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ЯВЛЕНИЕТО ИЗСТРЕЛ 
 

 
За да изясним явлението изстрел е необходимо да се обърнем към теорията 

на вътрешната и външна балистика. 

Изстрелът представлява процес на много бързо превръщане на химичес-

ката енергия на барутния заряд на патрона отначало в топлинна енергия, а след 

това в кинетична енергия на движението на куршума. 

Изстрел се нарича явлението на излитането на куршума от канала на цевта 

при дулния срез на стрелковото оръжие под действието на енергията на барутните 

газове. Това явление се характеризира със следните особености: 

- голяма величина на налягането на барутните газове (200-300 и повече 

МРа); 

- висока температура на барутните газове (2500 0С); 

- малка продължителност на явлението (0,001-0,06 s); 

- горенето на барутния заряд се извършва в бързо изменящ (увеличаващ) 

се обем. 

 
Разположение на патрона в патронника 

 

Как протича изстрела при стрелба със стрелково оръжие? За да се 

произведе изстрел е необходимо: 

- да се вкара патрона/cartridge в патронника; 

- надеждно да се затвори канала на цевта със затвора/bolt; 

- да се натисне спусъка. 

При това се извършват следните действия: 

- под действието на ударно-спускателния механизъм, ударникът/firing pin 

нанася удар по капсул-възпламенителя на патрона; 

- ударният състав на капсул-възпламенителя се възпламенява; 

- огневият лъч през отворите в дъното на гилзата прониква в нея и 

възпламенява барутния заряд;  

- образуваните барутни газове се увеличават в обема на гилзата, при това 

се увеличава и налягането им; 

- газовете се разпространяват във всички посоки и осъществяват налягане 

върху дъното и стените на гилзата, както и върху куршума; 
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ПАТРОНИ ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ 
 

Патроните за стрелково оръжие са с калибър до 20 mm, като куршумът 
няма центриращи удебеления или водещи пояси. Над калибър 20 mm започват 
артилерийските изстрели за артилерийска материална част (АМЧ). 

Боеприпасите за стрелково оръжие се наричат оръжейни патрони. Те са с 

унитарна конструкция, при която основните и допълнителни елементи на патрона 

са съединени в едно цяло чрез гилзата. Трябва да отбележим, че думата „патрон“ 

има и други значения в българския език. 

 
Компоненти на унитарен и ловен патрон 

куршум-bullet, сачми-shot, ловен куршум-slug, барутен заряд–powder charge, гилза-

case, основа на гилзата-brass head, капсул-възпламенител-primer, прокладка-wad 

 

Съвременните оръжейни патрони в този им вид идват като смяна на 

несъвършените книжни такива в средата на 19-ти век. През 1861 година се 

появява патронът с централно възпламеняване (с капсул-възпламенител в средата 

на дъното на гилзата). За век и половина от тогава унитарният оръжеен патрон 

претърпява множество изменения и нововъведения, като повечето от тях са във 

вътрешното му съдържание, докато външно съвременните патрони малко се 

различават от тези през 19-ти век. Куршумът следвайки своя път на еволюция е 

подлаган на огромно количество експерименти, което се отразява на множеството 

видове съществуващи куршуми. 
 

Към съвременните патрони се предявяват следните изисквания: 
 

- достатъчна мощност и високи балистични характеристики (начална 

скорост и дулна енергия на куршума, настилност на траекторията); 

- необходимо поразяващо действие по целта, обезпечавано от патрона в 

съчетание с характеристиките на цевта; 

- групираност на попаденията; 

- пълно и ефективно изгаряне на барутния заряд до излитането на куршума 

от дулния срез на канала на цевта; 

- безотказна работа във всякакви условия; 
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СТРЕЛКОВИ ПАТРОНИ В ХАРТИЕНА ГИЛЗА 
 

 
 

В днешни времена стрелбата с оръжия с предно пълнене все още е много 

популярна. Съществува и международна федерация на любителите за стрелба с 

оръжия с предно пълнене, използващи книжни патрони. 

В продължение на много години оръжието с предно пълнене се зарежда по 

следния начин: 

- от барутницата в цевта се насипва определено количество барут; 

- с помощта на шомпол се вкарва в цевта куршум, обвит в парче кожа или 

омаслена хартия за уплътняване; 

- насипва се запалния барут; 

- взвежда се запалния механизъм (фитил, метално колелце или от кремък). 

За изпълнението на тези дейности се губели около 2-3 минути. В тъмно 

време и при неблагоприятно време процесът на зареждане много се е  затруд-

нявал, а при силен вятър и дъжд стрелбата ставала невъзможна. 

Изобретените в 1530 година патрони в книжна гилза, усъвършенствани 

през 1630 година, а около 1670 година намират широко приложение в евро-

пейските армии. Използването на патрони с хартиена гилза позволило да се 

повиши скорострелността на оръжията до 1-2 изстрела в минута, да се съкратят 

операциите при пълненето му и се намали количеството на стрелковото  
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ПОРАЗЯВАЩО ДЕЙСТВИЕ НА ПАТРОНИТЕ 

 ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ 
 

Поразяващото действие на бойните патрони с обикновен куршум (със 

стоманен или оловен сърдечник или без сърдечник) се изразява в попадение в 

живата сила на противника, намираща се на открито или зад леки укрития от 

полеви тип. Получава се рана в плътта, която се характеризира с канал на раната, 

предизвикан от проникването на куршума. Искаме или не патроните за стрелково 

оръжие са предназначени да убиват или тежко (леко) да нараняват. Това води до 

смърт или нараняване на противника. 

Днес се произвеждат и куршуми с повишено действие по противника - 

експанзивни, с мек връх, сплескващ се при среща с целта, такива, които изместват 

центъра на тежестта си при среща с преграда и започват да се превъртат и други. 

Всички те нанасят по-тежки рани. 

Патроните имат и други действия: 

- пробивно при бронебойните куршуми, поради което се използват за 

стрелба по леко бронирани цели на противника; 

- запалително; 

- трасиране по траекторията с цел наблюдение движението на куршума по 

нея и коригиране на стрелбата. 

Най-често са разпространени комбинираните патрони - бронебойно-

запалителни, бронебойно-трасиращи и бронебойно-запалително-трасиращи. Тук 

можем да отнесем и спомагателните пристрелочно-целеуказателни патрони. 

От бойния патрон, използван срещу живата сила на противника, се изисква 

гарантирано и практически мигновено  извеждане на целта извън строя при 

попадение. Това не е задължително да бъде смърт - тежко раняване с поразяване 

на важни вътрешни органи и нервната система също не позволяват на противника 

да продължи бойните действия. Същевременно практиката изобилства с примери, 

когато човек, получил по същество смъртоносно раняване, продължава да действа 

още известно време. За това като главно качество се приема не убиващото, а 

спиращото действие на куршума. Действието на куршума се изразява със силата 

на прекия удар на участъка на среща с целта и на стените на канала на раната и 

страничното действие зад предела на канала в тъканите, намиращи се на различно 

разстояние от мястото на преминаване на куршума. В резултат на прякото 

действие на куршума се образува канала на раната. В зависимост от неговия 

характер различаваме следните наранявания: разрушение и откъсване на част от 

плътта на тялото, прострелни (куршума влиза и излиза), слепи, частично слепи 

или частично прострелни, странични-касателни, касателно-слепи и ударни (счуп-

вания). Разрушения и откъсвания при изстрели от ръчно огнестрелно оръжие се 

срещат рядко. 

Прострелни са раните, при които канала на раната съединява входното и 

изходното отверстия. В този случай куршумът излиза от тялото и не остава в 

канала. 

