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1 2 3 4

 в т.ч.:   

Комисия от експерти хх,хх хх,хх

ІІ. Социалноосигурителни 
вноски

 хх,хх

ІІІ. Материални разходи  хх,хх

ІV. Общоадминистративни 
разходи

 хх,хх

 Общо:  хх,хх

За всяка отделна позиция от тарифата е 
изготвена калкулация. Прилагаме примерни 
изчисления за някои от позициите.

Пример 1

П Л А Н - С М Е Т К А
Такса по чл. 14 – За извършване на експертиза 
за породна принадлежност на място при учре-

дяване на развъдна организация

№ 
по 
ред

Наименование на  
разходите

Заетост 
(в ча-
сове)

Стой-
ност 

(в лв.)

І. Фонд „Работна заплата“  197,84

 в т.ч.:  

Комисия от трима екс-
перти

48:00 197,84

ІІ. Социалноосигурителни 
вноски

 57,77

ІІІ. Материални разходи  40,44

ІV. Общоадминистративни 
разходи

 3,95

 Общо:  300,00

ІV. Изчисляване на таксите по раздел ІV

П Л А Н - С М Е Т К А
Такса по чл. 16 – За извършване на справка и 

издаване на документ

№ 
по 
ред

Наименование на 
разходите

Заетост 
(в ча-
сове)

Стой-
ност 

(в лв.)

I. Фонд „работна заплата“  2,04

 в т.ч.:   

1. Обработка и приемане 
на документи и консул-
тации – един експерт

0,15 1,02

2. Изготвяне на докумен-
та – един експерт

0,15 1,02

II. Социалноосигурителни 
вноски

 0,60

ІІІ. Материални разходи  0,54

ІV. Общоадминистративни 
разходи

 1,82

 Всичко:  5,00

11120

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за приемане на Наредба за установяване 
на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 1005/2009 относно вещества, които нару-

шават озоновия слой

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за уста-
новяване на мерки по прилагане на Регламент 
(ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които 
нарушават озоновия слой. 

Заключителна разпоредба

§ 1. В Наредбата за установяване на мерки 
по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 
относно някои флуорирани парникови газове, 
приета с Постановление № 336 на Министер-
ския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 3 от 2009 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Обучението на физическите 

лица по чл. 2, т. 5 се извършва от: 
1. професионалните училища, професио-

налните гимназии или професионалните 
колежи, открити по реда на Закона за народ-
ната просвета, чиито програми за обучение 
осигуряват покриването на минималните 
изисквания относно уменията и знанията 
съгласно приложението на Регламент (ЕО) 
№ 304/2008;

2. центровете за професионално обучение, 
лицензирани по реда на Закона за профе-
сионалното образование и обучение, чиито 
програми за обучение осигуряват покрива-
нето на минималните изисквания относно 
уменията и знанията съгласно Приложението 
на Регламент (ЕО) № 304/2008;

3. висши училища, открити по реда на 
Закона за висшето образование, чиито про-
грами за обучение осигуряват покриването на 
минималните изисквания относно уменията и 
знанията съгласно Приложението на Регламент 
(ЕО) № 304/2008;

4. търговски дружества, извършващи мон-
таж и/или поддръжка и сервизно обслужване 
на стационарни противопожарни системи и 
пожарогасители, съдържащи някои флуори-
рани парникови газове, чиито програми за 
обучение осигуряват покриването на мини-
малните изисквания относно уменията и зна-
нията съгласно Приложението на Регламент 
(ЕО) № 304/2008.

(2) Теоретичните и практическите знания 
и умения на физическите лица по чл. 2, т. 5 
се оценяват от:

1. комисии за провеждане на изпитите за 
придобиване на професионална квалификация, 
когато обучението е по ал. 1, т. 1;
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2. назначена изпитна комисия от Акаде-
мията на Министерството на вътрешните 
работи (МВР), когато обучението е по ал. 1, 
т. 2 и 4 за придобиване на правоспособност 
с проведен краткосрочен курс;

3. комисия, определена с правилника за 
провеждане на изпитите на всяко висше учебно 
заведение, когато обучението е по ал. 1, т. 3.

