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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ.№ 302-01-29 / 30.05.2003 г. 							       Проект!



З  А  К  О  Н


за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите

(Обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г. и бр. 99 от 2002 г.)



§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
“1. са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или срещу тях  е започнало наказателно преследване за умишлено престъпление от общ характер;”;
б) в т. 3 след думата “заболяване” текстът до края се заличава;
в) точки 4, 5 и 6 се изменят така:
“4. през последните три години принудително са настанявани в лечебно заведение по чл. 59 и следващите от Закона за народното здраве;
5.  през последните три години  два или повече пъти са настанявани в заведение за отрезвяване по чл. 82, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
6. през последните три години три или повече пъти имат констатирани нарушения на обществения ред вследствие на употреба на алкохол, установени с наказателно постановление, или наложени административни наказания по Указа за борба с дребното хулиганство.”

2. Алинея 2  се изменя така:
“(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4, 5 и 6 се установяват от  директора на Дирекцията на Национална служба “Полиция”, от упълномощено от него длъжностно лице или от началника на районното полицейско управление по постоянния адрес  по служебен път.”
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§  2. В чл. 13, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата “съдружник” се заличава, а след думата “управителния” се добавя “или надзорния”.
2. Буква ”а” се изменя така:
“а) е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или срещу което е започнало наказателно преследване  за умишлено престъпление от общ характер;”
3. Букви “в”, “г” и “д”  се изменят така:
“в) през последните три години принудително е настанявано в лечебно заведение по чл. 59 и следващите от Закона за народното здраве;
г)  през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за отрезвяване по чл. 82, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
д) през последните три години три или повече пъти има констатирани нарушения на обществения ред вследствие на употреба на алкохол, установени с наказателно постановление, или наложени административни наказания по Указа за борба с дребното хулиганство.”
§ 3. В чл. 14  ал. 6 се отменя.
§ 4. В чл. 15б, ал. 1, т. 3 след думата “барове” се добавя “за времето от 22,00 до 06,00 ч.”.
§ 5. Параграф 6 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
“§ 6. Изискванията и редът, по които се осъществяват дейностите с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и контролът върху тях се определят от министъра на вътрешните работи - за Министерството на вътрешните работи, и от министъра на отбраната - за въоръжените сили на Република България.”



Заключителна разпоредба
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.


Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на …………………… 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)  
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за  изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите


Направеният задълбочен и цялостен анализ на практиката по прилагането на  последните изменения и допълнения на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите от октомври 2002 г., включително на обществените реакции, предизвикани от тези промени, наложи извода, че редица текстове се нуждаят от промени.
Основните моменти в одобрения от Министерския съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите са: 
- Прецизиране на условията за издаване на разрешения за дейности по този закон. Предвижда се отменяне на изискването за притежаване на психологическа пригодност за боравене с огнестрелно оръжие като необходимо условие за издаване на разрешение за всички дейности с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, тъй като липсва обективна, основана на научни методи методика за такова изследване. 
- Отменяне на отрицателната материалноправна предпоставка за издаване на разрешение - системна злоупотреба с алкохол или наркотични вещества (чл. 12, ал. 1, т. 4). В науката няма единни критерии за разграничаване на понятията “злоупотреба” и “употреба” на психоактивни вещества, в това число алкохол и наркотици. Опитите за дефиниране на тези термини пораждат спорове сред специалистите, което би лишило евентуални нормативни актове, основани на тях, от здрава научна база. Сегашната структура на извънболничната медицинска помощ, където биха се извършвали прегледи и изследвания на лица, и начинът на взаимодействие между нейните звена не могат да гарантират издаването на необходимия документ за удостоверяване на липсата или наличието на злоупотреба с психоактивни вещества. Това неминуемо би създало социално напрежение.
- Отменяне на отрицателните материалноправни предпоставки - системно или грубо нарушаване на обществения ред или  застрашаване на  националната сигурност (чл. 12, ал. 1, т. 5 и 6), като твърде общи, в които липсващата конкретизация не позволява прилагането им на практика.
- Въвеждане на точно определени обективни критерии, позволяващи да се направи извод кога е налице злоупотреба с алкохол, както и кога лицето грубо и системно нарушава обществения ред (чл. 12, ал. 1, т. 4, 5 и 6).
- Отменяне на ал. 6 на чл. 14 с цел преодоляване на съществуващото противоречие с ал. 5 на същия член. С ал. 5 се установява задължение юридическите лица и едноличните търговци при осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие да сключват в полза на служителите си застраховка “Гражданска отговорност” за нанесени имуществени и неимуществени вреди. Алинея 6 въвежда такова задължение и за самите служители, като по този начин се отклонява от правната логика на ал. 5 – законовата принуда да бъде за търговците, имащи интерес от извършване на дадена рискова дейност. С отменянето на ал. 6 това противоречие ще се отстрани, без да се накърнява правото на тези служители, както и на физически лица, използващи огнестрелни оръжия за самоотбрана, да се застраховат по собствено желание. Така би се спазил и основният принцип на застраховането, посочен в чл. 3, ал. 1 от Закона за застраховането – принципът на доброволността.
- Въвеждане на точно определен период от време, в който действа забраната за носене на огнестрелно оръжие в увеселителни и питейни заведения и барове ( чл. 15б, ал. 1, т. 3).
- Дейностите с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и контролът над тях в Министерството на вътрешните работи и въоръжените сили да се  определят от съответния министър, което би улеснило както изготвянето на съответните нормативни актове, така и прилагането им от служителите.
Въз основа на изложеното Министерският съвет предлага на Народното събрание да разгледа и приеме внесения законопроект.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:


(Симеон Сакскобургготски) 

