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НАРЕДБА  

за условията и реда за осъществяване на дейностите, 

свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества 

и пиротехническите изделия, и контрола над тях в 

Държавната комисия по сигурността на информацията 
 

 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на 

дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 

пиротехническите изделия (ОБВВПИ), и контролът над тях в Държавната 

комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). 

 

Чл. 2. В Държавната комисия по сигурността на информацията се 

осъществяват следните дейности с ОБВВПИ: 

 1. придобиване, съхранение и отчет на ОБВВПИ; 

 2. транспортиране с автомобилен транспорт и пренасяне на ОБВВПИ; 

 3. извършване на технически прегледи и ремонт; 

 4. носене и употреба на служебно оръжие; 

 5. контрол върху дейностите с ОБВВПИ. 

 

Глава втора 

ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОТЧЕТ НА 

ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ 
 

Раздел I 

Придобиване на оръжия, боеприпаси, взривни вещества 

и пиротехнически изделия 
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Чл. 3. (1) Държавната комисия по сигурността на информацията 

придобива ОБВВПИ чрез закупуване при условията и по реда на Закона за 

обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му. 

 (2) Държавната комисия по сигурността на информацията придобива 

ОБВВПИ: 

 1. чрез закупуване от лица, притежаващи разрешения за производство 

или търговия, издадени при условията и по реда на Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ); 

 2. от внос и/или трансфер от търговски дружества, притежаващи лиценз 

за извършване на износ, внос и трансфер на оръжия, издаден при условията и 

по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и 

на изделия и технологии с двойна употреба и правилника за прилагането му. 

 (3) При закупуване от внос на ОБВВПИ за нуждите на ДКСИ на 

продавача по сделката се издава сертификат за краен потребител.  

 

Чл. 4. (1) При предаване на ОБВВПИ на ДКСИ страните по договора 

изготвят предавателно-приемателен протокол, в който се вписват: 

 1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера и/или 

уникалната маркировка на оръжията; 

 2. калибърът, видът, количествата и производствените данни и/или 

уникалната маркировка на боеприпасите (БП); 

 3. видът, количествата и производствените данни на взривните вещества 

(ВВ) и пиротехническите изделия. 

 (2) Протоколът по ал. 1 е основание за издаване на документ за 

зачисляване на ОБВВПИ в ДКСИ, а за продавача – за снемането им от отчет. 

 

Чл. 5. Държавната комисия по сигурността на информацията придобива 

ОБВВПИ при условията и по реда, определени и в други закони. 

 

Раздел II 

Съхранение и отчет на оръжията, боеприпасите, 

взривните вещества и пиротехническите изделия 
 

Чл. 6. Съхранението на ОБВВПИ е дейност, осъществявана с цел 

недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в 

готовност за използване по предназначение. 
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 Чл. 7. В зависимост от периодичността на използване на оръжието 

неговото съхранение се определя като: 

 1. ежедневно – когато оръжията не се използват ежедневно; 

 2. краткосрочно – когато оръжията не се използват за срок от един месец 

до една година; 

 3. дългосрочно – когато оръжията не се използват за срок, по-дълъг от 

една година. 

 

 Чл. 8. (1) Придобитите от ДКСИ ОБВВПИ се съхраняват и водят на 

отчет за текущо доволствие. 

 (2) Допустимото максимално количество боеприпаси, взривни вещества 

и пиротехнически изделия от различните условни групи, съхранявани в една 

сграда (склад), както и изискванията за съвместното им съхранение и 

транспортиране са посочени в таблицата в приложение № 1. 

 

Чл. 9. Изискванията към сградите за съхранение на ОБВВПИ по 

отношение на проектирането, изграждането, реконструкцията и 

преустройството им се определят съгласно Закона за устройство на 

територията и подзаконовите актове по прилагането му. 

