
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 

 

 

 

З  А  К  О  Н 
 

за изменение и допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, 

огнестрелните оръжия и боеприпасите 

(Обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г., бр. 99 от  

2002 г., бр. 71 от 2003 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30 и 38 от  

2006 г., бр. 11 и 95 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.) 

 

 

 

§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думите “Министерството на вътрешните 

работи” се поставя запетая и се добавя “за Държавна агенция “Национална 

сигурност”. 

§ 2. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните 

изменения и допълнения:  

1. В § 6 след думите “Министерството на вътрешните работи” се 

поставя запетая и се добавя “в Държавна агенция “Национална сигурност”.  

2. В § 7: 

а) досегашният текст става ал. 1 и в тея след думите “Министерството 

на вътрешните работи” се поставя запетая и се добавя “на държавните 

служители от Държавна агенция “Национална сигурност”; 

б) създава се ал. 2: 

“(2) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните 

работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и 

Закона за държавния служител от служителите, преминали в Държавна агенция 

“Национална сигурност”, се зачита за прослужено време по ал. 1.” 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 3. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 

88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 

6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., 

бр. 59 от 2007 г. и бр. 43 и 69 от 2008 г.) в  

чл. 10б след думите “и на пътните превозни средства” се добавя “на Държавна 

агенция “Национална сигурност” и се поставя запетая.   
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Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 

2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Георги Пирински) 

 

 

 



 

МОТИВИ 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол над 

взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите 

 

 

 

Проектът на  Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол 

над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите е във връзка със 

създаването на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС).  

Член 1, ал. 2 от Закона за контрол над взривните вещества, 

огнестрелните оръжия и боеприпасите изключва прилагането му за 

Министерството на вътрешните работи и за въоръжените сили на Република 

България поради естеството на функциите на тези държавни органи. 

Предложението за допълнение на посочената алинея е продиктувано от факта, 

че ДАНС извършва специфични задачи, свързани с националната сигурност. 

Това е основание по отношение на нея да бъде изключено прилагането на 

общия ред за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, 

огнестрелните оръжия и боеприпасите и контрола над тях. Осъществяването  на 

посочените дейности в Министерството на вътрешните работи и във 

въоръжените сили на Република България се извършва при условия и по ред, 

определени с акт на Министерския съвет. Регламентацията на тези дейности в 

ДАНС следва също да се уреди с акт на Министерския съвет, като по този 

начин ще се отчете спецификата на дейностите с взривни вещества, 

огнестрелни оръжия и боеприпаси в агенцията. Тази цел ще бъде постигната с 

предложеното изменение и допълнение на § 6 от Преходните и заключителни 

разпоредби на закона.   

Законът за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и 

боеприпасите дава право на държавните служители от Министерството на 

вътрешните работи и на кадровите военнослужещи от въоръжените сили, 

прослужили не по-малко от 10 години, да закупят огнестрелно оръжие. С оглед 

статута и функционалните задължения на държавните служители на Държавна 

агенция „Национална сигурност” такова право следва да се предостави и на тях 

чрез изменение и допълнение на § 7 от Преходните и заключителните 

разпоредби на закона.  

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите се цели 

уеднаквяване на режима на дейностите в тази сфера в Министерството на 

вътрешните работи, във въоръжените сили на Република България и в 

Държавна агенция „Национална сигурност” като органи, пряко ангажирани със 

защитата на националната сигурност. 

Предложеното допълнение на Закона за пътищата е с цел 

освобождаване на пътните превозни средства на ДАНС от таксите по чл. 10 от 
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закона, така както това е направено за Гражданската защита и за въоръжените 

сили, с оглед общественозначимите дейности, които те осъществяват.           

 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Сергей Станишев) 

 



 

 

 


