ЗАБРАНИ ЗА НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ОРЪЖИЕ И
САНКЦИИ ПО ЗОБВВПИ

Съгласно чл. Чл. 60. (1) от ЗОБВВПИ се забраняват:
1. откритото носене на оръжие на обществени места, освен при
осъществяване на охранителна дейност;
2. съхранението и носенето на оръжия за спортни и за културни
цели с патрон в цевта или в барабана;
3. носенето и употребата на оръжие и боеприпаси:
а) на политически, синдикални и културни мероприятия;
б) на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото
мероприятие;
в) в обществени заведения за хранене и увеселение;
г) в молитвени домове, храмове и манастири;
д) в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в
социални домове;
е) при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи
вещества;
4. придобиването, съхранението, носенето и употребата на
заглушители за оръжия;
5. използването за други цели на огнестрелни оръжия или
боеприпаси за тях, когато те са придобити за културни цели;
6. употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с
изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в
близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и
лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени
домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с
изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.
(2) Забраната по ал. 1, т. 3, букви "а" - "д" не се отнася за лица,
изпълняващи служебни задължения по охрана.
(3) Забраната по ал. 1, т. 6 не се отнася за лица, притежаващи
необходимата квалификация и правоспособност за безопасност на труда
при взривни работи, при употреба на пиротехнически изделия за
политически, спортни, религиозни, културни мероприятия и заснемане
на филмови продукции, след уведомяване на съответното РУ на МВР по
мястото на употребата им.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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.
Чл. 185. (1) Който извърши нарушение на чл. 60, ал. 1, извън
случаите на чл. 184, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до
8000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

