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Раздел I. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С настоящите правила се урежда нормирането на разхода на горива и 

смазочни материали на МПС собственост на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. 

Провадия. 

Чл. 2. (1) Норменият разход на гориво и смазочни материали по смисъла на 

тези правила е пределна величина, определяща се от изминатия пробег и 

експлоатационните условия на работа на МСП. 

(2) Норменият разход на гориво на 100 км пробег се образува от основна 

норма и допълнителни корекции за специфични експлоатационни условия на 

работа. 

Чл. 3. Основната норма на разход на гориво трябва да съответства на една от 

тези, посочени в приложение № 2 на Наредба № 3 за нормиране на разхода на 

горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите, издадена от 

Министерство на транспорта, обн. ДВ, бр. 93 от 1 декември 1989 г. 

Чл. 4. За всички видове нови МПС, произведени след 1999 г. и непосочени в 

Приложение 2, се прилагат основните разходни норми, посочени в техническия 

паспорт на автомобила, издаден от производителя, на основание на 

ратифицираното със закон присъединяване на Р България към Европейската 

спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни 

средства и на условията за взаимно признаване на одобренията, издавани на 

основата на тези предписания, в сила от 21.01.2000 г. 

Чл. 5. За употребявани МПС основната разходна норма за всеки автомобил се 

определя от комисия, определена със заповед на директора на ПГХРТ „Цар 

Симеон Велики” гр. Провадия , по следната методика: 

1. Определяне на маршрут за изпитване, който не може да бъде по-малък от 

100 км. 

2. Зареждане на пълен резервоар с гориво и записване на показанията на 

километража на МПС в момента на зареждането. 



                                                                                                                                                                                                                 

 

 

3. Допълване на резервоара след изминаване на определения маршрут и 

отчитане на крайните показания на километража. 

4. Отчитане на зареденото гориво и на изминатите километри. 

5. Определяне на основната разходна норма като съотношение между 

зареденото количество гориво и изминатите километри, умножено по 100. 

6. Изготвяне на протокол с резултатите от изпитването (Приложение 1). 

Чл. 6. Норменият разход на смазочни материали се образува от нормено 

количество (вместимост на картера), необходимо за смяна при определена 

периодичност, и от полагащия се допълнителен разход за доливане по време на 

експлоатация. 

Раздел II. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМЕНИЯ РАЗХОД НА ГОРИВА 

 

Чл. 7. Норменият разход на гориво за служебните автомобили на ПГХРТ 

„Цар Симеон Велики” гр. Провадия се определя като основната норма за разход на 

съответната марка и модел автомобил, определени съгласно чл. 3, чл. 4 или чл. 5, 

се увеличи с корекцията по раздел IV. 

 

Раздел III. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМЕНИЯ РАЗХОД НА СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ 

 

Чл. 8. (1) Норменото количество за разход на моторни масла при 

експлоатацията на МПС се определя съобразно сроковете за смяната им при 

определен изминат пробег: 

1. за леките автомобили и микробуси - в зависимост от използваното при 

експлоатацията масло, но не по-рано от изминаването на 12000 км; 

2. за нови или излезли от основен ремонт автомобили - смяна на маслата се 

извършва и на първите 2000 км. 

(2) Сроковете за смяна на трансмисионните масла са съобразно 

предписанията на производителите на автомобила и трансмисионното масло. 



                                                                                                                                                                                                                 

 

 

(3)    Разходът на консистентни смазки е до 0,5 кг на 1000 км пробег. 

Чл. 9. Разходът на моторни масла за дозареждане (доливане) се определя 

спрямо полагащия се нормен разход на гориво, както следва: 

1. за автомобили с дизелови двигатели - до 1,0% спрямо полагащия се нормен 

разход на гориво; 

2. за леки автомобили - до 0,7% спрямо полагащия се нормен разход на 

гориво. 

 

Раздел IV. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОРЕКЦИИ ЗА 

СПЕЦИФИЧНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА 

 

Чл. 10. Основните норми за разход на гориво, определени по реда на чл.З, чл. 

4 или чл. 5, може да се увеличават за: 

1. интензивност на движението - движение в чертите на населените места без 

транзитно преминаване: 

а) до 50 000 жители - увеличение до 3%; 

б) от 50 000 до 100 000 жители - увеличение до 5%; 

в) от 100 000 до 500 000 жители - увеличение до 15%; 

г) за град София - увеличение до 25%; 

2. за нови и амортизирани автомобили: 

а) нови автомобили, пуснати в първоначална експлоатация, и за автомобили, 

излезли от основен ремонт, както и за автомобили, на които се монтират 

двигатели, излезли от основен ремонт, през първите 2000 км - увеличение до 5%; 

б) автомобили след втори основен ремонт - увеличение до 10%; 

3. зимен период - увеличение до 5%; 

4. други специфични условия на движение: 

а) автомобили, работещи постоянно по пътища и райони в планински 

местности, по-високи от 1500 м над морското равнище - увеличение до 20%; 



                                                                                                                                                                                                                 

 

 

б) автомобили, с монтирана климатична инсталация - увеличение на 

основната разходна норма с 0,8 литра; 

5. за първоначално пускане на двигателя на лек автомобил с монтирана газова 

уредба - 6 литра бензин на 1000 км пробег. 

Чл. 11. При необходимост от ползване едновременно на няколко коригиращи 

фактора процентът на изменението се определя като сума от корекциите, 

определени за съответните условия на експлоатация. 

