, 19 март 2003 г. 
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екипа, че предварителните планове за въвеждане на системата през 2007 г. ще 
бъдат спазени107. 
 
 

13. Прозрачност и отчетност 
 

Доскоро България се отличаваше с недостатъчна прозрачност в международната 
търговия с оръжие. Наследената от комунизма секретност бе особено изразена в 
сферата на сигурността, включително и в търговията с оръжие, което е видно и 
от законодателната уредба на страната. Старият закон за експортния контрол 
(ЗКВТДОСТВДУ, 1995 г.) не съдържаше разпоредби за публично отчитане на 
външнотърговските сделки с конвенционални ОСТВДУ. Той все пак задължаваше 
Междуведомствения съвет и Междуведомствената комисия да представят доклад, 
с който се отчитат за изпълнението на ЗКВТДОСТВДУ и който се предоставя и на 
парламента108, без обаче да са длъжни да го публикуват. До публикуването през 
февруари 2007 г. на първия годишен доклад за търговия с ОСТВДУ през 2005 г. 
обществеността нямаше почти никакъв достъп до цялостна информация за 
системата и прилагането на контрола върху износа на ОСТВДУ в страната. Това 
значително затрудняваше изследването на тази тема. 
 
Според новия закон Междуведомственият съвет и Междуведомствената комисия 
трябва да представят в Министерския съвет доклади за изпълнението на закона 
в областта на компетентностите си за изминалата календарна година до 30 юни 
на следващата година, а Министерският съвет представя докладите на 
Народното събрание. Докладите се публикуват съгласно установения формат на 
консолидирания доклад на Европейския съюз по изпълнението на Кодекса за 
поведение на ЕС при износ на оръжие, публикуван ежегодно в "Официален 
вестник" на Европейския съюз109.  
 
През февруари 2007 г. Министерството на икономиката и енергетиката оповести 
първия национален доклад с изчерпателна информация за издадените лицензии 
и разрешения и сключените външнотърговски сделки с ОСТВДУ за календарната 
2005 г. Въпреки закъснението съдържанието на доклада в крайна сметка е 
одобрено от всички ангажирани министерства и се стига до неговото 
публикуване независимо от строгите ограничителни разпоредби на Закона за 
защита на класифицираната информация във връзка със сведения относно 
специалната продукция110 и вноса и износа на ОСТВДУ111.  
 
Националният доклад съдържа обобщени данни за осъществения внос и износ на 
ОСТВДУ през 2005 г. и членството на България и изпълнението на задълженията 
й по международните режими, организации и конвенции за контрол върху 
износа и неразпространение на ОМУ. В него е включена информация по 
следните въпроси: 
 

                                                 
107 Интервю с г-жа Ивелина Бахчеванова. 
108 ЗКВТДОСТВДУ, чл. 18. 
109 ЗЕКОИТДУ, чл. 74.1-3. Ежегодните консолидирани доклади се публикуват на адрес: 
<http://www.sipri.org/contents/armstrad/atlinks_gov.html#REG> 
110 С термина специална продукция се означава всякакъв вид ОСТВДУ. 
111 Интервю с г-жа Ивелина Бахчеванова. 
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  Подадени заявления и издадени лицензии за външнотърговски сделки с 
оръжие и стоки и технологии с възможна двойна употреба (включително за 
транспортна и брокерска дейност), фирми заявители, видове лицензии, за 
които са кандидатствали, фирми – притежатели на лицензии, номер и 
валидност на издадените им лицензии. 

 
  Обобщени данни за издадените разрешения за износ и на осъществения 
износ на оръжие по държави получатели, точен брой на разрешенията и 
стойност на разрешенията и на реализираните сделки и разпределение на 
разрешенията по категориите в националния Списък на оръжията. 

 
  Обобщени данни за осъществения внос на оръжие по държави износители, 
точен брой на разрешенията за внос и стойност на реализираните сделки и 
разпределение на вноса по категориите в националния Списък на оръжията.  

 
  Обобщени данни за издадените разрешения за износ и на осъществения 
износ на СТВДУ по държави получатели, точен брой на разрешенията, 
стойност на разрешенията и на реализираните сделки и категориите изделия 
от Списъка на стоките и технологиите с възможна двойна употреба. 

 
  Обобщени данни за осъществения внос на СТВДУ по държави износители, 
точен брой на разрешенията за внос, стойност на реализираните сделки и 
разпределение на вноса по категории изделия от Списъка на стоките и 
технологиите с възможна двойна употреба. 

 
Публикуваният доклад е стъпка напред по посока на прозрачността, полагаща 
основите за по-нататъшно развитие на публичната отчетност относно търговията 
с оръжия в България. Предоставените статистически данни са изключително 
ценни, но има какво да се желае по отношение на някои основни области, за 
които липсва информация. Препоръчително е занапред докладите да бъдат 
публикувани своевременно. По подобие на докладите на други държави – 
членки на ЕС, които България би могла да използва за образец, е 
препоръчително в тях да се включи допълнителна информация112:  
 

  По-подробно описание на националната система за контрол върху износа, 
нормативната база и състава и функциите на органите, осъществяващи 
лицензионната и контролната дейност. 

  Брой на отхвърлените заявления за експортни сделки по страни получатели и 
основанията за отказ за издаване на разрешение113. 

  Информация за крайните потребители/крайната употреба на заявения и 
осъществения износ114. 

  Данни за реекспорт, транзит и трансфер115.  

                                                

  Данни за текущи следствени действия и повдигнати обвинения по 
законодателството за контрол върху износа116.  

