С П Р А В К А- Т А Б Л И Ц А
за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Решение на Министерския
съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия (Обн., ДВ, бр. 73 и 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79, 94
и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 10 и 20 от 2018 г. )
№
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.

Подател

Бележки

Приети/
неприети

Мотиви

Български стрелкови съюз – Прави следните бележки:
изразено е становище № 1. В чл. 5, ал. 3 думите „спортна стрелба“ да бъдат 1. Приема се.
812100-8121/02.05.2018 г. по заменени със „стрелкови спортове“.
описа на МВР
Мотиви: Терминът „стрелкови спортове“ е пообщото понятие и обхваща всички спортове, в които
се употребява огнестрелно оръжие за целите на
конкретния вид спорт. Те се администрират от
няколко различни федерации, всички с лиценз от
Министерство на младежта и спорта (ММС), а
именно:
спортна стрелба – Български стрелкови съюз;
Биатлон – Българска федерация по биатлон;
динамична стрелба – Българска федерация по
динамична стрелба; трап, двоен трап и скийт –
Българска федерация по трап, двоен трап и скийт;
стрелба Т-клас – Българска Т-клас федерация. Освен
всичко друго, самите оръжия и боеприпаси за тях
съществено се различават. Различават се и
правилата за провеждане на тренировъчния и
състезателен процес. В този смисъл сега
действащият текст създава сериозни ограничения по
отношение осъществяване дейността на изброените
по-горе
федерации,
което
създава
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дискриминационни предпоставки по отношение
практикуващите другите видове спортове. Що се
отнася до текстовете на европейските директиви и
регламенти, то вероятно се касае за неточност в
превода, а не до ограничаване дейността на
международните стрелкови федерации само до
практикуването на „спортна стрелба“ в тесния
смисъл на думата.
2. Разпоредбата на чл. 58, ал. 1, т. 10 трябва да бъде 2. Не се приема.
прецизирана, като бъде дадено легално определение
на понятията „основателна причина“ и „по несъмнен
начин“.
Мотиви: Употребата на понятия, които нямат ясна
дефиниция води до различни тълкувания,
субективизъм и са предпоставка за корупционни
практики.
3. В предлаганата промяна на чл. 77, ал. 1 (§ 15 от 3. Приема се.
проекта) думите „от официално призната спортна
организация по Закона за физическото възпитание и
спорта“ да бъдат заменени със „спортна организация
по смисъла на чл. 11 от Закона за физическото
възпитание и спорта“ и точки 1, 2 и 3 да бъдат
променени така:
„1. не по-малко от една година преди датата на
подаване на заявлението членуват в спортна
организация по ал. 1 и практикуват съответния
стрелкови спорт;
2. системно провеждат тренировъчна и спортносъстезателна дейност в съответните спортни
клубове;

2. Ще бъдат изготвени методически
указания за уеднаквяване на
практиката по прилагането на
текста.
При
изготвянето
на
указанията ще бъде взета предвид
съдебната практика.
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3. съответното огнестрелно оръжие отговаря на
спецификациите, които се изискват за дадена
дисциплина
съгласно
Правилника
на
международната федерация по съответния вид
спорт.“.
Мотиви: Лицензията, която получават спортните
федерации от ММС е „официалното признаване“,
което се посочва в текста на ал. 1 (§ 1, т. 9 от
допълнителните разпоредби /ДР/ на Закона за
физическото възпитание и спорта/ЗФВС/). В
спортните федерации по вид спорт не членуват
физически лица (чл. 14 от ЗФВС), те администрират
съответния вид спорт и обединяват спортните
клубове, които са спортни организации по смисъла
на чл. 11 от ЗФВС и които получават право на
тренировъчна и спортно-състезателна дейност само,
ако членуват в съответната лицензирана федерация
(чл. 13 от ЗФВС). За това федерациите не могат да
издават посочените в ал. 1 удостоверения. Такива
удостоверения могат да издават клубовете, членове
на съответната федерация, тъй като в тях членуват
само физически лица, професионални спортисти,
спортисти аматьори и граждани, които се занимават
със спорт в свободното си време – спорт за всички
(§ 1, т. 1 от ДР на ЗФВС). Също така трудно би
могло да бъде дефинирано понятието „активно
тренират“. Въпреки това, би могло да бъде
приложимо
към
високоразрядните
и
професионалните спортисти (§ 1, т. 8 и т. 33 от ДР
на ЗФВС), което е спорт за високи постижения (§ 1,
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т. 14 от ДР на ЗФВС). Преобладаващата част от
спортистите са спортисти аматьори (§ 1, т. 7 от ДР
на ЗФВС). Това са любители, които тренират
системно, напр. системно – не по-малко от 15
тренировки годишно.
4. В чл. 82 след думата „търговци“ да бъде 4. Не се приема.
допълнено „и юридическите лица с нестопанска цел
по чл. 79, ал. 1“.
Мотиви: Няма разумна причина, поради която
физически и юридически лица, регистрирани като
търговци на територията на държава членка, и лица
създадени със закон или акт на Министерския съвет
да имат право да съхраняват оръжие на граждани в
складовете, които са получили разрешение за
съхранение, а юридическите лица с нестопанска цел
(обикновено спортните клубове по съответните
стрелкови спортове) да не могат да извършват тази
дейност.
5. В чл. 94, ал. 2 думите „по ал. 1“ да бъдат заменени 5. Не се приема.
със „се застраховат със застраховка „Професионална
отговорност“.
Мотиви: Терминът „професионална отговорност“ е
по-прецизен с оглед разпоредбата на Кодекса за
застраховането, тъй като гарантира отговорността на
застрахователя по отношение на щетите, които
могат да бъдат причинени от лица, упражняващи
регламентирана професия или дейност.

4. В тези случаи юридическите лица
с нестопанска цел ще извършват
търговска дейност.

5. Съгласно чл. 305 от КЗ
застрахователният брокер е длъжен
постоянно
да
поддържа
задължителна
застраховка
„Професионална
отговорност“,
както и застраховката покрива
отговорността за вреди, причинени
от действие или бездействие на
всяко лице, оправомощено да
управлява
или
представлява
застрахователния брокер, член на
неговия управителен или контролен
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орган или негов служител при или
по
повод
извършването
на
застрахователно
или
презастрахователно
посредничество, в това число
отговорност за неплащане към
застрахователя
на
получена
застрахователна премия, съответно
за неплащане към ползвателя на
застрахователни
услуги
на
застрахователни обезщетения или
суми, изплатени от застрахователя.
Предложението не е относимо към
текста на чл. 94, ал. 2 от ЗОБВВПИ.
6. В чл. 95, ал. 3 (§ 18 от проекта) да придобие 6. Приема се.
следната редакция:
„(3) Оръжието се пренася в транспортен
куфар/калъф със заключващ механизъм на него или
на спусъка на оръжието.“.
Мотиви: Много от притежателите на дълги оръжия
ги пренасят в калъфи и намирането на транспортен
куфар освен, че излишно ще оскъпи дейността не
винаги е възможно. Заключването на калъфите е
възможно с малък катинар. Пренасянето на няколко
дълги оръжия с транспортни куфари е неудобно,
заема много място и се пренася по-трудно, когато
става въпрос за отбор, който пътува с нает автобус
например. Няма разумна причина за допълнително
заключване и на спусъка.
7. В чл. 95а, ал. 2 да бъде дадена дефиниция на 7. Не се приема.

7. В наредбата по чл. 95 от закона
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2.

Българска
федерация
по
динамична стрелба и Българска
Т-клас федерация изразено е
становище
№
8121008121/02.05.2018 г. по описа на
МВР

термина „идентификационни данни“.
Мотиви: Образец приложение № 16 (към чл. 95а)
издадено от МВР със заповед на министъра на
вътрешните работи определя посочените в ал. 2
идентификационни данни като три имена, адрес и
подпис, същевременно често служителите на
звената „Контрол на общоопасните средства“ (КОС)
изискват вписване на ЕГН, за което няма законово
изискване в случая.
8. В чл. 133, ал. 1 след думите „физически и 8. Приема се.
юридически лица, регистрирани като търговци по
националното законодателство на държава членка“
да бъде добавено „и юридически лица с нестопанска
цел, които са спортни организации по смисъла на
Закона за физическото възпитание и спорта“.
Мотиви: Спортните организации, които практикуват
стрелкови спортове имат необходимост от оръжейни
майстори – технически лица (§ 1, т. 34 от ДР на
ЗФВС), които да са назначени на щат и да
извършват ремонтни дейности на спортното оръжие.
Действащата норма не им дава такава възможност.
Правят следните бележки:
1. Предложено е терминът „спортна стрелба“ да 1. Приема се
бъде заменен със „стрелкови спортове с огнестрелно
оръжие“. Мотиви: Неправилен е преводът на
термините „shooting sports“ и „target shooters“ от
Директива 2017/853/ЕС от 2017 г., които означаван
„стрелкови спортове“ и „стрелци по мишени“.
Преведени като „спортна стрелба“ води до
объркване и неправилно тълкуване на волята на

ще бъде регламентирано
данни ще се събират.

какви

8. В тези случаи юридическите лица
с нестопанска цел ще извършват
търговска дейност.

