МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия
(Обн. ДВ. бр. 73 от 2010 г., изм. и доп. бр. 88 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 43 от 2011 г., бр.
44 от 2012 г., бр. 73 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 56 от 2015 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 94 от 2015 г.,
бр. 95 от 2015 г., бр. 47 от 2016 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 103 от 2016 г.)

1. Причини, които налагат приемането на законопроекта:
Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия (ЗИДЗОБВВПИ) е иницииран вследствие изпълнение Решение №
496 от 29.08.2017 г. на Министерски съвет за изпълнение на Решение на Министерския съвет
№ 338 от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху
гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални
документи на хартиен носител и на Решението по т. 26 от Протокол № 36 от заседание на
Министерския съвет на 23.08.2017 г. относно Доклад за изпълнението на Решението по т. 30
от Протокол № 28 от заседание на Министерския съвет на 28.06.2017 г. за намаляване на
административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.
Предложените в ЗИДЗОБВВПИ промени с § 8, 10, 13-18, т. 2 от § 19, и § 20 и 21 – са
инициирани вследствие възможността от осигурен достъп до актуалната информация за
всички издадени разрешения по закона – от всяка точка за контакт с „Единен автоматизиран
регистър „Контрол на общоопасните средства“ (ЕАР-КОС – регистъра по чл. 11 от
ЗОБВВПИ), както и изградената към нето връзка с Автоматизираната информационна система
„Български документи за самоличност“ (АИС БДС).
На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът
за провеждане на обществените консултации е 14-дневен. Съображенията за намаляване на
срока за обществено обсъждане произтичат от кратките срокове за изпълнение на посочените
по-горе решения на МС.
2. Цели, които се поставят с приемането на законопроекта:
С приемането на проект на Закон за изменение и допълнение на ЗОБВВПИ се цели
да бъдат извършени необходимите нормативни промени и да бъдат изпълнени Решение № 496
на Министерския съвет от 29 август 2017 г. и Решението по т. 26 от Протокол № 36 от
заседание на Министерския съвет на 23.08.2017 г. и намаляване на административната тежест
върху гражданите и бизнеса, както и отпадне на изискването в закона при кандидатстване за
получаване на разрешение за извършване на дейности по ЗОБВВПИ, физическите и
юридическите лица да представят документи, които могат да се набавят по служебен път.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Приемането на проекта на ЗИДЗОБВВПИ не води до необходимост от осигуряване
на допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Освен изпълнението на Решение № 496 на Министерския съвет от 29 август 2017 г. и
Решението по т. 26 от Протокол № 36 от заседание на Министерския съвет на 23.08.2017 г. се
очаква приемането на предлаганите промени да доведат до намаляване на административната
тежест върху гражданите и бизнеса, както и отпадне на изискването в закона при
кандидатстване за получаване на разрешение за извършване на дейности по ЗОБВВПИ,
физическите и юридическите лица да представят документи, които могат да се набавят по
служебен път.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта не се предвижда въвеждане на европейско законодателство и не регулира
правоотношения, свързани с прилагане на правото на Европейския съюз (доколкото
оставащото след промените условие за прилагане на копие от удостоверение за вписване в
съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в
легализиран превод на български език, не следва да се приема като нова регулация – тъй като
то остава като изискване след заличаването на текстовете „Единен идентификационен код
(ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда на Търговския закон, или“ в част от
разпоредбите), поради което не се налага и изготвяне на анализ за съответствие с правото на
Европейския съюз.