(3) Оценяващите органи по ал. 2 провеждат 
практически и теоретичен изпит, покриващ 
минималните изисквания относно уменията 
и знанията за получаване на документ за 
правоспособност по чл. 10, ал. 1 от Регламент 
(ЕО) № 304/2008, определени в Приложението 
на Регламент (ЕО) № 304/2008.

(4) Дейността на оценяващите органи по 
ал. 2 е съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) 
№ 304/2008.

(5) Академията на МВР предварително 
съгласува програмите за обучение на орга-
низациите по ал. 1, т. 2 и 4.“

2. Навсякъде в наредбата думата „обез-
вреждане“ се заменя с „унищожаване“.

§ 2. Отменя се Наредбата за осъществяване 
на контрол и управление на веществата, които 
нарушават озоновия слой (обн., ДВ, бр. 3 от 
2000 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2001 г., бр. 96 от 
2002 г., бр. 15 от 2007 г. и бр. 3 от 2009 г.).

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател:  
Цветан Цветанов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

НАРЕДБА
за установяване на мерки по прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещест-

ва, които нарушават озоновия слой

Раздел І
Общи разпоредби

Чл. 1. С наредбата се уреждат мерките по 
прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 
на Европейския парламент и на Съвета от 
16 септември 2009 г. относно вещества, кои-
то нарушават озоновия слой (ОВ, L 286/1 от 
31 октомври 2009 г.).

Чл. 2. Наредбата се прилага за: 
1. лицата, които произвеждат, внасят, 

изнасят или пускат на пазара контролирани 
вещества и/или нови вещества по Прило-
жение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и/
или продукти и оборудване, съдържащи или 
зависещи от тези вещества;

2. лицата, които рециклират, регенерират 
и/или унищожават контролирани вещества 
и/или нови вещества по Приложение II на 
Регламент (ЕО) № 1005/2009;

3. лицата, които извличат контролирани 
вещества и/или нови вещества по Приложение 
II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 от продукти 

и оборудване и/или от контейнери по време 
на поддръжката или сервизното обслужване 
или преди извеждането от употреба;

4. лицата, които използват контролирани 
вещества и/или нови вещества по Приложе-
ние II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 при 
производството, поддръжката или сервизното 
обслужване, включително презареждане, на 
продукти и оборудване или други процеси;

5. лицата, които експлоатират хладилно, 
климатично или термопомпено оборудване, 
противопожарни системи и/или оборудване, 
съдържащо разтворители на базата на кон-
тролирани вещества и/или нови вещества по 
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009.

Раздел ІІ
Документ за правоспособност

Чл. 3. (1) Лицата, които извършват извли-
чане на контролирани вещества и/или нови 
вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) 
№ 1005/2009 от хладилно, климатично или 
термопомпено оборудване, трябва да прите-
жават документ за правоспособност съгласно 
чл. 3 от Наредбата за установяване на мерки 
по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 
относно някои флуорирани парникови газове 
(ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

(2) Лицата, които извършват извличане на 
контролирани вещества от противопожарни 
системи и преносими пожарогасители, трябва 
да притежават документ за правоспособност 
съгласно чл. 10 от Наредбата за установяване 
на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) 
№ 842/2006 относно някои флуорирани пар-
никови газове.

(3) Лицата, които извършват извличане на 
контролирани вещества от оборудване, което 
съдържа разтворители, трябва да притежават 
документ за правоспособност съгласно чл. 26 
от Наредбата за установяване на мерки по 
прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 
относно някои флуорирани парникови газове.

Чл. 4. Лицата, които извършат проверки в 
съответствие с чл. 23, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 1005/2009, трябва да притежават доку-
мент за правоспособност съгласно чл. 3 и/или 
чл. 10 от Наредбата за установяване на мерки 
по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 
относно някои флуорирани парникови газове. 