Слепите рани започват с входно отверстие и завършват в дълбочина на 

тялото, а куршумът остава в края на канала на раната. 
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПАТРОНИТЕ ЗА СТРЕЛКОВО 

ОРЪЖИЕ 
 

С цел обезпечаване най-голяма ефективност на стрелковото оръжие при 

изпълнение на целия комплекс от задачи, възлагани му в съвременните условия на 

боя, различният характер на целите и степен на уязвимост, е създадено голямо 

разнообразие на използваните патрони за него. Те се различават помежду си не 

само заради вида на оръжието и неговото предназначение, но и по калибърът на 

куршума, характерът на неговото действие и особеностите в устройството и 

конструкцията на патроните като цяло и на съставляващите ги елементи. 

Днес съществуват няколко признака, по които се класифицират патроните 

за стрелково оръжие. 

Според мястото на използването им се делят на: 

- армейски (войскови); 

- полицейски; 

- за граждански цели. 

 

Според назначението им биват: 

- бойни; 

- служебни; 

- граждански (спортни, ловни); 

- спомагателни; 

- учебни. 

 

Бойните патрони служат за поразяване на живата сила и материалните 

средства на противника, а също така за решаване на други задачи в хода на 

бойните действия (за запалване на намиращите се на открито или зад лека броня, 

както и в укрития от полеви тип, горивни материали, за борба с леко бронирани 

средства, за целеуказване, коригиране на огъня и сигнализация). 

Към спомагателните се отнасят халосните, проверочните (контролните), 

образцовите, спортно-тренировъчните, смазващите и с усилен заряд (с високо 

налягане). 

   

 

От горе на долу: 7,92х57 mm 

халосен Mauser 33, 7,92х57 mm   

пушечен гранатометен Mauser с 

удължена гилза и 7,92х57 mm   

пушечен гранатометен Mauser с 

дървен куршум 

 

 
 

Учебните патрони се използват за обучение чрез зареждане (разреждане) и 

произвеждане на изстрел при тренировки с бойно и учебно оръжие. В тях няма 

барутен заряд, а капсулът е разбит. Имат по-плътно закрепване на куршума към 

дулцето на гилзата. 
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КАЛИБЪР НА ПАТРОНИТЕ ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ 
 

Калибър на патроните за нарезно стрелково оръжие се нарича диаметъра 

на канала на цевта, измерен в различни мерни единици. 

В повечето страни калибърът се измерва като диаметър между две 

срещуположни полета / Lands на канала на цевта. 

В някои страни калибърът се измерва като диаметър между два 

срещуположни нареза / Grooves на 

канала на цевта. 

Съществува и трети способ 

на измерване - по срещуположните 

един на друг нарез и поле на канала 

на цевта или по диаметъра на 

куршума. 

Така например калибъра на 

патрона 9х18 за пистолет “Мака-

ров” измерен по единия способ е 9 

mm, а по другия 9,2 mm. 

В много от страните калибърът се измерва в милиметри, като цяло число 

или с точност до стотни от милиметъра. Например: 5,45 mm, 5,56 mm, 7,62 mm. 

За по-голяма практическа прецизност на означението на патроните и 

възможност за по голяма точност при тяхното сравняване в означението се 

включва и дължината на гилзата на патрона в милиметри. Например: 7,62 х 39,  

5,45 х 39, 5,56 х 45, 7,62 х 54 или 7,62 х 51 mm. 

За пояснение вида на патрона, куршумът или особености в конструкцията 

на гилзата, след изписания калибър на патрона се добавят букви, които имат 

различно значение. Например: 7,62 х 54 R (Rimmed), 10 mm AUTO, .45 ACP и т. н. 
 

В САЩ калибърът се измерва в стотни от дюйма (inch), при това 1 дюйм =  

1 inch = 2,54 cm = 25,4 mm. 

Във Великобритания калибърът се измерва в хилядни от дюйма (inch). 

При това и в двата случая нулата пред точката на означението не се 

поставя. Например: 12,7 mm = .50 (САЩ) = .500 (Великобритания). 
 

До 1917 година в Русия калибърът се измерва в линии. 1 линия = 1/10 

дюйма. Например: 7,62 mm = 3 линии (3х2,54 mm (0,254 cm) = 7,62 mm). За това 

7,62 mm пушка на капитан Мосин в Русия се нарича „трилинейка“. 

В миналото калибърът се е измервал и в точки, като 1 точка = 0,254 mm. 

Например 1 дюйм = 10 линии = 100 точки. 

Калибърът на гладкоцевното стрелково оръжие от 4 до 32, следвайки 

традицията до сега се измерва по броя на кръглите (равни на калибъра на цевта) 

сачми, отляти от един английски търговски фунт чисто олово равен на 453,59 g. 

Именно от търговски фунт, тъй като съществува и аптекарски фунт, който е равен 

на 373,2 g. Ако от 1 фунт олово се получат 12 броя калибрени сачми, то калибърът 

на оръжието е 12-ти калибър, ако са 16 – 16-ти калибър. Колкото по-голямо е 

числото, обозначаващо калибъра, толкова по-малък е диаметъра на канала на 

цевта. 
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ВИДОВЕ КУРШУМИ 
 

  Към патроните за стрелково оръжие са разработени и произведени много 

видове куршуми, особено за ловното и спортното оръжие. Тук ще разгледаме само 

основните видове куршуми, а по-подробна информация може да се получи от 

списъка с обозначенията на куршумите за стрелково оръжие. 

 

  
Куршум – основна част на патрона, 

която поразява целта 

Куршумите по външното си 

очертание имат челна част (наречена 

още оживална), средна (водеща) част и 

задна част най-често с формата на пре-

сечен конус. Някои куршуми (револ-

верни, пистолетни и др.) нямат задна 

част. 

Формата на челната част на куршума и височината ѝ се подбират така, че 

да се получи най-малка стойност на силата на съпротивлението на въздуха и да се 

осигури достатъчна устойчивост на куршума при полета. Обикновено челната 

част на куршума има оживална форма. 

Предназначението на водещата част е да осигурява въртеливо движение на 

куршума и за обтюрация на барутните газове при движението на куршума в 

канала на цевта. 

Куршумите се делят на обикновени и специални. С изключение на 

трасиращите и пистолетните те имат на водещата си част пръстеновидно улейче. 

В него се валцува (притиска) отворът на гилзата, с което се осигурява надеждно 

съединяване на куршума с гилзата. 

Конструкцията, формата и теглото на куршумите зависи от предназ-

начението и далекобойността им. При револверните и пистолетните куршуми 

челната част е закръглена или притъпена. Те нанасят силен удар по целта и имат 

голямо възпиращо действие, отдавайки цялата си енергия, но бързо губят 

скоростта си по траекторията. При по-мощните патрони се използват островърхи, 

удължени куршуми с по-добра аеродинамика. 

Куршумите се делят на леки и тежки според съотношението на теглото им 

спрямо площта на най-голямото им напречно сечение (съответно до 22 g/сm2 и над 

25 g/сm2). 

Малокалибрените високоскоростни патрони имат по-настилна траектория 

и осигуряват по-голяма вероятност за попадение в целта на разстояние до 400-500 

m. 

Обикновенните куршуми се състоят от 

биметална обвивка, стоманена или оловна 

сърцевина (сърдечник) и оловна ризница в 

куршумите със стоманена сърцевина. 

Обвивката служи за придаване на 

необходимата форма на куршума, за монтиране на 

ризницата и сърцевината и за сигурно водене на 

куршума в канала на цевта. Тя е изработена от 

студено валцувана нисковъглеродна стомана, 

покрита от двете страни с тънък слой медна сплав – 
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ВИДОВЕ ОСНОВИ (ДЪНА) НА КУРШУМИТЕ 

Основата (дъното) на куршума може да бъде: плоска основа (FB), основа 

във форма на чиния (DB), основа във форма на купа/чаша (CB), с кухина в 

основата/дъното (HB), основа във форма на пета (heel base bullet), с конусна 

обтекаема задна част (BT), както и с конусна обтекаема задна част с отстъп (RBT).  