 
112 Анализ на Дж. Макалишър, Сейфъруърлд, Лондон, 12 декември 2006 г. Трябва да се отбележи, че 
част от споменатата информация е била включвана в българските доклади за оръжейния износ през 
периода 2000 – 2002 г. 
113 Образец – националните доклади на Германия и Холандия. 
114 Образец – докладите на Дания, Франция и Португалия. 
115 Образец – докладът на Естония. 
116 Образец – докладите на Естония (разглежда извършените през годината нарушения и 
престъпления по вътрешното и международното законодателство), Германия (съдържа данни за 
повдигнатите обвинения и за хода на предварителните разследвания, за издадените присъди по 
съответните наказателни разпоредби и за наложените санкции; дава информация за приключили 
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Задълженията, произтичащи от членството на България в ЕС, и определени 
разпоредби в ЗЕКОИТДУ въвеждат няколко мерки, увеличаващи прозрачността 
на оръжейната търговия и контрола върху износа: 
 

  Междуведомственият съвет ще поддържа публичен регистър на лицата: 
а)  с издадени, изменени, спрени, отнети и прекратени лицензии за 

търговия и трансфер на оръжие и СТВДУ; 
б)  получили регистрация за извършване на брокерска дейност с оръжия 

и състоянието на тяхната регистрация (действаща, прекратена, 
заличена)117.  

 

                                                                                                                                                

  В съответствие с мерките в Регламент 1334/2000, възложени на държавите 
членки, Междуведомствената комисия ще създаде публичен регистър на 
лицата, регистрирани за износ, внос и трансфер на изделия с двойна 
употреба118.  

 
От доста време България си сътрудничи с различни организации и се включва в 
обмен на информация по редица международни инструменти за контрол над 
въоръженията. Правителството редовно предоставя информация на Регистъра на 
ООН за конвенционалните оръжия и отчети по МОЛВ в рамките на Васенаарската 
договореност. През ноември 2000 г. страната подписва Документа на ОССЕ по 
МОЛВ и оттогава предоставя редовно информация на ОССЕ за търговията с 
МОЛВ в страните от ОССЕ според изискванията на документа. България е 
представила и четири годишни доклада за изпълнението на Програмата за 
действие на ООН за предотвратяване, борба и изкореняване на незаконната 
търговия с МОЛВ във всичките й аспекти119.  
 
Недостатъчната степен на прозрачност се потвърждава и от неадекватните 
механизми за отчетност на парламентарно равнище. В момента съществува 
възможност за парламентарна проверка на решенията за лицензиране преди 
публикуването на националния доклад чрез сесиите за парламентарен контрол 
или чрез писмени запитвания към съответните министри. МО е публикувало в 
своята интернет страница отговори на министрите на подобни запитвания120. 
Като цяло обаче съществува силно изразен недостиг на политическа воля и 
интерес от страна на обществото, затова опитите за демократичен контрол върху 
решенията на регулаторните органи са съвсем редки. Един от интервюираните 
служители описа ролята на парламента в контролната дейност като 
неутрална121. Липсата на парламентарен и граждански натиск не се отразява 
положително на качеството на контрола на външнотърговската дейност с 
ОСТВДУ. Парламентарният контрол трябва да се институционализира – например 
чрез създаване на специална контролна комисия в Народното събрание, което 

 
дела, но и за дела в процес на разглеждане, като уточнява страните получатели и стоките, както и 
изхода на съдебния процес) и Великобритания (включва данни за успешните дела срещу поименно 
изброени лица и фирми, както и за страната получател, стоките и санкциите във всеки отделен 
случай). 
117 ЗЕКОИТДУ, чл. 19 и чл. 23. 
118 Ibid, чл. 42.2.6. 
119 Докладите по Програмата за действие на ООН за 2002, 2003, 2005 и 2006 г. се изпращат на 
Отдела по разоръжаване на ООН. Текстът на доклада за 2006 г. е достъпен на английски език на 
адрес: <http://disarmament.un.org/cab/nationalreports/2006/bulgaria.pdf> 
120 Интервю на Сейфъруърлд с г-н Никола Михайлов, директор на дирекция „Международно 
сътрудничество”, Министерство на отбраната, 29 ноември 2006 г. 
121 Интервю с г-н Димитър Димитров.  
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ще задължи компетентните министри и служители редовно да се отчитат във 
връзка с поставени запитвания, а комисията ще има задача да публикува 
резултатите от своите наблюдения върху законодателната практика и работата 
на институциите за контрол върху износа. Друга възможност представлява 
създаването на консултативна парламентарна комисия, която да има достъп до 
информацията и да може да дава становища още преди издаването на лицензии 
и разрешения. Разбира се, само изпълнителната власт ще има правомощия да се 
произнася окончателно по издаването на лицензии.  
 
Експертното знание и информираността по въпросите на контрола върху износа 
в неправителствените, академичните и медийните среди в България са по-скоро 
изключение. Това намалява възможностите за граждански контрол върху 
решенията на регулаторните органи и за натиск върху отговорните служители, 
който би осигурил поддържането на високи стандарти в контролната дейност. 
Журналистическите материали, отразяващи темата за контрола върху износа на 
ОСТВДУ, са рядкост и повечето от тях се съсредоточават върху темата за 
корупцията при оръжейните трансфери122. Правителството и международните 
организации трябва да положат усилия за повишаване на капацитета на 
гражданското общество, академичната общност и медиите и за прякото им 
ангажиране в процеса на независимо наблюдение на дейността на контролните 
органи. 
 
 

14. Събиране и обмен на информация  
 
Междуведомственият съвет заседава веднъж месечно, като преди всяко 
заседание документите, свързани с текущи заявления за лицензия, се 
предоставят на всички членове на съвета и на Междуведомствената комисия за 
предварителни становища123. Решението по дадено заявление за лицензия може 
да бъде отложено до следващото месечно заседание на съвета, в случай че 
някоя от институциите има съмнения за неизрядност на кандидата и се налага 
допълнително проучване124. В срок до 5 работни дни Междуведомственият съвет 
трябва да уведоми Министерството на вътрешните работи, Централното 
митническо управление на агенция "Митници" и Междуведомствената комисия за 
своите лицензионни решения125. Съветът съобщава решението си на заявителя в 
7-дневен срок от датата на приемането му.  
 
