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ПРЕДГОВОР 

Стандартът има за цел да установи реда за разработване и внедряване в производството 
на отбранителни продукти, предназначени за удовлетворяване на потребностите на 
Министерството на отбраната на Република България.  

Стандартът заменя военния стандарт ВС 2.03:1982. 

При разработването на стандарта са ползвани: 

) Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти в 
Министерството на отбраната и Българската армия - 2004 г.; 

) Стратегия по отбранителна аквизиция - 2004 г.; 

) Правилник за осигуряване и управление на качеството на отбранителни 
продукти за Министерството на отбраната и Българската армия - 2004 г.; 

) Правилник за изпитване на отбранителни продукти в Министерството на 
отбраната и Българската армия; 

) Правилник за НИРД в Министерството на отбраната и Българската армия; 

) Досегашният опит по разработването и внедряването на военни продукти. 

Стандартът има 5 основни приложения. 
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1 ОБЕКТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.1 Стандартът определя реда за разработване и внедряване в производството на 
отбранителни продукти (изделия и материали) по поръчка на Министерството на 
отбраната (МО) (по-нататък - възложител), за проверяване, съгласуване и утвърждаване 
на документацията за тяхното производство, контрол, изпитване, приемане, експлоатация 
(употреба) и ремонт. 

1.2 Стандартът се отнася за следните случаи на внедряване: 

− по документация, разработена в страната, 

− по лицензна документация. 

2 ПОЗОВАВАНИЯ 

Този военен стандарт включва предписания от изброените по-долу стандарти, като са 
валидни техните последни издания. 

− БДС 2.503 Единна система за конструкторска документация. Правила за внасяне на 
изменения 

− БДС 2.601 Единна система за конструкторска документация. Документи 
експлоатационни 

− ВС 40069 Тактико-техническо задание 

− ВС 0-1 Военна стандартизация. Общи положения 

− ВС 0-2 Военна стандартизация. Построяване и изложение на заданията за 
разработване на военни стандарти. Съдържание и структура на военните стандарти 
и военните технически спецификации 

− ВС 0-3 Военна стандартизация. Ред за разработване на военни стандартизационни 
документи 

3 ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1  
Отбранителен продукт 
Общо наименование за изделие или материал, чието предназначение е да удовлетворява 
потребности на МО 

3.2  
Изделия 
Продукти, чието количество се измерва в бройки (екземпляри). Изделията се 
характеризират с това, че имат ресурс, който се изразходва по време на експлоатацията 
им  

3.3  
Материали 
Продукти, чието количество се измерва с единици за дължина, площ, обем или маса 
(метри, кв. метри, куб. метри, килограми и т. н.). Те нямат ресурс, а по време на 
употребата им се изразходват самите материали 

3.4  
Индекс на отбранителния продукт 
Условно означение на отбранителния продукт, съставено по определен принцип въз 
основа на класификатор, разработен от възложителя 

3.5  
Средства за обучение  
Учебни помагала и учебно-технически средства 
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3.6  
Учебни помагала 
Печатни материали, плакати, схеми, диапозитиви, кинофилми и др. мултимедийни 
продукти за изучаване на отбранителните продукти и на правилата за тяхната 
експлоатация и ремонт 

3.7  
Учебно-технически средства 
Табла, макети, модели, разрези, компютъризирани, електрифицирани и механизирани 
схеми, тренажори, имитатори и др. за онагледяване при изучаването на отбранителните 
продукти и за придобиване, поддържане и усъвършенстване на навиците на личния 
състав за тяхната експлоатация или употреба 

3.8  
Представители на възложителя 
Специалисти, определени от МО по съответния ред, които са оторизирани да извършват 
научно-техническо съпровождане, да проверяват и съгласуват документацията, да 
контролират изработването и да приемат отбранителните продукти на различните етапи 
от разработването, внедряването и производството им 

4 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Разработването и внедряването на отбранителни продукти се организира и 
извършва по реда на този стандарт, при спазване на изискванията на правилниците от 
Системата по отбранителна аквизиция (приложение Д).  

4.2 Възложителят сключва договори с изпълнител на разработването (по-нататък – 
изпълнител) и с изпълнител на внедряването и производството (по-нататък - 
производител). Когато разработването, внедряването и производството се извършват от 
една организация, изпълнителят по договора е един (той изпълнява функциите на 
изпълнител и производител). 

4.3 Възложителят взема участие във всички етапи от разработването и внедряването 
на отбранителните продукти чрез назначени от него представители на възложителя (ПВ), 
които оказват съдействие на изпълнителя и производителя съобразно задълженията и 
отговорностите, определени в нормативната уредба на МО.  

4.4 Етапите и основните дейности по разработването и внедряването на отбранителния 
продукт, както и разработването, съгласуването и утвърждаването на документацията за 
него, са: 

− Идеен проект (за изделия); 

− Работен проект (за изделия) и лабораторна технология (за материали); 

− Опитен образец (за изделия) и опитна партида (за материали); 

− Пробна серия (за изделия) и пробна партида (за материали); 

− Редовно производство (за изделия и материали). 

4.5 С цел да се ускори разработването и внедряването на отбранителните продукти и 
да се намалят разходите, се допуска, чрез допълнително договаряне между възложителя, 
изпълнителя и производителя, етапите да се обединяват, да се изменя обемът на 
дейностите в тях и да се пристъпва към изпълнение на дейности, предвидени в следващи 
етапи, преди окончателното завършване на дадения етап.  

4.6 Възложителят, изпълнителят и производителят осигуряват защитата на 
класифицираната информация в съответствие с нормативната уредба на страната. 
Възложителят чрез своите органи контролира изпълнението на изискванията за защита на 
класифицираната информация. 

4.7 При съгласуването и утвърждаването документацията се проверява съгласно прил. 
А.  
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4.8 Разработването, съгласуването и утвърждаването на стандартизационните 
документи се извършват по установения с ВС 0-1, ВС 0-2 и ВС 0-3 ред. 

4.9 Документацията, която трябва да се съгласува с ПВ, се посочва в списък, който се 
съставя от изпълнителя въз основа на приложение Б, и се утвърждава от възложителя. 
Документацията се представя на комисиите след съгласуването и от ПВ. 

4.10 Внасянето на изменения в документацията със стадии О и О1 се извършва чрез 
дневници и заповеди за изменения. Внасянето на изменения в документацията със стадии 
А и Б се извършва съгласно БДС 2.503. 

5 ПРОУЧВАНЕ 

5.1 Целта на проучването е да се определят тенденциите и перспективите в развитието 
на въоръжението и военната техника, да се изяснят и да се уточнят тактико-техническите 
изисквания към необходимите отбранителни продукти (включително изискванията на 
НАТО), да се определят потребностите на страната и за износ, и да се установи доколко е 
възможно и икономически целесъобразно да се задоволяват потребностите чрез собствена 
разработка, чрез производство по лиценз или чрез придобиване на готов отбранителен 
продукт. 

5.2 Основание за започване на проучването е утвърдено изходно задание. 

5.3 Възложителят чрез военнонаучни организации извършва или възлага 
извършването на научноизследователски и опитно-конструкторски работи за определяне 
и обосноваване на основните тактико-технически характеристики на комплексите и 
образците, извършва оперативно-тактическа обосновка и военно-икономически анализ. В 
резултат от проучването се изготвят отчет (в свободна форма), тактико-техническо 
задание (ТТЗ) съгласно ВС 40069 и/или техническа спецификация (ТС) съгласно Закона 
за обществените поръчки и технико-икономически анализ. Документите се разглеждат и 
приемат на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) и се съгласуват и утвърждават 
в съответствие с  нормативните документи на възложителя. 