Раздел ІІІ
Проверки за течове

Чл. 5. (1) Хладилно, климатично или тер-
мопомпено оборудване или противопожарни 
системи, включително техните кръгове, се про-
веряват периодично за течове съгласно чл. 23, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 
от лица, притежаващи документ за право-
способност по чл. 4. 
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(2) Документацията, която се изисква 
по чл. 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1005/2009, се изготвя от предприятията, 
попадащи в обхвата на чл. 23, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1005/2009, във формата 
съгласно приложение № 1.

Раздел ІV
Етикетиране на продукти и оборудване, съдър-
жащи регенерирани или рециклирани нена-
пълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди

Чл. 6. (1) Етикетът, който се изисква 
по чл. 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1005/2009, съдържа минимална информация 
съгласно приложение № 2. 

(2) Информацията на етикета е на офици-
алния/те език/ци на държавата/ите членка/и, 
за която/които е предвидената употреба, освен 
ако въпросната/ите държава/и членка/и не 
е/са предвидила/и друго. 

Чл. 7. Етикетът, който се изисква по чл. 11, 
параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, 
съдържа минимална информация съгласно 
приложение № 3.

Раздел V
Докладване

Чл. 8. (1) Докладите съгласно чл. 27, па-
раграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 се 
изготвят за периода от 1 януари до 31 декем-
ври на предходната година и се изпращат с 
копие до Министерството на околната среда 
и водите.

(2) Форматите на докладите по ал. 1 се 
установяват от Европейската комисия.

Чл. 9. Ползвателите на контролирани ве-
щества и/или нови вещества по Приложение 
II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 изготвят 
годишни отчети във формата съгласно при-
ложение № 4.

Чл. 10. Преработвателите на контролирани 
вещества и/или нови вещества по Приложение 
II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 изготвят 
годишни отчети за преработените количества 
през отчетната година във формата съгласно 
приложение № 5.

Чл. 11. Предприятията, експлоатиращи 
хладилно, климатично и/или термопомпено 
оборудване, съдържащи 3 kg и повече кон-
тролирани вещества и/или нови вещества по 
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, 
както и оборудване, съдържащо разтворители 
на базата на тези вещества, изготвят годишни 
отчети във формата съгласно приложение № 6.

Чл. 12. Предприятията, експлоатиращи 
противопожарни системи и пожарогасители, 
съдържащи халони, за употребите съглас-
но чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1005/2009, изготвят годишни отчети за ко-
личествата халони, инсталирани, използвани и 
съхранявани за критични употреби, за мерките, 
които са предприети, за да се намалят техните 

емисии, и оценка на тези емисии, както и за 
напредъка при оценяването и използването 
на адекватни алтернативи.

Чл. 13. Отчетите по чл. 9, 10 и 11 се из-
готвят за периода от 1 януари до 31 декември 
на предходната година и се предоставят на 
регионалните инспекции по околната среда 
и водите (РИОСВ), на чиято територия се 
намират веществата, не по-късно от 15 фев-
руари на текущата година.

Чл. 14. Отчетите по чл. 12 се изготвят 
за периода от 1 януари до 31 декември на 
предходната година и се предоставят на Ми-
нистерството на околната среда и водите не 
по-късно от 15 февруари на текущата година.

Чл. 15. (1) Регионалните инспекции по 
околната среда и водите изготвят обобщен 
отчет за веществата, които нарушават озоно-
вия слой на територията, която е в тяхната 
компетентност.

(2) Обобщеният отчет по ал. 1 включва 
следната информация:

1. наименование, ЕИК, седалище и адрес 
на юридическото лице и име и адрес на фи-
зическото лице, и телефон и факс за всички 
ползватели на контролирани вещества и/или 
нови вещества по Приложение II на Регламент 
(ЕО) № 1005/2009, поотделно използвани за 
сервиз или поддръжка и/или пуснати на пазара;

2. наименование, ЕИК, седалище и адрес 
на юридическото лице и име и адрес на фи-
зическото лице, и телефон и факс за всички 
преработватели на контролирани вещества 
и/или нови вещества по Приложение II на 
Регламент (ЕО) № 1005/2009;

3. вид и количества на закупените от па-
зара на Общността контролирани вещества 
и/или нови вещества по Приложение II на 
Регламент (ЕО) № 1005/2009; 