Междуведомствената комисия заседава най-малко два пъти месечно. 
Председателят може по своя инициатива, по искане най-малко на двама нейни 
членове или с решение на комисията да свика извънредно заседание126. В 
случай на необходимост комисията може да изиска проверка на документите, 
придружаващи конкретно заявление за сделка с ОСТВДУ, включително проверка 

                                                 
122 Вж. Radu, P. C. and V. Zaschievici, 6 Million Pounds Wanted from the Politicians, Jurnalul National, 09 
June 2006, <http://www.jurnalul.ro/articol_54573/6_million_pounds_wanted_from_the_politicians.html> 
123 Развитие на системата за контрол върху износа на оръжие и на стоки и технологии с възможна 
двойна употреба в процеса на присъединяване на Република България към НАТО. Информационен 
център на НАТО, С., 2003, с. 17. 
124 Интервю с ген. Иван Дочев.  
125 ЗЕКОИТДУ, чл. 12. 
126 Правилник за прилагане на ЗКВТДОСТВДУ, чл. 65.2. 
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по дипломатически път127. След издаване на разрешение първият екземпляр се 
предоставя на заявителя, вторият се изпраща в Национална служба "Сигурност" 
на МВР, третият – в Централното митническо управление на агенция "Митници", 
а четвъртият остава в Междуведомствената комисия128. Членовете на 
Междуведомствената комисия имат право на достъп до представените документи 
и до съхраняваните в комисията протоколи и други материали129. Документите 
се съхраняват в дирекция “Международно контролирана търговия и 
сигурност”130.  
 
Министерството на външните работи предоставя информация на останалите 
министерства относно всички международни и регионални инструменти за 
контрол над въоръженията, към които България се е присъединила, и ги 
информира за възникнали промени – например промени на ембарго на ООН или 
ЕС, изменения в списъците на контролираните стоки и оръжия или други 
свързани външнополитически събития131. В съответствие с международни 
споразумения като Програмата за действие на ООН и Регионалния план за МОЛВ 
на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа България назначава лице за 
контакт, което да координира обмяната на информация по въпросите на МОЛВ. 
Подобно на много други страни, България избира това да бъде служител в МВнР, 
по-конкретно директора на дирекция „НАТО и международна сигурност”. Лицето 
за контакт съдейства на отделните министерства да се запознаят с Програмата 
за действие на ООН, Регионалния план и Документа на ОССЕ по МОЛВ и 
отговаря за участието на България в международни срещи за МОЛВ, 
включително редовните срещи на ОССЕ, ООН и Васенаарската договореност. 
 
Министерството на икономиката и енергетиката поддържа интернет страница, на 
която са публикувани последните варианти на Списъка на оръжията и на стоките 
и технологиите с възможна двойна употреба, както и полезни съвети към 
износителите132. Министерството организира и семинари за обучение на 
ръководни кадри от отбранителните предприятия за запознаване с процедурите, 
които трябва да следват при търговия с ОСТВДУ. Фирмите получават 
информация и по неофициален път133, но представители на отбранителната 
индустрия нееднократно са изразявали мнение, че информирането трябва да 
става редовно и официално – например като контролните органи изпращат 
съобщения по e-mail до фирмите – производители и износители, за всяка 
промяна в законодателството, процедурите и международните режими134.  
 
Поради наследено от миналото взаимно недоверие между службите на МВР и 
агенция „Митници” потокът на информация и разузнавателни данни между тези 
две институции е често затруднен. Те поддържат отделни бази с криминално-
разузнавателни и финансово-разузнавателни данни и комуникират помежду си 
само ако собствената им база не съдържа необходимата информация. 
Служителите на агенция „Митници” и на Национална служба „Сигурност” и 
дирекциите на Национална служба „Полиция” (например „Гранична полиция” и 
„Борба с организираната престъпност”) поддържат неформални контакти, но не е 

                                                 
127 ЗЕКОИТДУ, чл. 31.4. 
128 ЗЕКОИТДУ, чл. 30.9. 
129 Правилник за прилагане на ЗКВТДОСТВДУ, чл. 61. 
130 Ibid, чл. 70. 
131 Интервю на Сейфъруърлд с представители на МВнР, София, 29 ноември 2006 г. 
132 <http://www.mi.government.bg> 
133 Интервю с г-н Борислав Георгиев. 
134 Ibid. 
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ясно дали на ръководно равнище е осъществен напредък в официалното 
сътрудничество между институциите135.  
 
Директорът на дирекция "Митническо разузнаване и разследване" в агенция 
"Митници" от своя страна увери изследователския екип, че не съществува 
проблем с междуинституционалния обмен на информация136. Агенция "Митници" 
ежемесечно и в края на всяка година предоставя данни на Националния 
статистически институт и поддържа редовни контакти с останалите органи, 
контролиращи трансферите на ОСТВДУ. Контролните органи осъществяват 
информационен обмен и в рамките на регионални инициативи като 
Международната организация на криминалната полиция (Интерпол), 
Европейската полицейска служба (Европол), Организацията за черноморско 
икономическо сътрудничество, Централноевропейската инициатива и Центъра за 
борба с трансграничната престъпност към ИСЮИЕ (SECI Center)137.  
 
По време на операция за борба с трафика на оръжие в Югоизточна Европа през 
периода ноември 2002 – април 2003 г. служители от българските контролни 
органи активно обменят информация за незаконния трафик на оръжие със свои 
колеги от Центъра за борба с трансграничната престъпност към ИСЮИЕ. Според 
окончателния доклад по проекта информацията, предоставена от България на 
центъра, се отнася за конфискувани оръжия от най-различен вид, включително 
3 ръчни противотанкови гранатохвъргачки, 46 пистолета, 73 бойни пушки, 13 
автомата AK-47 и 16 ръчно изработени взривни устройства138. Въпреки успеха на 
информационния обмен в този проект механизмите за събиране на данни в 
центъра имат сериозни недостатъци, а липсата на капацитет за анализ и оценка 
на събраните данни и недостатъчната ангажираност на някои от участващите 
държави са причина за слабата му ефективност. България не се включи в 
инициативата, наречена операция „Безопасно място” (Operation Safe Place), за 
обмен на информация през 2005 г. и затова не може да се даде адекватна 
оценка за настоящата готовност на българските правоприлагащи органи да 
противодействат на трансграничния трафик на незаконни ОСТВДУ. 
 