 

 Чл. 10. (1) Общите изисквания за съхранение на ОБВВПИ в сградите 

(складовете) са: 

 1. в случаите по чл. 7, т. 1 оръжията и полагащите им се бойни припаси 

се съхраняват в специално оборудвани помещения (дежурни стаи); 

 2. оръжията в случаите по чл. 7, т. 2 и 3, боеприпасите, взривните 

вещества и пиротехническите изделия се съхраняват в сгради (складове), 

обособени в складови бази; 

 3. оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 

изделия трябва да са в здрава опаковка, пломбирани или запечатани, 

поставени с надписите (производствените данни) и ключалките, обърнати 

към проходите; 

 4. между наредените в една фигура оръжия и боеприпаси от две и повече 

номенклатури се оставят разстояния най-малко 10 см; разположеният 

най-отдолу сандък се поставя на разстояние от 12 до 18 см от пода върху 

дървени накладки или палети; 

 5. на всеки стелаж или фигура се поставя етикет с наименованието (вид, 

калибър), количеството и производствените данни (за боеприпасите); 

най-отгоре на фигурата се поставят непълните сандъци с надпис "НЕПЪЛЕН" 

и се посочват видът и количеството на ОБВВПИ в него; 
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 6. в сградите (складовете) ОБВВПИ се подреждат така, че да се използва 

най-добре площта на склада, да се запази естественото осветление, да се 

осигурят добра вентилация и възможност за бързо изнасяне; 

 7. за нормална работа с ОБВВПИ, за наблюдение (проверка) и за 

създаване на условия за използване на средства за механизация в сградите 

(складовете) се оставят следните проходи: 

 а) работен – срещу всяка врата с широчина 1,50 м – по средата на 

сградата (склада) или по протежение на едната от стените; при съхранение на 

ОБВВПИ в сандъци с широчина, по-голяма от 1 м, широчината на прохода 

може да се увеличи до 3 м; 

 б) за наблюдение и преглед – между стените и фигурите с ОБВВПИ – с 

широчина от 0,6 до 0,8 м; 

 8. боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, 

забранени за използване по предназначение (бойно използване), но неопасни 

за съхранение, се съхраняват на отделни фигури, на които се поставя надпис 

"ЗАБРАНЕНИ!"; 

 9. боеприпасите в заводска (щатна) опаковка се подреждат в сградите 

(складовете) на височина, определена за всеки вид боеприпас, съгласно 

приложение № 2; 

 10. сградите (складовете) за съхранение на ОБВВПИ се поставят под 

денонощна въоръжена охрана, като конструкцията им не трябва да позволява 

нерегламентиран достъп в тях; 

 11. подът трябва да е изграден от твърда настилка (бетон, асфалтобетон, 

др.), да бъде безискров и антистатичен и да издържа натоварване най-малко 4 

t/m2; 

 12. пред фронта на сградите (складовете) по цялата им дължина се 

построява бетонна или асфалтобетонна площадка с широчина най-малко 8 м 

и с товароносимост най-малко 4 t/m2, която да бъде по-ниска от нивото на 

сградата (склада) и с наклон от 3° до 5° за осигуряване нормално оттичане на 

дъждовната вода и нормална работа със средствата за механизация при 

товаро-разтоварни работи; 

 13. пред фронта на сградите (складовете) се изграждат рампи със 

следните размери: 

 а) дължина – дължината на склада; 

 б) широчина – от 1,50 до 2,00 м; 

 в) височина – от 1,20 до 1,40 м; 

 14. непосредствено около сградата (склада) се разполага тротоар от 

базалтови плочки или от бетон с широчина от 0,80 до 1,00 м и с наклон към 

отводнителната канавка 10°; 
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 15. водата от канавките и улуците се извежда по водосточни тръби в 

общата отводнителна мрежа на района; 

 16. прозорците на всички помещения се разполагат на 3 м от пода и се 

осигуряват с метални решетки с размери, непозволяващи изваждането на 

ОБВВПИ, съхранявани в помещението; 

 17. стъклата на прозорците на взривоопасните помещения, които се 

огряват от слънцето, се проектират със слънцезащита или допълнително се 

поставя подходяща такава с цел недопускане попадането на преки слънчеви 

лъчи върху ОБВВПИ. 

