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1. В чл. 2, ал. 1 текстът "Собствениците или ползвателите на стрелбища, получили разрешение за
употреба по реда на чл. 81а от ЗОБВВПИ създават и водят регистър" да се замени с "Всеки
собственик и ползвател на стрелбище, получил разрешение за употреба по реда на чл. 81а от
ЗОБВВПИ създава и води регистър"
Мотиви: Текстът във вида, в който е предложен от вносителя, води до заключението, че
собствениците или ползвателите на стрелбища ще водят един общ за всички тях регистър, което
няма да отговаря на реалността - в действителност всеки от тях ще си води собствен локален
регистър. С цел премахване на това двусмислие и прецизност на разпоредбата предлагам текстът
да се редактира.
2. Чл. 3 да се премести от Раздел II "Ред и условия за предоставяне на данните от регистъра" в
Раздел I "Общи положения"
Мотиви: Чл. 3 съдържа единствено изброяване на видивете данни, които ще се записват в регистъра
(което си е общо положение par excellence и изобщо не е ред или условие за предоставяне на
данните), следователно е логично да бъде преместен от Раздел II в Раздел I.
3. В чл. 5, ал. 1 тексът "предоставят данни от регистъра по електронен път при наличие на
електронен подпис или на електронен носител" да се замени с "предоставят данни от регистъра по
електронен път или на електронен носител, подписани с квалифициран електронен подпис на
собственика или ползвателя на стрелбището,"
Мотиви: Независимо дали извлечението от регистъра за съответния период е изпратено по
електронен път (напр. по електронна поща или чрез Системата за сигурно електронно връчване) или
на електронен носител (напр. записано на компактдиск), то файлът винаги трябва да е подписан с
квалифициран електронен подпис, за да може получателят (полицията) да се увери, че този файл
наистина произхожда от съответния собственик или ползвател на стрелбище.
P.S. В XXI в. най-разумното и ефективно решение за периодично подаване на данните към
полицията щеше да е МВР да създаде възможност (интернет портал), на който задължените лица
онлайн да въвеждат информацията. Но... очевидно ще се наложи да изчакаме още едно-две
десетилетия докато съзнанието на МВР се отвори за такива подобни улесняващи живота на хората
възможности