4. вид и количества на пуснатите на пазара 
на територията на Република България кон-
тролирани вещества и/или нови вещества по 
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;

5. вид и количества на използваните кон-
тролирани вещества и/или нови вещества по 
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 
за сервиз или поддръжка; 

6. вид и количества на извлечените от 
оборудване контролирани вещества и/или 
нови вещества по Приложение II на Регла-
мент (ЕО) № 1005/2009 по време на сервиз 
или поддръжка; 

7. вид и количества на преработените кон-
тролирани вещества и/или нови вещества по 
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;

8. вид и количества на веществата по т. 3, 
6 и 7, които са останали на склад към 31 де-
кември на отчетната година;

9. адрес на местата, където са складирани 
веществата по т. 3, 6 и 7;
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10. списък на инсталациите (хладилни, кли-
матични и термопомпени системи, оборудване, 
съдържащо разтворители), съдържащи 3 kg и 
повече контролирани вещества и/или нови 
вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) 
№ 1005/2009, намиращи се на територията на 
съответната РИОСВ. 

(3) Отчетът по ал. 1 се изготвя за периода 
от 1 януари до 31 декември на предходната 
година и се предоставя на Министерството 
на околната среда и водите не по-късно от 
1 април на текущата година.

(4) Информацията по ал. 2, т. 10 се акту-
ализира и допълва всяка година.

Чл. 16. (1) Министерството на околната 
среда и водите създава, поддържа и ежегодно 
актуализира база данни за контролираните 
вещества и нови вещества по Приложение II 
на Регламент (ЕО) № 1005/2009.

(2) Базата данни по ал. 1 съдържа инфор-
мация за:

1. наименование, ЕИК, седалище и ад-
рес на юридическото лице и име и адрес 
на физическото лице, и телефон и факс за 
производителите на контролирани вещества 
и/или нови вещества по Приложение II на 
Регламент (ЕО) № 1005/2009 на територията 
на страната;

2. наименование, ЕИК, седалище и адрес 
на юридическото лице и име и адрес на фи-
зическото лице, и телефон и факс за вносите-
лите на контролирани вещества и/или нови 
вещества по Приложение II на Регламент 
(ЕО) № 1005/2009 на територията на страната;

3. наименование, ЕИК, седалище и адрес 
на юридическото лице и име и адрес на фи-
зическото лице, и телефон и факс за износи-
телите на контролирани вещества и/или нови 
вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) 
№ 1005/2009 на територията на страната;

4. наименование, ЕИК, седалище и адрес 
на юридическото лице и име и адрес на фи-
зическото лице, и телефон и факс за лицата, 
които унищожават контролирани вещества 
и/или нови вещества по Приложение II на 
Регламент (ЕО) № 1005/2009 на територията 
на страната;

5. наименование, ЕИК, седалище и адрес 
на юридическото лице и име и адрес на фи-
зическото лице, и телефон и факс за всички 
ползватели на контролирани вещества и/или 
нови вещества по Приложение II на Регламент 
(ЕО) № 1005/2009;

6. наименование, ЕИК, седалище и адрес 
на юридическото лице и име и адрес на фи-
зическото лице, и телефон и факс за всички 
преработватели на контролирани вещества 
и/или нови вещества по Приложение II на 
Регламент (ЕО) № 1005/2009;

7. вид и количества на контролираните ве-
щества и/или нови вещества по Приложение II 
на Регламент (ЕО) № 1005/2009, произведени 
на територията на Република България;

8. вид и количества на контролираните 
вещества и/или нови вещества по Приложение 
II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, внесени на 
територията на Република България, поот-
делно за всяка страна, от която е извършено 
внасянето;

9. вид и количества на контролираните ве-
щества и/или нови вещества по Приложение 
II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, изнесени 
от територията на Република България, поот-
делно за всяка страна, за която е извършено 
изнасянето;

10. вид и количества на контролираните 
вещества и/или нови вещества по Приложение 
II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, унищожени 
на територията на Република България;

11. вид и количества на използваните на 
територията на Република България контро-
лирани вещества и/или нови вещества по 
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, 
поотделно за сервиз или поддръжка, критични 
употреби, пуснати на пазара;