 (2) В случаите, нерегламентирани в Закона за устройство на територията 

и в подзаконовите актове по прилагането му, минималните взриво- и 

пожаробезопасни разстояния (R) (в метри) от сградите (складовете) за 

съхранение на ОБВВПИ от населени места, селищни образувания, отделни 

сгради и съоръжения и транспортни средства се определят съгласно 

Методиката за определяне на безопасните разстояния при взрив – 

приложение № 3. 

 

Чл. 11. (1) При съхранение на ОБВВПИ сградите (складовете) се 

осигуряват със сигнално-охранителна и пожароизвестителна техника и 

система за физическа охрана. 

 (2) След приключване на работа вратите на сградата (склада) се 

заключват и запечатват единствено от материалноотговорното лице, на което 

се числят ОБВВПИ (завеждащ склада). 

 (3) По изключение, с разрешение на прекия началник на лицето по ал. 2, 

сградата (складът) може да бъде отворена от комисия, назначена от 

ръководителя на структурата в ДКСИ. Комисията съставя протокол, в който 

се посочват причината за отварянето, работата, която е извършена, ОБВВПИ 

или имущество, които са взети или оставени, номер, количество и категория 

на ОБВВПИ. Номерът на протокола се вписва в книгата за посещение и 

работа в сградата (склада). Сградата (складът) се запечатва с печат, чийто 

номер се вписва в протокола. 

 (4) При отваряне на сградата (склада) от лицето по ал. 2 или от 

комисията по ал. 3 се проверяват: 

 1. съответствието и състоянието на печатите; 

 2. заключването; 

 3. състоянието на вратите и прозорците; 

 4. цялостното състояние на сградата (склада). 

 (5) При констатиране на повреди при отваряне на сградата (склада) 

лицето по ал. 2 незабавно уведомява прекия си началник. В този случай 
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проверка на фактическата наличност на ОБВВПИ се извършва от комисия, 

назначена от председателя на ДКСИ. 

 (6) На лицата по ал. 2 се провежда обучение за безопасна работа с 

ОБВВПИ, а на лицата, работещи в сградата (склада), се провежда ежедневен 

инструктаж. 

 

Чл. 12. Територията, на която се разполагат сградите (складовете) за 

съхранение на ОБВВПИ, трябва да отговаря на следните изисквания: 

 1. да има суха и отцедлива почва; 

 2. да не е в зоната на поройни, заливни, подпочвени и други води; 

 3. да е в оврази и скатове, осигуряващи естествена защита и маскировка; 

 4. площта да осигурява цялостно разполагане на достатъчен брой сгради 

(хранилища) за съхранение на ОБВВПИ в зависимост от характера и обема на 

съхраняваните ОБВВПИ; 

 5. да позволява изграждане на вкопан или обвалован тип взривоопасни 

сгради и съоръжения; 

 6. да създава условия за развиване на необходимата пътна мрежа и за 

нейното свързване с националната пътна и железопътна мрежа и с 

енергосистемите; 

 7. да позволява осигуряването с необходимото количество вода за 

питейни, производствени и противопожарни нужди; 

 8. да е пожаробезопасна и да не е застрашена от възникване на пожар от 

разположени в близост до нея обекти и растителност; 

 9. да не преминават през нея продуктопроводи, в т. ч. газопроводи 

(открити и подземни), електропроводи за високо напрежение, водопроводи и 

други комуникационни съоръжения; 

 10. да позволява организирането на надеждна охрана и противопожарна 

защита; 

 11. територията на 5 м от сградата (склада) да се поддържа винаги 

почистена от растителност и други материали. 

 

Чл. 13. (1) Зачислените на служителите на ДКСИ огнестрелни оръжия и 

боеприпаси се съхраняват в метални каси в служебните им помещения или в 

специално оборудвани помещения, намиращи се под контрола на съответните 

длъжностни лица. Огнестрелните оръжия се съхраняват без боеприпас в цевта 

и без поставен пълнител (лента) със спуснати части на ударно-спускателния 

механизъм и поставени "на предпазител". 

