С П Р А В К А- Т А Б Л И Ц А
за отразяване на становищата, получени в процеса на провеждане на обществени консултации по чл. 26 от ЗНА на проект на Инструкция за
изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-533 от 2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите по чл. 142, ал. 1 и
3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ. бр.36 от 2015г., изм. и доп. бр.49 от 2017 г.)
№

Подател
СДВР

Бележки

Приети/
неприети

В предлагания § 3, чл. 5а от ал. 2 –
„Дългоцевното огнестрелно оръжие се носи на ремък
на рамо, без патрон в цевта.“, да отпаднат думите „на
рамо“. Носенето на дългоцевно огнестрелно оръжие
от служителите на МВР по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР
при изпълнение на служебните им задължения,
трябва да предполага възможността за бързото му
привеждане в състояние на използване за
елиминиране на лица, представляващи заплаха за
живота и/или здравето на хора или групи от хора. Не се приема.
Носенето „на рамо“ и допълнителното изискване за
носене „…без патрон в цевта“ би довело до забавяне
на действието по привеждане на дългоцевното
огнестрелно оръжие в състояние на използване.
Отпадането на думите „на рамо“ би дало и
възможността, дългоцевното огнестрелно оръжие да
се носи по начин, който е максимално удобен за всеки
конкретен служител, което е предпоставка за
максимално бързото му привеждане в състояние на
използване.

Мотиви
Носенето на дългоцевно оръжие на рамо е
установено за дейността, когато не се изисква
извършването на действия с това оръжие. Това е
аналогично на носенето на късоцевното оръжие
пистолет в кобур без патрон в цевта, съгласно
разпоредбата на чл. 5 от Инструкция № 8121з-533
от 12 май 2015 г. Изписаното в становището
твърдение,
че
„Носенето
„на
рамо“
и
допълнителното изискване за носене „…без патрон
в цевта“ би довело до забавяне на действието по
привеждане на дългоцевното огнестрелно оръжие в
състояние на използване.“ не е в синхрон с
разпоредбите на чл. 7 от Инструкция № 8121з-533
от 12 май 2015 г., където е конкретизирано
„Допуска се носенето на служебно оръжие с
патрон в патронника на цевта, ако това е
необходимо за изпълнението на конкретно
служебно задължение.“.
Предвид изложеното, предложения текст в
проекта на инструкция, следва да остане без
промяна.