 

•  с плоскa основа/дъно (Flat Base - FB) - най-

често срещанaта и е дизайн „по подразбиране“, когато 

не се споменава друга конструкция за куршум с 

обвивка (FMJ).  

 

 

 

 
•  с основа/дъно във форма на чиния (Dish Вase - 

DB)  - обикновено се използва за осигуряване на много 

слабо разширяване на куршума навън по време на 

изстрел, чрез векториране на малък компонент от 

налягането на газовете под лек ъгъл към централната 

линия на куршума. Това  спомага за „запечатване“ на 

цевта. Има малък или почти никакъв ефект върху 

точността. Куршумите с основа във формата на чиния 

имат малка вдлъбнатост, преминаваща от ръб до ръб без марж (поле) и 

обикновено използват радиус няколко пъти диаметъра, за да се получи много 

плитка крива, обикновено по-малка от 1/10 от калибъра на куршума, 

 

• с основа/дъно във форма на купа/чаша 

(Сup Вase - СВ) - типична за оловните куршуми, но 

може да се използва и за облечен куршум (FMJ). Тя 

е кухина с радиус, дълбочината на която е по-малка 

от половината калибър, започвайки с марж/margin 

от .010 до .030 inch (обикновено около .020) от ръба 

на куршума (В). Маржът (полето) дава на куршума 

по-голяма устойчивост на разширение в дулния 

срез и е проектиран в зависимост от очаквания 

обхват на дулното налягане при различните калибри. По-дебелите маржове 

(полета) работят най-добре при къси цеви и снаряжения за високо налягане, 

тънките маржове (полета) работят най-добре при по-дълги цеви и снаряжения за 

по-ниски налягания. Проблемът с много тънкия маржин (поле) и високо налягане 

в дулния срез е, че в момента, в който цевта се „отвори“ от куршума, минаващ 

през дулния срез на цевта, налягането се поддържа моментно само от тънките 

стени на основата на куршума, при което налягането може да разшири основата на 

куршума прекомерно, дори до точката на разцепване на части. 
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ВИДОВЕ ПРОФИЛИ (КОНТУРИ) НА ВЪРХА НА КУРШУМА 
Контурът на върха на куршума може да бъде: с тангенциален оживал, с 

пресечен (secant) оживал, с елипсовиден оживал и във формата на конус.  

• с връх „тангенциален оживал“ (Spitzer – 

немски термин, която означава остър връх) - специален 

случай на пресечен оживал (secant ogives), където 

ъгълът, свързващ носа и  водещата част е нула. Това 

означава, че всички върхове на куршуми, които 

използват участък или дъга от кръг, като основната 

форма на оживала е пресечена, но запазваме допира-

телната или името на spitzer за един специален случай 

на нулев ъгъл на прехода. Куршумът Spitzer е 

конструиран на хартия чрез изтегляне на две дъги, като 

радиусът на всеки от тях е идентичен и е посочен в 

„калибър“. Куршумите тип spitzer и полу-spitzer имат остър връх и плоска 

основа/дъно. Върховете на Spitzer куршуми са силно заострени, минимизират 

въздушното съпротивление и затова летят по „плоска“ (по-малко извита) 

траектория от куршумите с тъп връх. Не 

инициират експанзия толкова както такива с пло-

сък или кръгъл връх. Тангенциалният оживал 

(Spitzer) се обозначава в 

калибри с радиус, като 2-

S, 6-S или 10-S. Това 

означава, че дължината 

на радиуса на дъгата е 2 

калибъра, 6 калибъра или 

10 калибъра. Тангенциалният оживал е най-популярната и обща форма на връх на 

куршум и е математически лесен за описание и създаване на хартия. При 

проектирането на куршума не бива да се забравя за дебелината на обвивката, 

която предотвратява затварянето на върха на куршума до остър връх. Ако 

обвивката има дебели стени 0,035 inch, тогава абсолютното минимално затваряне 

на върха ще бъде 0,070 inch, но по-вероятно да бъде от 0,091 до 0,105 inch (А), 

    

Калибър .308 155 grain, тангентен оживал с R от 6D (Spitzer куршум) 
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ТИПОВЕ ВЪРХОВЕ НА КУРШУМИ 

Типовете върхове на куршума могат да бъдат: отворен тип връх (Open Tip - 

OT), оловен връх (Lead Tip - LT), връх с отворен глух отвор (Open Тip Hollow 

Point - OTHP) и връх от олово с глух отвор (Lead Tip Hollow Point -LTHP).    

• тип „отворен връх“ (Open Tip - OT) - резултат само от поставянето на 

сърдечника под обвивката. Той понякога се нарича връх с глух отвор, но това не е 

правилното наименование. Можете да имате отворен връх 

с глух отвор, връх от олово с глух отвор, отворен връх без 

глух отвор или връх от олово без глух отвор. Но не 

можеш да имаш връх от олово с отворен тип връх. Това е 

противоречие.  За да направите един куршум с връх 

отворен тип, ще имате нужда от сърдечник, който пасва 

на идентификационния номер на конкретната обвивка, 

която планирате да използвате, на разстояние от отвора, 

където оловото най-накрая ще бъде компресирано/набито. Това означава, че 

обвивка с дебелина на стените от 0,035 inch, отнема 0,70 inch от калибъра, така че, 

ако куршум от .308-ми калибър, обвивката вероятно ще бъде .306, преди да се 

постави сърцевината (обвивката се разширява във времето когато се поставя 

сърцевината преди размерът окончателно да бъде оформен). Отнемайки 0,70 от 

.306, вече има вътрешен диаметър от .236 inch, в който може да се постави 

оловото,   

 

                                                                                                                                  

• тип „оловен връх“ (Lead Tip - LT) -  наричан още 

„мек връх“ (soft point). Сърдечникът е по-дълъг от 

обвивката, или когато се оформи оживала/ogive, 

оловният връх излиза извън обвивката,  

 

 

• тип „връх с отворен глух отвор“ (Open Tip Hollow Point - OTHP) -  

направен е чрез използване на специален сърдечник, който пасва на обвивката / 

jacket ID, но има конусна проекция.  Куршумите с връх тип отворен глух отвор HP 

могат да бъдат снарядени с пластмасова сфера, за да 

се направи експанзията по-мощна при удар. При удар 

на куршума в целта, въздухът зад сферата се сгъстява, 

принуждавайки обвивката и сърдечника да се 

разширят или дори да експлодират. По-контролирана 

експанзия/разширение може да се постигне чрез 

пълнене на глухия отвор с грес, течност или дори с 

течен прах от волфрам,   
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ОЗНАЧЕНИЯ НА КУРШУМИТЕ И КРАТКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Вall – обикновен куршум с оловен/стоманен сърдечник, 

T (Tracer) – трасиращ куршум,    

AP (Armor-Piercing) – бронебоен куршум, 

AP-T (Armor-Piercing-Tracer) – бронебойно-трасиращ куршум, 

AP-I (Armor-Piercing-Incendiary) - бронебойно-запалителен куршум, 

API-T (Armor-Piercing Incendiary Tracer) – бронебойно-запалителен 

трасиращ куршум със стоманен сърдечник (BZT), 

    

HEIAP (High Explosive Incendiary Armor-Piercing) – осколочно-

запалителен бронебоен куршум (с комбиниран между осколъчен и бронебоен 

ефект). Той е съвременна версия на бронебоен куршум. Боеприпасът може също 

да бъде наречен semi-armor-piercing high-explosive incendiary (SAPHEI). Не бива 

да се причислява към снарядите за  оръдия/гаубици или с гранати с предпазителни 

устройства (взриватели/запалки). Основната цел на този боеприпас е проник-

ването през броня с по-добър поразяващ ефект зад нея. Специалният ефект се 

развива, когато куршумът удари целта. При първоначалния сблъсък се запалва 

запалителния състав/incendiary mix в челната част, който задейства/инициира 

детонацията на HE заряд. Вторият (циркониев барут/circonium powder) 

запалителен състав също се запалва. Той изгаря при много висока температура, 

която не се гаси лесно и може да продължи до 15 минути. Сърдечникът от 

волфрамов карбид/tungsten carbide, притежаващ голяма кинетична енергия, 

прониква в бронята, тъй както ще направи бронебоен куршум с твърд сърдечник 

solid-cored armor-piercing. Тогава запалителният състав и около 20 стоманени 

фрагмента (създадени от НЕ заряд), преминават през бронята в конус от 25-30 

градуса и увеличават пораженията върху живата сила зад преградата/бронята. 

