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1 Въведение 

В настоящия документ се обяснява как Информационната система за вътрешния 
пазар (IMI) може да се използва за обмен на информация относно разрешенията 
за пренасяне на огнестрелни оръжия в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/686.  
Става въпрос за три вида обмен на информация: 

 „Уведомление за предварително съгласие“ (разрешение за закупуване или 
придобиване на огнестрелни оръжия от друга държава членка) 

 „Уведомление за разрешително за пренасяне на огнестрелни оръжия“ в 
друга държава членка 

 Добавяне на „Списък на огнестрелните оръжия, за които не се изисква 
предварително съгласие“ 

Законодателство 

В Директива 91/477/ЕИО за огнестрелните оръжия, изменена с Директива (ЕС) 
2008/51/ЕО и Директива (ЕС) 2017/853, са установени правилата за контрола на 
придобиването и притежаването на оръжия във всички държави от ЕС. След 
изменението от 2017 г. член 13 гласи: „ Компетентните органи на държавите 
членки обменят по електронен път информация относно разрешенията, издадени 
за пренасяне на огнестрелни оръжия към друга държава членка“.  

В Регламент (ЕС) 2019/6861 е посочено кога следва да се обменя информация и 
какви сведения трябва да се обменят. Посочено е също така, че обменът ще се 
извършва чрез IMI.  

В Решение за изпълнение (ЕС) 2019/689 на Комисията се съдържат разпоредбите 
за обмена, свързан с пренасянето на огнестрелни оръжия в рамките на Съюза, 
подлежащ на пилотен проект по член 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2012, и се 
установяват основните технически функционалности и процедури, необходими 
за изпълнението на съответните разпоредби за административно 
сътрудничество. 

IMI 

IMI2 е сигурен, многоезичен инструмент за обмен на информация онлайн. 
Системата бе разработена, за да се улесни обменът на информация между 
публичните администрации в държавите от ЕС и европейските институции и 
органи, участващи в прилагането на практика на правото на ЕС.  

 

 

  

                                                             

1 Регламент (ЕС) 2019/686 относно ЕЛЕКТРОННИЯ обмен на информация, свързана с 

пренасянето на огнестрелни оръжия в ЕС: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=BG 

2 Уебсайт на IMI: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_bg.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=BG
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_bg.htm
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2 Използване на IMI 

2.1 Влизане в IMI 

За използване на IMI е необходим стандартен интернет браузър. За да влезете в 
системата, копирайте следната връзка в адресната лента на вашия браузър или 
щракнете върху нея: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

Когато влизате в IMI за пръв път, въведете вашето потребителско име и 
временната парола, която ви е била предоставена.  

Ако използвате системата за пръв път, веднага ще ви помолят да смените 
временната парола с нова парола по ваш избор. След това ще трябва да създадете 
и потвърдите код за сигурност от 12 знака, който ще се използва всеки път, 
когато влизате в IMI.  

При всяко следващо влизане ще трябва да въведете вашето потребителско име и 
парола и да посочите три произволно избрани цифри от кода за сигурност, които 
са осветени на екрана. 

След като влезете в профила си, ще бъдете пренасочени към началната страница 
на IMI.  

2.2 Началната страница на IMI 

Когато влезете успешно в IMI, ще видите вашето контролно табло. Менюто в 
лявата част на екрана позволява: 

 Търсене на съществуващи уведомления 

 Създаване на нови уведомления 

 Изтегляне на доклади  

 Промяна на паролата и кода за сигурност 

 Управление / Преглед на данните на вашия орган 

 Преглед на данните на други органи, регистрирани за използване на IMI 

2.3 Табло 

Таблото помага за текущото управление на обмена на информация. На таблото се 
показват вашите проекти на уведомления, както и наскоро получените и наскоро 
актуализираните уведомления. За централни органи на таблото се показват и 
уведомления, за които се изисква одобрение, ако уведомленията на регионалните 
или местните органи подлежат на одобрение от координатор. 