 

15. Прилагане на законодателството за контрол 
на ОСТВДУ 

 
Според ЗЕКОИТДУ органите, отговорни за неговото прилагане, са 
Междуведомственият съвет, Междуведомствената комисия, Министерството на 
икономиката и енергетиката, Министерството на вътрешните работи и агенция 
“Митници”139. Всеки от тях има законно право да изисква от фирмите 
информация, която би могла да бъде от полза при контрола върху износа, или да 
извършва проверки на място за автентичността на придружаващите заявленията 
документи. Междуведомствената комисия и Междуведомственият съвет имат 

                                                 
135 Интервю с г-н Владимир Гайдарски, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” към 
Генерална дирекция „Полиция”; интервю с г-н Филип Пърлев, Главна дирекция „Гранична полиция”, 
юни – юли, 2004 г. 
136 Интервю с г-н Румен Данев. 
137 Ibid. 
138 SECI Center: Task Force – Combating Trafficking in Small Arms, Light Weapons and Explosives. 
Analysis Report – Operation Plowshares. 
139 ЗЕКОИТДУ, чл. 71.1; Правилник за прилагане на ЗКВТДОСТВДУ, чл. 79. 
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право да настояват в лицензионния договор да бъде вписана клауза за 
извършване на физическа проверка на доставката в приемащата страна от 
български контролен орган, въпреки че, както беше отбелязано, тази практика е 
рядко срещана140.  
Периодично се провеждат курсове по въпросите на контрола върху износа за 
обучение на служителите от съответните органи, като в зависимост от 
специфичния акцент те се организират от МО, МВР, МИЕ, МВнР, Национална 
служба „Сигурност” или Агенцията за ядрено регулиране. Според директора на 
дирекция "Митническо разузнаване и разследване" комуникацията на 
митническите служители с Междуведомствената комисия и Междуведомствения 
съвет е безпроблемна, а ако се налага, те могат да направят справка за 
автентичността на разрешението или да предадат информация за даден 
трансфер на ОСТВДУ на всяко от отговорните за контрола министерства141.  
 
Издадените лицензии и разрешения се изпращат на агенция „Митници” с цел 
извършване на последващ контрол на пратки с декларирани ОСТВДУ на 
граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). Служителите имат право 
освен да извършват проверки при преминаването на доставките и да изискват 
сътрудничество и информация от българските или чуждестранните институции. 
Митнически служители извършват физическа проверка на граничните пунктове 
на почти всяка оръжейна пратка, за да установят дали превозваните стоки 
съответстват на изброените в разрешението. В случай на извънреден трансфер 
на СТВДУ или при предварителна оценка, че трансферът е рисков, се проверяват 
товари със стоки с двойна употреба142. Проверките на ГКПП са позволени и за 
транзитно преминаващи стоки и трансфери през българска територия. Според 
дирекция "Митническо разузнаване и разследване" ефективността на 
митническия контрол в подобни случаи би се повишила, ако предварително и 
навреме се подава информация от държавите – членки на ЕС, за движението на 
стоките. Това би позволило да се анализира предстоящият транзит и да се 
прецени необходимостта от евентуален по-строг преглед на пратката143.  
 
Агенция “Митници” периодично провежда курсове за обучение и семинари за 
митнически служители по въпроси, свързани с вноса/износа на ОСТВДУ, 
включително и с идентифицирането на изделия с двойна употреба, ОМУ и МОЛВ. 
Провеждат се и съвместни обучения с представители на министерствата и 
разузнаването. Митническите служители имат достъп до вътрешна служебна 
мрежа, съдържаща най-новата информация в областта на законодателството, 
процедурите и списъка на стоките и технологиите с двойна употреба144. 
Системна подкрепа за обучението на българските митнически служители оказва 
и Държавният департамент на САЩ чрез своята Програма за подпомагане 
контрола върху износа и граничната сигурност EXBS145.  
 

                                                 
140 ЗЕКОИТДУ, чл. 71.6. 
141 Интервю с г-н Румен Данев.  
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 Изказват се мнения, че обучението е успешно, като едно от доказателствата е, че през 
последните две години при трансфер през България на ГКПП са били заловени две пратки с 
радиоактивни материали от Великобритания за Иран. Outcry as border guards seize British 'dirty bomb' 
lorry heading for Iran, the Mail on Sunday, 22 July 2006; интервю на екипа с представител на 
посолството на САЩ в София, 29 ноември 2006 г. 
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Като част от модула „Митническо разузнаване и разследване" на Българската 
интегрирана митническа информационна система (БИМИС), който представлява 
база данни, достъпна за всички митнически учреждения в страната и на ГКПП, 
агенция „Митници” е разработила и приложението „Анализ на риска”. С негова 
помощ се разработват рискови профили, свързващи различните рискови 
фактори, като се препоръчват конкретни мерки, които служителят трябва да 
предприеме за предотвратяване на контрабандни действия и митнически 
измами. До края на 2005 г. за работа с това приложение са обучени над 500 
митнически служители146. В Мониторинговия доклад на ЕК от 2006 г. обаче се 
посочва, че на определени ГКПП има недостиг на служители на Гранична 
полиция, които да извършват проверки. В допълнение Европейската комисия 
отбелязва, че дори да съществува общ оперативен капацитет за анализ на 
риска, е необходимо усъвършенстване на местно равнище147.  
 
Корупцията в органите за контрол върху износа също не е маловажен проблем. 
Проучванията и оценките, извършени от национални и международни 
организации, потвърждават, че корупцията продължава да е широко 
разпространена сред държавните чиновници. В по-ранен доклад на 
Европейската комисия този факт се определя като „причина за безпокойство”148. 
Мониторинговият доклад от 2006 г. изтъква, че въпреки определения напредък в 
борбата срещу корупцията, за който свидетелстват измененията на 
Конституцията и законодателството и създаването на Съвет за координация 
между съществуващите антикорупционни комисии, България трябва да 
представи ясни резултати в борбата с корупцията. Констатира се, че цялостният 
административен капацитет трябва да бъде допълнително засилен и тъй като 
мерките за борба с корупцията са все още непродуктивни, изпълнението на 
новата Национална стратегия за противодействие на корупцията и програмата за 
нейното изпълнение следва да бъде наблюдавано отблизо149. 
 