6

европейския законодател, тъй като в България има
конкретен спорт с наименование спортна стрелба, а
директивата има предвид всички видове стрелкови
спортове с огнестрелно оръжие. В България се
практикуват следните стрелкови спортове – ловна
стрелба, спортна стрелба, биатлон, динамична
стрелба, Т-клас стрелба, стрелба с лък и други.
2. В основният текст на чл. 6, ал. 3 след думата 2. Не се приема.
„придобиват“ да бъде поставена запетая и да бъде
добавено „употребяват“.
3. Изискването за предварително 12 месечно 3. Не се приема.
членство да се отнася само за оръжия категория А6
и А7, както е предвидено в директивата, но да не се
възпрепятства възможността за започване на
обучението на нови състезатели с оръжия от
категория В.
Мотиви: Съгласно Директива 2017/853/ЕС от 2017 г.
изискването за 12 месечно членство в спортната
стрелкова организация се отнася само за оръжията
категоризирани в А6 и А7, но в законопроекта
съгласно чл. 77, ал. 1, т. 1 е предвидено изискването
за предварително 12 месечно членство да се отнася
за всички категории оръжия за спортни цели, което е
неприложимо в България, тъй като преобладаващо
спортните клубове не притежават клубни общи
спортни оръжия и на практика изискването за
предварително годишно членство ще бъде спазено
само на хартия. Също така модерните спортни
оръжия са изключително скъпи и изискват
индивидуална настройка за конкретен състезател.

2. Оръжията за колекциониране не
се употребяват.
3. Посочената разпоредба от
Директивата не е императивна, а
дава само правна възможност на
държавите-членки да разрешат на
лицата, занимаващи се със спортна
стрелба, да извършват тази дейност
със
огнестрелно
оръжие
от
категория А. За да се избегнат
злоупотребите,
свързани
с
придобиване, съхранение, носене и
употреба на оръжие за спортни цели
от лица, които реално не извършват
спортно-състезателна
дейност,
посочените изисквания са въведени
за всички категории огнестрелни
оръжия. Директива 91/477/ЕИО на
Съвета относно контрола на
придобиването и притежаването на
оръжие допуска държавите-членки
да определят по-строги изисквания
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4. В чл. 95 да бъде създадена нова ал. 4:
4. Не се приема.
„(4) Физическите лица, получили разрешение за
носене и употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях за спортни цели водят приходноразходна книга за отчет и контрол на боеприпаси
и/или консумативи за тях, придобити за спортни
цели съгласно утвърден образец, изготвят и
предоставят в съответната служба КОС заверени
годишни справки за проведените тренировки и/или
участия в състезания.“.
Мотиви: Съгласно изискванията на чл. 6, т. 6, б. „б“
е необходимо да бъде завишен контролът върху
състезателите, имащи право да придобиват,
съхраняват и употребяват огнестрелно оръжие и
боеприпаси за спортни цели, по начин, показващ, че
активно тренират с цел участие или участват в
състезания по стрелкови спорт, като например:
- всеки, практикуващ стрелкови спортове да изготвя
и предоставя в съответната служба КОС заверени
годишни справки за проведените тренировки и/или
участия в състезания;
- въвеждане на унифицирана приходно-разходна
книга за отчет и контрол на боеприпаси и/или
консумативи за тях, придобити за спортни цели.
5. Предлаганото допълнение в чл. 95, ал. 3 (§ 18 от 5. Приема се.
проекта) да бъде прецизирано:
„Оръжието се пренася в заключен транспортен
куфар или в калъф със заключващо устройство на

от минималните норми, посочени в
Директивата.
4. В наредбата по чл. 95а, ал. 7 от
закона ще бъде посочен редът за
предоставяне
на
данни
за
изразходваните
боеприпаси,
включително от лицата занимаващи
се със стрелкови спортове.
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спусъка.“.
6. В предлагана промяна в ал. 1 на чл. 117 (§ 21 от 6. Не се приема.
проекта) думите „категория С“ „да бъде заменена с
категории С“ и думите „категории А“ да бъдат
заменени с „категории А6, А7“.
7. В ДР на закона да бъде създадена т. 36:
7. Не се приема.
„36. Боеприпас с експанзивно действие“ е този, в
който конструктивно е заложено способност на
куршума или снаряда на боеприпаса да увеличи
значително площта си в предната си част, чрез
деформация при попадение в жив цел.“.

6. Няма категории А6 и А7.

7. Дефиниция на понятието има в
Хагската конвенция от 1899 г.,
Декларация III, която забранява
използването на куршуми, които се
разширяват или сплескват в
организма.
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