Детонацията на взривното вещество зависи от скоростта на куршума и степента на 

деформация при удара, т.е. от съпротивлението с целта. Ако целта е с малко 

съпротивление, тогава липсата на фрикционно нагряване ще предотврати 

запалването и детонацията на HE заряд. Той е подходящ за поразяване на 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shell_(projectile)#Armour-piercing,_composite_rigid
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хеликоптери, самолети и леко бронирани превозни средства, както и невъоръжени 

такива,  

API-HC (Armor-Piercing Incendiary Hard Core) – бронебойно-запалителен 

куршум с твърдо ядро (сърдечник), 

I (Incendiary) – запалителен куршум, 

I-T (Incendiary Tracer) – запалително-трасиращ куршум, 

MDZ (High Explosive-Instant-Acting-Incendiary) – запалителен куршум с 

мигновено действие, 

Пристрелочно-запалителен куршум 7,62х54R mm  

    

1-обвивка, 2-запалителен състав, 3-капсул-възпламенител КВ-11, 4-оловна 

ризница, 5-чаша, 6-центробежно-инерциален предпазител, 7-ударник, 8-кръг 

от месинг, 9-уплътнител от желязо 

PZ (Ranging Incendiary) – пристрелочно-запалителен куршум, 

    
 

SLAP (Saboted Light Armor-Penetrator) – подкалибрен куршум, включващ 

полимерен отделящ се водящ пояс „сабот/подон“, който позволява използването 

на куршум с волфрамов сърдечник с по-малък диаметър от отвора на цевта. Чрез 

използване на корпуса на по-голяма гилза с по-лек куршум, скоростта на 

последния значително се увеличава. Използва се за стрелба по леки бронирани 

и/или летящи цели, 
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SLAP-T (Saboted Light Armor-Penetrator-Tracer) – същият както SLAP, но с 

трасьор, 

          

FMJ (Full Metal Jacketed) – куршум с цялостна метална обвивка (месинг, 

мед, от сплави на мед-цинк-никел, мелхиор - 80 % мед и 20% никел, 

томбак/биметал - 90% мед и 10% цинк или нисковъглеродна стомана) за 

намаляване остатъците от олово, останали в цевта след изстрела, за намаляване 

износването канала на цевта и съхранение формата на куршума при преминаване 

през преграда (пробивно действие на куршума). Устойчив на корозия, притежава 

добри бронебойни характеристики с голяма пробивна сила и не претърпява 

деформация при удар в преграда. Предимство - висока точност и далекобойност. 

Недостатък – склонност към рикошет и малък възпиращ ефект. В масова употреба 

влиза след 1899 год., като за това способства Хагската конвенция, която забранява 

използването за военни цели на експанзивните куршуми. Това е куршума при най-

масово използваните патрони за граждански и армейски цели, 

 

FMJ/LC (Full Metal Jacketed Lead Core) – куршум с цялостна метална 

обвивка и оловен сърдечник, 

FMJ/SC (Full Metal Jacketed Steel Core) - куршум с цялостна метална 

обвивка и стоманен сърдечник, 

MJ (Metal Jacketed) – сократено название от FMJ, 

FJ (Full Jacketed) – сократено название от FMJ, 

MC (Metal Case) – същото, както и FMJ, 

VM (Vollmantel-Geschoss) - същото, както и FMJ, 
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ГИЛЗИ ЗА ПАТРОНИ ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ 
 

Гилза оръжейна - тънкостенна затворена в единия си край тръбичка 

(чашка), предназначена за поместването на метателния заряд и средството за 

възпламеняване, служеща за обвивка на унитарния оръжеен патрон и за 

съединяване в едно цяло на всички елементи на патрона (куршум, барутен заряд и 

капсул-възпламенител), за обтюрация на барутните газове при изстрел и за 

предпазване на барутния заряд и капсулния състав от външни въздействия.  

Най-важното качество на оръжейната гилза е нейната херметичност, 

устойчивост на корозия, здравина и удобство на извличане (екстрактиране) от 

патронника след изстрел.  

  
Устройство на гилза и видове гилзи според дъното/фланеца 

 

По външното очертание на гилзата се различават следните елементи: срез 

на дулцето/mouth, дулце/neck, скат/shoulder, стена/wall, тяло/body, глава/head, 

преграда/web, канал/жлеб за екстракция на гилзата/extractor groove, венец/ rim, 

основа/дъно/base, гнездо за разполагане на капсул-възпламенителя/primer pocket, 

запално отверстие/flash hole. Фланецът или пръстеновидният жлеб служат за 

екстракция на гилзата след изстрел. Фланецът осигурява и определено положение 

на гилзата в патронника. В дъното на гилзата има гнездо за поместване на капсул-

възпламенителя и преграда, която го отделя от барутния заряд поставен вътре в 

гилзата. На преградата има наковалня и отвори, през които огневият импулс от 

капсул-възпламенителя се предава на бойния заряд (на стр. 8 от книгата е показан 

разрез на патрон и гилза). 

Според формата си гилзите биват: цилиндрични, бутилкообразни или 

забележим/пресечен конус (straight-walled, bottlenecked и tapered). 

Конусните и цилиндричните гилзи се характеризират с дължина на 

гилзата, диаметър на дулцето, диаметър на основанието на гилзата, диаметър на 

дъното (фланеца) и дебелина на фланеца на гилзата.  

Гилзите с бутилкообразна форма се характеризират със следните външни 

размери: дължина на гилзата, диаметър на дулцето на гилзата, диаметър в ската на  

https://howlingpixel.com/i-bg/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://howlingpixel.com/i-bg/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://howlingpixel.com/i-bg/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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БАРУТИ ЗА ПАТРОНИ ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ 
 

Барутът е най-старото известно взривно вещество и единственото познато 

до средата на 19-ти век. Обикновено представлява смес от сяра, дървени въглища 

и калиев нитрат, като сярата и дървените въглища действат като гориво, а 

калиевият нитрат – като окислител. Поради свойствата на горенето му и 

значителното количество отделяна топлина и газове, барутът е използван широко 

като метателен заряд в огнестрелните оръжия и като пиротехнически компонент 

във фойерверките.  
Барутът може да се приготвя и без 

сяра, но тогава действието му е по-слабо. 

Сярата топейки се при горенето увеличава 

топлопредаването между частиците на 

механичната смес. При запалването на димен 

барут обикновено се наблюдава взривно 

горене, при което се отделя голямо количество 

горещи газове, съставени от въглероден 

диоксид, вода и азот, както и твърд остатък от 

калиев сулфид. Въпреки че наименованието „барут“ често се използва за всички 

прахообразни пропеланти, съвременните огнестрелни оръжия използват други 

смеси, наричани бездимни барути. Барутът все още намира приложение като 

забавител на горенето при специфични боеприпаси, където бавното му горене е 

предимство. Още преди 1990 год. сред любителите пиротехници в България са 

популярни смеси „миниум и бронз“ и „перманганат, сяра и бронз“ като първата е 

Pb3O4 + Al, а втората KMnO4+S+Al отговарящи на барут, т.е. механична смес от 

окислител и гориво за изработване на „пиратки“ т.е. увеселителни 

заряди/бомбички. Погрешно се счита че пукотът е детонация, всъщност е 

високоскоростно взривно горене.  

