МОТИВИ
към проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на данни от регистъра по чл.
95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия
1. Причините, които налагат приемането на проект на Наредба за условията и
реда за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Наредба)
С § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на
тероризма (обн., ДВ, бр. 103 от 2016 г.) са направени промени в чл. 95а от Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), като ал. 2 и 3 са
изменени и допълнени и е създадена ал. 7.
Съгласно чл. 81а, ал. 1 от ЗОБВВПИ на стрелбище може да се употребяват
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за употреба,
издадено от директора на Главна дирекция „Национална полиция“ към Министерството на
вътрешните работи (МВР), съответно от началника на районно управление на МВР по
местонахождението на стрелбището. По силата на ал. 2 на чл. 81а от ЗОБВВПИ това
разрешението се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и на
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на
държава членка, които са собственици или ползватели на стрелбище. С промяната в чл. 95а,
ал. 2 и 3 от ЗОБВВПИ се предвижда собствениците или ползвателите на стрелбища по чл. 81а,
ал. 1 от ЗОБВВПИ да водят регистър с идентификационните данни на лицата, които
провеждат стрелби и всеки месец да изпращат информацията от този регистър на органите на
МВР. Новата ал. 7 на същата разпоредба пък оправомощава министъра на вътрешните работи
да издаде наредба, с която да определи условията и реда за предоставяне на данните от тези
регистри.
Необходимостта министърът на вътрешните работи да издаде Наредбата по чл. 95а,
ал. 7 от ЗОБВВПИ е не само, за да изпълни това свое задължение, а и по този начин да създаде
завършен механизъм за контрол при използването на стрелбищата и по-конкретно на
стрелящите лица, използваното от тях огнестрелно оръжие и количествата изстреляни
боеприпаси.
2. Целите, които се поставят с издаването на Наредбата
Проектът на Наредба има за цел да регламентира условията и редът за предоставяне
на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от ЗОБВВПИ, в който ще бъдат въвеждани
идентификационни данни на лицата, които провеждат стрелби, а именно: ЕИК на лицето по
чл. 81а ЗОБВВПИ, дата на стрелбата, населено място, три имена, ЕГН/ЛНЧ, данни за
използваното оръжие (вид, сериен номер, ако не е собственост на лицата по чл. 81а ЗОБВВПИ,
калибър), брой изстреляни боеприпаси, а за чуждите граждани и дата на раждане, номер на
документа за самоличност, дата на издаването му, дата на валидността му, издател и
гражданство.
Воденото на такъв регистър от собствениците или ползвателите на стрелбища ще
улесни идентифицирането и контрола на стрелящите лица, използваното от тях огнестрелно
оръжие и количествата изстреляни боеприпаси. Същевременно се цели информираност на
стрелящите лица по отношение на обработването на личните им данни, както и гарантиране на

тяхната защита при обработване на същите. Изрично е предвидено, че лицата, желаещи да
употребяват огнестрелно оръжие на стрелбище, се информират предварително за
задължението за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на органите на МВР, на
техни идентификационни данни, данни за използваното огнестрелно оръжие и броя на
употребените боеприпаси. Лица, които не желаят да предоставят идентификационните си
данни за вписване в регистъра, не се допускат до употреба на огнестрелно оръжие на
стрелбища.
Предвидено е лицата получили разрешение по реда на чл. 81а от ЗОБВВПИ да
предоставят данните от регистъра по електронен път при наличие на електронен подпис или
на електронен носител на органа, издал разрешението във вид на електронна таблица – xls
формат, която е приложение към Наредбата. Това ще облегчи тяхната обработка и
въвеждането им в Единния автоматизиран регистър „Контрол на общоопасните средства“
(ЕАР „КОС“) и ще подпомогне и подобри работата на органите на МВР, които осъществяват
контрол по прилагането на ЗОБВВПИ.
Срокът за предоставянето на данните от регистрите по чл. 95а, ал. 2 от ЗОБВВПИ е до
10 работни дни след приключване на всеки месец. Целта своевременното обработване на
данните и поддържане на ЕАР „КОС“. Извън тези случаи, данни от регистрите ще се
предоставят и при поискване от органите на МВР, като в тези случаи се изготвя приемопредавателен протокол. Следователно с регулярното и инцидентното предоставяне на данни
от регистрите се цели създаването на възможност органите на МВР в пълен обем да
осъществят контролните си правомощия.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
нормативна уредба
Предложеният проект на Наредба не води до въздействие върху държавния бюджет и
необходимост от осигуряване на допълнителни финансови средства.
За прилагането на проекта на Наредба няма да бъдат необходими допълнителни
финансови средства и изпълнението й ще бъде осигурено в рамките на утвърдените средства
по бюджета на МВР за 2019 г.
Прилагането на проекта на Наредба няма доведе до нужда от осигуряване на други,
нефинансови средства, както за 2019 г., така и за следващите бюджетни години.
4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата
С издаването на Наредбата ще бъде изпълнена законовата делегация на чл. 95а, ал. 7
от ЗОБВВПИ.
Също така ще бъдат регламентирани условията и редът за предоставяне на данни от
регистъра по чл. 95а, ал. 2 от ЗОБВВПИ.
По този начин ще бъде завършен механизмът по регламентиране на условията и реда
за контрол на лицата, които провеждат стрелби, на използваното от тях огнестрелно оръжие и
броя на употребените боеприпаси.
Ще бъде постигната по-голяма стабилност при осъществяване на контролните
правомощия на органите на МВР.
Това ще подобри контрола по прилагането на ЗОБВВПИ.
5. Анализ за съответствие на проекта на Наредба с правото на Европейския съюз

С проекта на Наредба не се предвижда въвеждане на европейско право, поради което
към него не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

