Описание на услугите по КОС, съгласно изискванията на Приложение
№ 3 към чл.16 от Наредбата за административно обслужване
671 Издаване на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни
организации по Закона за закрила и развитие на културата
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 50,
ал.1
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския
закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и културни организации по
смисъла на Закона за закрила и развитие на културата могат да придобиват взривни вещества и
пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, чрез закупуване, по
наследство, чрез дарение или замяна след получаване на разрешение за придобиване, издадено
от директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) или от оправомощено от него
длъжностно лице, или от началника на районно управление на Министерството на вътрешните
работи (РУ на МВР) по местонахождение на обекта за съхранение.
За получаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и/или
пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на територията на
Република България лицата подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на
РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, заявление по образец, в което се
посочват:
1. Име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
2. Видът и количеството взривни вещества и/или пиротехнически изделия;
3. Основателна причина за издаване на разрешението в случаите на закупуване, замяна
и дарение.
4. ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за
вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или прилагат копие
от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на
другата държава членка - в легализиран превод на български език.
Към заявлението се прилагат следните документи:
1.

Документ, удостоверяващ начина на придобиването им в случаите на наследство;
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2. Декларация, че придобитите взривни вещества за граждански цели и
пиротехнически изделия имат нанесена "СЕ" маркировка, съответно уникална идентификация
за взривните вещества за граждански цели;
3. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривни вещества и/или
пиротехнически изделия, съгласуван с началника на РУ на МВР по местосъхранението им;
4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
5. Управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицата
представят към документацията допълнително следните документи:
o ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето
са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за
умишлено престъпление от общ характер;;
o официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен
документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу
лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ
характер;
o медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по
националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства.
При постъпване на заявлението и документацията, Главна дирекция "Национална
полиция" (ГДНП), съответно районното управление на Министерството на вътрешните работи
(РУ на МВР), оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията
за издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за
съхранение.
Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява за
управителя/управителите и/или членовете на управителните органи на юридическото лице
следните обстоятелствата:
•

за получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
• дали през последните три години два или повече пъти е настаняван в заведение за
отрезвяване;
• дали през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения
ред, за което са му налагани административни наказания;
• дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ
характер
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП или РУ на
МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
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Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, съответно
началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в
едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
При мотивиран отказ за издаване на разрешение за придобиване в случаите на
наследство, наследникът предоставя взривните вещества и/или пиротехническите изделия, с
изключение на фойерверки от категория 1, на ГДНП или РУ на МВР за съхранение незабавно
след получаване на решението за отказ. Собственикът на изделията може да прехвърли
собствеността върху тях на лице, получило разрешение за придобиване, след влизането в сила
на решението за отказ.
Не се изисква разрешение за придобиване на фойерверки от категория 2 - до 5 кг брутно
тегло и от категория 3 - до 10 единични бройки.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
3. По електронен път.
Заявяване по електронен път:
Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg
Срок на действие:
3 месеца.
Такса:
100 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://euslugi.mvr.bg.
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
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1307 Промяна на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни
организации по Закона за закрила и развитие на културата
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 70,
ал.4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Лице, получило разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически
изделия, уведомява Главна дирекция "Национална полиция", съответно РУ на МВР, при:
1. Преустройство на обектите за съхранение;
2. Промяна на ръководителите на складовете за съхранение и/или на служителите, които
извършват взривни работи;
3. Промяна на търговската регистрация или на регистрацията като юридическо лице с
нестопанска цел.
Лицето, получило разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически
изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната, документите свързани с
нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
При постъпване на заявлението и документацията, ГДНП, съответно РУ на МВР,
оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване
на разрешение за придобиване, извършва проверка на място, когато е необходимо.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП, съответно
РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването
им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" или оправомощено от него
длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за
съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в
издаденото разрешение за придобиване.
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Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на издаденото разрешение за придобиване.
Такса:
20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
1893 Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации
по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 50,
ал.3, чл.76
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Услугата касае придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговски
дружества, еднолични фирми и културни организации.
За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон,
лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и юридически лица с нестопанска
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цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подават
заявление по образец до директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на
МВР, съответно до началника на РУ на МВР по адрес на съхранение.
За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на друга държава членка,
подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР.
В заявленията се посочва:
1. Начин на придобиване;
2. Име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
3. Основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване
и замяна;
4. Видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
5. Физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка,
представят ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за
вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или се прилага копие
от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на
другата държава членка - в легализиран превод на български език.
Заявленията се придружават от следните документи:
1. Документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и
боеприпаси при наследство и награда;
2. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се
съхраняват при следните условия:
o в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се
устройства, ако не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение
с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.
3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
4. Управителят/управителите или членовете на управителните органи на юридическите
лица представят:
o ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на
лицето са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано
за умишлено престъпление от общ характер;
o официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен
документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу
лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ
характер;
o медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по
националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства.
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При постъпване на документите, ГДНП, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и
съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и
извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП, съответно
РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването
им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно
проверява управителите за обстоятелствата за :
•

за получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
•
през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за
отрезвяване;
•
през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения ред, за
което са му налагани административни наказания;
•
дали срещу съответното лице има образувано досъдебно производство за умишлено
престъпление от общ характер.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно
началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в
едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
Изключения
Лицата, които имат издадени разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях и срокът им не е изтекъл, могат да придобият друго огнестрелно оръжие и
боеприпаси за него след получаване на разрешение за придобиване, след представяне на
заявление до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по
местонахождението на обекта за съхранение, в което се посочват видът и количеството
огнестрелни оръжия и боеприпасите за тях, придружено от документ за платена такса в размер,
определен с тарифа.
Начин на заявяване на услугата:
4. Подаване на заявление на гише;
5. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
6. По електронен път.
Заявяване по електронен път:
Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg
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Срок на действие:
3 месеца.
Такса:
100 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://euslugi.mvr.bg.
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги..
1539 Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации
по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 86,
ал.4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Услугата е за промени в издадено разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и
боеприпаси в случай на изменения в търговската регистрация или условията на съхранение.
Лицето, получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях, уведомява Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съответно районно
управление на МВР (РУ на МВР) при:
•

промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси

за тях;
•

при промяна на търговската регистрация/регистрацията като юридическо лице с
нестопанска цел;
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Лицето, получило разрешение за придобиване, представя в 14-дневен срок от
настъпването на промяната документите свързани с нея и документ за платена такса в размер
определен с тарифа.
При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява
пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на
разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП, съответно
РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания, и 30-дневен срок за отстраняването
им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР по местонахождение на обектите за съхранение в 14-дневен срок от
датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за
придобиване.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на издаденото разрешение за придобиване.
Такса:
20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
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1067 Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
от физически лица
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 50,
ал.3, чл.76
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на
Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на
Република България, подават заявление по образец до началника на районно управление на
МВР (РУ на МВР) по постоянен адрес.
За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях, физически лица, пребиваващи на територията на друга държава членка, подават заявление
по образец до директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП).
В заявленията се посочва:
•

начин на придобиване;
• име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
• основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване
и замяна;
• видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
Заявленията се придружават от следните документи:
1. Документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и
боеприпаси при наследство и награда;
2. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се
съхраняват при следните условия:
o в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи
се устройства, ако не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно
помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.
3. Документ, удостоверяващ завършено основно образование;
4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
5. Ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице
не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
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6. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ
по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма
образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по
националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства.
8. Лицата пребиваващи на територията на друга държава членка, представят към
документацията и предварително писмено одобрение от съответния орган на държавата членка,
в която лицето е пребиваващо.
Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия
и боеприпаси за тях за спортни цели, допълнително представят и документ за членство от
съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта, а когато
лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка - съответен документ в
легализиран превод на български език.
Физически лица, кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия
и боеприпаси за тях за ловни цели, допълнително представят и заверен билет за лов съгласно
Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга
държава членка - съответен документ в легализиран превод на български език.
При кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие
физическите лица представят и удостоверение за подборно ловуване.
Изключения
Лицата, притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за които имат издадени
разрешения за съхранение и/или носене и употреба и срокът им не е изтекъл, могат да
придобият друго огнестрелно оръжие и боеприпаси за него след получаване на разрешение за
придобиване. Лицата представят заявление до директора на ГДНП на МВР, съответно до
началника на РУ на МВР по постоянен адрес, в което се посочват видът и количеството
огнестрелни оръжия и боеприпасите за тях, придружено от документ за платена такса в размер,
определен с тарифа.
Придобиване на оръжия от лица държавни служители и служители на
дипломатически представителства
Държавните служители от МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна дирекция "Охрана" и
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието,
служителите от Бюрото по защита при главния прокурор и военнослужещите от въоръжените
сили, офицерите и сержантите от НСО, както и държавните служители от ДКСИ,
осъществяващи дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за защита на класифицираната информация
получават разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено
от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ на МВР по постоянен адрес, въз
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основа на заявление по образец, в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия
и боеприпаси за тях, придружено от следните документи:
1. Служебна бележка от съответното ведомство, че са служители или военнослужещи;
2. Удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново;
3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа;
За получаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно
оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях лицата с прекратено служебно
правоотношение, с изключение на тези, на които е наложено дисциплинарно наказание
"уволнение", подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по
постоянен адрес, заявление по образец, в което се посочват видът и количеството огнестрелни
оръжия и боеприпаси за тях, придружено от следните документи:
1. Служебна бележка от съответното ведомство, удостоверяваща, че лицето е бивш
служител;
2. Ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице
не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ
по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма
образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по
националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства;
5. Удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново;
6. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
Служители на чуждестранно дипломатическо представителство, които са граждани на
изпращащата държава, могат да придобиват късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за
него за служебни цели при спазване принципа на взаимност след издаване на съответното
разрешение от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
За получаване на разрешението Министерството на външните работи представя на
ГДНП на МВР следните документи:
1. Нота от Министерството на външните работи на съответната държава до
Министерството на външните работи на Република България с искане за издаване на
разрешение за всеки служител;
2. Заверени от българско дипломатическо представителство копие и превод на
български език на документа, издаден от компетентния орган на изпращащата държава,
удостоверяващ правото на дипломатическия служител да притежава и носи определения вид
огнестрелно оръжие и боеприпаси за него;
3. Служебна бележка от българско дипломатическо представителство, издадена на
служителя, в случай на предстоящ внос или транспортиране на територията на Република
България на притежавано от него огнестрелно оръжие и боеприпаси за него.
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Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
3 месеца.
Такса:
20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

