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Орган за контрол „СТМ-ПЛЮС“ от вид С при „СТМ-ПЛЮС“ ООД – София  

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ 
 

№ 

по 

ред 

Област на контрол 
Вид на 

контрола* 

Обхват на контрола по 

параметър 

Нормативен акт, стандарт, 

спецификация 

Метод и процедура 

за контрол  

Използвано техническо 

оборудване, 

съгласно СП-07 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Ел. уредби и 

съоръжения до 1000V 

Нови и в 

експлоатация 

съоръжения. 

Импеданс на контура 

„фаза-защитен проводник”. 

Наредба №16-116 (ДВ бр.26/2008 г.), 

акт. вер. ДВ бр.42/2015 г.; 

Наредба №3 (ДВ бр.90 и 91/2004 г.), 

акт. вер. ДВ бр.42/2015 г.; 

Техническа спецификация 

РПК-01 

/Издание 2/ 

13.01.2014 г. 

Тестер на ел. инсталации  

тип KEW 6016  

Идент. №8084333, 

KYORITSU – Япония 

Тестер на ел. инсталации  

тип KEW 6016  

Идент. №8126346, 

KYORITSU – Япония  

2.  

Ел. уредби и 

съоръжения до и над 

1000V 

Нови и в 

експлоатация 

съоръжения. 

Съпротивление на защитна 

заземителна уредба. 

Наредба №16-116 (ДВ бр.26/2008 г.), 

акт. вер. ДВ бр.42/2015 г.; 

Наредба №3 (ДВ бр.90 и 91/2004 г.), 

акт. вер. ДВ бр.42/2015 г.; 

Техническа спецификация 

РПК-02 

/Издание 2/ 

07.04.2014 г. 

Тестер на ел. инсталации  

тип KEW 6016  

Идент. №8084333, 

KYORITSU – Япония 

Тестер на ел. инсталации  

тип KEW 6016  

Идент. №8126346, 

KYORITSU – Япония 

3.  

Ел. уредби и 

съоръжения до и над 

1000V 

Нови и в 

експлоатация 

съоръжения. 

Съпротивление на 

мълниезащитна 

заземителна уредба. 

Наредба №4 (ДВ бр.6/2011 г.), акт. вер. 

ДВ бр.6/2011 г.; 

Техническа спецификация 

РПК-03 

/Издание 2/ 

07.04.2014 г. 

Тестер на ел. инсталации  

тип KEW 6016  

Идент. №8084333, 

KYORITSU – Япония 

Тестер на ел. инсталации  

тип KEW 6016 

Идент. №8126346, 

KYORITSU – Япония 

4.  
Ел. уредби и  

съоръжения до 1000V 

Нови и в 

експлоатация 

съоръжения. 

Прекъсвачи за защита от 

токове с нулева 

последователност 

Допирно напрежение. 

Ток на задействане 

Време на изключване. 

Наредба №16-116 (ДВ бр.26/2008 г.), 

акт. вер. ДВ бр.42/2015 г.; 

Наредба №3 (ДВ бр.90 и 91/2004 г.), 

акт. вер. ДВ бр.42/2015 г.; 

Техническа спецификация 

РПК-04 

/Издание 2/ 

13.01.2014 г. 

Тестер на ел. инсталации  

тип KEW 6016  

Идент. №8084333, 

KYORITSU – Япония 

5.  

Микроклимат в 

работна среда и 

жилищни и 

обществени сгради 

Нови и в 

експлоатация 

обекти. 

Температура на въздуха 

Относителна влажност на 

въздуха 

Скорост на движение на 

въздуха 

Наредба №РД-07-3 (ДВ бр.63/2014 г.), 

акт. вер. ДВ бр.63/2014 г.; 

БДС 14776:1987; 

Наредба №9 (ДВ бр.46/1994 г.), акт. 

вер. ДВ бр.46/1994 г.; 

Наредба №24 (ДВ бр.95/2003 г.), акт. 

Наредба №РД-07-3 

(ДВ бр.63/2014 г.) , 

акт. вер. ДВ 

бр.6/2011 г. 

БДС 16686:1987 

РПК-05 

Комбиниран измервателен уред 

тип TESTO 435-2  

Идент. №01662092/902  

Идент. №сонда – 10186687/902 

Идент. №сонда – 06351052/902, 

Testo Gmbh & Co., Ленцкирх – 
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№ 

по 

ред 

Област на контрол 
Вид на 

контрола* 

Обхват на контрола по 

параметър 

Нормативен акт, стандарт, 

спецификация 

Метод и процедура 

за контрол  

Използвано техническо 

оборудване, 

съгласно СП-07 

1 2 3 4 5 6 7 

вер. ДВ бр.100/2003 г.; 

Наредба №3 (ДВ бр.15/2007 г.), акт. 

вер. ДВ бр.53/2022 г.; 

Наредба №26 (ДВ бр.103/2008 г.), акт. 

вер. ДВ бр.53/2022 г.; 

Наредба №2 (ДВ бр.15/2007 г.), акт. 

вер. ДВ бр.15/2007 г. 

Техническа спецификация 

/Издание 2/ 

30.10.2015 г. 
Германия 

Комбиниран измервателен уред 

тип TESTO 435-2  

Идент. №02377798  

Идент. №сонда – 10371562,   

Testo Gmbh & Co., Ленцкирх – 

Германия 

6.  Шум в работна среда 

Нови и в 

експлоатация 

обекти. 

Дневно ниво на 

експозиция на шум 

Средно седмично ниво на 

експозиция на шум 

Върхово ниво на звуково 

налягане 

Наредба №6 (ДВ бр.70/2005 г.), 

акт. вер. ДВ бр.70/2005 г. 