2.4 Търсене 

Функцията за търсене в IMI ви позволява да търсите съществуващи записи в IMI 
чрез посочване на критерии за филтриране на резултатите.   

В менюто има две опции за търсене на уведомления — „Търсене на всички 
формуляри“ и „Търсене по формуляр“. Търсенето по формуляр ви позволява да 
търсите само уведомления за предварително съгласие или разрешения за 
пренасяне и предлага повече критерии за търсене.   

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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За препоръчване е да използвате опцията „Търсене по формуляр“. 

Например, ако търсите вече получено уведомление за предварително съгласие,  
изберете в менюто „Предупреждения и уведомления“ -> „Търсене по формуляр“ -> 
„Огнестрелни оръжия — предварително съгласие“.   

След това можете да посочите референтния номер на предварителното съгласие, 
ако сте го получили на хартиен носител, или страната подател и част от името на 
купувача или продавача. Имайте предвид, че за да търсите по име на купувача 
или продавача, най-напред трябва да посочите дали той е физическо или 
юридическо лице. 

2.5 Езикови преводи 

IMI предлага услуга за машинен превод на полетата със свободен текст на всички 
официални европейски езици. Можете да поискате превод на отделен коментар 
или да използвате бутона за „превод на всички“ полета със свободен текст в 
дадено уведомление на езика, на който се показва екранът. Понастоящем не се 
предлага превод на приложени документи. 
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3 Уведомления за предварително съгласие 

3.1 Правна уредба 

Когато даден орган даде на оръжейник или частно лице предварително съгласие 
за придобиване на огнестрелно оръжие от друга държава от ЕС, органът трябва 
да уведоми тази държава за това, като изпрати чрез IMI „Уведомление за 
предварително съгласие“. 

Уведомлението съдържа информацията, посочена в член 4 от Регламент (ЕС) 
2019/686, и копие от издадения документ за предварително съгласие. 

 

Държавата членка, издаваща предварителното съгласие, трябва да 
изпрати уведомлението чрез IMI на държавата, в която се намират 
огнестрелните оръжия, в срок от 7 календарни дни от издаването на 
съгласието. 

3.2 Създаване и изпращане на уведомление за предварително 

съгласие 

1. В менюто вляво щракнете върху Предупреждения и уведомления Ново 
уведомление Огнестрелни оръжия — предварително съгласие 

2. Попълнете полетата в таб Предварително съгласие: 

 Държава, в която се намират огнестрелните оръжия: тази държава ще 

получи уведомлението в IMI. 

 Сканирано копие на предварителното съгласие: тук трябва да качите 

копие от документа за предварително съгласие (обикновено във формат 

PDF). 

За тази цел щракнете върху Качване на файл и изберете вашия документ. 

 Дата на издаване: това е датата на издаване на документа за 

предварително съгласие. 

 Дата на изтичане на валидността: това е датата, на която документът за 

предварително съгласие изтича. Уведомлението в IMI ще бъде 

приключено на тази дата. 

 Национален референтен номер на предварителното съгласие: това е 

уникалният идентификатор на документа, определен от издаващата 

държава. 

 Издадено от изпращащия орган?: ако органът, изпращащ уведомлението 

в IMI, е същият като органа, издал предварителното съгласие, изберете 

„Да“; в противен случай изберете „Не“ и посочете координатите за връзка 

на издаващия орган. 

 Данни на купувача/получателя на огнестрелните оръжия 

 Данни на продавача/притежателя на огнестрелните оръжия  Най-

напред посочете дали продавачът или притежателят на огнестрелните 

оръжия е известен и следователно включен в предварителното съгласие. 

Това е така в почти всички държави членки. Ако продавачът или 

притежателят на огнестрелни оръжия е известен, неговите данни трябва 

да бъдат предоставени в IMI формуляра. 
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 Допълнителна информация: тук можете да посочите допълнителни 

сведения за предварителното съгласие. 

