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 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
Приети/
№
Подател
Бележки
Мотиви
неприети
1. В чл. 2, ал. 1 текстът „Собствениците или ползвателите 1. Приема се.
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
1. Sir Humprey – предложението е регистър. С цел премахване на това двусмислие и
направено на 09.07.2019 г.
прецизност на разпоредбата предлагам текстът да се
редактира.
2. Чл. 3 да се премести от Раздел II „Ред и условия за 2. Приема се.
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 3. Не се приема. 3. Предоставянето на данни на
по електронен път при наличие на електронен подпис или
електронен
носител
е

2.

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.
Становище
на
АРМТЕКС 1. Налице е противоречие в указанията на чл. 2, ал. 1 и чл. 5 1. Не се приема.
ТРЕЙД ООД – получено по от проекта на Наредбата, доколкото разпоредбата на чл. 5
електронна поща на МС на индиректно налага изводът, че воденото на регистър на
18.07.2019 г.
хартнен носител е ненужно, тъй като така или иначе
отчитането ще сеосъществява само по електронен.
Подобно изискване общо взето задължава лицата по чл. 81,
б. „а“ от ЗОБВПИ да приложат изцяло електронна
обработка и отчитане на данните, което неминуемо е
свързано с ангажирането на средства и време (техника,
лица притежаващи компютърна грамотност и т.н.).
Съхранението и отчитането на лични данни в електронна
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алтернатива за лицата, които по
една или друга причина нямат
електронен подпис. Става въпрос
основно за малки стрелбища или
стрелбища в малки населени
места.

1. ЗОБВВПИ не уточнява в какъв
вид трябва да бъде воден
регистърът,
а
само
това
информацията от него да бъде
подава на електронен носител
или по електронен път. Това
изискване е влязло в сила на
28.06.2017 г. и към днешна дата
лицата по чл. 81а би следвало да
са
създали
необходимата
организация за събиране и

форма поставя и допълнителни изисквания към
устройствата/носителите на лични данни, доколкото
съгласно въведените правила от Регламент (ЕС) 2016/879
на Европейския парламент за защита на личните данни и
последващите го актове и изменнеия в национланто
законодателство следва да се:
- ограничи и гарантира достъпа до устройствата, чрез
които се обработва и съхраняват данни;
- обмисли превенция от износване на носителите и/или
проблеми с четивността на форматите и версиите на
софтуера;
- гаранитара запазване на събраната информация при
бъдещи технологични промени;
- предприемат подходящи технически и организационни
мерки, които не позволяват данните да бъдат разкрити на
неоправомощени лица, съответно да се осъществи пълен
контрол върху носителите на данни като се предотврати
четенето, копирането, изменянето или заличаването на
данни.
Предвид горното, отчитаннето на данни само чрез
електронен подпис/носител при всяко положени ще
генерира за нас допълнителни разходи и усилия, свързани с
цялостната техническа организация на процеса. Вариантът
за водене на отчет на хартиен носител и предоставянето му
на органите на МВР в законоустановените срокове е в пъти
по рентабилен и сигурен както за нас, така и за наишипе
колеги в бранша.
2. От друга страна допълнителните изисквания съгласно чл. 2. Не се приема.
3 са свързани с предоставяне на пълен набор от лични
данни на потребителите, желаещи да използват услуга на
стрелбището, поставя лицата по чл. 81, б. „а“ от ЗОБВПИ в
деликтна ситуация. След влизане в сила на Регламент (ЕС)
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предоставяне на данните на
МВР. Лицата по чл. 81а могат да
преценят дали водят регисътра
на хартиен или на електронен
носител. Разпоредбата на чл. 95а,
ал. 7 от ЗОБВВПИ оправомощава
министъра на вътрешните работи
да определи само условията и
редът за предоставяне на МВР на
данните от регистрите. Поради
тази причина наредбата не може
да
регламентира
реда
за
събиране,
обработка
и
съхранение
на
идентификационните данни на
лицата по чл. 81а. Безспорно при
събирането на лични данни
трябва да бъдат спазвани
нормативните
актове,
регламентиращи тяхната защита.

2. Наредбата определя минимума
от лични данни, необходими за
идентифициране
на
лицата,
употребяващи
оръжие
на
стрелбища.
За
български