Техническа спецификация 

БДС EN ISO 

9612:2009 

БДС ISO 1999:2014 

РПК-06.1 

/Издание 1/ 

05.03.2021 г.  

Шумомер SAUTER SW1000 

Идент. №583055 

Микрофон SW-A01  

сер.№510723, идент. №580971  

Звуков калибратор  

тип CEL 120/1  

Идент. №3941551,  

CASELLA – Англия  

Ниво на шум. 

Еквивалентно ниво на шум  

Наредба №9 (ДВ бр.46/1994 г.), акт. 

вер. ДВ бр.46/1994 г.; 

Наредба №7 (ДВ бр.88/1999 г., чл.138), 

акт. вер. ДВ бр.95/2016 г.; 

Наредба №26 (ДВ бр.103/2008 г.), акт. 

вер. ДВ бр.53/2022 г. 

Техническа спецификация 

БДС 15471:1982 

РПК-06 

/Издание 2/ 

05.03.2021 г. 

7.  

Шум в помещенията 

на жилищни и 

обществени сгради 

Нови и в 

експлоатация 

обекти. 

Еквивалентно ниво на шум 

Ниво на шум 

Наредба №6 (ДВ бр.58/2006 г.), акт. 

вер. ДВ бр. 24/25.03.2022 г. – 

Приложение  №2, Таблица 1; 

Наредба №9 (ДВ бр.46/1994 г.), акт. 

вер. ДВ бр.46/1994 г.; 

Наредба №24 (ДВ бр.95/2003 г.), акт. 

вер. ДВ бр.100/2003 г.; 

Наредба №26 (ДВ бр.103/2008 г.), акт. 

вер. ДВ бр.53/2022 г.; 

Наредба №2 (ДВ бр.15/2007г.), акт. 

вер. ДВ бр.15/2007 г. 

Техническа спецификация 

БДС 15471:1982 

РПК-06 

/Издание 2/ 

05.03.2021 г. 
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№ 

по 

ред 

Област на контрол 
Вид на 

контрола* 

Обхват на контрола по 

параметър 

Нормативен акт, стандарт, 

спецификация 

Метод и процедура 

за контрол  

Използвано техническо 

оборудване, 

съгласно СП-07 

1 2 3 4 5 6 7 

8.  

Шум в територии и 

устройствени зони в 

урбанизираните 

територии и извън 

тях 

Нови и/или в 

експлоатация 

обекти/ 

съоръжения. 

Еквивалентно ниво на шум 

Наредба №6 (ДВ бр.58/2006 г.), акт. 

вер. ДВ бр. 24/25.03.2022 г. – 

Приложение  №2, Таблица 2; 

Техническа спецификация 

БДС 15471:1982 

РПК-06 

/Издание 2/ 

05.03.2021 г. 

9.  

Изкуствено 

осветление в работна 

среда и жилищни и 

обществени сгради 

Нови и в 

експлоатация 

обекти. 

Осветеност 

БДС EN 12464-1:2021; 

Наредба №49 (ДВ бр.7/1976 г.), акт. 

вер. ДВ бр.64/1976 г.; 

Наредба №9 (ДВ бр.46/1994 г.), акт. 

вер. ДВ бр.46/1994 г.; 

Наредба №19 (ДВ бр.79/2008 г.), акт. 

вер. ДВ бр.103/2011 г.; 

Наредба №26 (ДВ бр.103/2008 г.), акт. 

вер. ДВ бр.53/2022 г.; 

Наредба №28 (ДВ бр.109/2008 г.), акт. 

вер. ДВ бр.64/2022 г.; 

Наредба №2 (ДВ бр.15/2007 г.), акт. 

вер. ДВ бр.15/2007 г.; 

Техническа спецификация  

Методически 

указания  40-85 

„Методи за 

измерване и оценка 

на изкуствено 

осветление в 

сгради“ 1985 г. 

РПК-07 

/Издание 2/ 

30.10.2015 г. 

Луксметър  

тип EXTECH LT45  

Идент. №130603490,  

Тайван 

10.  
Вентилационни 

инсталации 

Нови и в 

експлоатация 

обекти. 

Скорост на въздушен 

поток 

Дебит на въздуха 

Наредба №15 (ДВ бр.68/ 2005г.), акт. 

вер. ДВ бр.6/2016 г.; 

Наредба №24 (ДВ бр.95/20003г.), акт. 

вер. ДВ бр.100/2003 г. 

Техническа спецификация 

БДС 12.3.018:1982 

РПК-08 

/Издание 2/ 

15.11.2013 г. 

Комбиниран измервателен уред 

тип TESTO 435-2  

Идент. №01662092 със сонда за 

скорост на движение на въздуха 

Идент. №06351025/902,  

TESTO AG DE-79583, Lenzkirch – 

Германия   

Комбиниран измервателен уред 

тип TESTO 435-2  
Идент. №02377798 с  
трифункционална сонда  

Идент. №10371562,  

Testo Gmbh & Co., Ленцкирх – 

Германия 

Ролетка измервателна стоманена 

Идент. №0126, Китай 
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Запознати с последните изменения: 

.................................................................................... ................................... 
(име, фамилия)     (подпис) 

.................................................................................... ................................... 
(име, фамилия)     (подпис) 

.................................................................................... ................................... 
(име, фамилия)     (подпис) 

.................................................................................... ................................... 
(име, фамилия)     (подпис) 

 

дата: 09.08.2022 г.          Ръководител на ОКС: ............................................. 

                   /инж. Камелия Сотирова/ 