 

Всички задължителни полета са отбелязани с червена звездичка (*) и 

трябва да бъдат попълнени преди да можете да запазите вашия проект 

на уведомление. 

3. Когато сте готов, щракнете върху Създаване в горния десен ъгъл на 
страницата, за да създадете уведомлението. 

4. Статусът на уведомлението се променя на Проект. 

 

Когато уведомлението е със статус на проект, е възможно: 

 Редактиране на информацията 

 Проверка на таб Информация за управлението и на основните 

данни за записа, като например връзки с други уведомления. 

 Добавяне на коментари и приложения в съответния таб. 

5. Щракнете върху Изпращане. 

6. Щракнете върху Одобряване и излъчване и вашето уведомление ще бъде 
изпратено до централния орган в другата държава. 

Статусът на уведомлението се променя на Отворено за коментари до датата на 

неговото изтичане. Докато то е с този статус, както изпращачът, така и 

получателите могат да правят коментари и да прилагат документи към 

уведомлението. Добавянето на всеки нов документ или приложение задейства 

автоматично уведомление по електронната поща до всички заинтересовани 

страни. 

 

Когато уведомлението е отворено за коментари: 

 централен орган може да го препраща до регионален или местен 

орган чрез щракване върху бутон Разпространяване от лентата 

с инструменти; 

 всички заинтересовани страни могат да проверяват таб 

Получатели, за да видят кои органи са получили 

уведомлението; 

 всички заинтересовани страни могат да добавят коментари и 

да прилагат допълнителни документи към уведомлението. 

 Съдържанието на уведомлението не може да бъде променяно. 

След като дадено уведомление бъде изпратено, съдържанието му повече не може 

да се актуализира. 

 

Ако се налага да коригирате информацията в уведомлението:  

 Отворете уведомлението и щракнете върху бутон „Оттегляне“. 

Като основание посочете, че ще изпратите коригирана версия на 

уведомлението.  
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 Щракнете върху Повторно използване на данните 

Огнестрелни оръжия Предварително съгласие, за да 

създадете ново уведомление със същата информация. 

 Поправете неправилните елементи и изпратете уведомлението 

отново.  

3.3 Издаване на предварително съгласие за едни и същи оръжейници 

или частни лица  

Ако редовно издавате разрешение за предварително съгласие на една и съща 

двойка оръжейници или частни лица, можете да избегнете повторното 

въвеждане на техните данни в уведомлението в IMI, като: 

 потърсите предишно уведомление за предварително съгласие между 

същите страни чрез Търсене по формуляр, както е описано в раздел 2.4.  

 Отворете уведомлението, щракнете върху бутон Повторно използване и 

изберете Огнестрелни оръжия — предварително съгласие, за да 

създадете ново уведомление за предварително съгласие.  

 Всички данни от предишното уведомление ще бъдат копирани в новото 

уведомление — трябва само да качите копие от новия документ за 

предварително съгласие и да актуализирате раздела с данни за 

издаването.  
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4 Уведомяване за разрешително за пренасяне 

4.1 Правна уредба 

Когато даден орган издаде „разрешително за пренасяне“ на огнестрелни оръжия 
към друга държава от ЕС или „придружаващ документ“ в случай на пренасяне 
между оръжейници по смисъла на член 11, параграф 3 от Директивата за 
огнестрелните оръжия (вж. обяснението по-долу), органът трябва да информира 
държавата членка, към която се пренасят оръжията, и всички транзитни държави 
от ЕС за това чрез публикуване на „Уведомление за разрешително за пренасяне на 
огнестрелни оръжия“ в IMI. 

Уведомлението в IMI съдържа информацията, посочена в член 6 от Регламент 
(ЕС) 2019/686, и копие от издаденото разрешително за пренасяне или 
придружаващия документ.  

Преди да издаде подобни документи, въпросният орган трябва най-напред да 

провери дали е получил в IMI уведомление за предварително съгласие от 

държавата членка, към която ще се пренасят огнестрелните оръжия.  