5.4 След приемане на резултатите от проучването възложителят подготвя тръжната 
документация за откриване на обществена поръчка (съгласно Закона за обществените 
поръчки) за избор на изпълнител и производител. След избора на изпълнител и 
производител възложителят сключва договор с тях. 

5.5 В резултат от проучването възложителят може да се договори с производител да 
внедри отбранителния продукт в производството чрез лиценз. Тогава производителят 
проучва възможностите за доставяне на лиценза и за организиране на производството. 

5.6 Към разработване на отбранителен продукт се пристъпва само при наличие на 
утвърдено ТТЗ и сключен договор. 

5.7 Изменения в ТТЗ могат да се внасят до приемане на отбранителния продукт на 
въоръжение. Измененията се внасят, приемат и утвърждават по установения ред. 

6 ИДЕЕН ПРОЕКТ 

6.1 Целта на идейния проект е да се изяснят основните принципи на работа и 
възможните варианти на технически решения на изделието и неговите съставни части и 
да се оцени кои от тези варианти най-пълно удовлетворяват ТТЗ. 

6.2 При изпълнението на идейния проект се извършват научноизследователски и 
опитно-конструкторски работи, изследвания и експерименти в обем, необходим за 
потвърждаване възможността за разработване на изделието по избраните идейни 
решения. 

6.3 Изпълнителят разработва идейния проект най-малко в два варианта. Той 
изработва, изследва и изпитва макети и модели на изделието и неговите съставни части с 
цел да се обоснове възможността за реализация на идейния проект. Изпълнителят 
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извършва технологичен и технико-икономически анализ на предлаганите варианти на 
идейния проект. 

6.4 При разработването на идейния проект се извършват и следните дейности: 

− Разработват се общи схемни и конструкторски решения на изделието и на неговите 
съставни части. 

− Разработват се ръководни указания за конструиране (при необходимост). 

− Съгласуват се с ПВ видовете конструкторски документи, които ще се разработват в 
следващите етапи. 

− Разработва се програма за осигуряване надеждността на изделието (ПОН) на 
всички етапи от разработването и внедряването. 

− Съставя се списък и се определят технически изисквания за нови сглобени 
единици, детайли и материали, които трябва да бъдат разработени и произведени 
и/или закупени от други търговски дружества (съизпълнители). 

− Предварително се решават въпросите по опаковането, транспортирането, 
съхраняването и експлоатацията на изделието. 

6.5 Сравнителната оценка на вариантите се извършва по отношение на 

− техническото равнище и съответствието с изискванията на ТТЗ; 

− технологичността на изделието; 

− технико-икономическите показатели - разходи за разработване и внедряване, 
експлоатационни разходи, разходи за снемане от експлоатация (употреба) и за 
утилизация, цена на изделието и др.; 

− степента на унификация и стандартизация; 

− патентната чистота и конкурентоспособността; 

− изискванията за ергономичност; 

− обема и вида на вносните сглобени единици, детайли и материали; 

− техниката на безопасността, хигиената на труда и др.; 

6.6 Документите на идейния проект се означават с буквата на стадия И. 

6.7 Идейният проект, след като бъде проверен от ПВ по т. 1 от приложение А, се 
разглежда и приема от научно-технически (технически) съвет на изпълнителя с участието 
на представители на производителя и на възложителя и се представя на възложителя за 
приемане и утвърждаване. В решенията на съвета на изпълнителя се съдържа 
предложение за оптимален вариант на идейния проект.  

6.8 Възложителят разглежда идейния проект по установения ред, избира и утвърждава 
оптимален вариант и взема решение за по-нататъшния ход на разработването.  

6.9 Изпълнителят внася изменения и допълнения в идейния проект по резултатите от 
неговото разглеждане и утвърждаване. Коригираният идеен проект се съгласува с ПВ.  

7 РАБОТЕН ПРОЕКТ 

7.1 Целта на работния проект е въз основа на утвърдения идеен проект да се 
определят основните технически решения на изделието и неговите съставни части и чрез 
изработването и изпитването на образци от изделието да се потвърдят техническите 
решения и възможността за постигане изискванията на ТТЗ в опитното и серийното 
(масовото) производство. 

7.2 При разработването на работния проект се извършват дейности, необходими за 
получаване на пълна представа за конструкцията на разработваното изделие, за 
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оценяване съответствието му с ТТЗ, за технологичността и сложността на изделието, за 
начина на опаковане и транспортиране, за удобството при експлоатация, за осигуряване 
изискванията на техниката на безопасността и хигиената на труда. 

7.3 В общия случай при разработването на работния проект изпълнителят извършва 
следните дейности: 

− Разработва и обосновава техническите решения и принципа на действие на 
изделието и неговите съставни части, осигуряващи изискванията на ТТЗ. 

− Съставя необходимите принципни схеми. 

− Анализира конструкцията на изделието, неговата технологичност и доколко е 
съобразена тя с условията на производство. 

− Оценява до каква степен с приетите конструкторски решения се осигурява 
зададеното равнище на унификация.  

− Потвърждава постигането на техническите изисквания и икономически показатели, 
определени в ТТЗ. 

− Изпълнява ПОН и прави оценка на възможността да се постигнат изискванията за 
надеждност, зададени в ТТЗ. 

− Обосновава необходимостта от разработване или закупуване на ново технологично 
оборудване, както на необходимостта от капитално строителство. 

− Окончателно оформя техническите задания и заявки за разработване и 
произвеждане на нови сглобени единици, детайли и материали. 

− Оценява възможността за транспортиране, съхранение и монтиране на изделието 
на мястото за експлоатация.  

− Проверява изделието за патентна чистота.  

− Оценява техническото равнище на изделието.  

− Съставя задания за разработване на стандартизационни документи (ВС, ВТС) на 
изделието, които се оформят, съгласуват и утвърждават съгласно ВС 0-2 и ВС 0-3.  

7.4 Изпълнителят разработва, съгласува с ПВ и дава за утвърждаване от възложителя 
следните документи: 

− схема за деление на изделието;  

− списък на работната документация, която ще се разработва на етап опитен 
образец. 

7.5 Извършва се технологична и организационна подготовка за производство на 
образци за изпитване. 

7.6 Изпълнителят разработва програма и методика за изпитване на образците съгласно 
нормативните документи на възложителя. 

7.7 Изпълнителят, с участието на производителя, изработва образците за изпитване. 

7.8 Изпълнителят изпитва образците в обем, потвърждаващ съответствието им с 
изискванията, заложени в ТТЗ. 

7.9 Изпълнителят и производителят изготвят анализ на резултатите от изпитванията.  

7.10 Изпълнителят съставя списъци на експлоатационните документи и учебните 
помагала, както и технически задания (ТЗ) за учебно-техническите средства. Той дава и 
предложение за по-нататъшния ход на разработването им, което се съгласува с 
възложителя.  

7.11 Изпълнителят означава конструкторските документи с буквата на стадия Р. 

7.12 Работният проект, след като бъде проверен от ПВ съгласно приложение А, се 
разглежда и приема от научно-технически (технически) съвет на изпълнителя с участието 
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на производителя и ПВ. Изпълнителят доработва работния проект в съответствие с 
решенията на съвета и го изпраща на възложителя. 

7.13 Възложителят разглежда и утвърждава анализа на резултатите от изпитванията, 
списъка на експлоатационните документи и на учебните помагала и техническите задания 
за учебно-техническите средства. Той утвърждава работния проект и взема решение за 
по-нататъшния ход на разработването. 

7.14 След утвърждаване на анализа на резултатите от изпитванията изпълнителят 
планира разработването и производството на необходимите технологично оборудване и 
технологична екипировка за изработване на опитния образец на изделието и учебно-
техническите средства за приемни изпитвания и дава заявка за технологичното 
оборудване и технологичната екипировка, които ще се разработват и произвеждат от 
съизпълнители. 

8 ОПИТЕН ОБРАЗЕЦ 

8.1 С изработването и изпитването на опитния образец се цели: 

− да се открият и да се отстранят конструкторските грешки и недостатъци на 
изделието; 

− да се открият технологичните недостатъци на конструкцията; 

− да се уточни конструкцията на съставните части, за които в предишните етапи 
не е имало окончателно решение; 

− да се уточни необходимата технологична екипировка; 

− да се уточнят методите за контрол (изпитвания, анализ, измервания), 
средствата за измерване, мястото за извършване на контролните операции, 
входящият контрол и др. 

8.2 Въз основа на утвърдените работен проект и анализ на резултатите от 
изпитванията на образците за изпитване изпълнителят разработва работна 
конструкторска документация за опитен образец (опитна серия) на изделието (по-нататък 
- опитен образец) и на учебно-техническите средства за приемни изпитвания.  

8.3 Работната технологична документация за опитния образец на изделието и учебно-
техническите средства се съгласува с ПВ по контрола и приемането.  

8.4 Изпълнителят разработва работна експлоатационна документация на изделието, 
учебни помагала и работна документация за учебно-техническите средства, както и 
списък на ремонтните документи (когато изделието е ремонтопригодно). 

8.5 Изпълнителят (с участието на производителя) извършва нормоконтрол и 
метрологична експертиза на работната документация.  

8.6 Работната документация, след като бъде проверена от ПВ съгласно приложение А, 
се съгласува от него. Изпълнителят означава документацията с буквата на стадия О. 

8.7 Дубликат от означената с буква О документация се предава на производителя, 
когато опитният образец ще се произвежда от него. 

8.8 Изпълнителят (производителят) изработва опитния образец на изделието и 
опитните образци на учебно-техническите средства за приемни изпитвания. 

8.9 Изпълнителят: 

− разработва програма и методика за приемни изпитвания съгласно нормативните 
документи на възложителя;  

− прави заявка пред възложителя за даване на стоков номер по НАТО; 

− осигурява проверката на изделието за патентна чистота;  
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− подготвя кадри на възложителя за провеждане на приемните изпитвания; 

− извършва технологичен и технико-икономически анализ на опитния образец за 
приемни изпитвания. 

8.10 Изработването на опитния образец се контролира и приема от органите за 
технически контрол на изпълнителя (производителя) и от ПВ. 

8.10.1 Преди да се представят опитният образец и документацията му за приемане 
от възложителя, комисия на изпълнителя с участие на ПВ и производителя проверява: 

− готовността на опитния образец за представянето му за приемни изпитвания 
(чрез предварителни приемни изпитвания); 

− готовността на работната конструкторска, технологична и експлоатационна 
документация за представянето й за приемане; 

− съответства ли опитният образец на работната конструкторска документация; 

− съответстват ли използваните материали на предвидените в документацията; 

− опитните образци на учебно-техническите средства. 

8.10.2 Комисията отразява резултатите от проверката в протокол. В него се правят 
предложения за необходимите изменения и допълнения на документацията и се дава 
оценка за готовността на изделието и документацията за представяне на възложителя за 
приемане. Протоколът се съгласува с ПВ. 

8.10.3 Внесените изменения в работната документация се проверяват от 
контролния орган на изпълнителя и се съгласуват с ПВ. 

8.10.4 Съставните части на изделието и тяхната документация, разработени от 
подизпълнители, след като се проверят по посочения ред, се представят на изпълнителя и 
на ПВ за разглеждане и приемане. 

8.10.5 ПВ съставя становище за готовността на изделието и документацията за 
приемане. 

8.11 Приемане на опитния образец. 

8.11.1 Приемните изпитвания и приемането се извършват от приемна комисия, 
назначена от възложителя. За неин председател се назначава представител на МО. В 
състава на комисията се включват ПВ, изпълнителя и производителя. Организирането и 
провеждането на изпитванията се извършва в съответствие с нормативните документи на 
възложителя (т. 3 от приложение Д). 

8.11.2 Неразделна част от приемните изпитвания са изпитванията за надеждност. 
Те се провеждат в обем и по методика, предложени от изпълнителя и утвърдени от 
възложителя. 

8.11.3 Ако, съгласувано с възложителя, не се изработват отделни опитни образци 
за изпитване за надеждност, показателите за надеждност на изделието се оценяват по 
резултатите от приемните изпитвания. В този случай трябва да се определят редът за 
събиране на статистическа информация за надеждността на изделието и съставните му 
части при различни експлоатационни режими и редът за оценка на показателите за 
надеждност. Методиката за оценяване показателите за надеждност се изработва от 
изпълнителя, съгласува се с ПВ и се утвърждава от възложителя. 

8.11.4 За изделия, представляващи съоръжения с повишена опасност и подлежащи 
на държавен технически надзор (парни котли, съдове под налягане, тръбопроводи, 
повдигателни съоръжения и др.), в обема на изпитванията се включват контролни 
изпитвания и освидетелстване. 

8.11.5 До приемни изпитвания се допуска опитен образец, който е напълно 
завършен, отговаря на изискванията на работната конструкторска документация и е 
комплектуван с експлоатационната документация, резервните части, инструментите, 
приспособленията и средствата за измерване, предвидени в комплекта на изделието. 
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8.11.6 Становището на ПВ за коригираната по резултатите от проверката на 
готовността на опитния образец за приемни изпитвания и за комплектността на изделието 
се изпраща на възложителя, изпълнителя и производителя. То се предоставя и на 
председателя на приемната комисия. 

8.11.7 На приемната комисия се представят:  

− протокол от комисията за проверка на готовността за приемни изпитвания; 

− опитен образец, комплектуван съгласно т. 8.11.5; 

− документация, коригирана по резултатите от проверката на готовността на 
опитния образец за приемане и съгласувана с ПВ; 

− програма и методика за провеждане на приемните изпитвания; 

− проекти за стандартизационни документи (ВС, ВТС) - първа редакция. 

8.11.8 Преди да започнат приемните изпитвания, комисията проверява материално-
техническото и организационно-методическото им осигуряване, изправността на 
средствата за измерване, срока за валидността на пломбите и марките и (или) 
свидетелствата за извършените им периодични проверки. Приемните изпитвания на 
опитния образец на изделието и на опитните образци на учебно-техническите средства се 
провеждат по програми и методики, разработени от изпълнителя и утвърдени от 
възложителя съгласно нормативните документи на възложителя. 

8.11.9 Включените в програмата и методиката мероприятия и методи за изпитване 
трябва да осигуряват пълна проверка на тактико-техническите характеристики на опитния 
образец на изделието и на опитните образци на учебно-техническите средства. Проверява 
се също работната конструкторска, технологична и експлоатационна документация, 
учебните помагала, работната документация на учебно-техническите средства, списъка и 
проспектите на ремонтните документи. 

8.11.10 Въз основа на резултатите от приемните изпитвания приемната комисия 
оценява съответствието на опитния образец с ТТЗ и дава заключение относно 
възможността да бъде приет на въоръжение. 

8.11.11 По време на приемните изпитвания, за да се уточнят някои характеристики 
на изделието, по решение на председателя на комисията се допуска да се проведат 
допълнителни изпитвания. 

8.11.12 Приемната комисия проверява съответствието на опитния образец с 
изискванията на коригираната конструкторска документация. Тя може да извършва 
контролна проверка (измервания) на сглобени единици и детайли, на характеристики и 
работни режими на съставни части на изделието. 

8.11.13 Приемната комисия проверява конструкторската документация за 
съответствие съгласно приложение А. Проверяват се също: 

− пригодността на конструкторската документация за серийно (масово) 
производство на изделието; 

− съответствието на проектите за стандартизационни документи с изискванията 
на ТТЗ; 

− пълнотата и пригодността на експлоатационната документация и 
комплектността на изделието; 

− учебните помагала и документацията за учебно-техническите средства; 

− списъкът и проспектите на ремонтните документи. 

8.11.14 Резултатите от приемните изпитвания и от приемането на опитния образец 
на изделието и на опитните образци на учебно-техническите средства се оформят в 
протокол съгласно приложение В. 
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8.11.15 Възложителят приема изделието и учебно-техническите средства на 
въоръжение по установения ред и дава разрешение за внедряване на изделието и на 
учебно-техническите средства в производство. 

8.11.16 Изпълнителят коригира документацията по резултатите от приемните 
изпитвания и я означава с буквата на стадия О1 (Е за единично производство). 

8.11.17 Документацията се предава на производителя. 

8.12 Присвояването на изделието на стоков номер по НАТО, даването на производителя 
на код на доставчик по НАТО и приемането на изделието на въоръжение се извършват по 
съответния ред. 

9 ПРОБНА СЕРИЯ 

9.1 С изработването, изпитването и приемането на изделията от пробната серия се 
цели да се проверят: 

− възможността да се произвеждат изделия, съответстващи на приетия на 
въоръжение опитен образец, в условията на напълно организирания производствен 
процес,  

− пълнотата на корекциите на работната документация по резултатите от 
производството и изпитването на опитния образец и  

− технологичната готовност на производителя. 

9.2 Подготовката за серийно (масово) производство включва конструкторска, 
технологична и организационна подготовка, материално-техническо и метрологично 
осигуряване. 

9.2.1 Конструкторската подготовка се състои в размножаване и комплектуване на 
конструкторската документация, съставяне на класификаторите за входящ контрол, 
разработване на документация за изпитвателно оборудване, уточняване на списъците на 
допустимите замени на материали и комплектуващи изделия, разработка на ремонтната 
документация.  

9.2.2 Технологичната подготовка се състои в разработване на технологичните 
процеси и документацията за тях, проектиране и изработване на нестандартното 
технологично оборудване, съставяне на нормативите за разходи на труд и материали.  

9.2.3 Организационната подготовка съдържа 

− организиране на работните места според планирания технологичен процес и 
тяхното осигуряване с технологично оборудване, технологична екипировка, 
средства за измерване, апаратура и приспособления; 

− подготовка на кадри; 

− организиране на производствените звена; 

− организиране контрола на качеството и приемането на продукцията; 

− организиране и подготовка на изпитвателните лаборатории, площадки и полигони; 

− организиране на вътрешнозаводския транспорт. 

9.2.4 Материално-техническото осигуряване се заключава в: 

− планиране на материално-техническите средства за осигуряване на серийното 
(масовото) производство;  

− проектиране на нови производствени мощности и/или модернизация на 
съществуващите; 

− доставяне на технологично оборудване, технологична екипировка, средства за 
измерване, сглобени единици, детайли и материали; 
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− осигуряване на сглобените единици и детайлите от кооперираното производство. 

9.2.5 Метрологичното осигуряване на подготовката на производството трябва да 
се извършва в съответствие с действащите стандартизационни документи. 

9.2.6 Конструкторската, технологичната и организационната подготовка, 
материално-техническото и метрологичното осигуряване за серийно (масово) 
производство се оценяват от комисия на производителя с участието на представители на 
изпълнителя и възложителя. Тя прави заключение за готовността на коригираните по 
препоръките на приемната комисия за опитния образец конструкторска и технологична 
документация и за готовността на производителя за изработване на пробна серия. 

9.3 Пробна серия се произвежда в условията на планиран и напълно организиран 
производствен процес по документация, означена с буква О1. 

9.4 Приемане на пробната серия 

9.4.1 Изделията от пробната серия и съставните им части се приемат от приемна 
комисия с председател, назначен от възложителя. В нейния състав се включват 
представители на възложителя, производителя и изпълнителя. 

9.4.2 Преди да се представи пробната серия за приемане от възложителя, комисия 
на производителя с участието на изпълнителя и ПВ: 

− проверява готовността на изделията от пробната серия и учебно-техническите 
средства за представянето им за приемни изпитвания, включително и чрез 
изпитвания на изделията в достатъчен обем; 

− проверява работната конструкторска, технологична, експлоатационна и ремонтна 
документация, състоянието на оригиналите и пригодността им за размножаване; 

− проверява съответстват ли изделията от пробната серия на работната 
конструкторска документация; 

− проверява сглобените единици и детайлите по всички операции в процеса на 
производството им за спазване на конструкторската документация и 
технологичните процеси, определя кои от тях не отговарят на изискванията и 
какъв е техният процент; 

− проверява съответстват ли използваните материали на предвидените в 
документацията; 

− анализира допуснатия брак; 

− проверява технологичната готовност на производителя за серийно (масово) 
производство. 

9.5 За резултатите от проверката комисията съставя протокол. В него се отразяват 
съответствието на документацията с ТТЗ, пълнотата на коригирането й по резултатите от 
производството и приемните изпитвания на опитния образец, технологичността и 
качеството на изделието, достигнатата степен на унификация и стандартизация, 
осигуреността с технологично оборудване и технологична екипировка, материално-
техническата осигуреност на серийното (масовото) производство. Комисията дава 
заключение за готовността на изделията от пробната серия и на документацията за 
представяне на възложителя за приемане. Протоколът се съгласува с ПВ. 

9.6 Изделията от пробната серия и учебно-техническите средства се приемат от 
комисия на възложителя с участие на изпълнителя и производителя. 

9.6.1 Производителят представя на приемната комисия следното: 

− Изделията от пробната серия и учебно-техническите средства; 

− Протокола на комисията от проверката за готовността на тези изделия и средства и 
от проверката на работната документация; 

− Проектите за стандартизационни документи (ВС, ВТС) - втора редакция; 
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− Оригинала и двете подвързани в албуми контролни копия от конструкторската 
документация, утвърдена от изпълнителя и съгласувана с ПВ, предназначена за 
серийно (масово) производство. Оригиналът се проверява в органа за съхраняване 
на документацията; 

− Оригиналите на учебните помагала и описанията на учебно-техническите средства; 

− Документацията за специално разработеното изпитвателно оборудване (в обем, 
съгласуван с възложителя); 

− Технологична документация; 

− Ремонтната документация; 

− Списъка на предложенията за изменения в документацията; 

− Списъка на допустимите замени на използвани сглобени единици, детайли и 
материали. 

9.6.2 Допуска се по решение на комисията номенклатурата на проверяваните 
документи и дейности да се изменя. 

9.6.3 Приемането на пробната серия включва следните дейности: 

9.6.3.1 Изпитване на изделията от пробната серия и на учебно-техническите средства.  

− Проверяват се материално-техническата осигуреност, условията за провеждане на 
изпитванията, наличието на необходимите средства за измерване и тяхното 
състояние. 

− Извършват се изпитвания на изделията. Изпитванията се провеждат по програма и 
методика, разработени от изпълнителя съгласно нормативните документи на 
възложителя (т. 3 от приложение Д) и утвърдени от възложителя. 

− Въз основа на резултатите от приемните изпитвания комисията оценява 
съответствието на изделията от пробната серия и на учебно-техническите средства 
с изискванията на ТТЗ и ТЗ. 

− При отрицателни резултати комисията прекратява работата си, а председателят й 
докладва на възложителя. Решение за продължаване работата на комисията взема 
възложителят. 

9.6.3.2 Проверяване съответствието на изделията от пробната серия и на учебно-
техническите средства с изискванията на документацията, на действащите 
стандартизационни документи, на договора, както и: 

− резултатите от проверката на готовността на изделията; 

− анализа на отклоненията и допуснатия брак; 

− резултатите от входящия контрол на вложените материали и комплектуващи 
изделия.  

Когато проверява съответствието на изделието с документацията, комисията има право да 
извършва контрол на сглобени единици и детайли, да проверява взаимозаменяемостта, 
характеристиките и режимите на работа на неговите съставни части. 

9.6.3.3 Проверяването на документацията включва: 

− съответствието на документацията на изделието и на учебно-техническите средства 
съгласно приложение А; 

− до каква степен документацията е проверена в производството, пригодността й за 
серийно (масово) производство и за осигуряване качеството на изделията; 

− пригодността на ремонтната документация; 

− съответствието на проектите за стандартизационни документи (ВС, ВТС) с 
изискванията на ТТЗ и с ВС 01, ВС 02 и ВС 03; 
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− списъкът на мероприятията за подобряване на конструкцията, за повишаване 
степента на унификация и за подобряване условията за експлоатация на 
изделията. 

9.6.3.4 Проверяването на технологичната готовност за серийно (масово) производство 
включва: 

− технологичното оборудване и технологичната екипировка, необходими за 
серийното (масовото) производство на изделията; 

− организацията на инструменталното стопанство; 

− организацията на входящия контрол на сглобените единици, детайлите и 
материалите; 

− метрологичното осигуряване на производството; 

− организирането на технологичните процеси в съответствие с изискванията на 
технологичната документация; 

− условията за съхраняване и експедиране на готовите изделия; 

− материално-техническото осигуряване на производството; 

− готовността на съпроизводителите за серийно (масово) производство.  

9.6.4 Резултатите от приемането на пробната серия се оформят в протокол 
съгласно приложение Г. 

9.6.4.1 Когато резултатите от приемането на изделията от пробната серия са в пълно 
съответствие с изискванията на ТТЗ, документацията и действащите стандартизационни 
документи и когато производителят има готовност за серийно (масово) производство, 
комисията прави предложение да се даде разрешение за серийно (масово) производство и 
да се означи документацията с буквата на стадия А. Изпълнителят коригира 
документацията по резултатите от приемането и изпитването на изделията от пробната 
серия и означава документацията с буква А. Възложителят утвърждава стандартите (ВС, 
ВТС). 

9.6.4.2 Когато са констатирани отклонения, които не оказват влияние върху основните 
параметри и изисквания към изделието и когато в подготовката на производството няма 
съществени недостатъци, които да забавят или спират производството, комисията, 
съгласувано с възложителя, може да даде предложение за започване на серийно (масово) 
производство. В този случай тя дава предписания за отстраняване на недостатъците 
преди започване на серийното (масовото) производство. 

9.6.4.3 Когато резултатите не съответстват на изискванията и (или) производителят 
няма готовност за серийно (масово) производство, комисията предлага да не се дава 
разрешение за такова производство. В този случай доработването на конструкторската 
документация се извършва от изпълнителя и (или) подготовката на производството 
продължава от производителя. Измененията в конструкторската документация се внасят, 
без да се променя буквеното й означение. 

9.6.4.4 При незадоволителни резултати по някои показатели и изисквания комисията 
може да даде съгласие да бъдат проведени повторни и (или) допълнителни изпитвания. 

9.6.5 Председателят на комисията запознава с протокола ръководителя на 
производителя, представил изделията от пробната серия за приемане. 

9.6.6 Протоколът от приемането на пробната серия се утвърждава от МО.  

9.6.7 Ако е необходимо, към протокола се прилагат следните приложения: 

− Списък на утвърдената документация, 

− Списък на отменената документация, 

− Списък за разпращане на документацията. 
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9.6.8 Екземпляри от протокола в най-общия случай се изпращат на 

− възложителя (първият екземпляр); 

− изпълнителя; 

− ПВ.  

Ако протоколът се отнася за някои организации частично, на тях се изпращат извадки от 
него по въпросите, които ги за касаят, и съответните приложения. 

9.6.9 Пробна серия се изработва, изпитва, приема и узаконява в посочения обем и 
последователност и в случаите, когато производството на внедрено изделие е прекъснато 
за период, по-дълъг от 12 месеца (при условие, че в работната документация не е 
посочен друг срок), или когато производството е прехвърлено на друг производител. 

9.6.10 Приетата с протокола конструкторска документация се регистрира от 
възложителя. 

9.6.11 При връщане на документацията тя се доработва, съгласува се повторно и се 
представя на комисията за нова проверка. 

9.7 Документацията се съхранява както следва: 

− оригиналът и един екземпляр от контролните копия на конструкторската 
документация с буква А, експлоатационната и ремонтната документация - при 
възложителя, по един екземпляр от дубликата и от контролните копия - в 
изпълнителя и в производителя; 

− оригиналът на технологичната документация и по един екземпляр от дубликата и 
от контролните копия - в производителя. 

9.8 Дубликатите на конструкторската документация за отбранителни продукти 
собствена разработка се изработват от изпълнителя. 

9.9 Изпълнителят или производителят пренасят регистрационния номер на 
документацията и номера на протокола от копието върху оригинала и дубликата. 

9.10 Обемът на конструкторската документация за единично и дребносерийно 
производство се определя от възложителя, съгласувано с изпълнителя и производителя. 
Проверяването, съгласуването и утвърждаването се извършват в съответствие с 
изискванията, изложени в т. 9.6.3.3. След като се съгласува с ПВ, документацията заедно 
с изделието се представя на приемната комисия. 

9.11 Приемно-предавателните, периодичните и типовите изпитвания на изделията от 
серийното (масовото) производство се организират и провеждат от производителя с 
участието на ПВ. Номенклатурата на проверяваните показатели и изисквания, броят 
проверявани изделия, условията за изпитване, правилата за вземане на решения и 
периодичността на периодичните изпитвания се определят в работната документация и 
изискванията на стандартизационните документи. 

9.12 Изпитванията за надеждност при серийното (масовото) производство са част от 
периодичните и типовите изпитвания и се провеждат по искане на възложителя в 
съответствие с действащите стандартизационни документи или по методика, предложена 
от производителя и утвърдена от възложителя. 

10 РЕДОВНО ПРОИЗВОДСТВО 

10.1 Серийното (масовото) производство започва, след като се утвърди протоколът за 
приемане на пробната серия, и се провежда в условията на установен и напълно 
обзаведен технологичен процес по работна документация с буква А. 

10.2 Изделията от серийното (масовото) производство се контролират, приемат и 
изпитват в съответствие с работната документация и действащите стандартизационни 
документи. 
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10.3 Признак на установеното серийно (масово) производство са рязкото намаляване за 
продължителен период от време на необходимостта от внасяне на допълнения и 
изменения в работната документация и стабилността на качеството. 

10.4 Установеното масово производство се проверява чрез изработване на контролна 
серия, която обикновено е една от поредните серии. 

10.5 Приемането и изпитването на изделията от контролната серия и документирането 
на резултатите се извършват от комисия под председателството на представител на МО по 
установения за пробната серия ред. Изпитването се извършва по установения в 
конструкторската документация ред, където се посочват броят на проверяваните изделия, 
номенклатурата на проверяваните характеристики, методите и условията за извършване 
на проверките и правилата за вземане на решение. В протокола за приемане се правят 
изводи и за степента на доработване на конструкцията, за стабилността на 
производството и качеството на изделията. 

10.5.1 В раздел "Решения" на протокола комисията посочва дали е установено 
масовото производство и целесъобразно ли е документацията да бъде означена с буква Б. 

10.5.2 Документацията се коригира по резултатите от приемането и изпитването на 
изделията от контролната серия и се означава с буква Б. 

10.6 Приемно-предавателните, периодичните и типовите изпитвания на изделията от 
установеното масово производство се провеждат съгласно т. 9.11. 

11 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ  

11.1 В процеса на серийното (масовото) производство на отбранителните продукти 
възложителят, изпълнителят и производителят събират, обобщават и анализират 
информацията за неизправностите и отказите, възникнали по време на производството, 
изпитванията и експлоатацията (употребата), с цел по-нататъшното усъвършенстване на 
отбранителния продукт и на технологията за неговото производство. 

11.2 В процеса на експлоатацията (употребата) на отбранителните продукти 
възложителят провежда периодични изпитвания. Периодичността, обемът и съдържанието 
на тези изпитвания и оформянето на резултатите от тях се извършват по утвърдена от 
възложителя методика. 

11.3 Подобрения, водещи до изменения на основни тактико-технически характеристики 
на отбранителния продукт, се считат за модернизация и се приемат по реда за внедряване 
на новоразработвани отбранителни продукти. 

11.4 Подобрения, водещи до повишаване на някои технико-икономически показатели на 
отбранителния продукт без съществени изменения в неговите основни показатели, се 
считат за усъвършенствания и се внасят в документацията като изменения. 

11.5 Усъвършенстването на отбранителните продукти в серийно (масово) производство 
се извършва без прекратяване на производството. 

12 ЕКСПЛОАТАЦИОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

12.1 По утвърдените проспекти изпълнителят разработва експлоатационните документи 
(инструкция за експлоатация на изделие или указания за употреба на материал), които се 
проверяват едновременно с опитния образец (опитната партида). 

12.2 Коригираните експлоатационни документи, преди да се представят на приемната 
комисия, трябва да се съгласуват с ПВ по отношение на съответствието им с: 

− утвърдения списък на експлоатационните документи; 

− отбранителния продукт, представен за приемни изпитвания; 

− утвърдените проспекти и изисквания на стандартизационните документи. 
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12.3 Броят на комплектите експлоатационна документация, която изпълнителят 
представя за приемни изпитвания, се определя от възложителя. 

12.4 Приемната комисия проверява 

− достатъчността и необходимостта на експлоатационните документи, включени в 
списъка; 

− съответствието на документацията с отбранителния продукт (чрез проверка на 
самия продукт); 

− правилността и достатъчността на изложението на материала в документацията за 
изучаване и експлоатация (употребата) на отбранителния продукт; 

− съответствието на експлоатационната документацията с изискванията на БДС 
2.601; 

− удобството при ползване на документацията. 

12.5 Резултатите от проверката на експлоатационната документация заедно с 
препоръките относно допускането й за комплектуване на отбранителните продукти от 
пробната серия (пробната партида) или относно необходимостта от преработването й се 
отразяват в протокола на приемната комисия (приложение Г). 

12.5.1 Утвърждаването на протокола е едновременно разрешение за използване на 
документацията за комплектуване на отбранителните продукти от пробната серия 
(пробната партида). 

12.5.2 Разгледаната от възложителя и допусната за първо издаване 
експлоатационна документация се утвърждава от изпълнителя и производителя. 

12.6 Експлоатационната документация, коригирана от изпълнителя по резултатите от 
изработването и от приемните изпитвания на опитния образец (опитната партида), се 
предава на производителя. 

12.7 Експлоатационната документация, коригирана по резултатите от изработването и 
експлоатационните изпитвания на отбранителните продукти от пробната серия (пробната 
партида), се подготвя от производителя за официално издаване и се представя на ПВ за 
проверка. 

12.8 ПВ проверява 

− извършени ли са всички корекции на документацията по резултатите от 
изработването, експлоатацията и изпитването на отбранителния продукт; 

− съответства ли тя на изискванията на стандартизационните документи. 

По решение на ПВ отделни експлоатационни документи се проверяват за съответствие с 
отбранителния продукт или се подлагат на експлоатационна проверка, за да се уточни 
пълно и правилно ли е изложението на материала относно експлоатацията на изделието 
(употребата на материала). 

12.9 Резултатите от проверката се отразяват в протокола за приемане на пробната 
серия (пробната партида), в който се посочват: 

− наименованието на отбранителния продукт и списъкът на експлоатационните 
документи, проверени от ПВ; 

− списъкът на дейностите, извършени по време на проверката на документацията, и 
резултатите от тази проверка, като се посочват сроковете за отстраняване на 
допуснатите в документацията недостатъци; 

− заключението за съответствието на документацията с ТТЗ и с изискванията на 
стандартизационните документи и препоръката за нейното утвърждаване за 
официално издаване. 

12.10 Утвърждаването на протокола е разрешение за официално издаване на 
документацията след отстраняване на недостатъците, посочени в него. 
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12.10.1 Разгледаната и допусната от възложителя за второ и следващи издания 
документация се утвърждава от производителя. 

12.10.2 Експлоатационната документация, издадена по нетипографски начин, 
загубва сила след издаване на документацията по типографски начин. 

12.11 Документацията, размножавана в малки тиражи по нетипографски начин, се 
проверява, съгласува и утвърждава така, както и документацията, издавана по 
типографски начин. 

13 РЕМОНТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

13.1 При разработването на работната документация за производство на опитния 
образец изпълнителят съставя списък и проспекти на ремонтните документи, съгласува ги 
с ПВ и ги представя на приемната комисия за опитния образец. 

13.2 По утвърдените проспекти изпълнителят разработва ремонтната документация на 
изделието и я представя за проверка от ПВ по отношение на съответствие то й 

− с изделието, 

− с утвърдените проспекти и с изискванията на стандартизационните документи. 

13.3 Ремонтната документация, коригирана по резултатите от проверката на ПВ, се 
представя на приемната комисия за пробната серия. 