12. вид и количества на извлечените на 
територията на Република България контро-
лирани вещества и/или нови вещества по 
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 
по време на сервиз или поддръжка или при 
окончателно извеждане от употреба; 

13. вид и количества на преработените на 
територията на Република България контро-
лирани вещества и/или нови вещества по 
Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;

14. вид и количества на складираните 
контролирани вещества и/или нови веще-
ства по Приложение II на Регламент (ЕО) 
№ 1005/2009 по т. 7, 8, 12 и 13 на територията 
на Република България към 31 декември на 
отчетната година с адрес на местата, където 
са складирани;

15. списък на инсталациите, съдържащи 3 kg 
и повече контролирани вещества и/или нови 
вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) 
№ 1005/2009, намиращи се на територията на 
Република България.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Ползвател“ е всяко лице, което използва 

вещества, които нарушават озоновия слой при 
сервиз или поддръжка, или за други процеси 
в дейността си, включително пускането им 
на пазара на Република България.

2. „Преработвател“ е всяко лице, което 
извършва дейности по рециклиране и/или 
регенериране на контролирани вещества и/
или нови вещества по Приложение II на Ре-
гламент (ЕО) № 1005/2009.

Заключителна разпоредба

§ 2. Наредбата се приема на основание 
чл. 17, ал. 1 от Закона за чистотата на атмо-
сферния въздух.
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Приложение № 1 
към чл. 5, ал. 2 

Досие на системата

Наименование на търговеца

Наименование 
на предприятие-
то, експлоатира-
що оборудването

Пощенски адрес

Телефонен номер

Наименование на 
оборудването1

Фабричен №

Описание Херметически затворено? Да / Не

Местонахождение 
на оборудването

Дата на инсталиране

Вид на веще-
ството (съгласно 
п р о м и ш  л е н и я 
номенклатурен 
стандарт)

Общо количество на веществото [kg]

Добавяне на хладилен/пожарогасителен агент

Дата Сервизен техник/ 
търговец2 (вкл. 

№ на документа за 
правоспособност)

Вид на хладилния/ 
пожарогасителен 

агент регенериран/ 
рециклиран

Количество добавено 
вещество [kg]

Причина за добавянето

Извличане/окончателно извеждане на хладилен/пожарогасителен агент

Дата Сервизен техник/ 
търговец2 (вкл. 

№ на документа за 
правоспособност)

Вид на хладилния/ 
пожарогасителен 

агент

Количество на извле-
ченото вещество [kg]

Причина за извличането/окон-
чателното извеждане

Проверки за течове (вкл. последващи проверки)

Дата Сервизен техник/ 
търговец2 (вкл. 

№ на документа за 
правоспособност)

Проверени области Резултат Пред приети 
действия

Необходимост от последва-
ща проверка?

Сервиз/поддръжка

Дата Сервизен техник/ 
търговец 2(вкл. 

№ на документа за 
правоспособност)

Засегнати части Предприети действия Коментар

Тестване на автоматичната система за течове (при наличие) 

Дата Сервизен техник/ 
търговец 2(вкл. 

№ на документа за 
правоспособност)

Резултат Коментар

1 Технически коректна идентификация
2 Включваща името на сервизния техник и на търговеца, пощенски адрес и телефонен номер
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Приложение № 2  
към чл. 6, ал. 1 

РЕГЕНЕРИРАН № на партидата:
Хладилен агент: Наименование на преработвателя:
Количество (kg): Адрес на съоръжението:

Приложение № 3  
към чл. 7 

Хладилен агент:
Количество (kg):

ОПАСНО
EUH059: ОПАСНО ЗА ОЗОНОВИЯ СЛОЙ

ДА СЕ ИЗБЯГВА ИЗПУСКАНЕ НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ В ОКОЛНАТА СРЕДА. 
ХЛАДИЛНИЯТ АГЕНТ ДА СЕ ТРЕТИРА КАТО ОПАСЕН ОТПАДЪК

Приложение № 4  
към чл. 9

Наи-
мено-
вание 
на ве-
щест-
вото 

Хи-
мична 
фор-
мула

Коли-
чества, 
остана-
ли на 
склад 
към 

1 януари 
(в kg)