240 Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
от физически лица
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 86,
ал.4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Лицето, получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях уведомява Главна дирекция "Национална полиция", съответно районно управление на МВР
(РУ на МВР) при промяна на постоянния адрес.
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Представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите свързани с нея,
документ за платена такса в размер определен с тарифа.
При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява
пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на
разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП, съответно
РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването
им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР по местонахождение на обектите за съхранение в 14-дневен срок от
датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за
придобиване.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на издаденото разрешение за придобиване.
Такса:
5 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
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777 Издаване на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и
юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 50,
ал.2
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията
на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на
Република България, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, могат да придобиват само по наследство взривни
вещества и пиротехнически изделия, след получаване на разрешение за придобиване, издадено
от директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) или от оправомощено от него
длъжностно лице, или от началника на районно управление на МВР (РУ на МВР) по
местонахождението на обекта за съхранение.
Физически лица, пребиваващи на територията на друга държава членка, могат да
придобиват на територията на Република България само по наследство взривни вещества и
пиротехнически изделия, след получаване на разрешение за придобиване, издадено от
директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.
За получаване на разрешение за придобиване на взривни вещества и/или
пиротехнически изделия, лицата подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до
началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение, заявление по
образец, в което се посочват:
•

име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
• видът и количеството взривни вещества и/или пиротехнически изделия.
Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Документ, удостоверяващ начина на придобиването им в случаите на наследство;
2. Декларация, че придобитите взривни вещества за граждански цели и пиротехнически
изделия имат нанесена "СЕ" маркировка, съответно уникална идентификация за взривните
вещества за граждански цели;
3. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривни вещества и/или пиротехнически
изделия, съгласуван с началника на РУ на МВР по местосъхранението им;
4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа;
5. Ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице
не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
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6. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ
по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма
образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
7. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по
националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
3 месеца.
Такса:
20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

867 Промяна на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и
юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 70,
ал.4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
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Лицето, получило разрешение за придобиване, съхранение и/или употреба на взривни
вещества и пиротехнически изделия, уведомява ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, при:
•
•

преустройство на обектите за съхранение;
промяна регистрацията на юридическо лице с нестопанска цел.

Лицето получило разрешение за придобиване, представя в 14-дневен срок от
настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер,
определен с тарифа.
При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР,
оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване
на съответното разрешение и извършва проверка на място, ако е необходимо на обектите за
съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП, съответно
РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването
им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок
от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за
придобиване.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на издаденото разрешение за придобиване.
Такса:
5 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
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Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

1678 Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 62, чл.
63 и чл. 63а
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
В случай на издадено разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически
изделия:
За получаване на разрешение за съхранение лицето, получило разрешение за
придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия, подава до директора на Главна
дирекция "Национална полиция", съответно до началника на районно управление на МВР (РУ
на МВР) по местонахождението на склада, заявление по образец, придружено от следните
документи:
1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по
реда на Закона за устройство на територията;
2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия;
4. Копие от свидетелство за придобита правоспособност на ръководителите на
съответните складове за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по
националното законодателство на друга държава членка;
5. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
6. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
Забележка: При преиздаване на разрешението за съхранение след изтичане срок на валидност
се прилагат и документите описани в разрешението за придобиване на взривни вещества и
пиротехнически изделия.
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Без издадено разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически
изделия:
Физическите и юридическите лица, регистрирани като търговци на територията на
държава членка, и лицата, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които
кандидатстват за получаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и
пиротехнически изделия трябва да разполагат със:
•

складове за съхранение - собствени или наети, които отговарят на техническите
правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на
взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия, и на изискванията за физическа
защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията;
• ръководител на склада за съхранение;
• служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на
труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
• специалисти, които водят отчетност на движението на изделията, които се
съхраняват.
За получаване на разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия, лицата подават до директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП),
съответно до началника на районно управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождението на
склада, заявление по образец с описан Единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са
регистрирани по реда на Търговския закон, или да се приложи копие от удостоверение за
вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава
членка в легализиран превод на български език. Прилагат се:
1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по
реда на Закона за устройство на територията;
2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия;
4. Копие от свидетелство за придобита правоспособност на ръководителите на
съответните складове за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по
националното законодателство на друга държава членка;
5. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
6. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
7. Прилагат се следните документи за управителя/управителите или членовете на
управителните органи на лицата, ръководител на склада за съхранение, служители, които
осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни
вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, специалисти, които водят отчетност
на движението на изделията, които се съхраняват:
o
ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното
лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
o
официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен
документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу
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лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ
характер;
o
медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по
националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства.
8. Копие на трудовите договори и документи за придобита квалификация за
ръководител на склада за съхранение, служители, които осъществяват контрол за спазване на
правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия, специалисти, които водят отчетност на движението на изделията,
които се съхраняват.
При постъпване на заявлението и документацията, ГДНП на МВР, съответно РУ на
МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за
издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява
обстоятелствата:
•

дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ
характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите и/или членовете на
управителните органи на юридическото лице;
•
дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
•
дали през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение
за отрезвяване;
•
дали през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения
ред, за което са му налагани административни наказания;
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно
началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в
едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
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Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
5 години.
Такса:
500 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

1318 Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 70,
ал.4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Лицето, получило разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия, уведомява Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съответно районно
управление на МВР (РУ на МВР) при:
•

преустройство на обектите за съхранение;
• промяна на ръководителите на складовете за съхранение и/или на служителите, които
извършват взривни работи;
• промяна на търговската регистрация.
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В тези случаите лицето, получило разрешение за съхранение на взривни вещества и
пиротехнически изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната
документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР,
оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване
на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок
от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за
съхранение.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.
Такса:
50 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги
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993 Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия
от физически лица и юридически лица с нестопанска цел
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 62
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите

Процедура за издаване и необходими документи:
За получаване на разрешение за съхранение лицето, получило разрешение за
придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия, подава до директора на Главна
дирекция "Национална полиция", съответно до началника на районно управление на МВР (РУ
на МВР) по местонахождението на склада, заявление по образец, придружено от следните
документи:
1.Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда
на Закона за устройство на територията;
2.Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
3.Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия;
4.Копие от свидетелство за придобита правоспособност на ръководителите на
съответните складове за безопасност на труда при взривни работи или съответен документ по
националното законодателство на друга държава членка;
5.Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
6.Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
При постъпване на заявлението и документацията, ГДНП на МВР, съответно РУ на
МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за
издаване на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
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Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява
обстоятелствата:
•
дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ
характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите и/или членовете на
управителните органи на юридическото лице;
•
дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
•
дали през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение
за отрезвяване;
дали през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения
•
ред, за което са му налагани административни наказания;
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно
началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в
едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
5 години.
Такса:
200 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги
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241 Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия
от физически лица и юридически лица с нестопанска цел
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 70,
ал.4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Лицето, получило разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия, уведомява Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съответно районно
управление на МВР (РУ на МВР) при:
•

преустройство на обектите за съхранение;
• промяна на ръководителите на складовете за съхранение и/или на служителите, които
извършват взривни работи;
• промяна на регистрацията като юридическо лице с нестопанска цел.
В тези случаите лицето, получило разрешение за съхранение на взривни вещества и
пиротехнически изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната
документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР,
оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване
на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок
от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за
съхранение.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
25

Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.
Такса:
20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги
774 Издаване на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия
от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с
нестопанска цел
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 64,
чл.65, ал.2
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Услугата е за издаване на разрешения за употреба на взривни вещества и
пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от
юридически лица с нестопанска цел с издадени разрешения за съхранение и без издадени
такива.
В случай на издадено разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически
изделия:
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За получаване на разрешение за употреба лицето, получило разрешение за съхранение,
подава до директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) - за територията на
цялата страна, съответно до началника на районно управление на МВР (РУ на МВР) по мястото
на употреба, заявление по образец, придружено от следните документи:
1. Копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при
взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава
членка за лицето или за служителите, които ще извършват взривните работи;
2. Списък на служителите, които ще извършват взривните работи;
3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
Без издадено разрешение за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия:
За получаване на разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически
изделия, физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка, подават
заявление с описано ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или
удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или
прилагат удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство
на другата държава членка - в легализиран превод на български език, придружено от:
1. Списък с управителя/управителите и/или членовете на управителните органи, и
служители, които ще извършват взривните работи, придружен от:
o ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето
са чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за
умишлено престъпление от общ характер;
o официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен
документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу
лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ
характер;
o медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по
националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства.
o копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда при
взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга държава
членка за служители, които ще извършват взривните работи;
2. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР,
оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване
на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
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Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява
обстоятелствата:
•

дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ
характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите и/или членовете на
управителните органи на юридическото лице;
•
дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
•
дали през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение
за отрезвяване;
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно
началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в
едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
5 години.
Такса:
500 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги
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1784 Промяна на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия
от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с
нестопанска цел
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 70,
ал.4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Лицето, получило разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически
изделия, уведомява Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съответно районно
управление на МВР (РУ на МВР), при:
o преустройство на обектите за съхранение;
o промяна на служителите, които извършват взривни работи;
o промяна на търговската регистрация или на регистрацията като юридическо лице с
нестопанска цел.
Лицето, получило разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически
изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с
нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР,
оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване
на съответното разрешение и извършва проверка на място, ако е необходимо на обектите за
съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП, съответно
РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването
им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок
от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за
употреба.
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Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на разрешението за употреба.
Такса:
50 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги

1319 Издаване на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 65,
ал.1
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
За получаване на разрешение за употреба на пиротехнически изделия, български
граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на държава членка,
и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България,
подават до директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) за територията на
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страната, съответно до началника на районно управление на МВР (РУ на МВР) по мястото на
употребата им, заявление по образец, придружено от следните документи:
1.
Ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното
лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
2.
Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен
документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу
лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ
характер;
3.
Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по
националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства.
4.
Копие от свидетелство за придобита правоспособност за безопасност на труда
при взривни работи или съответен документ по националното законодателство на друга
държава членка;
5.
Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР,
оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване
на съответното разрешение и извършва проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или началникът на РУ на МВР служебно проверява
обстоятелствата:
•

дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ
характер срещу физическото лице или срещу управителя/управителите и/или членовете на
управителните органи на юридическото лице;
•
дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
•
дали през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение
за отрезвяване;
•
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице,
съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение или мотивирано отказва издаването
му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
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2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
5 години.
Такса:
200 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги

994 Промяна на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 70,
ал.4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Лицето, получило разрешение за употреба на пиротехнически изделия, уведомява
Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съответно районно управление на МВР (РУ
на МВР), при:
•

преустройство на обектите за съхранение;
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Лицето, получило разрешение за употреба на взривни вещества и пиротехнически
изделия, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с
нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР,
оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване
на съответното разрешение и извършва проверка на място, ако е необходимо на обектите за
съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП, съответно
РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването
им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР по местонахождението на обектите за съхранение в 14-дневен срок
от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за
употреба.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за подаване по електронен път
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на разрешението за употреба.
Такса:
20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административно процесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги
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1068 Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
от физически лица
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 79,
ал.1
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
За получаване на разрешение за съхранение лицето, получило разрешение за
придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава до директора на Главна
дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съответно до началника на районно управление на
МВР (РУ на МВР) по постоянен адрес заявление по образец и документ за платена такса в
размер, определен с тарифа.
Забележка: При преиздаване на разрешението за съхранение след изтичане срок на валидност,
се прилагат и документите описани в разрешението за придобиване на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях.
При постъпване на документите, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява
пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на
разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно
проверява:
•

дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ
характер срещу физическото лице;
• дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
• дали през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за
отрезвяване;
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Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно
началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано отказва
издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
3. По електронен път.
Заявяване по електронен път:
Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg
Срок на действие:
5 години
Такса:
20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://euslugi.mvr.bg.
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
675 Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от
физически лица
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 86,
ал.4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
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Лицето, получило разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях уведомява Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съответно районно управление
на МВР (РУ на МВР) при:
•
•

промяна на постоянния адрес;
при придобиване на огнестрелно оръжие.