16. Глоби и санкции 
 

В ЗЕКОИТДУ са изброени всички глоби и санкции при нарушения на закона, 
разпределени в следните категории: 

                                                

  лица, които осъществяват износ, внос, трансфер, брокерска дейност, 
транспорт и/или транзит на оръжия без съответната лицензия, регистрация 
или разрешение; 

 
146 Презентация на Драгомир Марков от агенция „Митници” на семинара „Митнически контрол върху 
пратки, съдържащи стоки и технологии с възможна двойна употреба”, София, 5-6 октомври 2005 г., 
<http://www.csd.bg/en/euro/fileSrc.php?id=1430> 
147 Commission of the European Communities, Bulgaria: May 2006 Monitoring Report, Commission Staff 
Working Document, Brussels, 16 May 2006, p. 34 (Цялостен мониторингов доклад относно степента на 
готовност за членството в Европейския съюз на България, 19 май 2006 г., с. 40), достъпен на 
английски език на: 
<http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/monitoring_report_bg_en.pdf> 
148 Мониторингов доклад на ЕК от 2005 г. за България, Брюксел, 25 октомври 2005, с. 10-11, 
достъпен на английски език на: 
<http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2005/sec1352_cmr_master_bg_college_
en.pdf> 
149 Commission of the European Communities, Bulgaria: May 2006 Monitoring Report, Commission Staff 
Working Document, Brussels, 16 May 2006, p. 7-8, (Цялостен мониторингов доклад относно степента 
на готовност за членството в Европейския съюз на България, 19 май 2006 г., с. 6-7), достъпен на 
английски език на: 
<http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/monitoring_report_bg_en.pdf> 

 41



  лица, които осъществяват дейности в нарушение на обхвата и условията на 
издадена лицензия, регистрация или разрешение; 

                                                

  лица, които не изпълняват задълженията си по чл. 69 и 70 (определящи 
вътрешни правила на фирмите за организацията и контрола по отношение 
на търговията с ОСТВДУ, съдържанието на външнотърговските договори и 
отношенията на износителите с контролните органи).  

Размерът на глобите варира от 2000 до 500 000 лв.150

 
Наказателният кодекс (НК) също съдържа разпоредби за санкциониране на 
нарушения на контролния режим върху ОСТВДУ. Член 233 от НК предвижда до 
осем години затвор и един милион лева глоба за незаконна търговия със стоки и 
технологии с възможна двойна употреба. Член 337 от НК предвижда до шест 
години затвор (от две до осем години за държавни служители) за незаконна 
търговия, производство и трансфер на взривни вещества, оръжие и боеприпаси. 
Член 339 от НК определя наказанията за незаконно придобиване и притежание 
на взривни вещества, оръжия и боеприпаси. В хода на изследването не бе 
получена информация за годишния брой на успешно приключилите дела по 
такива нарушения, нито за текущите разследвания и дела. 
 
 

17. Взаимодействие с отбранителните 
предприятия 

 
Секторът за производство на ОСТВДУ в миналото се състоеше от изцяло 
държавни предприятия, а след приватизацията на част от тях отношенията 
между държавата и фирмите се усложниха. Няколко големи завода са все още 
държавна собственост. От друга страна, предприятията като цяло не са 
задължени да влизат в каквото и да е взаимодействие с институциите, а 
държавата не предлага никакви схеми за насърчаване на диалога с 
отбранителната индустрия. Два-три пъти годишно се провеждат семинари за 
запознаване на фирмите с нововъведенията в контролните механизми, 
законодателните промени или международната практика. Междуведомственият 
съвет също консултира износителите и производителите при кандидатстване за 
лицензия или при нейното подновяване и им предоставя информация за 
възникнали изменения на системата151. Фирмите от отбранителния сектор 
нееднократно са настоявали да получават редовно информация по e-mail или по 
други канали особено във връзка с промените по Списъка на оръжията и стоките 
и технологиите с възможна двойна употреба или Списъка на държавите и 
организациите, спрямо които България прилага забрана или ограничения върху 
продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване152. 
Контролните органи разполагат с координатите на всички лицензирани фирми и 
не би трябвало да представлява особена трудност редовно да ги информират за 
важните промени, засягащи сектора. Тъй като в момента няма ограничения за 
участието на служители от контролните органи в бордове на отбранителните 
фирми, тази практика е доста разпространена.  
 

 
150 ЗЕКОИТДУ, чл. 76 – 81. 
151 Интервю с ген. Иван Дочев.  
152 Интервю с г-н Борислав Георгиев.  
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Според сегашната система за контрол фирмите са задължени да водят регистър 
за сделките, които сключват по ЗЕКОИТДУ, и да съхраняват за срок от 10 години 
цялата документация, свързана със съответната дейност153. Те са длъжни да 
съобщават за изменения в актуалното състояние на фирмата и за промени в 
обстоятелствата, свързани с всяка конкретна сделка. 
 

18. Заключение 
 

След 1989 г. делът на България в световната търговията с ОСТВДУ намалява 
драстично, а износът се състои предимно от МОЛВ и боеприпаси за тях. 
Производството на този тип оръжие е сравнително евтино, но употребата му от 
рискови страни крие доста сериозни проблеми. Предвид случаите на незаконен 
експорт в миналото отговорността, строгостта и прозрачността на националната 
система за контрол върху износа са извънредно важни за страната независимо 
от факта, че се изнасят малки количества и икономическите ползи от експорта 
не са големи.  
 
През последните десет години България е постигнала значителен напредък и от 
страна, която предизвиква осъдителни реакции по повод доставките си на 
оръжие в региони с остри конфликти и системно нарушаване на човешките 
права, успява да се превърне във високо ценéн партньор и член на НАТО и ЕС. 
Това свидетелства за извършените големи законодателни реформи, но все пак 
голяма част от тези постижения се дължат повече на въздействието на САЩ, 
НАТО и ЕС, а не толкова на усилията на правителството, парламента и 
гражданското общество. Контролът върху износа в миналото се характеризира с 
дълбока секретност, обвързаност на управляващия режим с отбранителните 
фирми и поставяне на тяснонационалните интереси над международните 
задължения на страната. Днешното ни членство в ЕС обаче означава България 
неотменно да спазва регионалните и международните си ангажименти във 
връзка с търговията с ОСТВДУ. Парламентът и гражданското общество трябва да 
настояват тази дейност да бъде подлагана на независима оценка и контрол с 
оглед спазването на демократичните принципи. 
 