 (2) Служителите на ДКСИ могат да съхраняват зачисленото им 

огнестрелно оръжие (пистолет, револвер) и зачислените им боеприпаси за тях 
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в домовете си в периода между два работни дни или две дежурства. В тези 

случаи зачисленото огнестрелно оръжие задължително се съхранява без 

патрон в патронника и без да е заредено с патрони, в неподвижно закрепени 

метални каси (шкафове), снабдени със секретно заключващи се устройства. 

 (3) При ползване на законоустановен отпуск или при пътуване извън 

страната, когато не са налице необходимите условия за съхранение и 

опазване на служебното оръжие и боеприпаси по ал. 1 и 2, те се предават за 

временно съхранение на длъжностното лице, което го е зачислило на 

служителя. 

 (4) При изгубване или противозаконно отнемане на зачислените 

служебно оръжие и/или боеприпаси служителят незабавно уведомява чрез 

директора на дирекцията (началника на отдела), в която служи председателя 

на ДКСИ. В срок три работни дни от узнаване на събитието служителят 

уведомява и писмено председателя на ДКСИ чрез директора на дирекцията 

(началника на отдела). 

 (5) Незабавно след узнаване за смърт на служител, на когото са 

зачислени огнестрелно оръжие и боеприпаси, директорът на дирекцията 

(началникът на отдела) уведомява писмено председателя на ДКСИ и 

предприема необходимите мерки за получаване на служебното оръжие и 

боеприпасите. 

 

Чл. 14. Отчетът и отчетността на ОБВВПИ в ДКСИ са организирани 

съгласно изискванията на документите, определящи отчета и отчетността на 

активите в ДКСИ. 

 

Глава трета 

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯТА, 

БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ С АВТОМОБИЛЕН 

ТРАНСПОРТ. ПРЕНАСЯНЕ НА ОРЪЖИЯ И 

БОЕПРИПАСИ 
 

Раздел I 

Общи изисквания 
 

Чл. 15. Транспортиране на ОБВВПИ включва превоза им от едно място 

до друго и свързаните с това дейности, като опаковане, маркиране, престой, 
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времето за престой при товарене и разтоварване на транспортните средства и 

охраната им. 

 

 Чл. 16. (1) С автомобилен транспорт се транспортират: 

 1. взривни вещества и пиротехнически изделия; 

 2. оръжия; 

 3. бойни припаси: 

 а) бойни и халосни патрони; 

 б) бойни и инертни гранатохвъргачни изстрели; 

 в) изделия, снарядени с взривно вещество и метателен заряд; 

 г) взриватели и запалки; 

 д) пиропатрони и взривателни устройства; 

 е) капсул-детонатори и електродетонатори; 

 ж) огнепроводен и детониращ шнур; 

 з) осветителни и сигнални реактивни патрони и ракети; 

 и) артилерийски гръмове и димки; 

 к) други, неуказани конкретно. 

 (2) Изделията по ал. 1, т. 1 и 3 се транспортират съобразно изискванията 

за съвместимост съгласно приложение № 1. 

 

Чл. 17. (1) При транспортиране на ОБВВПИ се осигурява въоръжена 

охрана. 

 

 (2) Охраната на транспортирането на ОБВВПИ се извършва от 

служители на ДКСИ, осъществяващи функции по охрана. 

 (3) При необходимост от усилване охраната се разполага в съпровождащ 

автомобил, който се движи след превозните средства с ОБВВПИ. 

 (4) Автомобилите, които съпровождат и с които се транспортират 

ОБВВПИ, могат да ползват специален режим на движение по реда на Закона 

за движението по пътищата. 

 (5) Служителите на ДКСИ, осъществяващи транспортиране на ОБВВПИ, 

се инструктират за безопасна работа с тях и за мерките за безопасни и 

здравословни условия на труд и по осигуряването на пожарна безопасност, 

както и за работа с наличните противопожарни уреди. 