Има три възможни сценария за предварителното съгласие: 

 то е получено чрез IMI: вж. раздел 4.2. 

 то е получено по друг път, а не чрез IMI: вж. раздел 4.3 

 то не се изисква за въпросните огнестрелни оръжия3: вж. раздел 4.4 

 

Държавата членка, издаваща разрешителното, трябва да изпрати 
уведомлението в IMI преди пренасянето на оръжията на първата 
транзитна държава или, ако няма транзитни държави членки, на 
държавата на местоназначение. 

В член 11, параграф 2 от директивата за огнестрелните оръжия (Директива 
91/477/ЕИО на Съвета) се определя процедурата за издаване на разрешително 
за пренасяне на огнестрелни оръжия към друга държава членка.   

Чрез дерогация в член 11, параграф 3 се позволява на дадена държава да издава 
разрешително на оръжейник за пренасяне до оръжейник в друга държава членка 
без предварително издадено разрешително за пренасяне, предвидено в член 11, 
параграф 2.  В такива случаи, когато даден оръжейник информира съответния 
орган, че възнамерява да извърши пренасяне, органът издава документ, който ще 
придружава огнестрелните оръжия, наричан „придружаващ документ“. 

  

                                                             
3 В съответствие с член 11, параграф 4 от Директива 91/477/ЕИО на Съвета 
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4.2 Уведомяване за разрешително за пренасяне, когато сте получили 

предварително съгласие чрез IMI 

Ако сте получили предварителното съгласие чрез IMI, следва да го използвате за 

създаване на уведомлението за разрешително за пренасяне. По този начин 

съответните данни се копират от съществуващото уведомление и не се налага да 

ги въвеждате отново.  

1. Потърсете уведомлението за предварително съгласие в IMI.  

 От менюто изберете Предупреждения и уведомления Търсене по 

формуляр  Огнестрелни оръжия — предварително съгласие. 

 Изберете критерии за търсене, като например държава на изпращане, 
номер на предварителното съгласие или име на продавача или купувача.   

 Ще видите списък с уведомления, отговарящи на критериите. Щракнете 
два пъти върху съответното уведомление за предварително съгласие, за 
да го отворите. 

2. Щракнете върху Повторно използване на данните в горния десен ъгъл на 
лентата с инструменти и изберете Огнестрелни оръжия — разрешение за 
пренасяне по член 11, параграф 2, и член 11, параграф 3. 

 

Повторното използване на данните означава, че при създаване на 

ново уведомление се копират всички съответни данни от вече 

съществуващо уведомление. 

3. Много от полетата в новия проект на уведомление вече са попълнени, като 
например данните на купувача и продавача и др. 

Въпреки това все още трябва да предоставите допълнителна информация: 

 Има ли държави на транзитно преминаване?: изберете Да или Не, 

според случая. Ако изберете „Да“, трябва да изберете една или повече 

страни от ЕС и евентуално съответните страни извън ЕС от предоставения 

списък.  

Всяка от избраните страни от ЕС също ще получи уведомлението. 

 Това уведомление се отнася до пренасяне на огнестрелни оръжия, 

основаващо се на: изберете член 11, параграф 2 или член 11, параграф 3. 

Вж. раздел 4.1 Правна уредба за повече подробности. 

 

Ако разрешителното е издадено съгласно член 11, параграф 2 от 

Директива 91/477/ЕИО на Съвета, трябва да качите „разрешителното за 

пренасяне“, а ако е издадено съгласно член 11, параграф 3, трябва да 

качите „придружаващия документ“. 

 Това уведомление се отнася до пренасяне между оръжейници?: изберете 

„Да „или „Не“.  

 Дата на тръгване и Очаквана дата на пристигане: тези полета са 

задължителни освен в случаите на пренасяне между оръжейници. 

 Дата на издаване: датата на издаване на разрешителното. 
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 Дата на изтичане на валидността: датата на изтичане на валидността на 

разрешителното за пренасяне или придружаващия документ. 