Ролята на България би могла да бъде двупосочна. Като новоприет член на ЕС тя 
би могла на свой ред да стимулира демократичния процес в Съюза, апелирайки 
към останалите държави членки да осигурят прозрачност на информацията за 
извършваните от тях търговски сделки с ОСТВДУ и за съобразеността им със 
заложените от самите тях стандарти. Така България би спомогнала за 
подобряването на контрола върху износа в целия Европейски съюз. 
 
Следващата таблица представя в обобщен вид степента, в която България е 
възприела европейските стандарти в областта на контрола върху износа. 

 
153 ЗЕКОИТДУ, чл. 69.2. 



Таблица 3. Национални разпоредби за контрол върху износа, европейски стандарти и задължения, 
произтичащи от членството на България в ЕС  
 
 
СТАНДАРТ НА 
ЕС 

ЗАКОНОДАТЕЛЕН 
АКТ/ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ НА 
ЕС  

СПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТА В БЪЛГАРИЯ 
 

НАЦИОНАЛЕН 
ЗАКОНОВ/ПОДЗАКОНОВ АКТ  
 

Лицензионен 
режим, изграден 
върху 
определени 
критерии  
(осемте 
критерия) 
 

Кодекс на ЕС за поведение при износ 
на оръжие  
 
Проект за Обща позиция на ЕС: 
изработване на общи правила за 
контрол на военните технологии и 
оборудване (работен вариант на 
общата позиция)   
 

Да  
 

ПМС № 91/2001 г. за утвърждаване 
на Списък на държавите и 
организациите, спрямо които 
България прилага забрана или 
ограничения върху продажбата и 
доставките на въоръжение и 
свързаното с него оборудване,  
допълнено с ПМС № 244 от ноември 
2005, с което се прибавя нов член 5 
относно ангажиментите на България 
по Кодекса за поведение на ЕС 

Списък за 
контрол на 
военната 
продукция  
 

Общ военен списък на Европейския 
съюз 
 

Да. Списъкът е приет през 1998 г. и е съобразен 
със Списъка на боеприпасите на Васенаарската 
договореност и Списъка на ЕС на стоките и 
технологиите с двойна употреба 
 

ПМС № 59/2006, съдържащо 
Списъка на стоките и технологиите 
с двойна употреба (Приложение I) 
от Регламент на Съвета (ЕО) 
394/2006 и Общия военен списък 
на ЕС (2005/C127/01), включително 
измененията, приети на пленарно 
заседание на Васенаарската 
договореност от 2005 г. 

Контрол на 
изделията с 
двойна употреба 
(вкл. списъци за 
контрол и 
„всеобхватна 
клауза”) 

Регламент на Съвета за въвеждане 
режим на Общността за контрол на 
износа на изделия с двойна употреба  
 

Спазва се Списъкът на боеприпасите на 
Васенаарската договореност – прилага се 
„всеобхватната клауза” 
(catch-all) за контрол на стоки и технологии с 
възможна двойна употреба, невключени в списъка 

ЗЕКОИТДУ, ДВ, бр. 11/2007 г. 

Контрол на 
посредническата 
дейност 

Обща позиция на ЕС по 
посредническата дейност при търговия 
с МОЛВ  
 

Посредниците са длъжни да получат регистрация 
от Междуведомствения съвет, включително за 
финансиране, застрахователна, транспортна или 
спедиторска дейност 

ЗЕКОИТДУ, ДВ, бр. 11/2007 г. 

Контрол на 
нематериалните 
трансфери  

Проект за Обща позиция на ЕС  Да. Предходният закон дефинира „технология" и 
„експорт", т.е. нематериални трансфери. 
Новоприетият закон дефинира и „нематериални 
трансфери” в съответствие със законодателството 
на ЕС 

ЗЕКОИТДУ, ДВ, бр. 11/2007 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТАНДАРТ НА 
ЕС 

ЗАКОНОДАТЕЛЕН 
АКТ/ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ НА 
ЕС 

СПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТА В БЪЛГАРИЯ 
 

НАЦИОНАЛЕН 
ЗАКОНОВ/ПОДЗАКОНОВ АКТ  
 

Контрол на 
транзита и 
трансфера  
 

Проект за Обща позиция на ЕС  Изисква се разрешение за всеки транзит. 
Митнически проверки на транзитно преминаващи 
ОСТВДУ (като част от стандартните стокови 
проверки) 
 

Правилник за прилагане на Закона 
за контрол на външнотърговската 
дейност с оръжие и със стоки и 
технологии с възможна двойна 
употреба, ДВ, бр. 115/2002 
(предстои да бъде приет нов 
Правилник за прилагане на 
ЗЕКОИТДУ) 

Контрол на 
износа на 
производствени 
мощности (вкл. 
лицензирано 
производство в 
чужбина) 
 

Проект за Обща позиция на ЕС  Слабо. Държавата контролира износа на ОСТВДУ, 
ако те са предназначени или могат да се 
използват за производство на ОМУ (не се 
споменава износ на производствени мощности или 
лицензирано производство в чужбина) 

ЗЕКОИТДУ, ДВ, бр. 11/2007 г. 

Контрол на 
крайната 
употреба и 
сертификати за 
краен потребител 
(вкл. контрол на 
повторни 
трансфери) 

Проект за Обща позиция на ЕС  
 
Инструкции за прилагане на Кодекса 
на ЕС  

Изисква се сертификат за краен потребител и/или 
международен сертификат за внос и за 
потвърждение на доставката. Износителите 
включват в договора за износ клауза за 
недопускане на реекспорт и в отделни случаи за 
физическа проверка на доставката от българските 
власти 

ЗЕКОИТДУ, ДВ, бр. 11/2007 г. 
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СТАНДАРТ НА ЕС ЗАКОНОДАТЕЛЕН 
АКТ/ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ НА 
ЕС 

СПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТА В БЪЛГАРИЯ 
 

НАЦИОНАЛЕН 
ЗАКОНОВ/ПОДЗАКОНОВ АКТ  
 

Правомощие за отказ 
за издаване на 
лицензия за износ 

Добра практика в държавите членки 
 

Правомощие за отказ за издаване на 
разрешение от Междуведомствената комисия 
и за отказ за издаване на лицензия от 
Междуведомствения съвет 
 

ЗЕКОИТДУ, ДВ, бр. 11/2007 г. 
 