Лицето, получило разрешение за съхранение, представя в 14-дневен срок от
настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер,
определен с тарифа.
При постъпване на документите, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява
пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на
разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно
проверява:
•

дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ
характер срещу физическото лице;
• дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
• дали през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за
отрезвяване;
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР по постоянен адрес на лицето в 14-дневен срок от датата на
подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за съхранение.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
3. По електронен път.
Заявяване по електронен път:
Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.
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Такса:
5 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://euslugi.mvr.bg.
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
942 Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от
физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по
Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 79,
чл.80
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
В случайте на издадено разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси:
За получаване на разрешение за съхранение лицето, получило разрешение за
придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава до директора на Главна
дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съответно до началника на районно управление на
МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта за съхранение, заявление по образец и
документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
Забележка: При преиздаване на разрешението за съхранение след изтичане срок на валидност
се прилагат и документите описани в разрешението за придобиване на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях.
В случаите без издадено разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и
боеприпаси:
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Касае лицата, които разполагат със складове за съхранение на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях.
За получаване на разрешение за съхранение лицето, подава до директора на Главна
дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съответно до началника на районно управление на
МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта за съхранение, заявление по образец с
описано ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или прилагат
удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата
държава членка - в легализиран превод на български език и представят следните документи:
1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по
реда на Закона за устройство на територията;
2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
3. Паспорт на склада за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях;
4. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
5. Копие на трудов договор, документ за придобита квалификация, ако лицето е чужд
гражданин - документ който удостоверява, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер, официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен
документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу
лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ
характер, медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по
националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства на следните категории служители:
o ръководител на склада за съхранение;
o служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на
труда при работа с оръжия и боеприпаси;
o специалисти, които водят отчетност на движението на изделията.
6. За управителите се прилагат:
o ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са
чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за
умишлено престъпление от общ характер,
o официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ
по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма
образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер,
o медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по
националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства.
7. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
За получаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия културните
организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата и такива по
националното законодателство на друга държава членка, които нямат разрешение за
придобиване и желаят да наемат огнестрелни оръжия, подават до директора на ГДНП на МВР,
съответно до началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение, заявление
по образец, в което се посочват:
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•

ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за
вписване в регистъра по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или се прилага
удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на другата
държава членка - в легализиран превод на български език;
• адрес на обекта за съхранение;
• основателна причина за издаване на разрешението;
• име и адрес на наемодателя;
• вид и количество огнестрелни оръжия.
Заявлението се придружава от:
1. Копие на договор за извършване на охранителна дейност чрез СОТ;
2. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
При постъпване на документите, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява
пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на
разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно
проверява:
•
•
•

дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ
характер срещу физическото лице;
дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
дали през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за
отрезвяване;

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно
началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано отказва
издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
3. По електронен път.
Заявяване по електронен път:
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Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg
Срок на действие:
5 години.
Такса:
300 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://euslugi.mvr.bg.
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
1540 Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации
по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 86,
ал.4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Лицето, получило разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях, уведомява Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съответно районно
управление на МВР (РУ на МВР) при:
•

промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за

тях;
•

при промяна на търговската регистрация/регистрацията като юридическо лице с
нестопанска цел;
• при придобиване на огнестрелно оръжие.
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Лицето, получило разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и
документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява
пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на
разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР по местонахождение на обектите за съхранение в 14-дневен срок от
датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за
съхранение.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
3. По електронен път.
Заявяване по електронен път:
Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.
Такса:
30 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://euslugi.mvr.bg.
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
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231 Издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 81
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията
на Република България, и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията
на Република България, получили разрешение за придобиване и съхранение, подават заявление
по образец до директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), съответно до
началника на районно управление на МВР (РУ на МВР) по постоянен адрес, придружено от:
1. Документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно
оръжие или служебна бележка от държавните служители от МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна
дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на
правосъдието, Бюрото по защита при главния прокурор и военнослужещите от въоръжените
сили, офицерите и сержантите от НСО, от ДКСИ или, че са бивши служители или
военнослужещи от изброените ведомства - за служебни цели или за самоотбрана, билет за лов
- за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за
физическото възпитание и спорта - за спортни цели;
2. Удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново;
3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
Когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци, спортни и културни
организации и ловни сдружения, регистрирани по националното законодателство на държава
членка, и лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет са получили разрешение
за придобиване и съхранение, подават до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника
на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение на огнестрелните оръжия и
боеприпасите за тях, заявление по образец за издаване на разрешение за носене и употреба на
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на своите служители или членове.
В заявлението се посочва основанието за издаване на разрешението и се представят:
1. Копие от договор за трудово или гражданско правоотношение на служителите или
документ, удостоверяващ членство в съответната организация;
2. Копие от разрешението за придобиване и съхранение на организацията;
3. За всеки служител или член и за всяко огнестрелно оръжие се прилага:
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документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно
оръжие или служебна бележка, че са бивши служители или бивши военнослужещи от МВР,
ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна дирекция "Охрана", Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
при Министерството на правосъдието, Бюрото по защита при главния прокурор, въоръжените
сили, НСО, ДКСИ - за служебни цели, билет за лов - за ловни цели, или документ за членство
от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта - за спортни
цели;
удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново;
документ за платена такса в размер, определен с тарифа;
ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице
не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен
документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу
лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ
характер;
медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по
националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от
психически разстройства.
За получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси
за него физическо лице, пребиваващо на територията на друга държава членка, подава до
директора на ГДНП на МВР документите:
1. Документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно
оръжие - за служебни цели или за самоотбрана, билет за лов - за ловни цели, или документ за
членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта за спортни цели;
2. Две снимки с размер 1,5 на 2,5 см;
3. Удостоверение за годност за употреба, когато огнестрелното оръжие не е ново;
4. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа;
5. Предварително писмено съгласие, издадено от компетентен орган на другата държава
членка.
При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява
пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на
разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
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Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно
проверява:
•

