
          Проект 

Постановление на Министерския съвет  

за координация по прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз 

 

 Чл. 1. (1) Министерският съвет ръководи и осъществява политиката на 
Република България като държава членка на Европейския съюз в областта на 
прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз, приети на основание чл. 
215 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 

 (2) Министерският съвет с решение предоставя или отказва да предостави 
разрешения за освобождаване от действието на ограничителни мерки, предвидени в 
актовете на Европейския съюз, приети на основание чл. 215 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 

 Чл. 2. (1) Членовете на Министерския съвет и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона 
за администрацията организират, ръководят и контролират прилагането на 
ограничителните мерки на Европейския съюз в областите от своята компетентност и 
инициират и организират подготовката на проекти на актове на Министерския съвет по 
чл. 1, ал. 2.  

 (2) Събирането и обобщаването на данни за приложението на финансовите 
ограничителни мерки се извършва от органите, овластени от закон или друг нормативен 
акт, да упражняват общ надзор върху дейността на задължените лица с оглед 
действащите лицензионни, разрешителни или регистрационни режими. 

 (3) Задължените да прилагат ограничителните мерки лица докладват на 
съответния орган по ал. 1 или ал. 2 информация за приложението на ограничителните 
мерки веднъж месечно и по искане на органа.  

 (4) Решенията  на Министерския съвет по чл. 1, ал. 2 подлежат на обжалване по 
реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 (5) Лицата по чл. 5, ал. 1 се уведомяват писмено за взетото решение на 
Министерския съвет от органа, посочен в решението на Министерския съвет. 

 

 Чл. 3. (1) Министърът на външните работи е национален координатор по 
спазването и прилагането на ограничителните  мерки на Европейския съюз, наричан по-
долу „националния координатор“, който се подпомага организационно-технически от 
администрацията на Министерството на външните работи. 

 (2) Министърът на външните работи: 

1. координира провеждането на единна национална политика по въпросите, свързани 
с прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз; 

2. участва в ad-hoc групата на ЕС на високо равнище по ограничителните мерки като 
национален координатор; 

3. събира информацията, получена от органите по чл. 2, ал. 1 и 2, за прилагането на 
международните ограничителни мерки и я изпраща до Европейската комисия по 
съответния ред. 

 

 Чл. 4. (1) Всяко заинтересовано физическо или юридическо лице по прилагането 
на ограничителните мерки на Европейския съюз може да отправи писмено запитване до 
националния координатор относно прилагането на ограничителните мерки на 
Европейския съюз.  

 (2) Националният координатор изпраща незабавно запитването по ал. 1 до 

компетентния орган по чл. 2, ал. 1, който се произнася в 14-дневен срок, като изпраща 

отговор до заявителя и до националния координатор. 

 



 Чл. 5. (1) Всяко заинтересовано физическо или юридическо лице по прилагането 
на ограничителните мерки на Европейския съюз може да подаде заявление за 
предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителна мярка, 
когато такава възможност е предвидена в актовете на Европейския съюз. 

 (2) Заявлението се подава в писмена форма до националния координатор и 
съдържа: 

1. имена по документ за самоличност, единен граждански номер/личен номер на 
чужденец и адрес - за физическите лица, както и електронен адрес; 

2. наименование (фирма), ЕИК или код по БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление 
- за юридическите лица, както и електронен адрес; 

3. естество на искането и основание за освобождаването, предвидено в актовете на ЕС; 

4. дата на подаване на заявлението; 

5. подпис. 

 (3) Към заявлението се прилагат доказателства в подкрепа на искането. 

 (4) Националният координатор изпраща незабавно искането по ал. 1 до 
компетентните органи по чл. 2, ал. 1 за подготовка и внасяне на мотивиран доклад с 
предложения. 

 (5) В 14-дневен срок от получаване на заявлението компетентните органи по чл. 
2, ал. 1 извършват проверка на посочените в заявлението факти и обстоятелства и на 
представените към заявлението документи и изготвят проект на акт на Министерския 
съвет по чл. 1, ал. 2.   

 (6) В рамките на извършваната по ал. 5 проверка, компетентните органи по чл. 2, 
ал. 1 и националният координатор имат право да изискват и да получават допълнителни 
документи и информация, както и да изискват и да получават съдействие от всички 
органи, организации и лица по въпроси, свързани с прилагането на ограничителните 
мерки на Европейския съюз, включително свързани с предоставянето на разрешения за 
освобождаване от действието на ограничителните мерки. 

 

 Чл. 6. (1) Към Министерския съвет се създава Междуведомствен съвет по 
прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз в състав: 

1. председател - министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-
министър; 

2. заместник-председател – министърът на правосъдието или оправомощен от него 
заместник-министър; 

3. членове: 

 а) заместник-министри от всички министерства съобразно тяхната 
компетентност по европейските политики; 

 б) председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” или определен 
от него заместник-председател; 

 в) представители на органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията , 
които имат функции във връзка с прилагането на ограничителните мерки. 

