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 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.)
Приети/
№
Подател
Бележки
Мотиви
неприети
1.
Йончо Боянов – член на 1. Предлагам в Наредба № Iз-1031 от 2011 г. да бъде 1. Не се приема.
1. Предметът на Наредбата се
Национално
дружество уточнено, че редът за обезопасяване на оръжията за
определя от правното основание за
„Традиция, РК Велико колекциониране и за културни цели съгласно чл. 6, ал. 3,
нейното издаване, поради което
Търново
–
еmail: т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните
предлаганата промяна следва да
ironhorse@abv.bg
– вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) не се
бъде първо извършена в чл. 6, ал. 3,
становището
е прилага за копията на преднопълнещите и оръжията с
т. 4 и 5 от ЗОБВВПИ, след което да
предоставено на Портала за разделно пълнене по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗОБВВПИ,
бъде регламентирана и в наредбата.
обществени консултации на а именно – копията на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3, б. „а“ и
24.03.2020 г. и в дирекция „б“ от закона.
„Координация
и Мотиви: Предложението има за цел да допълни
административно
Наредбата така, че да бъде възможно в бъдеще
обслужване“ с Вх. № провеждането на възстановки на исторически събития и
489700-1465/25.03.2020 г. и спортни мероприятия с използване на преднопълнещо
предоставено на Главна оръжие и оръжие с разделно пълнене, както това е ставало
дирекция
„Национална в последните години, преди да влезе в сила промяната в
полиция“ (ГДНП)
Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), обн., ДВ бр. 37 от
2019 г. С промяната в Закона цяла категория оръжия, а
именно копията на оръжия по смисъла на чл. 4, ал. 5, вече
се считат за огнестрелни оръжия.
През годините тези оръжия, както и оригиналните такива,
произведени до 1900 г., не се считаха за огнестрелно
оръжие по смисъла на Закона и придобиването,
отчуждаването, носенето и използването им в
исторически конструкции беше свободно.
С посочената промяна, използването им за културни цели
и за колекциониране може да става, само ако са
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обезопасени по реда на Наредба № 13-1031 от 2011 г.
Редът в Наредбата обаче е разработен за патронни оръжия
и е неприложим за преднопълнещите оръжия и оръжията
с разделно пълнене.
С цел да се избегнат неясноти и различни практики по
места по отношение на прилагането на Закона и
Наредбата, моля да бъде разгледано предложението за
изключването им от този ред за обезопасяване, заедно с
изложените мотиви, в създадената работна група за
изготвяне на промени в Наредбата и тя да бъде
допълнена, заедно с вече публикуваното за обществено
обсъждане предложение за включването на нов раздел,
касаеш реда за дезактивиране на огнестрелни оръжия.
Изложените мотиви са съгласувани с юристи, оръжейни
експерти и специалисти по ремонта на огнестрелно
оръжие, както и с организациите за военно-исторически
реконструкции, стрелба с преднопьлнещо и историческо
оръжие, клубове на колекционери и други сродни
организации.
С изменението на ЗОБВВПИ, обн., ДВ, бр. 37 2019 г. в чл.
4 е създадена нова алинея 5. С нея се определя като
огнестрелно оръжие по смисъла на закона копията на
оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3, б. „а“ и „б“, т. е. които са
преднозарядни или с разделно пълнене. Същевременно, в
чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 е запазена редакцията на закона,
обнародвана в ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012
г., която изисква тези оръжия да бъдат обезопасени по
реда на чл. 91, ал. 3, като условията и редът за това са
определени с Наредба № Iз-1031 от 2011 г. за реда за
обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по
TABL
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предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели
и колекциониране, в сила от 11.07.2011 г. Към момента на
приемане на тази Наредба, както оръжията по смисъла на
4, ал. 2, т. 3, така и копията на такива оръжия, не се считат
за огнестрелни оръжия по смисъла на закона, и именно
поради това в Наредбата се разглеждат редът и начинът за
обезопасяване единствено на патронни оръжия. Предвид
конструктивните особености на преднопълнещите оръжия
и оръжията с разделно пълнене, предвиденият в
Наредбата ред за обезопасяване при съхраняване с цел
колекциониране е неприложим, поради което следва да
бъдат направени съответните корекции и тези оръжия да
бъдат изключени от предвидения ред за обезопасяване на
патронните оръжия, още повече че понятията
„патронник”, „затвор”, „бойна игла” и др. са
неприложими при преднопълнещите оръжия. За да бъде
осъществено сработване по предназначение, за тях не е
необходим унитарен боеприпас – патрон, а цял набор от