Правилник за прилагане на Закона 
за контрол на външнотърговската 
дейност с оръжие и със стоки и 
технологии с възможна двойна 
употреба, ДВ, бр. 115/2002 
(предстои да бъде приет нов 
Правилник за прилагане на 
ЗЕКОИТДУ) 

Регистрация на 
фирмите (напр. 
производители, 
търговци, 
транспортни фирми) 

Добра практика в държавите членки 
 
Обща позиция на ЕС по 
посредническата дейност при търговия 
с МОЛВ (препоръчителна) 

Задължителна регистрация на брокерските 
фирми 
 

ЗЕКОИТДУ, ДВ, бр. 11/2007 г. 

Наказателноправни 
мерки  
 

Добра практика в държавите членки 
 
Обща позиция на ЕС по 
посредническата дейност при търговия 
с МОЛВ  
 

Санкции за нарушения и престъпления на 
физически лица, но не на юридически лица; 
не включват наказание „лишаване от 
свобода”. 
 

НК, глава 6 „Престъпления против 
стопанството”, глава 11 
„Общоопасни престъпления”, глава 
13 „Военни престъпления”, глава 14 
„Престъпления против мира и 
човечеството” 

Междуведомствени 
консултации 

Добра практика в държавите членки 
 

Редовни консултации на Междуведомствената 
комисия и на Междуведомствения съвет по 
отношение на лицензиите и разрешенията. 
Двата органа включват представители на 
съответните ресори и вземат решения с 
квалифицирано мнозинство 

ЗЕКОИТДУ, ДВ, бр. 11/2007 г.  
 
Правилник за прилагане на Закона 
за контрол на външнотърговската 
дейност с оръжие и със стоки и 
технологии с възможна двойна 
употреба, ДВ, бр. 115/2002 
(предстои да бъде приет нов 
Правилник за прилагане на 
ЗЕКОИТДУ) 
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СТАНДАРТ НА ЕС ЗАКОНОДАТЕЛЕН 

АКТ/ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ НА 
ЕС 

СПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТА В БЪЛГАРИЯ 
 

НАЦИОНАЛЕН 
ЗАКОНОВ/ПОДЗАКОНОВ АКТ  
 

Обмен на 
информация с 
правителствата на 
други държави (вкл. 
информация за 
отказите за издаване 
на лицензия и 
съответните 
консултации между 
държави членки) 

Кодекс на ЕС, Проект за обща позиция 
на ЕС 
 
Добра практика в държавите членки 
 

Редовни доклади относно трансферите на 
МОЛВ за Регистъра на ООН за 
конвенционалните оръжия, Васенаарската 
договореност и ОССЕ  
 
Статут на активен наблюдател в ЕС по 
отношение на информирането за отказите за 
издаване на лицензия и консултациите между 
държавите членки 

Вж. таблица 1  
 
 
 
 
Без отговор 
 

Взаимодействие с 
фирмите за 
производство и 
търговска дейност с 
отбранителна 
продукция 

Добра практика в държавите членки  Няма официално задължение за 
взаимодействие, но ежегодно се провеждат 
семинари и фирмите поддържат добри 
неформални връзки със съответните 
министерства 
 
Фирмите могат да се информират за всички 
свързани с дейността им законодателни 
промени от Държавен вестник 

Липсва 
 
 
 
 
 
Държавен вестник 
 

Парламентарна 
отчетност 

Добра практика в държавите членки  Не съществува законово задължение, но 
депутатите могат да отправят устни и писмени 
запитвания 

Липсва 
 

Редовни и публични 
национални доклади  
 

Проект за обща позиция на ЕС  Да. През февруари 2007 г. МИЕ публикува 
първия национален доклад с изчерпателна 
информация за издадените лицензии и 
разрешения и осъществените 
външнотърговски сделки с ОСТВДУ за 
календарната 2005 г.  

ЗЕКОИТДУ, ДВ, бр. 11/2007 г. 

 

 
 



19. Препоръки 
 
Към правителството на Република България 
 

  По-нататъшно подобряване на съществуващите механизми и практиката на 
контрола върху износа при сделки с ОСТВДУ, като членството в ЕС се 
използва като стимул процедурите окончателно да бъдат приведени в 
съответствие с европейските норми, а при възможност системата да 
функционира и съобразно най-високите съвременни стандарти в ЕС и в 
света; 

 
  Преглед на законодателството за контрол върху износа с цел въвеждане на  
следните изменения: 

 
  В Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна 
употреба да бъдат включени:  

 
- критериите за износ, заложени в Кодекса за поведение при износ 

на оръжие на ЕС, и разпоредба, задължаваща органите, които 
издават лицензии и разрешения за търговия, да вземат решения 
единствено чрез консенсус;  

 
- задължение за лицензиране на посредническата дейност с ОСТВДУ 

във всички случаи, когато фирмите посредници са собственост на 
български граждани, независимо дали те са били регистрирани, 
или осъществяват своята дейност извън България; 

 
- дефиниции на всички възможни видове посредническа дейност за 

износ на ОСТВДУ, включително финансиране, застрахователна, 
транспортна или спедиторска дейност; 

 
- разпоредби за контрол на оръжейното производство на български 

фирми, получили лицензия за износ на своята продукция, според 
които в договорите им да се уточняват пределните количества и 
разрешените експортни дестинации. Производство над допустимите 
според първоначалния договор количества да се разрешава само 
чрез допълнителна лицензия; 

 
- възможно най-строги санкции за всички нарушения на системата за 

контрол върху износа в България;  
 

- изрични разпоредби за отнемането на лицензии за търговия с 
ОСТВДУ (включително резервни части и ремонтна дейност) при 
промяна на условията в страната получател или ако крайният 
потребител наруши условията на първоначалната лицензия. 

