Мотиви
към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия
(Обн. ДВ. бр. 73 и 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013
г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017
г., бр. 10 и 20 от 2018 г. )

1. Причини, които налагат приемането на законопроекта:
Причините, които налагат приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗИДЗОБВВПИ) са
свързани с необходимостта от осигуряване на съответствието на закона с приетите съответно през
2013 г. и 2014 г. Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013г. за
хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на
пиротехнически изделия (ОВ, L178/27 от 28 юни 2013г.) и Директива 2014/28/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 февруари 2014г. за хармонизиране на законодателствата на
държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели
(ОВ, L96/1 от 29 март 2014г.), както и транспониране на приетата през 2017 г. Директива (ЕС)
2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива
91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие.
Директива 2013/29/ЕС и Директива 2014/28/ЕС са транспонирани в Българското законодателство с
две наредби на Министерство на икономиката, приети на основание Закона за техническите
изисквания към продуктите (ЗТПИ) – наредба за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на пиротехническите изделия и наредба за съществените изисквания и оценяване
на съответствието на взривните вещества за граждански цели. След приемането на наредбите не е
извършено необходимото хармонизиране на ЗОБВВПИ, доколкото съществуват редица
препращащи и припокриващи се разпоредби, което води до противоречия в законодателството.
2. Цели, които се поставят с приемането на законопроекта:
С приемането на проекта на ЗИДЗОБВВПИ се цели постигане на съответствие с
разпоредбите на Директива 2013/29/ЕС и Директива 2014/28/ЕС, както и отстраняване на
констатираните противоречия в българското законодателство.
Предложените с проекта на ЗИДЗОБВВПИ промени в чл. 9, ал. 1, т. 5 и чл. 25 имат за цел
да осигурят съответствие с принципа за доброволност на стандартите за пиротехнически изделия и
взривни вещества за граждански цели, заложен в съответните директиви на ЕС.
Предвидените изменения в чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 61, ал. 2, т. 2, чл. 108, ал. 4 и чл. 121, ал.
5 са свързани с по-общо препращане към изискванията на ЗТИП, тъй като изискването само за
нанесена „СЕ“ маркировка за съответствие е само един елемент, макар и съществен, от
изискванията за законно предоставяне на пазара на пиротехнически изделия и взривни вещества за
граждански цели.

С цел привеждане в съответствие с променените обозначения на категориите фойерверки
в Директива 2013/29/ЕС в целия текст на закона е предвидена замяна на категория 1, 2, 3 и 4
съответно с категория F1, F2, F3 и F4.
Със законопроекта се въвеждат и разпоредбите на Директива 2017/853/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 91/477 на Съвета относно
контрола на придобиването и притежаването на оръжие. В съответствие с директивата се въвеждат
нови понятия „предупредително оръжие“ и „салютно и акустично оръжие“, допълнено е
определението за „основен компонент на огнестрелно оръжие“. Изменени са категориите
огнестрелно оръжие, като е премахната е категория D. Променени са и сроковете за съхранение на
данните в единен автоматизиран регистър „Контрол на общоопасните средства“.
Въведена е забрана за придобиване, носене и употреба на пълнители с голям капацитет,
както и допълнителни изисквания към лицата, извършващи дейности с огнестрелно оръжие за
спортни цели.
Създаден е ред за временно ползване на ловно оръжие от лица, посещаващи България за
ловен туризъм.
С отмяната на § 12 и 13 се избягва дублиране с разпоредби на наредбите по ЗТИП,
въвеждащи посочените две директиви
С § 24 е предложено допълнение към чл. 151 от ЗОБВВПИ, с което се цели улесняване на
прехвърлянето на собствеността върху отпадъчните продукти, получени при утилизация на
взривни вещества и боеприпаси, собственост на Министерство на отбраната на Република
България.
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:
Постигане на съответствие с разпоредбите на Директива 2013/29/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 12 юни 2013г. за хармонизиране на законодателствата на държавите
членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия и Директива 2014/28/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014г. за хармонизиране на законодателствата
на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански
цели.
Подобряване на контрола върху дейностите по ЗОБВВПИ с по-висока степен на риск при
придобиването на огнестрелни оръжия за спортни цели, автоматични огнестрелни оръжия, оръжия
с голяма вместимост на боеприпаси в пълнителя и др.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекта се предвижда въвеждане на европейско законодателство, за което е изготвен
анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