Според преобладаващото мнение барутът е изобретен през 9-ти век в 

Китай, като най-ранната известна записана формула за състава му се съдържа в 

„Удзин Джуняо“ – военна енциклопедия от времето на династията Сун (11-ти 

век). Откриването на барута довежда до създаването на фойерверките и на 

първите барутни оръжия в Китай. През следващите столетия барутни оръжия 

започват да се появяват и в ислямския свят, Европа и Индия. Първите сведения за 

барута на Запад се появяват в текстове на английския философ и алхимик от 13-ти 

век Роджър Бейкън.  

Взривоподобното горене при барута протича сравнително бавно, с 

дефлаграция под скоростта на звука, поради което бризантността му е ниска. 

Скоростта на горене нараства при по-голямо налягане, така че барутът може да 

взриви затворени съдове, в които е поставен, но оставен на открито, просто гори. 

При огнестрелните оръжия запалването на барута зад куршума трябва да създаде 

достатъчно налягане, за да го изстреля, но не толкова, че да разруши цевта. По 

тази причина барутът е относително добър пропелант, но не е толкова подходящ 

за взривяването на скали или укрепления. Все пак той е широко използван за 

изстрелване на артилерийски снаряди и за взривяване в минното дело и 

строителството до втората половина на 19-ти век, когато се появяват първите 

бризантни взривни вещества.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D1%8F%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%8A%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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КАПСУЛ-ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 

 ЗА ПАТРОНИ ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ 
 

Капсул-възпламенителят (назоваван някога „пистон“) служи под 

въздействието на удара на ударника на стрелковото оръжие при произвеждане на 

изстрел да се възпламени и предаде огневи импулс на барутния заряд на патрона. 

Капсул-възпламенителите (КВ) биват: с периферно възпламеняване 

(rimfire) и с централно възпламеняване (centerfire). КВ от типа centerfire са съз-

дадени от французина Клемент Поте (Clement Pottet) през 1829 г. Последните от 

своя страна биват: тип Бердан и тип Боксер. 

   
 

Устройството на капсул-възпламенителя за различните патрони е 

аналогично. Различава се само по размерите и теглото, както и по използвания в 

него ударен/иницииращ състав. 

Състои се от месингова капачка (primer cup), наковалня (anvil), отвор/и за 

предаване на огневия импулс към барутния заряд в гилзата (flash hole/s), кръгче от 

станиол (primer foil), прикриващо ударния състав и ударен състав (primer mixture) 

от иницииращо взривно вещество (гърмящ живак, антимон или бертолетова сол). 

Оловен азид не се използва поради високата му чувствителност. 

 
Капсул-възпламенители за патрони за стрелково оръжие 

 

Месинговата капачка служи да съедини в едно цяло елементите на капсул-
възпламенителя, да не допусне прорив на барутни газове при възпламеняване на 
барутния заряд при изстрел и да не позволява на ударника да го пробие. 

Ударният състав служи за безотказно възпламеняване и предаване на 

огневия импулс на барутния заряд в гилзата. Обикновенно се състои от 35% 

гъмящ живак, 25% антимон и 40% бертолетова сол. 
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МАРКИРОВКА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА НА ПАТРОНИ  

ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ 
 

Опаковката служи да помести в себе си патроните за стрелково оръжие. 

Това са картонени и метални кутии, дървени сандъци и метални кутии с ленти с 

налентовани патрони в тях. 

Опаковката трябва да осигури: 

- безопасно транспортиране; 

- дългосрочно съхранение; 

- нормална и безопасна работа при товаро-разтоварни дейности; 

- правилно и надеждно подреждане на фигури при транспорт и съхра-

нение; 

- недопускане на влага в патроните и протичане на нежелани физико-

химични реакции в тях; 

- опазване на околната среда; 

- отчет и отчетност на патроните; 

- правилна идентификация при работа и бойно изполване на патроните. 

Върху опаковката се нанася уникална маркировка за идентификация на 

патроните. Тя се нанася на картонените и металните кутии, върху метални кутии с 

ленти и патрони и на капака, странично и на челната част на дървения съндък. 
Маркировката съдържа важни характеристики за патроните и в различните 

страни е различна. Обикновено съдържа информация за калибъра и наимено-
ванието на патрона, означението на куршума, производствени данни, данни за 
барута и количеството на патроните в опаковката. Често се поставя и отличително 
боядисване в малки полоси. 
 

Маркировка върху опаковката в България 
 

 

Маркировката върху стените на сандъка посочва: 

1- калибъра на патрона;2- условното означение на куршума; 3- съкратеното 

наименование на материала на гилзата; 4- количеството на патроните в 

сандъка; 5- партидата; 6- годината на производство; 7- завода производител;  

8 - марката на барута; 8- годината на производство на барута; 9 - номера на 

партидата на барута; 10- завода производител на барута 
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ПАТРОНИ ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ 

С НЕСМЪРТОНОСНО ДЕЙСТВИЕ 

През последните години значително нарасна броят на мисиите в подкрепа 

на международния мир и сигурност, за предотвратяване и управление на кризи и 

конфликти, участие в борбата със съвременния тероризъм и др. Те се наричат 

военни операции, различни от война (MOOTW – Military Operations Other Than 

War). От чисто армейски техните функции се превръщат в полицейски действия, 

за които до скоро не бе обучавана нито една армия в света. 

Антитерористичните операции са трудни за планиране и подготовка. Те са 

съпроводени с допълнителни изисквания по отношение прецизността на използ-

ване на бойните средства (най-вече оръжията и бойните припаси) с цел мини-

мални съпътстващи загуби при запазена висока бойна ефективност по избраните 

цели.  

Нелеталните оръжия могат да се използват за: 

- разспръскване на големи групи от хора; 

- неутрализация на въоръжени лица, укрили се зад барикада; 

- предотвратяване бягството и укриването на подстрекатели към 

безпорядък; 

- спиране на автомобили и мотоциклети с минимална опасност за 

пътниците; 

- временното извеждане от строя на личния състав и техника на 

противника.  

Целта е намаляване на човешките жертви и свеждане до минимум на 

пораженията върху човешкото здраве, снижаване на имуществените загуби, 

недопускане на значително разрушаване на инфраструктурата и съхраняване в 

значителна степен на екологията на околната среда. 

За това ново поколение въоръжения през различните периоди са използ-

вани следните  наименования: „възпиращо оръжие”, „по-малко смъртоносно оръ-

жие”, „оръжие, водещо до не дееспособност”, „безопасно оръжие”, „оръжие, не 

пресичащо смъртната бариера” и др. 

Днес специалистите го наричат несмъртоносно оръжие (NLW – Non-

Lethal Weapons). За определение е прието предложеното в Директива № 3000.3 от 

1996 година на Министерството на отбраната на САЩ: „Несмъртоносно оръжие 

е специално проектирано и предназначено за довеждане до временна не 

дееспособност на хора с не застрашаващи живота временни наранявания или 

разстройване работата на техниката с минимални не желани разрушения на 

имуществото и поражения върху околната среда”. 

Трябва да се подчертае, че абсолютно несмъртоносно оръжие не може да 

съществува. Човешкият организъм е прекалено сложен, а хората са твърде раз-

лични, за да твърдим, че едно оръжие е съвсем безопасно за всички, срещу които 

ще се използва. 

Днес несмъртоносните оръжия  са на въоръжение и се използват най-вече 

от полицията и органите на реда.  