дали има образувано досъдебно производство за умишлено престъпление от общ
характер срещу физическото лице;
• дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
• дали през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за
отрезвяване;
• дали през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения
ред, за което са му налагани административни наказания.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно
началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано отказва
издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
3. По електронен път.
Заявяване по електронен път:
Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.
Такса:
20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://euslugi.mvr.bg.
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
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1320 Промяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 86,
ал.4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Лицето, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях, уведомява Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на МВР,
съответно районно управление на МВР (РУ на МВР) при:
•

промяна на постоянния адрес,
• промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за
тях;
•

при прекратяване на правоотношението със служителите или членовете на
юридически лица, спортни или ловни дружества, които са получили разрешение за носене и
употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
• при придобиване на огнестрелно оръжие.
Лицето, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите,
свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява
пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на
разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР по местонахождение на обектите за съхранение в 14-дневен срок от
датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за носене
и употреба.
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Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
3. По електронен път.
Заявяване по електронен път:
Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.
Такса:
5 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://euslugi.mvr.bg.
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

1321 Издаване на разрешения за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси за
огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на
Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от
юридически лица с нестопанска цел
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 99,
ал.1
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
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Разрешение за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия,
огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България се издава на
физически и юридически лица, регистрирани като търговци, юридически лица с нестопанска
цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка и на лица, създадени
със закон или с акт на Министерския съвет, получили разрешение за производство, търговия,
придобиване и/или съхранение.
Лицата подават заявление по образец до Главна дирекция "Национална полиция"
(ГДНП) на МВР или до районно управление на МВР (РУ на МВР), на чиято територия
взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и боеприпасите ще
бъдат транспортирани, придружено от следните документи:
1. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
2. Удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се
изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари,
по които Република България е страна;
3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
Изключения:
• Физическите лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и
употреба, транспортират собствените си огнестрелни оръжия, боеприпаси за тях, както и
капсулите и барута на територията на Република България със съответното разрешение.
• Лица, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или за културни цели,
транспортират собствените си огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за колекциониране или
за културни цели на територията на Република България със съответното разрешение, ако са
обезопасени.
• Не се изисква разрешение за транспортиране на фойерверки от категория 1,
фойерверки от категория 2 - до 5 кг брутно тегло, от категория 3 - до 10 единични бройки и за
сценични пиротехнически изделия от категориите Т1 и Т2 в количества до 10 кг брутно тегло.
• Не се изисква разрешение за транспортиране на боеприпаси за неогнестрелно
оръжие.
При постъпване на заявлението и документите ГДНП на МВР или РУ на МВР, на чиято
територия взривните вещества, пиротехническите изделия, огнестрелните оръжия и
боеприпасите ще бъдат транспортирани, оценява пълнотата и съответствието на подадените
документи с изискванията за издаване на разрешение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на
разрешение ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава
указания и 30-дневен срок за отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
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Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в
едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за електронно подаване
Срок на действие:
6 месеца.
Такса:
50 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал.
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

242 Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически
изделия на територията на Република България от физически лица
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 99,
ал.2
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
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Разрешение за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия се издава
на физически лица, получили разрешение за придобиване.
За получаване на разрешение за транспортиране лицата подават заявление по образец до
Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) или до районно управление на МВР (РУ на
МВР), на чиято територия взривните вещества, пиротехническите изделия ще бъдат
транспортирани, придружено от следните документи:
1. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
2. Удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се
изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари,
по които Република България е страна;
3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
Изключения: Не се изисква разрешение за транспортиране на фойерверки от категория
1, фойерверки от категория 2 - до 5 кг брутно тегло, от категория 3 - до 10 единични бройки и
за сценични пиротехнически изделия от категориите Т1 и Т2 в количества до 10 кг брутно
тегло.
При постъпване на заявлението и документите ГДНП на МВР или РУ на МВР, на чиято
територия взривните вещества, пиротехническите изделия, ще бъдат транспортирани, оценява
пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на
разрешение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на
разрешение ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава
указания и 30-дневен срок за отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или
началникът на РУ на МВР издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в
едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
3. По електронен път.
Заявяване по електронен път:
Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg
Срок на действие:
6 месеца.
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Такса:
20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://euslugi.mvr.bg.
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

1302 Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от
физически и юридически лица, регистрирани като търговци
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 133,
ал.1
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или от началник на районно управление на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Ремонтни дейности са:
•
•