 

Чл. 18. (1) Дейностите по товаренето или разтоварването на ОБВВПИ се 

извършват на охранявани пунктове. В района на пунктовете не се допускат 

лица, които не осъществяват дейност по транспортирането. 

 (2) При работа на открито през нощта пунктовете по ал. 1 трябва да 
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бъдат осветени. Подвижните електроагрегати на осветителната система се 

разполагат на разстояние не по-близо от 25 м от пунктовете по ал. 1, а 

осветителните тела – на разстояние не по-близо от 5 м от ОБВВПИ. 

 (3) Не се допуска осветителните тела да се разполагат над ОБВВПИ. 

 (4) При транспортиране на ОБВВПИ не се допуска превишаване на 

товароподемността на съответния вид превозно средство. 

 

Чл. 19. (1) Всички дейности по товарене или разтоварване на ОБВВПИ се 

извършват с технически изправни и обезопасени средства за механизация 

(ролгани, верижни транспортьори, повдигачи, ръчни колички, електрокари, 

високоповдигачи, мотокари и др.), а при невъзможност – ръчно. 

 (2) Служителите, работещи с подвижните средства за механизация при 

товарене или разтоварване на ОБВВПИ, трябва да притежават свидетелство 

за правоуправление на електро- и мотокари, електроповдигачи и друга 

техника. 

 (3) При ръчно товарене или разтоварване на ОБВВПИ се спазват 

следните изисквания: 

 1. служителите да бъдат инструктирани за мерките за безопасност при 

товарене или разтоварване на ОБВВПИ от компетентно длъжностно лице; 

 2. теглото на ОБВВПИ заедно с опаковката на товарените или 

разтоварваните от един служител не трябва да превишава: 

 а) за боеприпасите – 40 кг; 

 б) за негодните боеприпаси, показали неудовлетворителни 

характеристики при изпитване и забранени за стрелба, взривни вещества и 

пиротехнически изделия – 20 кг; 

 в) за средствата за взривяване – 10 кг; 

 3. не се допуска пренасяне на боеприпаси, средства за взривяване и 

пиротехнически изделия в неизправна или отворена опаковка. 

 

Чл. 20. (1) При транспортиране опаковките с ОБВВПИ се нареждат 

плътно една до друга и се укрепват с цел недопускане на падане, разместване 

и удряне, като товарът се разпределя равномерно в превозното средство. 

 (2) Боеприпасите се товарят в превозните средства така, че надлъжната 

ос на изстрелите (снарядите) да е перпендикулярна на посоката на движение. 

 

Чл. 21. Не се допуска наличието на открит огън на разстояние, по-малко 

от 100 м от мястото на товарене на ОБВВПИ в превозните средства. 

 

Чл. 22. (1) Пренасяне на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях с 
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обществен транспорт се разрешава единствено в случаите, когато служители 

пътуват и носят зачисленото им служебно оръжие (пистолет или револвер), 

ако това не противоречи на закон. 

 

 (2) Служителите по ал. 1 пренасят зачисленото им оръжие незаредено 

(без патрон в цевта), поставено на предпазител. 

 (3) Не се допуска пренасяне на ОБВВПИ във вид на пощенски колетни 

пратки по всички видове транспорт. 

 

Раздел II 

Транспортиране на оръжия, боеприпаси, взривни 

вещества и пиротехнически изделия с автомобилен 

транспорт 
 

Чл. 23. (1) Превозните средства, определени за транспортиране на 

ОБВВПИ, трябва да бъдат осигурени с искроуловители и със защита от 

статично електричество. На превозните средства отпред и отзад се поставя 

неутрална оранжева табела с размер 40 х 30 см, с черен кант по краищата с 

широчина 15 мм. 

 (2) Преди започване на транспортирането водачите на автомобилите 

трябва да бъдат инструктирани от компетентно длъжностно лице за 

спазването на правилата за транспортиране на ОБВВПИ по наредбата. 