различни компоненти – специално обработен с химически
вещества фитил, кремък или капсул, димен барут,
обтуратор и проектил, както и специални технически
познания за процеса на зареждане. Това прави този тип
оръжия със значително по-ниска обществена опасност от
патронните оръжия и рискът от случаен или
неправомерен изстрел с такова оръжие е много нисък.
Освен това, при условие че оригиналните преднопълнещи
оръжия от XIX век не се считат за оръжия по смисъла на
чл. 4, ал. 2, т. 3 от ЗОБВВПИ и за тях няма изискване за
обезопасяването им, няма логика копията на
преднопълнещите и оръжията с разделно пълнене по чл.
TABL
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4, ал. 5, които имат същата конструкция като
оригиналните, да бъдат обезопасявани при съхраняването
им с цел колекциониране. Нещо повече, такова
обезопасяване би довело до необратимо увреждане на
оръжието, предвид конструктивните особености на
преднозарядните оръжейни цеви. Обезопасяването за
културни цели по посочения в Раздел ІІІ от Наредбата
начин, също е неприложимо при преднопълнещите
оръжия и тези с разделно пълнене. Преднопълнещите
оръжия, както и тези с разделно пълнене (основно
револвери или заднопълнещи кремъчни и капсулни
оръжия, биват основно три категории:
- фитилни оръжия – при тях запалването на иницииращия
барутен заряд става с тлеещ фитил, ръчно поднесен към
подсипа или поставен на механизъм, като през отверстие
в задната част на едностранно запушена цев той подпалва
основния барутен заряд;
- кремъчни оръжия – при тях запалването на
иницииращия заряд се осъществява чрез сноп искри,
предизвикан от триене или удар на огнивото на
механизма с кремък, като конструкцията на цевта е
сходна с тази на фитилните оръжия;
- капсулни (перкусионни) оръжия – при тях запалването
на основния заряд се извършва директно от искра,
предизвикана чрез удар върху капсул, поставен на
специална тръбичка – пистон, монтиран в задния край на
цевта.
Зареждането и на трите категории оръжия се извършва
посредством изсипване на определена доза димен барут в
дулото на цевта, поставяне на обтуратор от плат, хартия
TABL
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или кожа, дотикване със специална стоманена или
дървена пръчка – шомпол, на обтуратора до дъното на
цевта, чрез което барутния заряд се запресова в задния
край на цевта, след което се поставя в цевта откъм дулото
снаряда (проектила) – единичен куршум, или определено
количество сачми, при необходимост се поставя отново
обтуратор, и с няколко удара на шомпола те се запресоват
към барутния заряд. За да се произведе изстрел, се
поставя на подсипа определено количество иницииращ
заряд от по-ситен димен барун, или на пистона се поставя
капсул, взвежда се петлето с фитила или кремъка,
съответно чукчето, и посредством спусъка се предизвиква
сработването на механизма, като се произвежда изстрел.
При кремъчните и капсулни оръжия с разделно пълнене
принципът на работа е същия, но те са усъвършенствани
чрез специално монтирани клапи, които отварят цевта
отзад и спомагат за по-бързото им зареждане с барут и
снарядяване, като могат да се използват и фишеци –
предварително подготвени и опаковани с хартия барутен
заряд и куршум. Особена категория такива оръжия са
преднозарядните капсулни револвери от средата на XIX
век, при които барабанът се пълни разделно отпред с
барут и куршум, а на всяко гнездо отзад е монтиран
пистон за закрепване на капсула. Когато тези оръжия се
използват за културни цели, механизмът за пълнене е
същия, но се поставя само обтуратор, без да се поставя
снаряд, и при изгарянето на барутните газове при изстрел,
той напуска цевта и предизвиква шумов ефект. За да бъде
заредено оръжието и да бъде произведен безопасен
халосен изстрел, е необходимо каналът за цевта да бъде
TABL
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абсолютно проводим. Поставянето на каквито и да било
щифтове, отвори и препятствия, от една страна правят
зареждането с шомпол невъзможно, а от друга страна при
изстрел дори само с халосен заряд създават опасност от
повишаване на налягането в цевта и разрив на задната и
част, често с фатални последици за стрелящия.
Световната практика при провеждане на реконструкции
на исторически събития не познава начин за
обезопасяване на преднопълнещи оръжия, тъй като
безопасното произвеждане на халосен изстрел само с
обтуратор от хартия изисква пълна функционалност на
всички части и механизми на оръжието. В България
провеждането на такива реконструкции с преднопълнещи
оригинални оръжия, както и с техни копия, има повече от
20 годишна история, и благодарение на добрите
предварителни инструктажи и спазването на строга
дисциплина, досега няма регистрирани инциденти, довели
до увреждането на здравето на реконструкторите или
публиката.
2.

