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Министерството на външните работи на Република България поднася
своите почитания на дипломатическите мисии и представителствата на
международните организации, акредитирани в Република България и, във
връзка с често задавани въпроси относно конкретните параметри на
огнестрелните оръжия, които могат да бъдат носени и употребявани по
време на охрана на чуждестранни официални делегации в Република
България, има честта да предостави следната информация:
Редът за издаване на разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях е регламентиран в Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/.
Съгласно разпоредбите на чл.6, ал.2 от ЗОБВВПИ за служебни цели –
охрана на собствеността, за самоотбрана, както и за други разрешени
дейности, в Република България могат да бъдат носени и употребявани
следните видове оръжие:
- късоцевни огнестрелни оръжия – пистолети и револвери с дължина на
цевта до 30 см и до 100 броя боеприпаси за всеки калибър и модел
огнестрелно оръжие;
- дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, която е с
дължина под 51 см и до 50 броя боеприпаси за всеки калибър и модел
огнестрелно оръжие.
Съгласно разпоредбите на чл.5, ал.1, т.2, 4 и 5 от Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, е забранено
носенето и употребата на автоматични огнестрелни оръжия, боеприпаси с
експанзивно, бронебойно, експлозивно или запалително действие, както и
куршуми за тях. По смисъла на ЗОБВВПИ „автоматично огнестрелно оръжие”
е огнестрелно оръжие, което след всеки произведен изстрел се презарежда
автоматично и което може с едно натискане на спусъка да произведе серия
от няколко изстрела.
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Министерството на външните работи на Република България се
ползва от случая, за да поднови на дипломатическите мисии и
представителствата на международните организации, акредитирани в
Република България, уверенията в отличната си към тях почит.