13.4 Приемната комисия проверява ремонтната документация по ред, определен от 
изпълнителя и съгласуван с възложителя. 

13.5 Резултатите от проверката се включват в протокола на комисията, в който се 
посочват: 

− наименованието на изделието и списъкът на ремонтните документи, проверени от 
комисията; 

− списъкът на дейностите, извършени от комисията по време на проверката, и 
резултатите от тази проверка, като се посочват сроковете за отстраняване на 
откритите недостатъци; 

− заключението на комисията за съответствието на документацията със зададените 
изисквания и с изискванията на съответните стандартизационни документи и 
препоръките за нейното утвърждаване за официално издаване. 

14 УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА 

14.1 На етап работен проект изпълнителят съставя списък и проспекти на учебните 
помагала и технически задания за учебно-техническите средства, който съгласува с ПВ и 
представя за утвърждаване от възложителя. 

14.2 На етап опитен образец въз основа на утвърдените списъци и проспекти 
изпълнителят съставя схеми и ги представя на възложителя за съгласуване, след което 
пристъпва към разработване на учебните помагала и учебно-техническите средства. 

14.3 Изпълнителят изработва оригиналите на учебните помагала и работната 
документация за учебно-техническите средства, които се разглеждат и приемат заедно с 
работната документация на изделието. 

14.4 На приемната комисия за опитния образец изпълнителят представя за приемане 
оригиналите на учебните помагала, документацията, описанията и опитните образци на 
учебно-техническите средства. 

14.5 Оригиналите на учебните помагала и описанията на учебно-техническите средства, 
съгласувани с ПВ и утвърдени от възложителя, се издават по типографски начин в 
срокове, съгласувани между изпълнителя и възложителя.  
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15 ДАВАНЕ ИНДЕКСИ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ  

15.1 Индексът на отбранителния продукт се дава с цел 

− опазване на нивото на класифицираност при разработването и внедряването на 
отбранителния продукт, 

− единно означение на отбранителния продукт и неговите съставни части, означение 
на документите от основния комплект документация. 

15.2 Индексът на отбранителния продукт се дава от възложителя едновременно с 
утвърждаването на ТТЗ. Допуска се на съставните части на отбранителния продукт да се 
дават индекси и в процеса на разработването или при внасянето на изменения в схемата 
на деление на продукта на съставни части. Индексите на новите съставни части се дават 
също от възложителя. 

15.3 Самостоятелни индекси на съставните части на отбранителните продукти се дават в 
съответствие със схемата на деление, съгласувано с възложителя,  

− ако съставната част на продукта се отличава с конструктивна сложност и съдържа 
сложни сглобени единици, 

− ако може да се използва в други отбранителни продукти или самостоятелно, 

− ако има самостоятелно експлоатационно предназначение и оформен отделен 
комплект документация. 

15.4 При модернизиране на отбранителния продукт и при разработване на 
документация за производството на варианти на еднотипен продукт възложителят трябва 
да даде на отбранителния продукт нов индекс. 

16 ВНЕДРЯВАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ЛИЦЕНЗНА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

16.1 Внедряването в производството на отбранителни продукти по лицензна 
документация започва с подготовката на производството и с изработването на пробна 
серия (пробната партида). Превежда се и се размножава лицензната документация. 
Провеждат се проучвания и експериментални изследвания за замяна на сглобени 
единици, детайли и материали. 

16.1.1 Технологичната документация се приспособява към конкретните условия на 
производителя. 

16.1.2 Произвежда се пробна серия (пробната партида). 

16.1.3 По преценка на производителя внедряването може да се извърши по копие 
от лицензния дубликат на документацията без превод на български език. 

16.1.4 Останалите дейности се извършват в съответствие с раздел 7 на настоящия 
стандарт. 

16.2 По съдържание и стадий българските дубликати на конструкторската документация 
трябва да съответстват на съдържанието и стадия на наличния в страната лицензен 
дубликат. 

16.3 ПВ проверява дали българските дубликати на лицензната документация 
съответстват на лицензния дубликат и ги заверява. Тази документация не се утвърждава. 

16.4 Документацията се съхранява както следва: 

− един екземпляр от лицензните дубликати и по един екземпляр от българските 
дубликати на конструкторската, експлоатационната и ремонтната лицензна 
документация за серийно (масово) производство - при възложителя; 

− един екземпляр от лицензните дубликати и оригиналът на технологичната 
документация, разработен в страната - при производителя; 
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16.5 Дубликатите на конструкторската и технологичната лицензна документация се 
изработват от производителя. 

17 ЛАБОРАТОРНА ТЕХНОЛОГИЯ 

17.1 Лабораторната технология е първият етап, изпълняван при разработването и 
внедряването в производството на отбранителни материали. 

17.2 При изпълнение на етапа изпълнителят извършва следните дейности: 

− Разработва технология за производство на материала в лабораторни условия. 

− Осигурява при необходимост лабораторно оборудване за производството на 
материала. 

− Произвежда материала в лабораторни условия по разработената технология; 

− Разработва програма и методика за изпитване на материала съгласно нормативните 
документи на възложителя. 

− Предварително решава въпросите по опаковането, транспортирането, 
съхраняването и употребата на материала. 

− При необходимост разработва технически задания (ТЗ) за изходни материали, 
които трябва да бъдат разработвани от съизпълнители. 

17.3 Дейностите по разработване на документацията, технологията, по проверката, 
съгласуването на документацията и изпитването на материала, разработен и произведен в 
лабораторни условия, са същите както и за изделията на етап работен проект. 

18 ОПИТНА ПАРТИДА 

18.1 Етапът опитна партида се отнася за материали и се изпълнява въз основа на 
резултатите, получени в етап лабораторна технология. Етапът се изпълнява в условията 
на изпълнителя или в условията на производителя, съответно в полупромишлена или 
промишлена инсталация. 

18.2 Изпълнителят разработва следните документи и ги съгласува с ПВ: 

− Задание за проектиране на полупромишлена (промишлена) инсталация; 

− Технологичен регламент за мирно и военно време; 

− Експлоатационни документи; 

− Програма и методика за провеждане на приемни изпитвания; 

− Проекти за стандартизационни документи (ВС, ВТС) – първа редакция. 

18.3 Производителят на опитната партида извършва следното: 

− Разработва технологична документация за опитна партида и я съгласува в ПВ; 

− Подготвя произвеждането на опитната партида, като осигурява проектирането, 
изработването, монтирането, пускането в действие и приемането на 
полупромишлената (промишлената) инсталация или реконструира и модернизира 
съществуващите мощности; 

− Закупува (при необходимост) технологично оборудване. 

18.4 За отбранителни продукти, подлежащи на специален контрол, в обема на 
приемните изпитвания се включват съответните контролни изпитвания за освидетелстване 
по методика, която е неразделна част от методиката за приемните изпитвания. 

18.5 Производителят произвежда опитната партида на материала по техническа 
документация с буква О. 
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18.6 Всички дейности относно съгласуването, проверката на документацията, 
произвеждането и изпитванията на материала се извършват по обем и ред, описани (за 
изделия) в етап опитен образец. 

19 ПРОБНА ПАРТИДА 

19.1 Етапът пробна партида се отнася за материали и се изпълнява въз основа на 
резултатите, получени на етап опитна партида. 

19.2 Производителят произвежда пробната партида по техническа документация, 
означена с буква О1. 

