МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-575 от 2011 г. за условията
и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
(Обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г., изм. ДВ, бр. 88 от 2016 г.)
I. Причини, които налагат приемането на проекта:
Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № Iз-575 от 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно
боравене с огнестрелно оръжие са свързани с изпълнение на Решение № 704 на Министерския
съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно
обслужване и по-конкретно тези свързани с неговото приложение № 2. С проекта се предлагат
мерки за привеждане на административните услуги в съответствие с изискванията на
Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Закона за администрацията и Закона за
електронното управление (ЗЕУ) и за намаляване на административната тежест при извършване
на административно обслужване на физически и юридически лица.
II. Цели, които се поставят:
С предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-575 от
2011 г. се предвижда да отпадне изискването за представяне на копия от разрешения за
дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси съгласно Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), издавани от структури на МВР.
В подаваното заявление ще се посочва само номера на издаденото разрешение, а валидността
му ще се проверява по служебен път. Предвидено да отпадне и задължението за представяне на
свидетелство за съдимост, в случите когато курсовете се провеждат от структури на МВР.
Обстоятелствата относно съдимостта на кандидатите - български граждани за участие в курс за
безопасно боравене с огнестрелно оръжие ще се проверяват служебно. Ще бъде въведено
изискване, свързано с обстоятелства, касаещи съдимостта на физическите лица - кандидати,
кореспондиращо на изискването, заложено в чл. 58 от ЗОБВВПИ, относно издаването на
разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях
Предвидените мерки целят намаляване на административната тежест и привеждане
разпоредбите на наредбата по отношение на изискуеми от лицата документи в съответствие с
разпоредбата на чл. 36, ал. 4 от АПК и чл. 2 от ЗЕУ.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Издаването на акта не води до необходимост от допълнителни финансови и други
средства.
IV. Очаквани резултати от прилагането:
С предлаганите промени ще се постигне облекчаване на административната
процедура и намаляване на административната тежест по отношение на заинтересованите лица,
с оглед отпадане на задължението за представяне на горецитираните документи, като се
предвижда посочване само на идентификационни данни.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта на Наредбата не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.

