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ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Д О К Л А Д  

ОТ КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ -  ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И 

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

 

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет 

за приемане на 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. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

На основание чл. 31, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане предложен от 

председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията, Проект 

на Постановление на Министерския съвет за приемане на 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. 

Съгласно § 67, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните 

работи, обнародван в ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г. дирекция „Специална 

куриерска служба“ на Министерството на вътрешните работи преминава като 

дирекция „Специална куриерска служба“ към Държавната комисия по 

сигурността на информацията (ДКСИ). Разпоредбата е в сила от 01.01.2017 г.  
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С това към правомощията на Комисията са включени и тези по преноса и 

разпространението на класифицираната информация на територията на 

страната. Съгласно правилата на документалната сигурност на 

класифицираната информация и по-конкретно  чл. 81, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за защита на класифицираната информация куриерите, 

които пренасят материали и/или документи, съдържащи класифицирана 

информация, на територията на страната, и охраната носят оръжие. В тази 

връзка, служителите от дирекция „Специална куриерска служба“ в ДКСИ при 

изпълнение на функциите по пренос на документи и/или материали, 

съдържащи класифицирана информация носят оръжие.  

Тези изменения наложиха и промяна в Закона за оръжията, 

боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ). 

Промяната беше направена с § 87 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на 

вътрешните работи, обнародван в ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г., като ДКСИ беше 

изключена от приложното поле на закона – чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОБВВПИ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от цитирания закон, условията и реда за 

осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните 

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

организациите, изключени от обхвата на закона, се уреждат с актове на 

Министерския съвет. 

До този момент изпълнението на правомощията на ДКСИ не изискваше 

носене на оръжие. Предвид на това липсва правна уредба относно условията и 

редът за осъществяване на дейностите, свързани с ОБВВПИ, и контролът над 

тях в ДКСИ.  

С оглед на изложеното, предложеният проект на Постановление за 

приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, 

свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите 

изделия, и контрола над тях в ДКСИ ще създаде правен режим за 

осъществяване на тези дейности в ДКСИ. Наредбата е в синхрон с действащите 

Наредби за тези дейности в другите държавни органи, включени в обхвата на 

чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОБВВПИ, като същевременно отчита структурните, 

организационни и функционални специфики в ДКСИ. 

Съдържа се детайлна уредба на дейностите по придобиване, съхранение 

и отчет на ОБВВПИ, транспортиране с автомобилен транспорт и пренасяне на 

ОБВВПИ, извършване на технически прегледи и ремонт, носене и употреба на 

служебно оръжие, контрол върху дейностите с ОБВВПИ. Ясно са 

регламентирани отговорностите в хода на осъществяване на отделните 

дейности, свързани с ОБВВПИ. 
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Проектът на ПМС няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка, 

съгласно приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от УПМСНА.  

Бюджетът на ДКСИ за 2017 г., в това число и на дирекция „Специална 

куриерска служба“, е финансово обезпечен със Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2017 г., обн. В ДВ бр. 98 от 09 декември 2016 г. 

С проекта на ПМС не се предвижда въвеждане на европейско 

законодателство, поради което не е изготвена и приложена таблица за 

съответствие с европейското законодателство.  

Проектът на ПМС не предвижда въвеждане на нов регулаторен режим, 

поради което не е изготвено и приложено мотивирано становище относно 

необходимостта от въвеждането на такъв режим, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 7 от 

УПМСНА.  

Документите за приемане на проекта на постановление са съгласувани по 

реда на чл. 32 от УПМСНА, като становищата на министрите са отразени 

съгласно приложената справка.  

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове, проектът на ПМС, проектът на доклад на министър-председателя до 

Министерския съвет и формуляр за частична предварителна оценка на 

въздействието са публикувани на интернет - страницата на Държавната 

комисия по сигурността на информацията и на Портала за обществени 

консултации на Министерския съвет, като получените в срока за обществени 

консултации становища са отразени в приложената справка.  

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам 

Министерският съвет да приеме Проект на Постановление на Министерския 

съвет за приемане на 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. 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО  

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И  

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

      КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ   
 