gmmarinov – доц. д-р инж.
Георги Маринов Маринов –
председател на сдружение
„Национален
съюз
ЕДИНЕНИЕ“
и
упълномощен от следните
сдружения: „Поп Минчо
Кънчев“ гр. Стара Загора,
комитет „Крум Страшний“
гр. Шумен, клуб „Чакър

TABL

1. Относно използване на понятието „нежелателен 1. Не се приема.
достъп“.
Това понятие няма практически смисъл, защото няма как
да се въведат технически мерки против нежелателния
достъп до оръжието като физически предмет. При
положение, че това оръжие е на свободно притежание от
физическо или юридическо лице, до него не може да се
предотврати по никакъв начин достъпа (желан или
нежелан) при преместване на неговото местоположение,
експониране в изложби, почистване или при промяна на

1. Има се предвид, че след
обезопасяване от сработване по
предназначение и привеждане в
степен
на
необратима
нефункционалност,
съответното
огнестрелно оръжие е с намален
риск от нежелан достъп, тъй като
същото не може да се използва по
предназначение, т.е. с него не може
да бъде произведен изстрел с
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войвода“ гр. Самоков, клуб
„Миноносец Дръзкий“ гр.
Варна, „Св. вмч. Георги
Победоносец“ гр. Луковит,
„Традиция-2015“
гр.
Плевен
и
„Родопски
хайдути“ гр. Пловдив –
становището е изразено на
Портала за обществени
консултации на 25.03.2020
г.

TABL

собствеността (преминаване от ръце на ръце). Такъв
нежелателен достъп може да се въведе само с
административната мярка – забрана за докосване или
забрана за достъп от определени лица или при определени
условия.
2. Предлагаме в проекта на Наредба да бъде записано, 2. Не се приема.
че този текст се прилага само при проявено желание от
получилия разрешение за тяхното придобиване,
съхраняване, носене и употреба за промяна на статута на
оръжията – от такива за колекциониране или за културни
цели – в оръжие обезопасено от сработване по
предназначение.
Мотиви: В чл. 6 от проекта е записано „Дезактивирането
на оръжията по чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от
ЗОБВВПИ се изразява в изпълнението на редица
организационни и технически дейности, регламентирани
в настоящата Наредба, ЗОБВВПИ и Регламент за
изпълнение (ЕС) 2015/2403.“. Така записано, може да се
тълкува, че на дезактивиране подлежат оръжията по чл. 6,
ал. 3, т. 4 и 5, които са: „4. огнестрелни оръжия за
културни цели, използвани за филмови и телевизионни
продукции, театрални спектакли и други културни прояви
- всички видове късоцевни и дългоцевни огнестрелни
оръжия и автоматични огнестрелни оръжия, обезопасени
от сработване по предназначение по реда на чл. 91, ал. 3,
и халосни боеприпаси за тях; и 5. огнестрелни оръжия за
колекциониране – всички видове огнестрелни оръжия,
които не са идентифицирани като културна ценност по
смисъла на Закона за културното наследство и които са
обезопасени от сработване по предназначение по реда на

проектил.