Закупени 
количест-

ва ве-
щест ва в 
периода 
1.01 – 
31.12
(в kg)

Пуснати 
на пазара 
количест-

ва ве-
щества в 
периода 
1.01 – 
31.12
(в kg) 

Използ-
вани 

количест-
ва ве-

щества в 
периода 
1.01 – 
31.12 
(в kg)

Об-
ласт на 
прило-
жение 2)

а, б

Код на 
прило-
жение 3)

а

Наимено-
вание и 
адрес на 

търговеца, 
от който са 
закупе ни 

вещест вата

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Извлечени вещества по време на сервиз или поддръжка

Наимено-
вание на ве-

ществото

Количе-
ство, извле-
чено при 
сервиз и 

поддръжка

Предадени за  
рециклиране

(в кг)

Предадени за  
регенериране

(в кг)

Предадени 
за унищо-
жаване
(в кг)

Наимено-
вание и 
адрес на 
преработ-
вателя

1. Името и адресът на търговеца, ЕИК, име, позиция, телефонен номер на лицето, попълнило 
формата, и име и позиция на отговорния ръководител се записват в горния ляв ъгъл на формата. 

Ако е необходимо, се добавят допълнително редове. 
2. В колона 7 следните области на приложение са възможни: 
a) хладилен агент;
б) разтворител.
3. В колона 8 следните кодове на приложение са възможни: сервиз или поддръжка. 
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Приложение № 5 
към чл. 10

Наимено вание 
на веществото

Непреработени 
количества веще-
ства, останали на 

склад към 
1 януари
(в kg)

Преработени 
количества 
вещества в 
периода 

1.01 – 31.12
(в kg)

Начин на пре-
работка 2) 

а, б

Търговец, 
от който са 
получени ве-
ществата за 
преработка

Адрес на центъра за 
преработка 3)

1 2 3 4 5 6

1. Името и адресът на търговеца, ЕИК, име, позиция, телефонен номер на лицето, попълнило 
формата, и име и позиция на отговорния ръководител се записват в горния ляв ъгъл на формата. 

Ако е необходимо, се добавят допълнително редове.
2. В колона 4 следните начини на преработка са възможни: 
a) регенериране;
б) рециклиране.
3. В колона 6 се посочва точен адрес на мястото, където се извършва преработката на контроли-

раните вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009.

Приложение № 6  
към чл. 11

Вид на систе-
мата 2)

Наименование на  
веществото

Количество на  
веществото

(в kg)

Използвани количе-
ства вещества за 

допълване
(в kg)

Статут на 
 системата 3)

а, б

1 2 3 4 5

1. Името и адресът на предприятието, екс-
плоатиращо системата, ЕИК, име, позиция, те-
лефонен номер на лицето, попълнило формата, 
и име и позиция на отговорния ръководител се 
записват в горния ляв ъгъл на формата. 

Ако е необходимо, се добавят допълнително 
редове.

2. В колона 1 се отбелязва видът на системата:
– хладилна;
– климатична;
– топлинна помпа;
– оборудване, съдържащо разтворители.
3. В колона 5 са възможни следните състояния: 
a) действаща;
б) недействаща.

11121

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

за изменение на Наредбата за командировъч-
ните средства при задграничен мандат, приета 
с Постановление № 188 на Министерския 
съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; 
изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 

2009 г. и бр. 40 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В преходните и заключителните раз-
поредби се правят следните изменения:

1. В § 8 думите „2011 г.“ се заменят с 
„2012 г.“. 

2. В § 8а думите „До 31 декември 2010 г.“ 
се заменят с „До 31 декември 2011 г.“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Постановлението влиза в сила от 
1 януари 2011 г. 

За министър-председател:  
Цветан Цветанов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

11122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328

ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на нормативни 

актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В Устройствения правилник на Минис-
терството на финансите, приет с Постановление 
№ 249 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,  
бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г. 
и бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г.), се правят след-
ните изменения и допълнения:

1. В чл. 5:
а) създава се нова т. 21:


