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Протокол № .......... / .......... 

за допълнително монтиране на моторно превозно средство на уредба, която позволява 

работата на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG) 

 

I. Данни за лицето, извършило допълнителното монтиране на моторно превозно средство на 

уредба за LPG или CNG: 

Наименование: ............................................................................................................................ 

ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК: ................................................................................................................ 

Адрес: .......................................................................................................................................... 

II. Данни за моторното превозно средство: 

Рег. №: .............................. Идентификационен № (VIN, рама): ............................................. 

Марка: .............................. Търговско наименование (модел): ............................................... 

Категория: ....................... Дата на първа регистрация: ........................................................... 

Вид гориво: ..................... Номер на двигателя: ....................................................................... 

III. Данни за собственика на моторното превозно средство: 

Наименование: ............................................................................................................................ 

ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК: ................................................................................................................ 

Адрес: .......................................................................................................................................... 

IV. Данни за монтираната уредба за LPG или CNG: 

Днес, .............................. на описаното моторно превозно средство е монтирана уредба за 

 втечнен нефтен газ (LPG) 

 сгъстен природен газ (CNG) 

марка: ............................................................... модел: .............................................................. 

състояща се от следните компоненти: 

Компонент Марка Номер на одобряване Забележка 

Резервоар за гориво:    

Спирателен клапан за ниво 80 % (за LPG):    

Индикатор за налягане или ниво:    

Предпазен клапан (за LPG):    

Автоматичен клапан на резервоара (за CNG):    

Дистанционно управляем работен клапан (за LPG):    

Ръчен клапан (за CNG):    

Регулатор за налягане:    

Изпарител (за LPG):    

Регулатор на дебита на газ (за CNG):    

Устройство за ограничаване на дебита (за CNG):    

Дистанционно управляем спирателен клапан:    

Пълначно устройство:    

Тръби и маркучи за газ (за LPG):    
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Газопреносни връзки (за LPG)
**

:    

Гъвкав горивопровод (за CNG):    

Твърд горивопровод (за CNG):    

Впръсквачи (за LPG):    

Газоподаващо устройство (за CNG):    

Електронен блок за управление:    

Устройство за освобождаване на налягането:    

Съединения (за CNG)
**

:    

Газоизолиращ кожух:    

Газоизолиращ кожух (за LPG)
*
:    

Въвратен клапан
*
:    

Предпазен клапан на газопровода (за LPG)
*
:    

Газов дозатор (за LPG)
*
:    

Клапан за освобождаване на налягането (за CNG)
*
:    

Филтър за гориво
*
:    

Сензор за налягане или температура
*
:    

Помпа за гориво (за LPG)
*
:    

Куплунг за захранване на резервоара (за LPG)
*
:    

Сервизно съединение (за LPG)
*
:    

Система за избор на гориво
**

:    

Тръбопровод за гориво (за LPG)
*
:    

*
 Компонентите не са задължителни. 

**
 Компонентите не подлежат на одобряване на типа. 

Декларирам, че всички компоненти на уредбата притежават одобряване на типа и уредбата е 

монтирана съгласно изискванията на приложение № 1, раздел I/раздел II от Наредба № Н-3:  
          (излишното се зачертава)-раздел 1 LPG/раздел 2 CNG 

 

Монтирането на уредбата е извършено от: 

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

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

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

 

Собственик на моторното превозно средство: 

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

 

Лице, издало протокола: 

......................................................................    ....................................... 
(име, фамилия, длъжност (ако е приложимо))     (подпис, печат (ако е приложимо)) 

 

Дата: ....................        Място: ........................... 

 
Настоящият протокол се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на 

регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на 

Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“ 


