МОТИВИ
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1031 от 15 април
2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение
на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране (обн., ДВ. бр. 36 от 10 май
2011 г.)

1. Причините, които налагат приемането на проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за реда за обезопасяване от
нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни
цели и колекциониране (Наредба)
С последните промени на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 37 от 2019 г.
са извършени изменения и допълнения в чл. 4 и чл. 91, ал. 3 от ЗОБВВПИ, с които се
предвижда условията и редът за маркиране на оръжията по чл. 4, ал. 2, т. 1 от ЗОБВВПИ и
условията и редът за дезактивиране и маркиране на оръжията по чл. 91, ал. 1 и 2 да се
определят с наредба на министъра на вътрешните работи. Това налага да бъде извършена
съответна промяна в Наредба № Iз-1031 от 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен
достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и
колекциониране, като се регламентират условията и редът за дезактивиране и маркиране на
горепосочените оръжия.
2. Целите, които се поставят с издаването на Наредбата
С предлаганите изменения и допълнения в проекта на Наредба се цели привеждането
на Наредба № Iз-1031 от 2011 г. в съответствие с разпоредбите на чл. 4 и чл. 91, ал. 3 от
ЗОБВВПИ, като се регламентират условията и редът за маркиране на оръжията по чл. 4, ал. 2,
т. 1 от ЗОБВВПИ и условията и редът за дезактивиране и маркиране на оръжията по чл. 91, ал.
1 и 2 от ЗОБВВПИ.
В тази връзка се създава раздел V „Дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия“
с членове от 6 до 15 включително. Един от основните моменти в него е въвеждането на
изискване за съдържанието на констативния протокол, който се представя от лицата по чл. 133
от ЗОБВВПИ пред компетентния орган за издаване на сертификат за дезактивиране.
Предвижда се нанасянето на обща уникална маркировка върху дезактивираното оръжие
да се извършва от Главна дирекция „Национална полиция“ или от районното управление на
МВР, които издават и сертификата за дезактивиране на огнестрелно оръжие. Маркировката,
която се нанася е по образец, посочен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията
от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за
дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са
приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ, L 333/62 от 19 декември 2015
г.), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1204 (ОВ, L 173/12 от 6 август 2017 г.) и
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/337 (ОВ, L 65/1 от 8 март 2018 г.) (Консолидирана версия)
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403“.
Извършени са и редакционни промени, с които се цели отстраняването на
несъответствия във връзка с настъпили изменения в структурата на МВР.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Издаването на Наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови или
други средства. Изпълнението й ще бъде осигурено в рамките на утвърдените средства по
бюджета на МВР за 2020 г.
4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата
С предлаганите промени ще бъде постигнато съответствие със ЗОБВВПИ. Също така
ще бъдат осигурени мерки на национално ниво за прилагането на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/2403. Така ще бъде създаден ясен и завършен механизъм за регламентирането на
условията и редът за дезактивиране и маркиране на огнестрелни оръжия. По този начин ще
бъдат гарантирани спазването на правата и задълженията от контролните органи на МВР и от
притежателите на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от ЗОБВВПИ.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
С проекта на Наредба не се предвижда въвеждане на европейско законодателство,
поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право.

