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Приложение № 6 
към чл. 18, ал. 3

Скала на класовете на енергопотребление 
за видовете категории сгради

Скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради е, както следва:
1. Жилищни сгради*

Приложение № 6 
към чл. 18, ал. 3 

Скала на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради 
 

Скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради е, 
както следва: 

 

1. Жилищни сгради* 

 

 
*Скалата за жилищни сгради се прилага и за общежития. 

 
 
 

2. Сгради за обществено обслужване: 

а) сгради за административно обслужване 
 

*Скалата за жилищни сгради се прилага и за общежития.

2. Сгради за обществено обслужване:
а) сгради за административно обслужване

 
б) сгради за образование и наука 

б.1) училища 
 

 
 
 

б.2) университети 
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б) сгради за образование и наука
б.1) училища

 
б) сгради за образование и наука 

б.1) училища 
 

 
 
 

б.2) университети 

 

б.2) университети

 
 

б.3) детски градини 
 

 
 
 
 
 
 

б.3) детски градини

 
 

б.3) детски градини 
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в) сгради в областта на здравеопазването
в) сгради в областта на здравеопазването 

 

 
 

г) сгради в областта на хотелиерството 
 

 
 
 
 

г) сгради в областта на хотелиерството

в) сгради в областта на здравеопазването 
 

 
 

г) сгради в областта на хотелиерството 
 

 
 
 
 

д) сгради в областта на търговията, общественото хранене, услугите
д) сгради в областта на търговията, общественото хранене, услугите; 

 

 
 

 
е) сгради за спорт 
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е) сгради за спорт

д) сгради в областта на търговията, общественото хранене, услугите; 
 

 
 

 
е) сгради за спорт 

 

 
 
 ж) сгради в областта на културата и изкуството

 
ж) сгради в областта на културата и изкуството 
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МИНИСТЕРСТВО 
 НА ОТБРАНАТА

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № Н-3 от 2013 г. за условията и реда 
за оценяване на изпълнението на функцио-
налните задължения от военнослужещите от 
Министерството на отбраната, структурите 
на пряко подчинение на министъра на отбра-
ната и от Българската армия при изпълнение 
на военната служба в състава на български 
или многонационални формирования извън 
територията на Република България (обн., 
ДВ, бр. 22 от 2013 г.; изм., бр. 97 от 2015 г.)

§ 1. Наименованието на наредбата се из-
меня така:

„Наредба № Н-3 от 15 февруари 2013 г. за 
условията и реда за оценяване на изпълне-

нието на функционалните задължения от 
военнослужещите от Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и от Българската 
армия при изпълнение на военната служба в 
състава на български или многонационални 
формирования извън територията на Републи-
ка България при участие в операции и мисии“.

§ 2. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) С наредбата се уреждат условията и 

редът за оценяване на изпълнението на функ-
ционалните задължения от военнослужещите 
от Министерството на отбраната, структу-
рите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и от Българската армия при 
изпълнение на военна служба извън тери-
торията на страната в състава на български 
или многонационални формирования при 
участие в операции и мисии.“

§ 3. В чл. 6, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. военнослужещите, прослужили по-

малко от една трета от срока на мисията/
операцията, освен военнослужещите, на които 
е прекратена командировката за участие в 
мисията/операцията поради нарушаване на 
военната дисциплина.“ 

§ 4. В чл. 8 т. 8 се изменя така:
„8. структурата по управление на човешките 

ресурси (по личния състав), в която военно-
служещият се води на отчет, въвежда данните 
(информацията) от формуляра по чл. 2, ал. 3 
в Автоматизираната система за управление 
на човешките ресурси и прилага формуляра 
в служебното дело на военнослужещия.“

§ 5. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Процесът по оценяване на 

военнослужещите по чл. 1, ал. 1 завършва 
в края на изпълнението на военната служба 
извън територията на страната.

(2) Командирите (началниците) на военни 
формирования или ръководителите на съот-
ветните структури, където военнослужещият 
се води на отчет, организират въвеждането на 
данните от оценяването в Автоматизираната 
система за управление на човешките ресурси, 
с изключение на служба „Военна информация“ 
и служба „Военна полиция“, до един месец 
след приключване на мисията/операцията.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В Наредба № Н-28 от 2010 г. за кри-

териите, условията и реда за атестиране на 
военнослужещите от Министерството на от-
браната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия 
(обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 90 
от 2011 г., бр. 22 от 2013 г., бр. 14 от 2014 г.; 
доп., бр. 77 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 25 и 97 
от 2015 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 5, т. 10 след думата „поради“ се 
добавя „здравословни причини, “.