2. В чл. 6 от Наредбата е
регламентирано в какво се изразява
дезактивирането на оръжията по чл.
4, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от
ЗОБВВПИ.
Разпоредбата
не
регламентира, че тези оръжия
подлежат
на
задължително
дезактивиране.
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чл. 91, ал. 3, и боеприпаси за огнестрелни оръжия.“.
Ако текстът остане в тази си редакция, няма гаранция, че
отделни служители в районните управления няма да
пристъпят към този вид обезопасяване на придобитите
оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5.
3. В чл. 7 от проекта е записано, че „Дезактивирането на 3. Не се приема.
огнестрелното оръжие трябва да се извършва по методика
за всеки конкретен вид и модел,….“.
Този текст не уточнява кой ще разработва посочените
методики – получилите разрешение за извършване на
ремонтни дейности или за производство на оръжие, или
методиките ще бъдат разработени централно и
посочените по-горе лица ще ги получат готови
разработени.
4. В чл. 10, ал. 1 от проекта е записано, че лицата, 4. Не се приема.
получили разрешение за придобиване и съхранение на
огнестрелни оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 6, ал. 3, т. 4 и
5 от ЗОБВВПИ, но непритежаващи разрешение за
производство или ремонтни дейности по чл. 132 от
ЗОБВВПИ, предоставят придобитите оръжия в 14-дневен
срок от придобиването им на лицата по чл. 133 от
ЗОБВВПИ за дезактивиране.“.
Така предлаганият текст може да се тълкува, че всички
притежатели на оръжия за културни цели и за
колекциониране се задължават да ги дезактивират
съгласно Регламента за изпълнение в 14-дневен срок от
придобиването им.
5. В чл. 11 от проекта е записано, че констативният 5. Не се приема.
протокол ще се подписва от комисия от трима души,
която ще извършва проверка на дезактивираното оръжие.
TABL

3. Методиките за дезактивиране на
всеки конкретен вид и модел
оръжия са определени в Регламента
за изпълнение (ЕС) 2015/2403,
който е пряко приложим и е
задължителен за изпълнение от
всички държави-членки, поради
което не е нужно те да бъдат
повтарят в Наредба.
4. Аналогична е нормата на чл. 91,
ал. 1 и 2 от ЗОБВВПИ. Промяна на
текста в Наредбата може да бъде
направена едва след промяна в
закона.

5. Членовете на комисията, тяхната
компетентност
и
редът
за
изготвянето
на
протокола
е

Не се уточнява какви са тези трима членове на комисията
– случайни или притежаващи квалификация. Ако това са
случайни членове – те ще се подписват без да познават
оръжието и Регламента. Ако са квалифицирани (с
удостоверение за майстори по ремонта) откъде ще се
намерят в малките населени места и ако се намерят, те ще
бъдат
конкуренти,
на
този
който
извършва
дезактивирането. Следва да се отбележи, че няма как тези
лица да стоят при осъществяването на всички
технологични
операции
по
извършване
на
дезактивирането, тъй като с подписа си те удостоверяват,
че са спазени изискванията на технологичния процес за
дезактивиране, който включва операции и маркирания на
съставни компоненти, които след пълното обезопасяване
(заваряване) няма как да се установят, че са извършени.
6. В чл. 14 от проекта са изброени видовете оръжия, 6. Не се приема.
които подлежат на дезактивиране, като в т. 8. са посочени
преднозарядните огнестрелни оръжия, включително с
чупеща се цев. Този текст противоречи на чл. 4, ал. 2, т. 3,
че преднозарядните огнестрелни оръжия не се считат за
огнестрелни оръжия по смисъла на ЗОБВВПИ.

7. По забележката след ал. 4 в приложение № 3, 7. Не се приема.
предлагам с участието на екип от специалисти и
майстори по ремонта на оръжията с опит, да се формира
работна група и да бъдат изяснени отделните
технологични операции и възможността за тяхното
TABL
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ангажимент на лицата по чл. 133 от
ЗОБВВПИ. Ако тези лица нямат
възможност
да
изпълнят
изискванията на Наредбата просто
няма да се занимават с дейността
дезактивиране
на
огнестрелни
оръжия.

6. Член 14 от проекта на Наредбата
е подготвен съгласно изискванията
на Регламента за изпълнение (ЕС)
2015/2403 и не противоречи на
изключенията, дадени в чл. 4, ал. 2,
т. 3 от ЗОБВВПИ, тъй като те
касаят само оръжията, произведени
до 31.12.1900 г., но не касаят
останалите преднозарядни оръжия и
особено копията им.
7. Методиките за дезактивиране на
всеки конкретен вид и модел
оръжия и редът за нанасяне на
маркировка са дадени в Регламента
за изпълнение (ЕС) 2015/2403,