Уведомлението в IMI ще бъде приключено на тази дата.  

 Национален референтен номер на разрешителното за пренасяне: това 

е уникалният идентификатор на документа, определен от издаващата 

държава. 

 Издадено от изпращащия орган?: ако органът, изпращащ уведомлението 

в IMI, е същият като органа, издал разрешителното за пренасяне, изберете 

„Да“; в противен случай изберете „Не“ и посочете координатите за връзка 

на издаващия орган. 

 Брой на огнестрелните оръжия: брой на оръжията, за които е издадено 

разрешение в приложения документ. 

 Брой на основните компоненти: в това отделно поле може евентуално да 

се посочи броят на основните компоненти, които се пренасят. 

 Предварително съгласие: в този случай изберете получено чрез IMI. 

Документът за предварително съгласие, включен в първоначалното 

уведомление в IMI, автоматично ще бъде включен в това уведомление. 

4. Когато сте готов, щракнете върху Създаване в горния десен ъгъл на 
страницата, за да създадете уведомлението. 

5. Статусът на уведомлението се променя на Проект. 

 

Когато уведомлението е със статус на проект, е възможно: 

 Редактиране на информацията 

 Проверка на Информацията за управлението за сведения като 

например връзката към първоначалното уведомление за 

първоначално съгласие. 

 Добавяне на коментари и приложения в съответния таб. 

6. Щракнете върху Изпращане. 

7. Щракнете върху Одобряване и излъчване и вашето уведомление ще бъде 
изпратено до централния орган в държавата на местоназначение и 
транзитните държави от ЕС. 

Статусът на уведомлението се променя на Отворено за коментари до датата на 

неговото изтичане. 

 

Когато уведомлението е отворено за коментари: 

 централен орган може да го препраща до регионален или местен 

орган чрез щракване върху бутон Разпространяване от лентата 

с инструменти; 

 всички заинтересовани страни могат да проверяват таб 

Получатели, за да видят кои органи са получили 

уведомлението; 

 всички заинтересовани страни могат да добавят коментари и 

да прилагат допълнителни документи към уведомлението. 
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След като дадено уведомление бъде изпратено, съдържанието му повече не може 

да се актуализира. 

 

Ако се налага да коригирате информацията в уведомлението:  

 Отворете уведомлението и щракнете върху бутон „Оттегляне“. 

Като основание посочете, че ще изпратите коригирана версия на 

уведомлението.  

 Щракнете върху Повторно използване на данните -> 

Огнестрелни оръжия — разрешение за пренасяне по член 11, 

параграф 2, и член 11, параграф 3, за да създадете ново 

уведомление със същата информация 

 Поправете неправилните елементи и изпратете уведомлението 

отново.  

  



Уведомяване за разрешително за пренасяне 

 13 

 

4.3 Уведомяване за разрешително за пренасяне, когато не сте 

получили предварително съгласие чрез IMI 

Държавите членки са длъжни да уведомяват за предварителното съгласие чрез 

IMI в срок от 7 календарни дни от датата на издаване. Ако получите 

предварително съгласие по друг път, като например на хартиен носител, и не сте 

получили уведомление в IMI с приложено копие от предварителното съгласие, 

трябва да се свържете с органите в другата държава членка и да ги помолите 

да изпратят уведомление чрез IMI.   

Възможно е да ви се наложи да издадете разрешителни за пренасяне, за които 

предварителното съгласие е издадено преди влизането в сила на задължението 

за уведомяване чрез IMI, т.е. преди 3 септември 2019 г. В тези случаи ще издадете 

разрешителното за пренасяне въз основа на предварително съгласие, получено 

извън IMI. Следвайте стъпките по-долу, за да създадете уведомлението и да 

качите копия от предварителното съгласие и разрешителното за пренасяне или 

придружаващия документ. 