Кинетичните и с ниска интензивност на ударната вълна несмърто-

носни оръжия използват кинетичната енергия на отделящи се при взрива или  
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НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ПАТРОНИ ЗА 

ЗА СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ 
  

ППааттрроонн  99  xx  1188  mmmm  ППММ,,  11994466,,  ССССССРР  //  РРууссиияя  

   
9 х 18 mm ПМ  

Тактико-технически характеристики на патрон 9 х 18 mm ПМ: 

Дължина на патрона 24,8 mm, диаметър на водещата част на куршума 9,27 

mm/.365 inch, дължина на гилзата 18,1 mm, диаметър на основанието на гилзата 

9,95 mm, диаметър на дулцето на гилзата 9,91 mm, диаметър на фланеца на 

гилзата 9,95 mm, дебелина на фланеца 1,25 mm, тегло на куршума 10,74 g, тип на 

гилзата цилиндрична с неиздаден фланец / Rimless, straight, tapered, тип на капсул-

възпламенителя Berdan или Boxer Small Pistol, максимално налягане на барутните 

газове 160 МРа, капацитет на гилзата 12,8 grain (0,83 cm3) вода, стъпка на анрезите 

в цевта 1:9,45 inch (240 mm), тегло на куршума 6,1 (ПМ), 5,4-5,8 (ПММ) и 3,7 

(ПВМ) g; тегло на барутния заряд 0,25 g. 

Патронът в някои страни се означава и като 9,2 х 18 mm. Представлява 

пистолетен унитарен патрон с гилза с неиздаден фланец (фланецът се образува от 

улей в гилзата) и цилиндрична форма/Rimless, straight. Създаден е през 1951 год. 

от конструктора Б. В. Сьомин. Предназначен е да замени знаменития патрон        

7,62х25 mm ТТ. Последният има висока пробиваемост, но няма голямо възпиращо 

действие, когато противникът е получил нелетално нараняване да не може из-

вестно време да владее оръжието си. Това се дължи на издължения куршум със 

заострен връх. Новият патрон има по-високо възпиращо действие благодарение на 

по-голямия диаметър на куршума и заоблената форма на върха му. 

Не бива да се бърка 9х18 mm ПМ с 9х18 mm Ultra, разработен от 

германската фирма GECO. 

Патронът  9х18 mm ПМ по мощност се намира между патроните 9х17 mm 

Kurz и 9х19 mm Luger. 

Двойно по-голямата дулна енергия на този патрон спрямо този за ТТ 

позволява да се използва по-проста автоматика (свободен затвор при ОПМ и къс 

ход на цевта при ТТ). Това също е една от основните причини за приемане на 

въоръжение на 9 mm ОПМ в замяна на остарелия 7,62 mm ТТ. 

Гилзата е биметална, куршумът е с обвивка и стоманен сърдечник, 

запресован в оловна ризница. В по-ранните варианти гилзата е изработена от  
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ЛОВНИ ПАТРОНИ ЗА ГЛАДКОЦЕВНО 

СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ 

 
Ловните патрони за гладкоцевно оръжие биват: със сачми, с картеч и с 

куршум. Патроните със сачми се делят на: с повишена, с нормална и с намалена 

групираност на попаденията. Патроните с картеч биват: със съгласуван и 

несъгласуван картеч. Патроните с куршум се делят на патрони с калибрен или 

такива с подкалибрен куршум. 

Куршумите биват: кръгли, продълговати с опашен стабилизатор (използ-

ващи принципа на стрелата за стабилизиране и правилното му ориентиране при  

полета), турбинни (използващи потока на насрещния въздух за въртене на 

куршума при полета за неговата стабилизация) и продълговато-турбинни. 

Всички патрони за гладкоцевно оръжие могат  да имат картонени, пласт-

масови или метални гилзи. Гилзите могат да бъдат и комбинирани с метална 

основа и  пластмасов (картонен) корпус. 

Ловният патрон се състои от гилза, пластмасов контейнер със сачми, 

картеч или куршум (или без него), набор прокладки, носеща тапа, барутен заряд и 

капсул-възпламенител. 

Носещата тапа се изработва от филц, кече и по-рядко от корк. Нейното 

предназначение е да отделя барута от сачмите, да поема цялото налягане от 

барутните газове и да не допуска проникването им в сачмения сноп. За тази цел 

тапите трябва да притискат много плътно барута в камерата.  

Патрони може да бъдат закупени готови или да се закупят елементите за 

тях и  да се снарядяват в домашни условия. 

 

  
 

Устройство на ловен патрон 

1 – запресовка тип „звезда“/crimp; 2 – контейнер/container; 3 – сaчми/shot 

(бренеке/slug); 4, 6, 14 и 15 – прокладки/wad; 5 – корпус на гилзата/shell case;        

7 – барут/gunpowder; 8 – основа на гилзата/base; 9 – подон/sabot;                          

10 – фланец/rim;  11 – капсул-възпламенител/primer; 12 - запално отверстие/flash 

hole; 13 – носеща тапа/main wad (carrying plug); ловен куршум/explosed slug 
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ПАТРОНИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 

След края на Втората световна война се преосмисля опита от военните 

действия и се реализират нови разработки. Особена важност имат разработките в 

началото на така наречената „студена“ война, а именно на оръжие за силите за 

специални операции, както армейски, така и разузнавателни, а впоследствие и за 

охрана на правовия ред. 

Едно от направленията за работа е разработването на така наречените 

"безшумни" оръжия (по-точно е да се определят като оръжия с малък шум, тъй 

като абсолютно безшумни няма) и патрони за тях. 

В началото на 1950 година конструктурът И. Я. Стечкин (автор на 9 mm 

пистолет АПС) по искане на КГБ разработва специално безшумно стрелящо 

устройство, замаскирано като табакера. В специалните патрони за него Стечкин 

използва принципа на възпиране на горещите барутни газове (основен източник 

на шума) в гилзата с помощта на специално създадено бутало с мембрана, които 

напълно премахват звука и пламъка при изстрел. 

 
 

Схема на безшумния патрон на Стечкин 

 

Тези патрони са създадени на основата на гилзата на патрона 9х18 mm 

ПМ, съединени с куршум 7,62 mm и получават обозначение СП-1. Впоследствие е 

разработен по-мощен безшумен патрон СП-2 калибър 7,62 mm, използващ гилзата 

на патрон 7,62х39 mm. 

В средатa на 1960 год. е разработен патрон ПЗ (патрон „Змей“), използващ 

щатния куршум за АК. Тези патрони са използвани в двуцевния несамозаряден 

пистолет С4. 

Впоследствие са разработени безшумните патрони ПЗА и ПЗМ 7,62х63 

mm, използвани в пистолета С4М. Въпреки усилията тези патрони остават с 

голями габарити и дължина на гилзата.  

По-късно е разработен по-съвършения патрон СП-3 с двустепенно 

телескопично бутало, имащ много по-малка дължина. Цилиндричният му куршум 

е разположен в бутилкообразна гилза и се изтласква от нея с помощта на бутало. 

Между буталото и дъното на гилзата е разположен барутен заряд, който при 

възпламеняване изгаря, а отделените барутни газове изтласкват буталото и 

куршума. Зарядът е изчислен така, че буталото да се задържи в стеснението на 

гилзата, а куршумът да бъде изтласкан с начална скорост около 200 m/s. 

Възникващият звук при изстрел, не превишава звука при изстрел с обикновена 

въздушна пушка. Въпреки намалената балистика, тези патрони позволяват 

значително понижаване на габаритите и теглото им. Патронът 7,62 х 38 mm  СП-3  

http://army-news.ru/images_stati/specialnye_boepripasy_1.jpg
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ПАТРОНИ СЪС СВРЪХСКОРОСТНИ КУРШУМИ 
 

 В началото на 20-ти век с откриването на бездимните барути скоростта на 

куршумите достига 700-800 m/s, което позволява намаляването на калибъра на 

оръжието до три линии без влошаване на бойните му качества. За стандартни са 

приети патрони със среден калибър, като: 7,62 х 54 R mm в Русия, .303 British във 

Великобритания, 7,92 х 57 mm Mauser в Германия, .30-40 Krag в САЩ (в 

последствие .30-06 Springfield) при тегло на куршума 9-13 g. Така е постигнато 

оптимално съотношение между теглото на куршума и неговата скорост. По-

нататъшното увеличение на скоростта на куршума води до увеличаване на теглото 

на оръжието и патроните. 

