ПНЕВМАТИЧНО , ГАЗОВО И СИГНАЛНО ОРЪЖИЕ
Пневматично оръжие е техническо средство, което чрез използване
енергията на сгъстени газове може да изхвърля сачми, имащи дулен пробег,
които получават целенасочено движение и причиняват механично
поразяване на целта.
Газово и сигнално оръжие е техническо средство, конструирано за
употреба на боеприпаси, използващи енергията на взривните вещества и
които имат задушливо, упойващо и сълзотворно действие или светлинен и
звуков ефект.
Съгласно Чл. 54. (1) от ЗОБВВПИ Български граждани, граждани на
други държави членки, пребиваващи на територията на Република
България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на
територията на Република България, физически и юридически лица,
регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, 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
местонахождение на обекта за съхранение или по постоянния адрес на
физическото лице.
(2) Когато лицата по ал. 1 са придобили оръжие по ал. 1 в друга
държава членка, те са длъжни в 4-месечен срок след придобиването да
уведомят началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за
съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.
(3) Когато физическо лице внася и/или изнася притежавано от него
неогнестрелно оръжие и боеприпаси за него, е длъжно да го декларира на
граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП).
(4) Началникът на съответното РУ на МВР по местонахождението на
обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице издава
удостоверителен документ за извършеното уведомление по ал. 1 и 2.
Чл. 55. 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
местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на
физическото лице.

Малолетно и непълнолетно лице може да употребява оръжия и
боеприпаси само на стрелбище с учебна или спортна цел и само с писмено
съгласие на законните му представители и под ръководството на
правоспособни инструктори или треньори.
При издаване на удостоверителен документ за регистриране на
притежаваното пневматично , газово или сигнално оръжие не се събира
държавна такса .
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 181. (1) Който допусне малолетно или непълнолетно лице да
употребява оръжия и боеприпаси в стрелбище без писмено съгласие на
законните му представители, се наказва с глоба в размер 1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000
лв.
Чл. 182. (1) Който допусне лице, ненавършило 18 години, да придобие
или носи неогнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с
имуществена санкция в размер 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000
лв. и/или имуществена санкция в размер 4000 лв. и отнемане на
разрешението за търговия за срок до една година.
Чл. 183. (1) Който изгуби взривни вещества, оръжие, боеприпаси или
пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР,
се наказва с глоба в размер 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер
5000 лв.
(2) Който намери взривни вещества, оръжие, боеприпаси или
пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР
и/или наруши местоположението им, се наказва с глоба в размер 1000 лв.
Чл. 184. (1) Който носи и/или употребява оръжия и боеприпаси при и
след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества, установена
по реда на Закона за движението по пътищата, се наказва с глоба от 500 до
3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до 5000
лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

ОБРАЗЕЦ
Приложение № 11
/към чл. 54, ал. 1 и 2, чл. 55 и § 11 от ПЗР на ЗОБВВПИ/

ДО
НАЧАЛНИКА НА
_____________________
/ РУП-ОДМВР,СДВР/

гр.____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ________________________________________________________________
ЕГН/ЕИК:______________________,л.к/паспорт/ № _____________________
адрес:______________________________________________________________
телефон дом.:__________________служебен:_________мобилен:___________

Господин Началник,
Уведомявам Ви, че съм придобил(а)/притежавам/ неогнестрелно
оръжие със следните технически характеристики:
__________________________________________________________________
/посочва се марка, калибър и номер на оръжието/
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Дата:_______________
Гр._________________

_____________________
/подпис/