 

Раздел V. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА 

 

Чл. 12. (1) Точният размер на допълнителните корекции на основната норма 

за разход на гориво и на нормата за разход на смазочни материали се утвърждава 

със заповед на директора на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия. 

(2) Времето, през което ще се ползват допълнителна корекция за зимен 

период и климатична инсталация на автомобила, се определя със заповед на 

ръководителя в зависимост от денонощната температура. 

Чл. 13. При определяне на основната разходна норма на автомобили от една и 

съща марка, с еднакъв работен обем на двигателя, имащи една и съща година на 

производство и зареждани с еднакво гориво за изпитване може да бъде 

предоставен само един автомобил и определената основна разходна норма да бъде 

утвърдена за всички автомобили. 

Чл. 14. Разходната норма на лични автомобили, използвани за служебно 

командироване, се определя със заповед на директор при спазване на чл.З, чл. 4 и 

чл. 5 на настоящите правила. 

Чл. 15. Разходните норми за горива и смазочни материали периодично се 

преразглеждат и се привеждат в съответствие с новите технологии, организацията 

на експлоатационната дейност и климатичните условия. 



                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Чл. 16. Преразглеждането на разходните норми се извършва след докладна 

записка от водача на МПС до директор и назначаване на комисия за извършване 

на изпитване на автомобила. 

 

Раздел VI. 

ОТЧИТАНЕ РАЗХОДА НА ГОРИВО 

 

Чл. 17. (1) Разходът на гориво се отчита въз основа на утвърдената разходна 

норма и отчетените километри по пътен лист/пътна книжка (Приложение №2) за 

съответния период. 

(2) Отчетът за разхода на гориво/Месечно сведение (Приложение №3) за 

МПС се изготвя ежемесечно и представя в счетоводството за контрол и изписване 

на разходваното гориво. 

Чл. 18. Директорът упражнява постоянен и цялостен контрол по спазване на 

предписаните нормени разходи или делегира тези права на определен със заповед 

служител. Директорът взема необходимите мерки за предотвратяване на 

нарушенията и търсене на дисциплинарна отговорност от нарушителите. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тези правила: 

1. „Пътен Лист" или „Пътна книжка“ е документ, с който се документира 

маршрута и разхода за гориво на конкретно МПС. 

2.  „Отчет за разхода на гориво"/“Месечно сведение“ е документ, с който 

ежемесечно се документира наличното гориво, зареждането на гориво, 

изразходваното гориво, начален и краен километраж, изминати километри - 

градски и извънградски, вида на горивото и разходната норма на конкретен 

автомобил. 



                                                                                                                                                                                                                 

 

 

§ 2. Отчетът с пътните листа/пътна книжка се представя в счетоводството за 

контрол и изписване на разходваното гориво и установяване на наличното гориво 

по автомобили в края на всеки месец. 

§ 3. Изменението и допълнението на тези правила се извършва по реда на 

приемането им. 

§ 4. Настоящите правила са утвърдени със Заповед № РД …………………….. 

на Директора на ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия и влизат в сила от 

…………….. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И 

ТУРИЗЪМ “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 
град Провадия, обл.Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №82А 

тел. 0518- 4-51-74, e-mail: pghrt_veliki@abv.bg  

 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 
№ РД 07- ……./ ……..2018 г. 

 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и чл. 13, ал. 1 от Закона за Финансово управление и 

контрол в публичния сектор.  
  

УТВЪРЖДАВАМ  
 

Вътрешните правила за нормиране разхода на горива и смазочни материали и 

отчитане разхода на гориво на служебните автомобили в ПГХРТ „Цар Симеон 

Велики” гр. Провадия 

 

 

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица. 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

 

Тихомир Тодоров, 

Директор 

ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ 

гр. Провадия, общ. Провадия 

обл. Варна 
 

 

 

 
ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

№ по 

ред 
Име, презиме и фамилия 

Заемана 

длъжност 

Подпис на 

лицето 

1 Мария Панкова Янкова ЗДАСД  

2 Росина Иванова Русева счетоводител  

3 Добри Тодоров Добрев водач на МПС  



                                                                                                                                                                                                                 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И 

ТУРИЗЪМ “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 
град Провадия, обл.Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №82А 

тел. 0518- 4-51-74, e-mail: pghrt_veliki@abv.bg  

 

 

 
 

 П Р О Т О К О Л  
за измерване разхода на гориво на автомобил 

 

Днес, ………….на основание Заповед №  на директора на ПГХРТ „Цар 

Симеон Велики” гр. Провадия за комисия в състав: 

1…………………………………………………………………………………………  

2…………………………………………………………………………………………  

3…………………………………………………………………………………………  

за изпитване беше представен автомобил: 

Вид автомобил  ............................................................................  

Регистрационен №  .....................................................................  

Вид гориво ...................................................................................  

Изпитването беше извършено след изминаване на пробег по предварително: 

Маршрутът беше изминат при спазване на изискванията на ЗДП. 

Автомобилът е изпитан в техническото състояние, в което е представен. 

Комисията констатира: 

 Начални показания на километража ………………… /км/ 

 Крайни показания на километража …..………………  /км/ 

 Изразходвано гориво ………………………….………. /литри/ 

 Пробег на автомобила (т.2 -т.1) ………………………… /км/ 

 Измерен разход на гориво (т.3*100/т.4) ………………….. /л/100/км/ 

№ по 

ред 
Име и фамилия 

Заемана 

длъжност 

Подпис на 

лицето 

1    

2    

3    



                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 