 (2) За участие в заседанията на Междуведомствения съвет със съвещателни 
функции могат да бъдат поканени подуправител на Българската народна банка и 
заместник-председател на Комисията за финансов надзор. 

 (3) Поименният състав на Междуведомствения съвет се определя със заповед на 
министър-председателя, като включените в него лица следва да притежават валидно 
разрешение за достъп до класифицираната информация, издадено по реда на Закона за 
защита на класифицираната информация. 

 (4) Междуведомственият съвет: 

1. дава насоки и указания по въпроси относно прилагането на ограничителните мерки 
на Европейския съюз, нуждаещи се от допълнително изясняване; 



2. разглежда въпроси, свързани с установяване на обхвата, съдържанието или 
действието на ограничителните мерки; 

3. наблюдава спазването на ограничителните мерки на Европейския съюз и 
координира прилагането на ограничителните мерки на Европейския съюз, които са 
от компетентността на повече от едно министерство или ведомство; 

4. съгласува проектите на актове на Министерския съвет по чл. 1, ал. 2. 

 (5) Междуведомственият съвет се подпомага организационно-технически от 
администрацията на Министерството на външните работи. 

 (6) Междуведомственият съвет поддържа актуален списък за разпределение на 
отговорностите на органите по чл. 2, ал. 1. 

 (7) Изготвянето и актуализирането на списъка за разпределението на 
отговорностите  между органите по чл. 2, ал. 1 за подготовка и внасяне на проектите на 
актове по ал. 4, т. 4 за разглеждане от Министерския съвет и на доклади с предложения 
по ал. 4, т. 1 и 2, се извършва от Междуведомствения съвет в зависимост от сферата на 
компетентност, в която попада целеният с ограничителната мярка или изключенията от 
нея резултат. 

 

 Чл. 7. (1) Заседанията на Междуведомствения съвет се насрочват от 
председателя по негова инициатива или при постъпило писмено искане от член на 
Междуведомствения съвет. 

 (2) Заседанията на Междуведомствения съвет се провеждат по предварително 
утвърден от неговия председател дневен ред и след уведомяване на членовете на 
Междуведомствения съвет по електронен път за датата и дневния ред на заседанията в 
срок от 5 работни дни преди провеждането им. 

 (3) Членовете на Междуведомствения съвет могат да правят предложения за 
разглеждане на допълнителни въпроси на заседанията на Междуведомствения съвет по 
електронен път до председателя и до заместник-председателя на Междуведомствения 
съвет не по-късно от 2 работни дни преди заседанието. 

 (4) Заседанията на Междуведомствения съвет се провеждат, включително 
посредством видеоконферентна връзка, когато на тях присъстват повече от половината 
от неговите членове или оправомощени от тях заместници. 

 (5) Решенията на Междуведомствения съвет се приемат с обикновено 
мнозинство от всички членове на Междуведомствения съвет. 

 (6) По целесъобразност и в условия на спешност, по решение на неговия 
председател, Междуведомственият съвет може да взема решения и неприсъствено. В 
този случай се прилага съгласувателна процедура по електронен път между всички 
членове на Междуведомствения съвет. 

 (7) В случаите по ал. 6 се прилага правилото за мълчаливо съгласие, като за всеки 
конкретен случай компетентните органи по чл. 2, ал. 1 определят срок и лице за контакт 
за предоставяне на становища и бележки по подготвения проект на решение, за което 
информират предварително председателя и заместник-председателя на 
Междуведомствения съвет. 

 (8) За взетите решения от Междуведомствения съвет, включително в случаите по 
ал. 6 се изготвя протокол, който се подписва от председателя и от заместник-
председателя на Междуведомствения съвет. Препис от протокола се изпраща по 
електронен път до всички членове на Междуведомствения съвет. 

 

 Чл. 8. При невъзможност за установяване на обхвата, съдържанието и 
действието на ограничителна мярка на Европейския съюз или идентифициране на 
съответния компетентен орган по чл. 2, ал. 1, който следва да инициира и организира 
подготовката на проект на акт на Министерския съвет по чл. 1, ал. 2, председателят на 

Междуведомствения съвет внася въпроса за вземане на решение от Министерския 



съвет. 

 

 Чл. 9. Съгласуваните от Междуведомствения съвет проекти на актове на 
Министерския съвет по чл. 1, ал. 2 се считат за преминали предварително съгласуване 
по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет. 

 

 Чл. 10. Министерството на външните работи информира Европейската комисия 
за предоставените от Министерския съвет разрешения за освобождаване от забрани, 
предвидени в актовете на Европейския съюз, приети на основание чл. 215 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз, в 7-дневен срок по съответния ред. 

Заключителна разпоредба 

 Параграф единствен.  Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона 
за нормативните актове и чл. 21 от Закона за администрацията. 

 

  

 