 Високоскоростните куршуми имат следните важни преимущества: 

1. Настилност на траекторията 

2. Удобство на стрелбата по движещи се цели 

3. Особен механизъм на поразяващо действие по целта. 

 „Нормалните“ куршуми причиняват раневи канал, докато свръхкоростните 

имат и висока ударна вълна с много високи параметри. Дори при касателно 

попадение те причиняват тежки наранявания. 

 Всичко това е причина за множеството опити за създаване на патрони с 

високоскоростни куршуми. 

След Втората световна война има повишен интерес към патрони със 

свръхмалък калибър 3,55 mm (3 mm). Това продължава до 1980 год. Такъв е 

Патронът .14-222, 1985, САЩ  

         
.14-222 

Тактико-технически характеристики на патрон .14-222: 

Дължина на патрона 48,77 mm, диаметър на водещата част на куршума 

3,66 mm/.144  inch, дължина на гилзата 43,18 mm, диаметър на основата на гилзата 

9,53 mm, диаметър на дулцето на гилзата 4,19 mm, диаметър в ската на гилзата 

9,04 mm, диаметър на фланеца на гилзата 9,53 mm, дебелина на фланеца 1,08 mm, 

тип на гилзата с бутилкообразна форма с неиздаден фланец / Rimless, bottlenecked, 

тип на капсул-възпламенителя  Small Rifle, начална скорост на куршума 1 361 m/s, 

дулна енергия 685 J, стъпка на нарезите в цевта 1:10 inch. Куршум с тегло 11,4 

grain (1 g), HP, развива начална скорост от 1 300 m/s и дулна енергия от 625 J. 

https://worldweapon.info/sites/default/files/ammo/14_222.png


26 

ПАТРОНИ С ПОДКАЛИБРЕНИ КУРШУМИ 
 

В съвременните бойни действия задължително се използват индивидуални 

средства за защита като каски от кевлар и бронежилетки с композитни пластини 

от боров карбид с дебелина до 9 mm. Те не се пробиват от патроните с бронебойни 

куршуми със стоманен сърдечник, като 5,45х39 mm, 5,56х45 mm, 7,62х39 mm, 

7,62х51 mm и 7,62х54 mm дори на малки разстояния. За преодоляване на този 

проблем се използват сърдечници от композитни сплави на волфрамов карбид с 

кобалт. Още по-перспективно е използването на метални сплави на волфрама по 

подобие на бронебойните сърдечници на артилерийските снаряди. 

Освен това класическите куршуми с оживална обвивка се явяват крайно 

неефективни носители на бронебойния сърдечник, тъй като се изисква наличието 

на оловна ризница при врязването на куршума в нарезите на цевта, за да не се 

допусне разрушаване на твърдосплавния сърдечник. По този начин се намалява 

теглото на сърдечника до минимум. Например бронебойният куршум на 5,45х39 

mm патрон 7Н24М тежи 4,1 g, като самият сърдечник е с маса 1,8 g. По-ефективен 

метод за повишаване бронепробиваемостта на куршума е нарастването на 

началната им скорост и намаляване на площта на напречното сечение на куршума. 

Увеличението на началната скорост е ограничено от допустимото максимално 

налягане на барутните газове спрямо здравината на стоманената цев. Това се 

преодолява чрез намаляване диаметъра и теглото на куршума при запазване 

калибъра на оръжието, т.е. с преход към подкалибрени куршуми. 

 Първо конструктивно решение в тази област предлага в началото на XX 

век немския конструктор Харолд Херлих. Куршумът има два водещи пояси с 

конусна форма и се стабилизира при полет чрез въртене. Оръжието е с цев с 

променлив диаметър, намаляващ към дулния срез. Не намира приложение поради 

скъпата цев и лошата групираност на попаденията. 

 

 
 

 Второ конструктивно решение в областта на подкалибрените куршуми е 

това на американската фирма AAI с конструктор Ървинг Бар. През 1952 година е 

разработен оръжеен патрон 12 калибър, снаряден с 32 броя стреловидни 

поразяващи елемента, разположени в изтласкващ подон тип контейнер. Изпи-

танията показват, че стреловидните куршуми притежават голямо поразяващо  
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ОПАКОВКА НА АРМЕЙСКИ ПАТРОНИ ОТ НАТО 
 

 

5,56х45 mm Ball М855 (SS109), Ball M193, Tracer M856, Tracer M196  

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

•  20 патрона в 

картонена 

кутия 

• 50 картонени 

кутиии в 

метална 

кутия М2А1 

(1000) 

патрона 

• 2 метални 

кутии (2000 

патрона) в 

дървен 

сандък 

• 20 патрона в 

картонена кутия 

• 10 картонени 

кутиии (200 

патрона) в PVC 

кутия 

• 10 PVC кутии 

(2000 патрона) в 

дървен сандък 

• 200 патрона на 

метална лента 

(М27) 

• 4 метални 

ленти в 

метална кутия 

М2А1 (800) 

патрона 

• 2 метални 

кутии (1600 

патрона) в 

дървен сандък 

• 20 патрона в 

пачка 

• 5 пачки в 

картонена кутия 

• 20 картонени 

кутии в метална 

кутия М2А1 

• 2 метални 

кутии (2000 

патрона) в 

дървен сандък 

 

 

5,56х45 mm Blank М200 (халосен)  

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

• 20 патрона в 

картонена кутия 

• 10 картонени кутиии 

(200 патрона) в PVC 

кутия 

• 10 PVC кутии (2000 

патрона) в дървен 

сандък 

• 200 патрона на метална 

лента (М27) 

• 4 метални ленти в 

метална кутия М2А1 

(800 патрона) 

• 2 метални кутии (1600 

патрона) в дървен 

сандък 

• 20 патрона в картонена 

кутия 

• 50 картонени кутиии в 

метална кутия М2А1 

(1000 патрона) 

• 2 метални кутии (2000 

патрона) в дървен 

сандък 

 

7,62х51 mm Ball М80, Tracer М62, АР М61  

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

• 20 патрона в 

картонена кутия 

• 10 картонени кутиии 

(200 патрона) в PVC 

кутия 

• 5 PVC кутии (1000 

патрона) в дървен 

сандък 

• 250 патрона на метална 

лента М13 (4 Ball : 1 

Tracer) 

• 1 металнa лентa в 

метална кутия М19А1 

(250 патрона) 

• 4 метални кутии (1000 

патрона) в дървен 

сандък 

• 250 патрона на 

метална лента М13 

• 2 метални ленти в 

метална кутия М2А1 

(500 патрона) 

• 2 метални кутии 

М2А1 (1000 патрона) 

в дървен сандък 
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Приложение № 1 

БАЛИСТИЧЕН КОЕФИЦИЕНТ 
 

„Куршумът първо лети в канала на цевта на оръжието, след това по 

парабола, а след това по инерция“ (Армейски хумор) 
 

Балистичният коефициент / Вallistic Сoefficient (BC) измерва 

способността на куршума да преодолява съпротивлението на въздуха в полет - 

основно, колко добре се пресича атмосферата. Високото ниво на BC се изразява в 

по-аеродинамичен куршум, който може да се противопостави по-добре на 

въздействието на вятъра и гравитацията.  

Балистичният коефициент най-общо казано определя обтекаемостта на 

даден куршум и това как факторите на средата му влияят. 