•
•
•
•

разглобяване на оръжия, подмяна на негодни детайли с нови или рециклирани и
сглобяване с цел привеждането им към годност за употреба;
операции, предвидени в съответните технологии за привеждане на боеприпасите за
огнестрелни оръжия в съответствие с установените стандарти, с цел привеждането им
към годност за употреба;
техническите прегледи;
даването на експертна оценка за техническата годност;
обезопасяването от сработване по предназначение на огнестрелните оръжия;
даване на експертна оценка за дулната енергия на пневматични оръжия.
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Лицата, извършващи ремонтни дейности, трябва да разполагат с обекти за ремонт, отговарящи
на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на
територията и притежаващи разрешение за ползване или друг заместващ го документ, издаден
по реда на Закона за устройство на територията.
За получаване на разрешение за ремонтни дейности лицата, подават до директора на Главна
дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на МВР, съответно до началника на районно
управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта за ремонт, заявление по
образец, с описан Единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда
на Търговския закон, или се прилага копие от удостоверение за вписване в съответния регистър
по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на
български език.
Прилагат се следните документи:
1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда
на Закона за устройство на територията
2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и
пиротехнически изделия;
4. Разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при
осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически
изделия;
5. Документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифа.
6. Документ, удостоверяващ квалификацията на служителите, които ще извършват
ремонтната дейност;
7. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
8. Копие от договор за СОТ за обектите;
9. Ако управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето са
чужди граждани - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за
умишлено престъпление от общ характер;
10. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по
националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу
управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето няма
образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
11. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по
националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че
управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицето не страдат
от психически разстройства;
12. Декларация от управителя/управителите или членовете на управителните органи на
лицето, че за тях не са налице обстоятелствата:
o през последните три години задължително не е настанявано в лечебни заведения
по глава пета, раздел II от Закона за здравето или е лекувано за употреба на
наркотични вещества;
51

o
o
o

през последните три години два или повече пъти не е настанявано в заведение за
отрезвяване;
през последните три години три или повече пъти не е нарушавало обществения
ред, за което са му налагани административни наказания;
през последните три години не са му налагани мерки за защита по Закона за
защита от домашното насилие.

При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР по
местонахождението на обекта за ремонт, оценява пълнотата и съответствието на подадената
документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на
обекта за ремонт.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок,
производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно
началникът на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт, издава разрешение или
мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
3. По електронен път.
Заявяване по електронен път:
Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg
Срок на действие:
5 години.
Такса:
300 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://euslugi.mvr.bg.
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
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Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

678 Промяна на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от
физически и юридически лица, регистрирани като търговци
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 139
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно
лице или от началник на районно управление на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите

Процедура за издаване и необходими документи:
Лицето, получило разрешение за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях,
уведомява директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на МВР, съответно
началника на районно управление на МВР (РУ на МВР), при:
преустройство на обектите;
промяна на лицата извършващи ремонтната дейност;
промяна на търговската регистрация.
Лицето, получило разрешение за ремонтни дейности, представя в 14-дневен срок от
настъпването на промяната документите, свързани с нея и документ за платена такса в размер,
определен с тарифа.
Оценяването на документите и проверката на място на обектите за ремонт, когато е
необходимо, се извършват по следния ред:
При постъпване на заявлението и документацията ГДНП на МВР, съответно РУ на
МВР по местонахождението на обекта за ремонт, оценява пълнотата и съответствието на
подадената документация с изискванията за издаване на разрешение;
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията ГДНП на МВР,
съответно РУ на МВР, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им;
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Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно
началникът на РУ на МВР по местонахождението на обекта за ремонт, отразява в 14-дневен
срок промяната в издаденото разрешение за ремонтни дейности.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за електронно подаване.
Срок на действие:
Съгласно срокът на действие на разрешението за ремонтни дейности.
Такса:
30 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

1078 Издаване на дубликати на разрешения, документи и удостоверения по Закона за
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Правно основание:
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси чл. 1, ал. 5
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или опълномощено лице или Началник на
РУ на МВР
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
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Лицето, на което е издаден документ по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия, може да заяви приездаване на документа в случай на:
•
•
•
•
•

нарушаване целостта на бланката;
заличаване на част от информацията;
кражба на документа;
изгубване;
унищожаване.

За целта подава заявление по образец до органа издал разрешението.
Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" или опълномощено от него лице,
съответно началника на районно управление на МВР, издава нов документ със същия срок на
валидност и информация.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за електронно подаване
Срок на действие:
Съгласно действието на разрешението.
Такса:
5 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

1541 Приемане на уведомление за придобиване на неогнестрелно оръжие и издаване на
удостоверение
Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията
на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на
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Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на
Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и юридически
лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или
пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ
на МВР по адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на
физическото лице.
Уведомлението се подава в Районното управление на МВР по адреса на управление на
юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице в 14-дневен срок след
придобиване на оръжието.
Удостоверението за притежание на неогнестрелно оръжие се издава от началника на
Районното управление на МВР.

2786 Издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на
стрелбища
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 81а,
ал. 1
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на Главна дирекция Национална полиция или опълномощено лице или Началник на
РУ на МВР
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Заявлението се подава на гише в Районно управление на МВР по адрес на обекта или в
Главна дирекция "Национална полиция". Описва се ЕИК, когато са регистрирани по реда на
Търговския закон, или удостоверение за вписване в регистъра по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, или се прилага удостоверение за вписване в съответния регистър по
националното законодателство на другата държава членка - в легализиран превод на български
език. Към него се прилагат:
1.
Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по
реда на Закона за устройство на територията;
2.
Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
3.
Описват се видовете огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, които ще се
употребяват;
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4.
За управителя/управителите или членовете на управителните, ако лицето е чужд
гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер
5.
Документ
за
правоспособност
на
инструктора/инструкторите
или
треньора/треньорите по стрелба и ако лицето е чужд гражданин - документ, който
удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер,
за всеки от тях
6.
Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на МВР, съответно РУ на МВР,
оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на
разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП, съответно
РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването
им.
Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно
проверява обстоятелствата за лицата:
•

