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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРИДЕСЕТ И 
ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ. № 354-01-14 / 18 3.2003 г.                                                                                              Проект!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТЕ
§1. В чл. 12се правят следните изменения:
1. В ал. 1. т. 3 текстът след  думата "заболявания" се заличава.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 2. В чл . 14 ал. 6  се отменя.
§3. В чл . 16 се правят следните изменения и допълнения:	
1.В ал 1 се  създава т. 5 със следната редакция:        :	
"(5) на лица, които не притежават психологическа пригодност за боравене с огнестрелно
оръжие за самоотбрана и охрана според заключение на специализирана за целта
институция."	
2.	Създава се нова ал. 4 със следната редакция:
"(4) Когато подават заявление за издаване на следващо разрешение за осъществяване на дейностите по ал. 1, лицата, притежаващи психологическа пригодност за боравене с огнестрелно оръжие, се изпращат за ново изследване в специализирана за целта институция по преценка на органа, издаващ разрешението."
3.	Създават се алинеи 5 и б със следната редакция:
"(5) Когато заключението за психологическа пригодност за боравене с огнестрелно оръжие се издава от Института по психология на Министерството на вътрешните работи, се събира такса в размер, определен от Министерския съвет.
(6) Условията и редът за установяване на пригодност за боравене с огнестрелно оръжие се
определят с наредба на министъра на вътрешните работи и министъра на
здравеопазването."	
4.	Досегашната ал. 4 става ал. 7.



ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
§ 4. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в Държавен вестник.        

мотиви

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

С предлаганите промени в ЗКВВООБ се цели прецизиране на комплекса от материално-правни предпоставки за издаване на разрешенията по този закон.
Предлага се отмяна на изискването за притежаване на психологическа пригодност заборавене е огнестрелно оръдие като необходимо условие за издаване на разрешение за "производство, търговия и пренасяне на вривни вещества, огнестрелни оръжия и
боеприпаси" /ВВООБ/. Специализираните институции извършват изследването за
психологическа пригодност само и единствено за дейността "боравене" с огнестрелно
оръжие, която съдържа в себе си дейностите "носене" и "употреба" в легално зададените им в чл. 14 параметри. Целта на извършваното изследване е по един несъмнен начин да се установи дали едно лице е психически пригодно да носи и употребява определените като
общоопасни средства огнестрелни оръжия и боеприпаси. Доколкото при групата дейности "производство, търговия и пренасяне на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси" липсва елемента "боравене", то няма и основания с комплекса от условия за издаване на разрешения за извършването им да се включва и изискването за доказана психологическа пригодност.	
Във връзка с гореизложеното логически обусловеното място на изискването "наличие на психологическа пригодност за боравене с огнестрелно оръжие" е към материално - правните предпоставки за даване на разрешения за придобиване, съхраняване, носене и  употреба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси се предлага създаването на нова точка 5 в чл. 16, ал. I.
С предлаганите промени се дава възможност при издаването на всяко следващо разрешение за придобиване, съхраняване, носене и употреба на ВВООБ компетентният орган да преценява дали на кандидата следва да се прави ново изследване за психологическа пригодност.
В случаите когато изследването за психологическа пригодност се извършва от Института по психология на Министерството на вътрешните работи, е предвидено да се събира такса в размер, определен от МС.
Предвижда се определянето на условията и реда за установяване на психологическа пригодност за боравене, с огнестрелни оръжия да става със съвместна наредба на министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването.
С предложената отмяна на ал. 6 на чл. 14 се цели преодоляване на съществуващото противоречие с ал, 5 на същия член. С алинея 5 се установява задължение юридическите лица и едноличните търговци при осъществяване на охранителна дейност с ползване на огнестрелно оръжие да сключват в полза иа служителите си застраховка "Гражданска отговорност" за нанесени имуществени и неимуществени вреди. А алинея 6 въвежда такова задължение и за самите служители. По този начин се получава отклонение от правната логика на ал. 5, а именно - законовата принуда да бъде за търговците, имащи интерес от извършването на дадена рискова дейност. С отмяната на ал. 6 това противоречие ще бъде отстранено, без да се накърнява правото на тези служители, както и на физически лица, които използват огнестрелно оръжие за самоотбрана по собствено желание да се застраховат. А така ще се спази и основният принцип на застраховането, посочен в чл. З, ал. 1 от Закона за застраховането, а именно - принципът на доброволността.
                                        
                                               ВНОСИТЕЛ: Владимир Дончев /ПГ на НДСВ/

