
 
РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И   С  Ъ  В  Е  Т 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № …… 
 

от ………………..2012 година 
 

За допълнение на Постановление № 193 на МС от 12.10.1993 г. за закриване на 
Правителствената комисия за регулиране и контрол на режима за 
производство и търговия с военна и специална продукция и на 
Междуведомствения съвет по отбранително- мобилизационната подготовка на 
страната и за създаване на Междуведомствен съвет по въпросите на 
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната 
(Обн., ДВ, бр. 89 от 1993 г., изм. и доп., бр. 29 от 1994 г.; бр. 31 и 97 от 1995 г.; бр. 
21 и 50 от 1996 г.; бр. 2, 4, 6, 21, 24, 59 и 100 от 1997 г.; бр. 114 от 1999 г.; бр. 96 от 
2000 г.; бр. 70 от 2001 г.; бр. 96 и 115 от 2002 г.; бр. 20 от 2003 г.; бр. 27, 29, 78 и 96  
от 2005 г.; бр. 10 и 34 от 2007 г.; бр. 27 и 53 от 2008 г.; бр. 93 от 2009 г.; бр. 1 и 10 
от 2010 г.; бр. 1 от 2011 г.) 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 
 

ПОСТАНОВИ: 
 
 
 
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните допълнения: 
1. В т. 2 след думите „с възможна двойна употреба” се добавя „и 

прилагането на ограничителните мерки спрямо определени страни и организации 
в съответствие с приложимото право на Европейския съюз и съответното 
национално законодателство”. 
 2. Създават се букви „л” „ м” и „н”:  

„л) осъществява национална координация и комуникация между 
контролните органи за изпълнение на ангажиментите на Република България в 
прилагането на ограничителните мерки съгласно приложимото право на 
Европейския съюз и съответното национално законодателство; 
 м) събира, обработва и анализира информация относно прилаганите 
ограничителни мерки. На основата на предоставената информация и документи 
Междуведомственият съвет се произнася окончателно по проблемни въпроси, по 
конкретни сделки; 

н) Междуведомственият съвет осъществява обмен на информация относно 
прилагането на ограничителните мерки с компетентните органи на другите 
държави членки и Европейската комисия.” 
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   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 
 
§ 2. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му. 
 

 
 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      (Бойко Борисов) 
 
 
  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
  МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

      (Росен Желязков) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