дали е получено уведомление по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
• дали през последните три години два или повече пъти е настанявано в заведение за
отрезвяване;
• дали през последните три години три или повече пъти е нарушавало обществения
ред, за което са му налагани административни наказания;
• дали срещу съответното лице има образувано досъдебно производство за умишлено
престъпление от общ характер.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, съответно
началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано отказва
издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за електронно подаване
Срок на действие:
5 години.
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Такса:
300 лв., съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

2788 Приемане на уведомление за продажба, дарение или замяна на огнестрелно или
неогнестрелно оръжие
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 55;
чл.57, ал. 1
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Главна дирекция "Национална полиция" и Районни управления на МВР
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Лицето, получило разрешение за придобиване или съхранение и/или носене и употреба
на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, писмено уведомява органа, издал съответните
разрешения, за намерение за продажба, замяна или дарение на притежавано/притежавани от
него огнестрелно оръжие/огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на лице, което има издадено
разрешение за придобиване на този вид огнестрелно оръжие/огнестрелни оръжия и боеприпаси
за тях.
Лице, което продаде или дари на друго лице притежаваното от него газово и сигнално
оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула, или го замени, е
длъжно в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено началника на РУ на МВР по
адреса на управление на юридическото лице или по постоянния адрес на физическото лице.
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ОБРАЗЕЦ

ДО
ДИРЕКТОРА/НАЧАЛНИКА НА
ГДНП/РУП-ОДМВР,СДВР/
гр. . . . . . . . . . .
УВЕДОМЛЕНИЕ

От . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕГН/ЕИК. . . . . . . . . . . ,л.к/док. за самоличност/ № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . телефон дом./сл.:. . . . . моб:……….
Господин Директор /Началник/,
Уведомявам Ви, че съм продал/а/ притежаваното от мен огнестрелно оръжие със
следните технически характеристики: . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................
/конкретно се посочва марка,калибър и номер на оръжието/

Оръжието е придобито от лицето: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................
....................................
/пълни данни на лицето и номера на разрешението за придобиване, дата, РУП на
МВР /

Дата . . . . . . . .
гр:...................

Уведомил:…………
/подпис/

Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за електронно подаване
Срок на действие:
Няма
Такса:
Безплатно
Орган по контрола:
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По-вишестоящ орган
Обжалване:
По реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
1. На гише административно обслужване;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

2824 Приемане на уведомление за транспортиране на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехнически изделия
Правно основание:
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - чл. 103,
ал. 2; чл. 111, ал. 1; чл. 111, ал. 2; чл. 113, ал. 1
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Главна дирекция "Национална полиция" и Районни управления на МВР
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Лицето, получило разрешение за транспортиране на оръжия, боеприпаси, взривни
вещества и пиротехническите изделия на територията на Република България, не по-късно от
три дни преди извършване на конкретно транспортиране представя на РУ на МВР, на чиято
територия ще бъдат транспортирани взривните вещества, огнестрелните оръжия, боеприпасите
и пиротехническите изделия, заявление по образец, което съдържа име и адрес на управление
на получателя, адрес на обекта, до който ще се извършва транспортирането, количеството и
идентификационни данни на изделията, които се транспортират, превозното средство и
маршрут на доставката.
Лицето получило разрешение за многократно транспортиране на огнестрелни оръжия и
боеприпаси от територията на Република България до територията на друга държава
членка/други държави членки, в едноседмичен срок преди извършването на всяка доставка на
огнестрелни оръжия и боеприпаси представя на Главна дирекция "Национална полиция":
1. заявление по образец, което съдържа: име и адрес на управление на получателя;
адрес на обекта, до който ще бъдат доставени огнестрелните оръжия и боеприпасите;
количеството огнестрелни оръжия и боеприпасите; идентификационни данни на
огнестрелните оръжия и боеприпасите и маршрут на доставката;
2. предварително писмено съгласие за приемане на доставката, издадено от
компетентен орган на приемащата държава членка, когато такова се изисква по
националното й законодателство.
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Начин на заявяване на услугата:
1. Подаване на заявление на гише;
2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
Заявяване по електронен път:
Няма възможност за електронно подаване
Срок на действие:
Няма.
Такса:
Безплатно
Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg

Извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека и
гилзотека
Лицата, получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие
(пистолет и револвер), ги предоставят за прострелване в срок до седем дни от датата на
придобиване.
Лицето предоставя разрешението за придобиване с попълнен контролен талон,
придобитото оръжие в комплект с боеприпаси (5 броя за пистолет или по 1 брой за всяко
гнездо на барабана за револвер, но не по-малко от 5), документ за платена такса съгласно
тарифа в структурата издала разрешението за придобиване.
За предоставеното оръжие се изготвя приемо-предавателен протокол по образец.
За извършената прострелка се съставя протокол, като един екземпляр се предоставя на
лицето.
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ДО
ДИРЕКТОРА/НАЧАЛНИКА НА

Образци:

__________________________
/ГДНП/РУП/

гр.____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ________________________________________________________________
/пълни данни за юридическите и физическите лица/
_____________________________________________________________________

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/БУЛСТАТ:________, лична карта/паспорт________________
дата на издаване_________________,орган издаващ документа____________
Адрес:____________________________________________________________
/за ЮЛ по местонахождение на обекта, а за ФЛ по постоянен адрес/

телефон за връзка: служебен:_________мобилен:___________

Господин Директор,
Заявявам
Ви,
че
желая
да
ми
бъде
издадено/и/:
________________________________________________________________
/посочва се вида на исканият документ за видовете дейности с ОБВВПИ/
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Приложение: /описват се прилагащите се документи/
Дата:_______________
Гр._________________

подпис:______________
/печат/
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