 

Чл. 24. За транспортиране на ОБВВПИ се използват само технически 

изправни и закрити превозни средства, оборудвани с проверени, годни, 

пломбирани противопожарни уреди, както следва: 

 1. два пожарогасителя (от 2 кг и от 6 кг) с прахообразно вещество; 

 2. при монтиран неподвижен пожарогасител в автомобила – само един от 

6 кг; 

 3. при автомобили с товароносимост под 3,5 т – два пожарогасителя от 

по 2 кг; 

 4. два светлоотразителни конуса или триъгълника; 

 5. ръчно фенерче без метален корпус за всеки участник в 

транспортирането. 

 

Чл. 25. При транспортиране на ОБВВПИ с автомобилен транспорт не се 

допуска: 

 1. зареждане на натовареното превозно средство с гориво или преливане 
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на гориво от резервоара на едно превозно средство в резервоара на друго 

превозно средство; 

 2. подгряване на двигателите с открит огън; 

 3. едновременно транспортиране на ОБВВПИ и на запалителни течности 

(бензин, газьол и др.); 

 4. пушене в превозните средства и на разстояние, по-малко от 25 м от 

тях; 

 5. транспортиране на взривни вещества или боеприпаси в ремаркета; 

 6. спиране на отделни превозни средства или колони от тях, натоварени 

с ОБВВПИ, в населени места и наклонени участъци от пътя, както и престой 

на пътното платно, освен в случаите на внезапна авария, като в тези случаи се 

вземат всички мерки срещу самоволно потегляне на превозното средство; не 

се извършват действия по отстраняване на аварията до приключване на 

претоварването и извозването на товара от мястото на аварията; 

 7. транспортиране на ОБВВПИ при лоши метеорологични и пътни 

условия (силни гръмотевици и бури, хлъзгав път, гъста мъгла и др.); при 

внезапно настъпили такива условия отговорното за транспортирането лице 

взема необходимите мерки за обезопасяване на товара; 

 8. превозване на хора в каросерията на превозните средства или 

допускане в близост до тях на други лица при спиране и почивка освен 

охраната; 

 9. най-горният ред на натоварените в превозните средства опаковки 

(сандъци) с ОБВВПИ да надвишава борда на каросерията с повече от една 

трета от размера на опаковката (сандъците). 

 

Чл. 26. Дистанцията между отделните превозни средства, 

транспортиращи ОБВВПИ, не трябва да бъде по-малка от 100 м, а скоростта 

на движение – не по-голяма от 50 км/час извън населено място, до 40 км/час в 

населено място и до 70 км/час по автомагистрала. 

 

Глава четвърта 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА 

ГОДНОСТ И ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА 

ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ 
 

Чл. 27. Държавните служители, на които е зачислено служебно оръжие, 

носят пряка отговорност за неговото техническо състояние, експлоатация и 
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годност за използване. 

 

Чл. 28. (1) За състоянието на ОБВВПИ, съхраняващи се в складовете на 

ДКСИ, пряка отговорност носят съответните материалноотговорни лица. 

 (2) Материалноотговорните лица, съхраняващи ОБВВПИ в складовете 

на ДКСИ, зачисляват само технически изправно, проверено и обслужено 

огнестрелно оръжие. 

 

Чл. 29. (1) Ежегодно комисия, назначена със заповед на председателя на 

ДКСИ, извършва проверка на състоянието и отчета на оръжието и 

боеприпасите и изготвя протокол. 

 (2) В протокола по ал. 1 се вписват калибърът, видът, марката, моделът и 

фабричният номер и/или уникалната маркировка на провереното и обслужено 

огнестрелно оръжие. 

 

Чл. 30. Технически прегледи за техническа годност на ОБВВПИ на 

ДКСИ могат да се извършват от специализирани органи на ведомства и 

дружества, с които ДКСИ има сключен договор.  

 

Чл. 31. Техническите прегледи на оръжия се провеждат с цел: 

 1. установяване на техническото състояние и комплектуването на 

оръжията; 

 2. определяне на неизправностите, получени при използването на 

оръжията, причините за тях и вземане на мерки за отстраняването им; 

 3. проверяване спазването на условията за съхраняване на оръжията. 