Нека хипотетично разгледаме идеалния куршум. Той би бил с висок 

балистичен коефициент (БК), което ще му позволява да има намалено 

съпротивление във въздуха при движението към целта. Пак заради обтекаемата си 

форма ще се влияе по-малко от страничните пориви на вятъра. Вследствие на тези 

два фактора ще се отклонява по-малко и ще запазва по-дълго изправена 

траектория. Ако сравним два куршума от еднакъв калибър, изстреляни с една и 

съща начална скорост, но с различен балистичен коефициент (БК), ще установим, 

че този с по-високият БК ще има по-изправена траектория. 

Плътност на сечението / Sectional Density (SD) е числовото изражение на 

отношението между теглото/масата на куршума и неговия диаметър. SD има 

значителен ефект върху пробивността. При еднакви други фактори (като скорост 

на съприкосновение, дизайн на куршума и материала, т.н.), колкото е по-високо 

числото на SD, толкова е по-висока пробивността на куршума. С други думи, 

тънък куршум с дадено тегло пробива повече от дебел куршум със същото тегло, 

защото концентрира същата сила на по-малка площ от мишената. 

 

История 

През 1537 год. Николо Тартаглия (Niccolò Tartaglia) провежда няколко 

теста на стрелба за да определи максималния ъгъл и обхват на изстрела. Тартаглия 

заключава, че ъгълът е близо до 45⁰. Математикът отбелязва, че траекторията на 

изстрела е непрекъсната крива и наведена. 

През 1636 г. Галилео Галилей публикува резултатите си в „Диалози, 

отнасящи се до две нови науки“. Той открива, че падащото тяло има постоянно 

ускорение. Това позволява на Галилей да покаже, че траекторията на куршума е 

крива. 

Около 1665 год. сър Исак Нютон (Sir Isaac Newton) извежда закона за 

въздушното съпротивление и заявява, че той е обратно пропорционален на 

съпротивлението на въздуха. В експериментите си за определяне на челното 

съпротивление, Нютон използва въздух и течност. Той показва, че челното 

съпротивление при изстрел нараства пропорционално на плътността на въздуха 

(или на течността), площта на напречното сечение и теглото на куршума.  

През 1718 год. Джон Кейл (John Keill) оспорва континенталната 

математика (Continental Mathematica). Иска да намери кривата, която един снаряд 

би могъл да опише във въздуха. Този проблем предполага, че въздушната  
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Приложение № 2 

ЕКСПАНЗИВНОСТ НА КУРШУМА 
 

Експанзивността на даден проектил е свойството му след съприкосновение 

с твърдо тяло да променя формата си и да се разширява. Целта на това разширение 

е след попадане в тялото на дивеча да уголеми фронталното си сечение с цел да 

увреди повече тъкани и органи. Идеалният куршум прави многократно по-голям 

раневи канал от собствения си диаметър. По пътя си в тялото на животното той 

уврежда жизненоважните органи и предизвиква смъртта му. Колкото по-мек е 

металът, от който е изработен куршума, и колкото по-висока е скоростта при 

съприкосновение, толкова повече ще експандира. 

Тук стигаме и до проблема, който в много случаи на практика е причина 

добре уцелено животно да бъде ранено и изгубено. Прекалено високата скорост и 

недостатъчната твърдост на куршума предизвикват свръхекспанзия. Какво се 

случва? Това може да се наблюдава най-добре, ако се стреля в прозрачен 

желатинов блок, имитиращ плътността на животинското тяло. След навлизането с 

твърде висока скорост в балистичния желатин (тялото), куршумът започва да се 

разпада на дребни частици - фрагментира. Малките отломки бързо губят своята 

инерция и отдават изцяло енергията си. Ако това се случи преди отделните 

фрагменти да достигнат виталните органи, животното получава хематом и макар и 

временно да е зашеметено, то се възстановява и побягва. В идеалния случай този 

разпад на куршума се случва, когато той е навлязъл дълбоко в тялото и поразява 

масивно жизненоважните органи. Тогава имаме пълно отдаване на енергията и 

поразяване на органите. В първия случай имаме само отдаване на енергията. 

Когато целта на лова са животни с по-лека структура, каквито са 

хищниците с ценна кожа, и няма необходимост от запазване на месото, като 

приоритет идва употребата на бързи и свръхекспанзивни куршуми. Те са 

изготвени с много тънка медна мантия с дупка на върха или с мек оловен връх. 

Оловната сърцевина също е мека. При попадение в животното такъв куршум 

бързо се деформира и разпада на части, които предизвикват поразяване в голяма 

площ и пълно енергоотдаване без изходна рана. Месото е с тежки хематоми, но в 

лова на хищници ни интересуват кожата и черепа. 

За лов на копитен дивеч (дива свиня, елен, муфлон, дива коза, сърна и др.) 

се препоръчва употребата на средно твърди и куршуми с контролирана експанзия. 

Целта е да се пробие твърда кожа и куршумът надеждно да премине през костната 

структура, като същевременно не остави твърде големи хематоми и по този начин 

да се похаби месото. 

Не винаги ловецът има нужда от експанзивни куршуми. Понякога, когато 

се използват големи калибри и целта са дебелокожи животни с тежка костна 

система, се налага използването на напълно облечени или изцяло медни и 

месингови куршуми, които не се деформират. Най-успешните производители на 

неекспанзивни куршуми с пълно покритие са легендарните „Удлей” (Woodley). 

Тяхната тайна се състои в това, че под медната обвивка има втора стоманена 

мантия и отвътре е излято оловото. По-късно се появяват стругованите куршуми 

от месинг. Предназначението им е с тях да се стреля по опасен едър дивеч. Това са 

предимно африканските и някои азиатски видове - слон, носорог, хипопотам и 

бивол. Недеформиращите се куршуми имат свойството да проникват по права  
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Избор на правилния калибър патрони за лов 

 

Легенда: Small game - дребен дивеч; Predators - хищници; Varmints - дребни 

вредни хищници; Deer (black) - елен (черен, черноопашат); Elk - лос; Caribou – 

карибу; Moose – американски (европейски) лос; Goat – коза; Sheep – високо-

планинска овца; Black (brown, grizzly, larger) bear – черна (кафява, гризли, по-

голяма) мечка 
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Приложение № 3 

НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ АБРЕВИАТУРИ НА 

КУРШУМИТЕ 

 

FMJ (Full Metal Jacket) – цялостно облечен курщум (без дъното), 

TMJ (Total Metal Jacket) – също както FMJ, но с облечено дъно, 

SP (Soft Point) – полуоблечен куршум с мек връх от олово, 

KS (Kegelspritze-Geschosss) – куршум от типа SP с конична оживална част, 

полуоблечен, 

TM (TeilMantel Geschoss) - също както и SP, 

HP (Hollow Point) – куршум с глух (кух) отвор от към върха, 

JHP (Jacketed Hollow Point) - куршум с цялостна метална обвивка и глух 

отвор от към върха, 

SJHP (Semi-Jacketed Hollow Point) – полуоблечен с метална обвивка 

куршум и глух отвор от към върха,  

JHP/sabot (Jacketed Hollow Point/Sabot) – куршум с цялостна метална 

обвивка и глух отвор от към върха с отделяща се водяща метална кутия 

„сабот/подон“, 

HPC (Hollow Point Cavity) – също както и JHP, но с медна аеродинамична 

капачка, 

HM (H-Mantel) – куршум от типа JHP с дълбок напречен Н-образен жлеб 

(канелюра - в качеството си на стопер на деформация), 

HMK (H-Mantel-Kupfer-Hohlspritz) – също както и НМ, но със заострен 

конически накрайник, 

Ballistic Tip – куршум с полимерен връх, 

BT (Boat-Tail) – куршум с конусна обтекаема задна част (подобрена 

балистика), 

RBT (Rebated Boat-Tail) – куршум с конусна обтекаема задна част и 

отстъп/стъпка,  

СВ (Cast bullet)  - oтлят куршум,  

  CE (Cutting Edge) – куршум с режещ ръб, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hollow_point_bullet
https://en.wikipedia.org/wiki/Sabot
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