изпълнение в националните ни условия, след което да се
разработи нова наредба, а не да се променя и допълва
съществуващата.
Мотиви: Тук съществува един сложен казус, свързан с
въпроса как ще се постави маркировка върху отделните
компоненти, след като оръжието се предоставя за
маркиране, след като вече е обезопасено, т.е. след като
няма достъп да отделните компоненти. Това означава, че
всички отделни компоненти трябва да се маркират преди
дезактивирането и това означава, че всеки майстор,
извършващ дезактивиране, следва да разглоби оръжието и
да занесе в ОДМВР основните му компоненти за частично
маркиране, като след обезопасяването му трябва отново
да го занесе за поставяне на пълната маркировка. Това би
създало редица проблеми относно транспортирането на
компонентите и на вече дезактивираните, но не
маркирани оръжия.
Анализирайки технологичните операции, вписани в
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 се установява, че
има неизпълними и неясни текстове, които биха
затруднили изпълнението му. Това се отнася за т. 3.1., т
5.4., т.7.1. Например в т. 5.4 е записано, че разглобяването
на пистолетите с полимерна рама се предотвратява
посредством заваряване. Засега не съществува начин за
заваряване на пластмаса към метал. Какво ще прави в
този случай?
Тук възниква още един сериозен въпрос по отношение на
лицата по чл. 132 и 133 дали имат възможностите за
изпълнение на част от операциите, свързани със сложно и
скъпо техническо оборудване.
TABL
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който е пряко приложим и е
задължителен за изпълнение от
всички държави-членки, поради
което те не могат да бъдат
променяни и модифицирани с
Наредба.

3.

Национално
дружество
„Традиция“ – становището
е постъпило в ГДНП – Вх.
№ 328600-15576/27.03.2020
г.

1. Наредбата дава възможност за дезактивиране на
огнестрелните оръжия, придобити по законен начин,
което напомня за възможността в закона за Контрол над
взривните вещества, оръжията и боеприпасите от когато
можеше да се притежават такива оръжия като „семеен
спомен”, след дезактивирането им.
2. Наредбата дава възможност ако се приеме Закон за
амнистия, да се иска дезактивиране на предадените
доброволно огнестрелни оръжия в срока на амнистията,
без да се иска документ за произход и да се търси
административна и наказателна отговорност.
3. Наредбата от 2011 г. запазва разпорежданията за реда,
по който се обезопасяват от нежелателен достъп и
сработване по предназначение огнестрелните оръжия за
колекциониране и съответно за културни цели /р. I-IV/ и
се допълва с нов раздел V – за дезактивиране на
огнестрелните оръжия – от пистолети и револвери до
автоматични оръжия, вкл. картечници.
4. Предлагаме да бъдат направени съответните
поправки в раздел I-IV от Наредбата:

1. Приема се.

2. Приема се.

2. Направен е коментар. Не е
направено конкретно предложение.

3. Приема се.

3. Направен е коментар. Не е
направено конкретно предложение.

4. Не се приема.

4. Предложението не отговарят на
целите и предназначението на
Наредбата.

4.1. В чл. 3, ал. 1, т. 2 пробиването на шест отвора под 4.1. Не се приема.
ъгъл 45 градуса е нецелесъобразно и обезобразява
оръжията, защото при изстрелите от тях ще излиза
пламък и дим, което е недопустимо и компрометира както
оръжието, така и стрелеца и съответното събитие, което
се възпроизвежда. Пламък и дим следва да излиза само от
дулния срез на оръжието, за да има автентичност. Другото
е бутафория.
TABL
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1. Направен е коментар. Не е
направено конкретно предложение.

4.1. Тази разпоредба съществува от
гледна точка на безопасността при
използване на оръжието, която стои
над изискванията за автентичност.