 

Чл. 32. Техническото обслужване на оръжия се извършва с цел 

осигуряване на: 

 1. постоянна техническа изправност; 

 2. безотказност при работа; 

 3. максимален междуремонтен срок; 

 4. отстраняване на неизправностите и причините за тях, водещи до 

преждевременно износване и счупване на възли и механизми. 

 

Глава пета 

РЕМОНТ НА ОРЪЖИЯ 
 

Чл. 33. (1) В ДКСИ оръжието се планира за ремонт съгласно 
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установените междуремонтни срокове в периода на експлоатация. 

 

 (2) В зависимост от степента на износване, характера на 

неизправностите и установените междуремонтни срокове на експлоатация 

ремонтът на огнестрелните оръжия бива текущ, среден и основен. 

 

Чл. 34. (1) Текущият ремонт на огнестрелни оръжия е непланов ремонт, 

минимален по обем, след извършването на който се осигурява нормална 

работа на огнестрелните оръжия до поредния планов ремонт. 

 (2) При текущия ремонт се регулират или заменят неизправни части и се 

извършва проверка и регулировка на отделни механизми и на оръжието като 

цяло. Ремонтът се извършва от ремонтните работилници на ведомства и 

дружества, с които ДКСИ има сключен договор. 

 (3) Неизправности, за отстраняването на които е необходим текущ 

ремонт, както и нарушаване на антикорозионното покритие не са основание 

за преминаване на огнестрелните оръжия в по-ниска категория. 

 

Чл. 35. (1) Средният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при 

който се възстановяват тактико-техническите им характеристики. 

 (2) Ремонтът по ал. 1 се извършва в производствено-ремонтни бази на 

ведомства и дружества, с които ДКСИ има сключен договор, или след 

възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на Закона за 

обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му. 

 

Чл. 36. Основният ремонт на огнестрелни оръжия е планов ремонт, при 

който се възстановяват тактико-техническите характеристики и техническите 

ресурси на всички съставни части на огнестрелните оръжия. Той се извършва 

в производствено-ремонтни бази на ведомства и дружества, с които ДКСИ 

има сключен договор, или след възлагане на обществена поръчка при 

условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите 

актове по прилагането му. 

 

Чл. 37. Разснарядяването, унищожаването и утилизацията на боеприпаси, 

взривни вещества и пиротехнически изделия, невзривили се при 

учебно-бойни стрелби, се извършва по реда на Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 
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Глава шеста 

 НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА СЛУЖЕБНО 

ОРЪЖИЕ 

 
Чл. 38. (1) Право да носят служебно оръжие имат само държавните 

служители от дирекция „Специална куриерска служба“ на Държавната 

комисия по сигурността на информацията, които осъществяват дейности по 

чл. 81, ал. 2 от ППЗЗКИ. 

(2) Право да носят оръжие имат служителите по ал. 1, които са 

преминали първоначален курс на обучение по стрелкова подготовка и 

инструктаж за боравене с конкретната система стрелково оръжие, което им е 

зачислено. 

(3) Обучението по ал. 2 се организира от дирекция „Човешки ресурси“ 

съвместно с дирекция „Сигурност“. Обучението се провежда съгласно 

Наредба № Iз-575 от 02.03.2011 г. за условията и реда за провеждане на 

курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие (обн. ДВ, бр. 

22/18.03.2011, изм., бр. 88/08.11.2016 г.). 

(4) Държавните служители удостоверяват правото да носят служебно 

оръжие със служебната си карта. 

 

Чл. 39. Служителите са длъжни да съхраняват и да пазят от 

противозаконно отнемане, загубване, повреждане или унищожаване 

зачисленото им служебно оръжие. 

 

Чл. 40. Държавните служители по чл. 36, ал. 1 изпълняват служебните си 

задължения със зачисленото им служебно оръжие. 

 

Чл. 41. (1) Пистолетите и револверите се носят в кобур по тялото. 

