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Предложение за промяна на НАРЕДБА № Iз-1031 от 2011 г.
С изменението на ЗОБВВПИ, обнародвано в бр. 37 на ДВ от 07.05.2019 г., се създаде нова алинея 5
към чл. 4, определяща като огнестрелно оръжие по смисъла на закона копията на оръжия по чл. 4,
ал. 2, т. 3, б. а) и б), т. е. които са преднозарядни или с разделно пълнене. Същевременно, в чл. 6,
ал. 3, т. 4 и 5 е запазена редакцията на Закона, обнародвана в ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от
25.09.2012 г., която изисква тези оръжия да бъдат обезопасени по реда на чл. 91, ал. 3, като
условията и редът за това са определени с Наредба № Iз-1031 от 15 април 2011 г. за реда за
обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за
културни цели и колекциониране, в сила от 11.07.2011 г. Към момента на приемане на тази наредба,
както оръжията по смисъла на 4, ал. 2, т. 3, така и копията на такива оръжия, не се считат за
огнестрелни оръжия по смисъла на закона, и именно поради това в наредбата се разглеждат реда
и начина за обезопасяване единствено на патронни оръжия. Поради конструктивните особености
на преднопълнещите оръжия и оръжията с разделно пълнене, предвиденият в наредбата ред за
обезопасяване при съхраняване с цел колекциониране е неприложим, поради което следва да
бъдат направени съответните корекции и тези оръжия да бъдат изключени от предвидения ред за
обезопасяване на патронните оръжия, още повече че понятията „патронник”, „затвор”, „бойна
игла” и др. са неприложими при преднопълнещите оръжия. За да бъде осъществено сработване по
предназначение, за тях не е необходим унитарен боеприпас - патрон, а цял набор от различни
компоненти – специално обработен с химически вещества фитил, кремък или капсул, димен барут,
обтуратор и проектил, както и специални технически познания за процеса на зареждане. Това прави
този тип оръжия със значително по-ниска обществена опасност от патронните оръжия и рискът от
случаен или неправомерен изстрел с такова оръжие е много нисък. Освен това, при условие че
оригиналните преднопълнещи оръжия от деветнадесети век не се считат за оръжия по смисъла на
чл. 4, ал. 2, т. 3 от Закона, и за тях няма изискване за обезопасяването им, няма логика копията на
преднопълнещите и оръжията с разделно пълнене по чл. 4, ал. 5, които имат същата конструкция
като оригиналните, да бъдат обезопасявани при съхраняването им с цел колекциониране, още
повече че такова обезопасяване би довело до необратимо увреждане на оръжието, предвид
конструктивните особености на преднозарядните оръжейни цеви. Обезопасяването за културни
цели по посочения в Раздел ІІІ от Наредбата начин, също е неприложимо при преднопълнещите
оръжия и тези с разделно пълнене, поради следните причини: Преднопълнещите оръжия, както и
тези с разделно пълнене (основно револвери или заднопълнещи кремъчни и капсулни оръжия,
биват основно три категории: - Фитилни оръжия – при тях запалването на иницииращия барутен
заряд става с тлеещ фитил, ръчно поднесен към подсипа или поставен на механизъм, като през
отверстие в задната част на едностранно запушена цев той подпалва основния барутен заряд; Кремъчни оръжия – при тях запалването на иницииращия заряд се осъществява чрез сноп искри,
предизвикан от триене или удар на огнивото на механизма с кремък, като конструкцията на цевта
е сходна с тази на фитилните оръжия. - Капсулни (перкусионни) оръжия – при тях запалването на
основния заряд се извършва директно от искра, предизвикана чрез удар върху капсул, поставен на
специална тръбичка – пистон, монтиран в задния край на цевта. Зареждането и на трите категории
оръжия се извършва посредством изсипване на определена доза димен барут в дулото на цевта,
поставяне на обтуратор от плат, хартия или кожа, дотикване със специална стоманена или дървена

пръчка – шомпол, на обтуратора до дъното на цевта, чрез което барутния заряд се запресова в
задния край на цевта, след което се поставя в цевта откъм дулото снаряда (проектила) – единичен
куршум, или определено количество сачми, при необходимост се поставя отново обтуратор, и с
няколко удара на шомпола те се запресоват към барутния заряд. За да се произведе изстрел, се
поставя на подсипа определено количество иницииращ заряд от по-ситен димен барун, или на
пистона се поставя капсул, взвежда се петлето с фитила или кремъка, съответно чукчето, и
посредством спусъка се предизвиква сработването на механизма, като се произвежда изстрел. При
кремъчните и капсулни оръжия с разделно пълнене принципът на работа е същия, но те са
усъвършенствани чрез специално монтирани клапи, които отварят цевта отзад и спомагат за побързото им зареждане с барут и снарядяване, като могат да се използват и фишеци –
предварително подготвени и опаковани с хартия барутен заряд и куршум. Особена категория
такива оръжия са преднозарядните капсулни револвери от средата на 19 в., при които барабанът
се пълни разделно отпред с барут и куршум, а на всяко гнездо отзад е монтиран пистон за
закрепване на капсула. Когато тези оръжия се използват за културни цели, механизмът за пълнене
е същия, но се поставя само обтуратор, без да се поставя снаряд, и при изгарянето на барутните
газове при изстрел, той напуска цевта и предизвиква шумов ефект. За да бъде заредено оръжието
и да бъде произведен безопасен халосен изстрел, е необходимо каналът за цевта да бъде
абсолютно проводим, поставянета на каквито и да било щифтове, отвори и препятствия, от една
страна правят зареждането с шомпол невъзможно, а от друга страна при изстрел дори само с
халосен заряд създават опасност от повишаване на налягането в цевта и разрив на задната и част,
често с фатални последици за стрелящия. Световната практика при провеждане на реконструкции
на исторически събития не познава начин за обезопасяване на преднопълнещи оръжия, тъй като
безопасното произвеждане на халосен изстрел само с обтуратор от хартия изисква пълна
функционалност на всички части и механизми на оръжието. В България провеждането на такива
реконструкции с преднопълнещи оригинални оръжия, както и с техни копия, има повече от 20
годишна история, и благодарение на добрите предварителни инструктажи и спазването на строга
дисциплина, досега няма регистрирани инциденти, довели до увреждането на здравето на
реконструкторите или публиката. Предвид гореизложеното, предлагаме при промяната на Наредба
№ Iз-1031 от 15 април 2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по
предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране, в нея да бъде
уточнено, че редът за обезопасяване на оръжията за колекциониране и за културни цели съгласно
чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от ЗОБВВПИ не се прилага за копията на преднопълнещите и оръжията с разделно
пълнене по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗОБВВПИ, а именно – копията на оръжия по чл. 4, ал. 2, т. 3, б.
а) и б) от Закона.