4.2. В чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „б” при нарезните оръжия с по- 4.2. Не се приема.
голям калибър, където се използват „адаптери” за
изстрелване на халостни боеприпаси, за обезопасяването
се препраща към обезопасяване по реда на т. 1 и 2, т.е. с
пробиване на горепосочените шест отвора на цевта,
срещу които отново възразяваме с изтъкнатите аргументи.
Тези разпоредби следва да отпаднат.
4.3. В чл. 3, ал. 4 се вменява в задължение на собственика 4.3. Не се приема.
на огнестрелното оръжие „да изготви задание”, на базата
на което се изготвя техническа документация за
обезопасяването. Това „задание“ равносилно ли е на
„искане” за обезопасяване на оръжието съответно по чл. 2
или чл. 3 от Наредбата ?
4.4. Член 3, ал. 5 следва да се прецизира понеже след 4.4. Не се приема.
като е обезопасено по чл. 2, т. 1-3, следва да се отстранят
извършените действия и оръжията да се обезопасяват от
достъп и сработване по предназначение, чрез действия по
чл. 3, ал. 1, т.е. да се заваряват, надупчат цевите и пр. Но
след използването им по този начин те вече не са годни до
си превърнат отново в оръжия за колекциониране,
съгласно чл. 2, ал. 1, защото са надупчени, заварявани и
пр.
Следователно
огнестрелните
оръжия
за
колекциониране могат да преминат в категорията на
огнестрелни оръжия за културни цели, но обратното е
невъзможно и следва да се прецизират съответните
разпоредби в чл. 3, ал. 5 и съответно в чл. 4 от Наредбата,
където се дава възможност използваните вече оръжия за
културни цели. когато не се използват повече за това, да
се превърнат в оръжия за колекциониране, обезопасени по
реда на чл. 2 от Наредбата. Следва да се има предвид, че
TABL
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4.2. Тази разпоредба съществува от
гледна точка на безопасността при
използване на оръжието, която стои
над изискванията за автентичност.

4.3. Заден е въпрос. В чл. 2 и чл. 3
от Наредбата не е регламентирано
изготвянето
на
„искане“
за
обезопасяване на оръжието.

4.4. В чл. 3, ал. 5 никъде не е
записано, че оръжията за културни
цели могат да преминат в такива за
колекциониране. В ал. 5 се визират
само“ оръжията за колекциониране“
и не се посочва, че те са били за
„културни цели“.

13
законодателят прави строго разграничение между двете
категории оръжия, като превес се дава на оръжията за
колекциониране, а по желание на собственика дава
възможност за използването им за културни цели.
Обратното е невъзможно, понеже с такава разпоредба се
извършва частично реактивиране на оръжието, което не
се допуска от законодателя. Затова собственикът на
оръжието следва да избира за какво желае да и:зползва
оръжието, с еднократна възможност да го превърне от
такова за колекциониране, в такова за културни цели.
5. Наредбата отговаря на нашите искания за внасяне на
яснота как се маркират огнестрелните оръжия за
колекциониране, възстановки и дезактивиране, съобразно
изискванията на регламентите за изпълнение на ЕС .
Забележка: Необходимо е да се помисли за опростяване
на процедурите; разписани в чл. 4а, ал. 2 от закона и
посочените в чл. 12 от Наредбата. Има сериозно
усложнение, което е ненужно, трудоемко и ангажиращо
липсващ административен ресурс на служба КОС-МВР,
както и на гражданите. Маркировката на цялото
огнестрелно оръжие е достатъчна за неговото
проследяване при нужда, без да се нанася и върху
основните му части, каквито изисквания няма дори за
обикновените оръжия. Допълнителен аргумент е, че те
при дезактивирането са компрометирани безвъзвратно, а
освен това няма регистрирани случаи с основни части от
дезактивирано оръжие да се реактивира друго
огнестрелно оръжие.
6. Следва да се изясни смисъла и съответно
конкретизира разпоредбата на чл. 10, ал. 3 от Наредбата,
TABL

5. Не се приема по 5. Текстът на чл. 12 от Наредбата
отношение
на отговаря на изискванията за
забележката.
необходими данни, посочени в
протоколите,
отразяват
точно
извършените
дейности
при
дезактивиране на оръжието и
гарантират
тяхното
спазване,
съдържат обстоятелства изисквани
за отразяване в автоматизираната
система Единен автоматизиран
регистър
„Контрол
на
общоопасните средства“ (КОС) и
съответстват
на
изискванията,
заложени
в
Регламента
за
изпълнение (ЕС) 2015/2403.

6. Не се приема.

6. Зададен е въпрос. Разпоредбата
на чл. 10, ал. 3 от Наредбата се

свързана със забраните за продажба на недезакивирани
огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране
от оръжейните магазини. Защо ?

TABL
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отнася за оръжия, обявени с
предназначение
и
цел
дезактивиране при подаването на
заявление до КОС за получаване на
разрешение за придобиването им.
Това особено касае автоматичните
огнестрелни оръжия.