2016/879 и масовите дискусии по прилагането му,
потребителите придобиха знания и компетнеции в областта
– полагат много повече усилия, за да защитят личните си
данни и са мнителни при предоставянето им, особено в
пълен обем. При всички положения изискване за
предоставяне в пълен набор от лични данни би отказало
една част от клиентите да използват предлаганите от нас
услуги.
Още по-разширен е обхвата на личните данни по буква „б“,
които следва да се изискват от чуждестранни граждани.
Освен имена, личен номер и дата на раждане са въведени
допълнителни изисквания, които не винаги могат да се
съберат от чуждестранен документ за самоличност, без да
се познава езикът на който е съставен документа. Не следва
да се подценява фактът и че чуждестранните граждани
също следва да бъдат предупредени и по-конкретно, да
бъде изискано изричното им съгласие за обработка,
съхранение, предоставяне и др. на личните им данни поначин и със средства, които да гарантират пълна яснота и
прозрачност при асимилираме на информацията. Нашето
мнение е че събиране на подобен тип информация в пълен
обем от нас търговците е ненужно, доколкото към
настоящия момент пълен набор от лични данни на
чуждестранни граждани се събира, съответно обработва и
съхранява от органите за граничен контрол и службите за
административен контрол, чрез създадения Единен
регистър по чл. 54 от Закона за чужденците в Република
България.
В чл. 4 е указано, че лицата които желаят да употребяват
огнестрелно оръжие на стрелбище, се информират
предварително за задължението за събиране, обработване,
съхранение и предоставяне на органите на МВР. на техни
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граждани това са само три имена
и ЕГН, а за чужди граждани
личните данни са в по-голям
обем, но това е с оглед точното
им идентифициране.
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идентификационни данни и др. Цитираната разпоредба
поставя неясно формулирано изискване, без да
конкретизира реда и начина, по който потребителите ще
бъдат информирани. Отделно от това следва да се
акцентира и на фактът че така предоставените лични данни
ще се съхраняват, обработват и използват от трета страна МВР. Несъмнено потребителите следва да бъдат стриктно
информирани и запознати с това обстоятелство. Отделно
стои въпросът дали след като бъдат информирани,
потребителите няма да се откажат. Така при използване на
предоставяната от нас услуга ще се наложи клиентите да
попълнят, да се запознаят и съответно да предоставят
данните си в няколко поредни документа, което със
сигурност ще обремени целият процес. Неизбежно ще се
ститне и до дублирането на събраната информация в
различии източници - един път в протокола по чл. 95а, ал.
1, втори път в регистъра по чл. 95а, ал. 2.
Не на последно място, събирането на лични данни в пълен
обем, както от български граждани така и от чужденци със
сигурност ще повлияе на потребителите при желаиието им
да използват нашите услуги. Също така към момента
липсват указания как ще информираме клиентите си за
цели, срокове, начини на обработка и съхранение на
данните им, съответно следва ли да изискваме изричното
им съгласие(чрез декларация или др. писмен документ) за
извършване на тези действия.
3. Чл. 4, ал. 2 от Наредбата предвижда недопускане до 3. Не се приема.
съоръжението на лица, които са отказали да предоставят
личните си данни в пълен обем. Подобни действия от наша
страна при всяко положение ще повлияят на интереса на
потребителите към предоставяната от нас услуга или иначе
казано ще изгубим клиенти. Както обяснихме по-горе

3. Задължението за събиране на
лични данни не се въвежда с
наредбата, а е регламентирано в
чл. 95а от ЗОБВВПИ. Именно
поради това е и необходимостта
от информиране на лицата за

въвеждането на Регламент на ЕС 2016/678 формира доста
изразен обществен отзвук, което доведе до изграждане на
недоверие и мнителиост от страна на потребителите при
предоставяне на личните им данни на трети лица. В тази
връзка пред нас стои предизвикателството да бъдем погъвкави при предлагането на услугите ни, които така или
иначе са специфични и не следва да бъдат обременявани и
ограничавани, чрез допълнителни административни
изисквания.
4. Предложеното Приложение към проекта на Наредбата е 4. Не се приема.
обемисто, изисква данни, както вече споменахме,
съществуващи в масивите на МВР а предвидените полета
за попълване са малки, което води до таблица от няколко
листа - нефункционалио и крайно неудобно. В тази връзка
предлагаме следните изменения в чл. 3, т. 3:
а) за български граждани - име и фамилия на лицето, номер
на документ за самоличност - дата на издаване и издател
или номер на полицейското разрешение - дата на издаване
и издател;
б) за чужди граждани - имена на лицето, номер на
документ за самоличност - дата на издаване, издател и
гражданство или номер на полицейското разрешение - дата
на издаване и издател.
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задължението
за
събиране,
обработване,
съхранение
и
предоставяне на органите на
МВР.
на
техни
идентификационни данни.

4. Приложението е съгласувано
на среща с представители на
лицата по чл. 81а от ЗОБВВПИ и
със службите за сигурност.
Форматът xel на таблицата
улеснява работата с нея (напр.
разширяване на полетата и др.).
Големината й няма значение, тъй
като
тя
няма
да
бъде
разпечатвана на хартиен носител,
а ще бъде подавана на
електронен носител или по
електронен път.
По отоншение на предлаганите
за събиране данни: за български
граждани е напълно достатъчно
три имена и ЕГН, а за чужди
граждани личните данни е
необходимо да в по-голям обем с
оглед
точното
им
идентифициране.

