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ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ
ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И
БОЕПРИПАСИТЕ

(Обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г., изм., бр. 85 от 2000 г., бр. 99 от
2002 г., бр. 71 от 12.08.2003 г., в сила от 12.08. 2003 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 3, т. 4  след думите “автоматично оръжие” се добавя изразът: “като за културни цели, филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви се обезопасяват със специално приспособление, монтирано откъм дулния срез, непозволяващо изхвърляне на твърди предмети, способни да причиняват механично поразяване, а за колекционерски цели”.
§ 2.  В чл. 14б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) На спортни организации по смисъла на Закона за физическо възпитание и спорт може да бъде предоставено за ползване огнестрелно оръжие за спортни цели от поделенията на МВР, МО или Министерството на младежта и спорта по ред, установен от съответния министър”.
2. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.
§ 3. В чл. 16, ал. 1, т. 3 след думата “оръжие” се добавя: “или нямат диплома за завършено специализирано образование по стрелба – средно или висше”.
§ 4. В § 7 от Преходните и заключителните разпоредби след израза: “от Министерството на вътрешните работи”, се добавя: “на лицата по § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за МВР”.


МОТИВИ

Предложените изменения и допълнения на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите имат за цел да отговорят на потребностите на социалната практика, както и да спомогнат за по-бързото хармонизиране на законодателството в тази специфична сфера на обществените отношения с достиженията и критериите на европейското законодателство.
Със законопроекта се предлага прецизиране на нормативната уредба относно издаването на разрешенията по този закон.
Основните моменти в предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите са:
1. Допълнението на чл. 5, ал. 3, т. 3 води до разделяне категориите оръжия, подлежащи на обезопасяване, съобразно спецификата на дейността, като обезопасяването за културни цели, филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви позволява запазване техническата цялост и действие на оръжията, като предпазва от нараняване, докато за колекционерски цели не позволява сработване на механизмите на оръжието.
2. Създаването на нова ал. 2 на чл. 14б прецизира начина за ползване на оръжие за спортни цели чрез предоставяне от поделенията на МВР, МО или Министерството на младежта и спорта по ред, установен от съответния министър.
3. Допълнението в чл. 16, ал. 1, т. 3 въвежда нов критерий с оглед степента на образование на ползващите огнестрелно оръжие, взривни вещества и боеприпаси.
4. Допълнението в § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на закона запълва пропуск в досега действащото законодателство, несправедливо лишаващ от  равнопоставеност офицерите и сержантите от Главна дирекция “Главно управление на местата за лишаване от свобода” на Министерството на правосъдието, от структурата по чл. 11 от Закона за пощенските услуги и офицерите и сержантите от Националната следствена служба при закупуване на огнестрелно оръжие и боеприпаси.
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