1. В менюто вляво щракнете върху Предупреждения и уведомления Ново 
уведомление Огнестрелни оръжия — разрешение за пренасяне по член 
11, параграф 2, и член 11, параграф 3. 

2. Продължете от стъпка 3 в раздел 4.2 по-горе, като попълните всички полета в 
уведомлението. Освен това ще трябва да: 

 изберете държава на издаване (вашата държава) и държава на 

местоназначение; 

 изберете получено по друг път за поле Предварително съгласие; 

 качите вашия документ за предварително съгласие; 

 предоставите данни за купувача/получателя на огнестрелните оръжия; 

 предоставите данни за продавача/притежателя на огнестрелните 

оръжия. 

4.4 Уведомяване за разрешително за пренасяне, когато не се изисква 

предварително съгласие 

Можете да се запознаете със списъците на огнестрелни оръжия, за които не се 

изисква предварително съгласие в IMI, за да определите дали някои огнестрелни 

оръжия могат да бъдат пренесени на територията на друга държава членка без 

нейното предварително съгласие. 

Когато се пренасят огнестрелни оръжия, за които не се изисква предварително 

съгласие от държавата членка на местоназначение, направете следното:  

1. В менюто щракнете върху Предупреждения и уведомления Ново 
уведомление Огнестрелни оръжия — разрешение за пренасяне по член 
11, параграф 2, и член 11, параграф 3. 

2. Продължете от стъпка 3 в раздел 4.2 по-горе, като попълните всички полета в 
уведомлението. Освен това ще трябва да: 

 изберете държава на издаване (вашата държава) и държава на 

местоназначение; 
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 изберете не се изисква за тези огнестрелни оръжия, за които е 

съобщено съгласно член 11, параграф 4 от Директива 91/477/ЕИО на 

Съвета за поле Предварително съгласие. Полето за качване на 

предварителното съгласие няма да бъде показано. 

 предоставите данни за купувача/получателя на огнестрелните оръжия; 

 предоставите данни за продавача/притежателя на огнестрелните 

оръжия. 
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5 Списък на огнестрелните оръжия, за които не се 
изисква предварително съгласие 

5.1 Правна уредба 

В член 11, параграф 4 от директивата за огнестрелните оръжия се посочва, че 
всяка държава членка предоставя на останалите държави членки списък на 
огнестрелните оръжия, които могат да бъдат пренасяни на нейна територия 
без предварително съгласие. 

В IMI е създадено хранилище за удобно съхраняване и консултиране на тези 

списъци, както е предвидено в член 5 от Регламент 2019/686. 

Всяка държава членка трябва да добави един-единствен запис в хранилището.  

 

Този запис трябва да бъде добавен в хранилището преди началото на 
обмена на информация в тази област на 3 септември 2019 г. 

5.2 Как да добавите запис в хранилището 

1. Щракнете върху Хранилища и регистри Създаване на елемент в менюто. 

2. Попълнете задължителното поле Държава членка, като изберете вашата 
страна. 

3. Ако са налице огнестрелни оръжия, които могат да бъдат прехвърляни към 
вашата държава без предварително съгласие, можете да:  

 въведете тези оръжия в списъка ръчно едно по едно, като щракате 
върху „Add“ (Добавяне) и попълвате данните за всяко от тях; или 

 приложите документ, в който са изброени те.  

В противен случай посочете, че всички огнестрелни оръжия подлежат на 
предварително съгласие. 

4. Когато сте готов, щракнете върху Създаване в горния десен ъгъл на 
страницата, за да създадете уведомлението. На този етап все още можете да 
редактирате информацията. 

5. Когато се уверите, че предоставената информация е пълна и вярна, щракнете 
върху Активиране. Вашият запис вече е достъпен за всички държави членки. 
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6 Ресурси 

УЕБСАЙТ НА IMI: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

НАЦИОНАЛНИ IMI КООРДИНАТОРИ: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_bg.htm 

БЮРО ЗА ПОМОЩ ЗА IMI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_bg.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

