ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за прилагане на мерките по (ЕС) 517/2014 г.
на Българска браншова камара на енергетиците (ББКЕ)
(ББКЕ е оправомощено лице по силата на ПМС 336/23.12.2008г. и Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ДВ бр.6/23.01.2009г.) за сертифициране на персонал за дейности, свързани с
извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо напрежение,
съдържаща флуорирани парникови газове съгласно Регламент (ЕО) № 305/2008 на Комисията от
2 април 2008г. за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския
парламент);
(Нов „ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април
2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006“
и нова Наредба № 1 от 17.02.2017 г. въз основа, на които ББКЕ издава сертификати)

І. Общи положения
Вътрешните правила съдържат изискванията и процедурите във връзка с прилагане
на мерките по Регламент (ЕС) 517/2014, за дейности на персонал, свързани с
извличане на флуорирани парникови газове от комутационна апаратура за високо
напрежение, съдържаща флуорирани парникови газове и Браншовата камара на
енергетиците (ББКЕ), оправомощена да извършва за страната сертифицирането на
персонал съгласно изискванията на Регламента - Наредба № 1 от 17.02.2017 г.,
Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.6/23.01.2009г. последно изм.
ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.)
В процеса на прилагането на Вътрешните правила са възможни отделни
незначителни промени с цел постигнето на по-пълно изпълнение на изискванията на
Регламент (ЕС) 517/2014.
За улеснение на заинтересованите страни (юридически и физически лица), свързани
с прилагане на законодателството, насочено към недопускане изтичането в
атмосферата на използваните в комутационни апаратури за високо напрежение
флуорирани парникови газове, Българска браншова камара на енергетиците
поддържа на своята уебстраница www.bbce.org информация за:
•

Европейското законодателство в тази област - Регламент (ЕС) 517/2014 г. и
прилагащ регламент (ЕО) № 305/2008г.;

•

Българско законодателство - Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ,
бр 6/23.01.2009г., последно изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г. и Наредба
№ 1 от 17.02.2017 г. за установяване на мерки по прилагане на Регламент
(ЕС) 517/2014 относно някои флуорирани парникови газове)

•

Изисквания към физическите лица (електротехнически
персонал),
произтичащи от нормативните актове за издаване на документ за
правоспособност, признаван в страните от ЕС;

•

Издаване на документ за правоспособност (сертификат) на физически лицаелектротехнически персонал, извличащи флуорирани парникови газове от
комутационна апаратура;

•

база данни (регистри) за редовни сертификати на физически лица, извличащи
флуорирани газове от комутационни апаратури за високо напрежение;

•

помощни документи и формуляри във връзка с прилагане изискванията и
процедурите от Вътрешните правила (образци на заявки и т.н.)
ІІ. Изисквания

2.1. Изисквания към физическите лица (електротехнически персонал),
произтичащи от нормативните актове за издаване на документ за
правоспособност, признаван в страните от ЕС
2.1.1. да представят документ за завършено най-малко средно образование;
2.1.2. да представят документ за успешно положен изпит по теория и практика,
покриващ минималните изисквания относно уменията и знанията, определени в
приложението към (ЕС) 2015/2066, издаден от фирма производител на
комутационна апаратура, съдържаща ФПГ или оператор на такава апаратура;
2.1.3. да представят 1 бр. снимка паспортен формат и съответната определена в
Процедурите такса по сметка на ББКЕ.
Забележка:
•

документът за правоспособност съдържа данните, посочени в чл.18 , ал.1 от
Наредба № 1 от 17.02.2017 г.

•

документът за правоспособност се признава в страните от ЕС (след
превеждането на съответния език и легализирането).
ІІІ. Процедури

3. Издаване на документ за правоспособност (сертификат) на физически лицаелектротехнически персонал, извличащи флуорирани парникови газове от
комутационна апаратура.
3.1. Кандидатите подават заявление в ББКЕ за придобиване на документ за
правоспособност (сертификат), по 1 бр. снимка паспортен формат, копие от
документ за завършено образование, протокол от издържан изпит и документ за
платена такса в размер на 50 лв. за всяко физическо лице
3.2. В срок от 7 работни дни след получаването на посочените в предходните точки
документи ББКЕ издава Документ за правоспособност (сертификат) и вписва лицето
в Базата данни (регистъра).
3.2. Получаването на сертификатите от физическите лица става в офиса на ББКЕ.
БЪЛГАРСКА БРАНШОВА
КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ

