РЕП УБ ЛИ К А БЪ Л Г А РИ Я

АДМИНИСТРАЦИЯ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
СТАНОВИЩЕ
на дирекция „Модернизация на администрацията“
ОТНОСНО: частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон
за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехнически изделия
На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува
постъпилата с Ваш изх. № 812100-23434 от 20.11.2017 г. частична предварителна оценка на
въздействието на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ) със следните
препоръки:
1. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“
За извършването на оценка на въздействието е необходимо да бъдат дефинирани
конкретни проблеми (липса, недостиг или други негативни тенденции).
Посочено е, че е необходимо да се транспонират три директиви, като по никакъв
начин не са дефинирани конкретните проблеми по същество, заради които е необходимо да
се предприемат действия с цел преодоляването им. В тази връзка е необходимо
информацията в този раздел да се преработи, като се посочат проблемите, свързани с
придобиването, носенето и транспортирането на огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и
с изискванията за безопасност и контрол по отношение на взривните вещества за
граждански цели и пиротехнически изделия.
В подраздел 1.2. следва да се опишат проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство и по-точно несъответствията му с европейското законодателство. Тук
следва да се опишат несъответствията на действащия ЗОБВВПИ с Директива 2013/29/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на
законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически
изделия, Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014
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г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и
надзор на взривните вещества за граждански цели и Директива 2017/853 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета
относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие.
2. Относно раздел 2 „Цели“
Целите в предварителната частична оценка на въздействието следва да бъдат
насочени към преодоляването на идентифицираните проблеми. След дефинирането на
конкретните проблеми в раздел 1, които налагат предприемането на предлаганите действия,
информацията в този раздел следва да бъде допълнена.
3. Относно раздел 3 „Идентифицирани заинтересовани страни“
Необходимо е да се посочи броят на заинтересованите страни, тъй като това ще даде
по-реална представа за мащаба на предложените промени. В тази връзка, при наличие на
данни, следва да се посочи статистика за лицата, извършващи дейности по реда на
ЗОБВВПИ, както и информация за контролните органи по закона.
4. Относно раздел 4 „Варианти на действие“
В този раздел липсва описанието на разглежданите варианти на действие.
В описанието на Вариант 0 следва конкретно да се посочат всичките негативни
тенденции, които ще продължат да се наблюдават или ще се задълбочат, ако не се
предприемат никакви действия.
В описанието на Вариант 1 е задължително да се изброят всички действия, които се
предлага да се предприемат с оглед на преодоляването на дефинираните проблеми и
постигането на целите. При липсата на конкретни действия няма как да се оценят
негативните и положителни въздействия от предприемането им върху заинтересованите
страни, което е една от основните цели при извършването на оценка на въздействието.
Ако изискванията на европейското законодателство в разглежданите области биха
могли да бъдат въведени по няколко различни начина, то следва да се обърне внимание на
препоръка 18.3. от Ръководството за извършване на оценка на въздействието, прието с
Решение № 549 на Министерския съвет от 2014 г., съгласно която не се препоръчва
разглеждането само на два варианта – „вариант без намеса“ и „вариант фаворит“. От
методологична гледна точка предлагаме в оценката на въздействието да се опишат и други
варианти на действие.
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5. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни
въздействия“
В тези два раздела следва да се представят очакваните негативни и положителни
въздействия върху идентифицираните заинтересовани страни, при всички разглеждани
варианти на действия. След посочване на конкретните действия, които се разглеждат в
оценката, информацията в този раздел следва да бъде коректно представена, като подробно
се опишат качествено и количествено всички значителни потенциални икономически,
социални и други негативни и положителни въздействия върху заинтересованите страни.
Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка
на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична
предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35,
ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде
съобразена с препоръките от становището.
На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с
преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации,
провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“

/П/

/КРАСИМИР БОЖАНОВ/
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