 
  Освен това правителството трябва да положи усилия за: 

 
  разработване на програма за обучение във връзка с Кодекса за поведение на 
ЕС и с цялостната система за контрол върху износа на служителите от 
съответните агенции и министерства, участващи в контролните органи, както 



и на служители в българските дипломатически представителства в чужбина. 
Програмата трябва да въвежда държавните служители inter alia и в 
процедурата за одобрение за получаване на лицензия, като набляга на 
критериите по Кодекса на ЕС; 

 
  включване на разпоредби, забраняващи участието на министерствата и/или 
на членове на органите за контрол върху износа във фирми –производители 
или износители на отбранителна продукция или на стоки с възможна двойна 
употреба. За да бъде лицензионният режим напълно прозрачен, не бива да се 
допуска смесване на търговските и обществените интереси, включително и 
като се задължат служителите да подписват декларация за липса на 
свързаност в търговски фирми и за отказ от участие в такива;  

 
  въвеждане на системата „Тракер” в най-кратки срокове;  

 
  създаване на механизми за обмен на информация с други държави относно 
дейността на български посредници;  

 
  активизиране на диалога с отбранителните фирми през 2007 г., за да бъдат 
те информирани за всяка промяна в нормите за контрол върху износа след 
присъединяването на страната към ЕС: 

- промени в Общия военен списък на ЕС и Списъка на ЕС на  
стоките и технологиите с двойна употреба; 

- промени в Списъка на държавите и организациите, спрямо които  
България прилага забрана или ограничения върху продажбата и 
доставките на СТВДУ. 

 
 

  България трябва да поеме и следните ангажименти за повишаване на    
прозрачността и отчетността: 

 
  редовно публикуване на ежегодни обстойни доклади за трансферите на 
ОСТВДУ в България в изпълнение на разпоредбите на ЗЕКОИТДУ.     
Съдържанието на докладите трябва да се разшири с информация за: 

- реекспорт, транзит и трансфер; 
- потребители/крайната употреба на заявения износ; 
- текущи следствени действия и повдигнати обвинения по  
законодателството за контрол върху износа; 
- националната система и нормативна база за контрол върху 
износа, органите, осъществяващи лицензиране и друга контролна  

     дейност, и международните и регионалните инструменти за  
                    контрол върху износа;  

- броя на отхвърлените заявления за експортни сделки по страни  
   получатели и основанията за отказ за издаване на разрешение; 

 
  систематични и навременни доклади до международни контролни механизми 
и форуми като Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия, Отдела по 
разоръжаване на ООН и доклада за изпълнението на Програмата за действие 
на ООН; 
 

  изработване на процедура за редовен парламентарен контрол върху 
външнотърговската дейност с ОСТВДУ въз основа на възприетите и работещи 
процедури в държавите – членки на ЕС. Парламентарният контрол трябва да 
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се институционализира – например чрез създаване на специална контролна 
комисия в Народното събрание, което ще задължи компетентните министри и 
служители редовно да се отчитат във връзка с поставени запитвания, а 
комисията ще има задача да публикува резултатите от своите наблюдения на 
законодателната практика и работата на институциите за контрол върху 
износа. Друга възможност е създаването на консултативна парламентарна 
комисия, която да има достъп до информацията и да може да дава становища 
още преди издаването на лицензии и разрешения. Изпълнителната власт ще 
продължи да има изключителни правомощия да се произнася по издаването 
на лицензии. 
  

  широко ангажиране на гражданските организации с цел подобряване на 
мониторинга и контрола над търговията с оръжие и консултации между 
парламента и неправителствените среди и експертите, чието мнение би било 
от голяма полза. 

 
  По отношение на граничния контрол върху търговията с ОСТВДУ  
   правителството трябва: 
 

  съвместно с партньорите от ЕС изчерпателно да анализира рисковете от 
незаконен трафик на ОСТВДУ след присъединяването на България към ЕС; 
анализът да бъде използван като основа за разработването на програми за 
противодействие на трафика; 

  да си сътрудничи в областта на противодействието на оръжейния трафик със 
съседни държави и държави – членки на ЕС; 

  да продължи да осигурява адекватно финансиране, човешки ресурси и 
съвременно оборудване по границите на страната; 

  да организира обучение на служителите във всички митнически учреждения 
относно приложението на митническите процедури и да им предоставя 
навременна информация за всички промени в разпоредбите за търговия със 
СТВДУ; 

  да разработи механизъм за оценка и повишаване на познанията на 
митническите служители за разпознаване на изделия с двойна употреба; 

  да предприеме последователни действия за противодействие на корупцията в 
митническата администрация. 

 
Към международната общност 
 

  Държавите с добре развит режим за контрол на експортната дейност с 
оръжие и особено държавите, разполагащи с утвърдени и резултатни 
процедури за парламентарен контрол, трябва да установят системен обмен на 
информация между своите законодателни органи и българския парламент и 
да споделят своя опит в контрола върху износа и транзита на оръжие.  

 
  Да подкрепи българските неправителствени организации, изследващи и 
осъществяващи мониторинг и граждански контрол върху търговията с оръжие 
в страната. 

 
  Да оказва необходимата подкрепа за проверка на сертификатите за внос на 
ОСТВДУ от България и на сертификатите за краен потребител и крайна 
употреба. 
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  Да засили обмена на информация с България относно дейността на 
българските посредници. 

 
  Да подпомогне унищожаването на излишните запаси от въоръжение в 
България. 

 
  Европейският съюз трябва: 

 
  Да даде насоки на българското правителство относно приоритетите, които 
биха подобрили националната система за контрол върху износа, за да може 
България да изпълнява ангажиментите си на държава членка и в последна 
сметка да се изравни с най-високите европейски стандарти в тази област. 
След съгласуване на приоритетните мерки да предостави съответната 
финансова и техническа подкрепа за тяхното изпълнение.  

 
  Съвместно с България да извърши анализ на възможните рискови дестинации 
за незаконен износ на ОСТВДУ след присъединяването на страната към ЕС и 
въз основа на този анализ да бъде разработена широкообхватна програма за 
противодействие на трафика на ОСТВДУ, за която да се осигури финансова и 
техническа подкрепа. 

 
  Да подпомага инициативите за противодействие на корупцията сред     
митническата администрация в България. 
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