 (2) Кобурът трябва да осигурява бърз достъп до ръкохватката на 

оръжието от стрелящата ръка, бързото му изваждане, скритото носене и да 

изключва случайното му изпадане. При възможност могат да се използват 

кобури с предпазни заключващи механизми (допълнителни устройства за 

задържане), които да затрудняват ваденето на оръжието от нападател при 

близък контакт. 

 (3) Кобурът не трябва да позволява достъп до спусъка при прибрано 

оръжие. Вътрешната му страна не бива да премества лоста на предпазителя 

при поставяне или изваждане на пистолета. 
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 (4) Забранява се оставянето на служебно оръжие без надзор. 

 

Чл. 42. Забранява се откритото носене на служебно оръжие, освен ако 

това не се налага за изпълнението на конкретно служебно задължение. 

 

Чл. 43. Допуска се носенето на служебно оръжие с патрон в патронника 

на цевта, ако това е необходимо за изпълнението на конкретно служебно 

задължение. 

 

Чл. 44. (1) Забранява се преотстъпването на служебно оръжие освен в 

случаите на неизбежна отбрана и крайна необходимост. 

 

Чл. 45. Забранява се носенето и употребата на служебно оръжие и 

боеприпаси след употреба на алкохол или други упойващи вещества и 

медикаменти. 

 

Глава шеста 

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ С ОРЪЖИЯ, 

БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ 
 

Чл. 46. Директорите на дирекции на ДКСИ, чиито служители имат право 

да носят оръжие чрез началниците на отдели и сектори осъществяват пряк 

контрол по извършването на дейностите с ОБВВПИ в подчинените им 

структурни звена. 

 

Чл. 47. При необходимост председателят на ДКСИ може със заповед да 

назначи комисия, която да осъществи контрол по отношение на дейностите с 

ОБВВПИ в ДКСИ. 

 

Чл. 48. В заповедта по чл. 45 се посочват задачите, срокът и 

длъжностните лица, които да осъществят контрола върху дейности с 

ОБВВПИ. 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
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§ 1. По смисъла на наредбата: 

 

 1. "Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с изтекъл 

срок на годност" са бойни, халосни и инженерни припаси, взривни вещества и 

пиротехнически средства, на които е изтекъл срокът на годност, през който са 

годни за дългосрочно безопасно съхраняване и готови за бойно използване по 

предназначение. 

 

 2. "Щатна опаковка" е специално проектирана и произведена опаковка за 

съхраняване и транспортиране на дадена номенклатура ОБВВПИ. 

 

 3. "Опасни за бойно използване и дългосрочно съхраняване" са 

невзривили се стреляни боеприпаси, гранати и реактивни снаряди; били под 

въздействие на взрив, пожар или авария, паднали от височина над 3 м в 

опаковка и под 1 м без опаковка, с видими следи от удар по корпуса и 

взривателя; гранати с поставени в тях запалки; взривни вещества с поставени 

капсул-детонатори или видимо изменени поради настъпили механични 

повреди и физико-химични изменения. 

 

 4. "Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, забранени 

за стрелба" са тези, които при проведени полигонни и/или лабораторни 

изпитания с тях са показали резултати, неотговарящи на изискванията на 

техническата документация. 

 

 5. "Фронт" на сградите (складовете) е страната на сградите (складовете), 

определена за извършване на товаро-разтоварни дейности. 
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§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Обн., ДВ, бр. 

73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г., доп., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила 

от 9.11.2010 г., изм., бр. 26 от 29.03.2011 г., в сила от 30.06.2012 г., бр. 43 от 

7.06.2011 г., бр. 44 от 12.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 73 

от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 

26.07.2013 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., доп., бр. 70 от 

9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г., изм., бр. 

98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., 

бр. 56 от 24.07.2015 г., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., изм., бр. 

94 от 4.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 95 от 8.12.2015 г., 

изм., бр. 47 от 21.06.2016 г., изм. и доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 

1.01.2017 г., бр. 103 от 27.12.2016 г.). 
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