19.3 За провеждане на приемните изпитвания производителят представя: 

− пробната партида; 

− технологичен регламент и експлоатационна документация, коригирана по 
резултатите от производството на пробната партида и протокол за проверка на 
готовността й за приемане от възложителя; 

− технологична документация; 

− програма и методика за изпитване; 

− проекти за стандартизационни документи. 

19.4 Всички дейности на възложител, изпълнител и производител по съгласуването, 
проверка на документацията, произвеждането и изпитването на материала се извършват 
по обем и ред, описани за изделия в етап пробна серия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРОВЕРКИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И КОМИСИИТЕ ПРИ 
СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛИ 

Етап  Проверява се 

Идеен проект Съответствието на документацията с ТТЗ и обосноваността на 
техническите решения чрез необходимите теоретични изчисления.  

Работен 
проект 

Съответствието на документацията с ТТЗ и обосноваността на 
техническите решения чрез необходимите теоретични изчисления. 

Съответствието на документацията с изискванията на действащите 
стандарти за конструкторска документация, за допуски и сглобки, 
стандартите на НАТО и др., на настоящия стандарт и на нормативните 
документи по противопожарната охрана, охраната на труда, санитарно-
хигиенните норми, държавния технически надзор, Българския корабен 
регистър и др. 

Съответствието на използваните съставни части по характеристики, 
режими на работа, гаранционни срокове и условия на експлоатация с 
продукта, както и с документите, разрешаващи тяхното използване. 

Обосновката за използването на сглобени единици, детайли и материали, 
които изискват специално разрешение и които не подлежат на приемане 
от ПВ.  

Пълнотата на коригирането на документацията по резултатите от 
изработването, изпитванията и експлоатацията на продукта и 
правилността и достатъчността на извършените изчисления и 
изпитвания, потвърждаващи необходимостта от внесените изменения. 

Наличието на изчисления за якост, размерни вериги, работни режими, 
надеждност и др. 

Комплектуваността на продукта с резервни части, инструменти и 
приспособления и тяхната достатъчност за правилната му експлоатация, 
осигуреността му със средства за измерване и удобството за тяхното 
използване. 

Изпълнението на изискванията за унификация и стандартизация на 
продукта и неговите съставни части, на методите за контрол и средствата 
за измерване, на технологичните процеси, технологичното оборудване и 
технологичната екипировка.  

Опитен 
образец 

Съответствието на документацията с ТТЗ и обосноваността на 
техническите решения чрез необходимите теоретични изчисления. 

Съответствието на документацията с изискванията на действащите 
стандарти за конструкторска документация, за допуски и сглобки, 
стандартите на НАТО и др., на настоящия стандарт и на нормативните 
документи по противопожарната охрана, охраната на труда, санитарно-
хигиенните норми, държавния технически надзор, Българския корабен 
регистър и др. 

Обосновката за използването на сглобени единици, детайли и материали, 
които изискват специално разрешение и които не подлежат на приемане 
от ПВ. 

Наличието на изчисления за якост, размерни вериги, работни режими, 
надеждност и др. 
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Етап  Проверява се 
Комплектуваността на продукта с резервни части, инструменти и 
приспособления и тяхната достатъчност за правилната му експлоатация, 
осигуреността му със средства за измерване и удобството за тяхното 
използване. 

Изпълнението на изискванията за унификация и стандартизация на 
продукта и неговите съставни части, на методите за контрол и средствата 
за измерване, на технологичните процеси, технологичното оборудване и 
технологичната екипировка.  

Пробна серия Съответствието на документацията с ТТЗ и обосноваността на 
техническите решения чрез необходимите теоретични изчисления. 

Съответствието на документацията с изискванията на действащите 
стандарти конструкторска документация, за допуски и сглобки, 
стандартите на НАТО и др., на настоящия стандарт и на нормативните 
документи по противопожарната охрана, охраната на труда, санитарно-
хигиенните норми, държавния технически надзор, Българския корабен 
регистър и др. 

Съответствието на материалите, обработките и покритията с 
изискванията на режима на работа, с гаранционните срокове и с 
условията на експлоатация на продукта. 

Обосновката за използването на сглобени единици, детайли и материали, 
които изискват специално разрешение и които не подлежат на приемане 
от ПВ. 

Наличието на протоколи за съгласуване между възложителя, 
изпълнителя и производителя за използване на отбранителни продукти, 
непредвидени в списъците на закупените, заимстваните и кооперираните 
отбранителни продукти. 

Възможността за сглобяване на продукта по определения технологичен 
ред и за взаимозаменяемостта на неговите съставни части. 

Пълнотата на коригирането на документацията по резултатите от 
изработването, изпитванията и експлоатацията на продукта и 
правилността и достатъчността на извършените изчисления и 
изпитвания, потвърждаващи необходимостта от внесените изменения. 

Правилността и пълнотата на техническите изисквания и методите за 
контрол (изпитвания, анализ, измервания). 

Технологичността на конструкцията на продукта, съответствието на 
документацията с производствените условия на производителя и 
необходимостта от внедряването на нови технологии, технологичната 
готовност на производителя. 

Изпълнението на изискванията за унификация и стандартизация на 
продукта и неговите съставни части, на методите за контрол и средствата 
за измерване, на технологичните процеси, технологичното оборудване и 
технологичната екипировка.  

Лабораторна 
технология 

Съответствието на документацията с ТТЗ и обосноваността на 
техническите решения чрез необходимите теоретични изчисления. 
Наличие на означен стадий на документацията. 

Съответствието на документацията с изискванията на действащите 
стандарти, на настоящия стандарт и на нормативните документи по 
противопожарната охрана, охраната на труда, санитарно-хигиенните 
норми, държавния технически надзор, екология и др. 

Съответствието на изходните материали по характеристики, гаранционни 
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Етап  Проверява се 
срокове и условия на използване с документацията. 

Правилност и пълнота на техническите изисквания и методите за контрол 
(изпитвания, измервания и анализ). 

Наличие на задание за стандартизационен документ за материала. 

Опитна 
партида 

Съответствието на документацията с ТТЗ и обосноваността на 
техническите решения чрез необходимите теоретични изчисления. 
Наличие на означен стадий на документацията. 

Съответствието на документацията с изискванията на действащите 
стандарти, на настоящия стандарт и на нормативните документи по 
противопожарната охрана, охраната на труда, санитарно-хигиенните 
норми, държавния технически надзор, екология и др. 

Съответствието на изходните материали по характеристики, гаранционни 
срокове и условия на използване с документацията. 

Правилност и пълнота на техническите изисквания и методите за контрол 
(изпитвания, измервания и анализ). 

Наличие на проект за стандартизационен документ за материала. 

Материално-техническо и организационно-методическо осигуряване на 
изпитванията в съответствие с програмата и методиката за изпитване. 

Пробна 
партида 

Съответствието на документацията с ТТЗ и обосноваността на 
техническите решения чрез необходимите теоретични изчисления. 
Наличие на означен стадий на документацията. 

Съответствието на документацията с изискванията на действащите 
стандарти, на настоящия стандарт и на нормативните документи по 
противопожарната охрана, охраната на труда, санитарно-хигиенните 
норми, държавния технически надзор, екология и др. 

Съответствието на изходните материали по характеристики, гаранционни 
срокове и условия на използване с документацията. 

Правилност и пълнота на техническите изисквания и методите за контрол 
(изпитвания, измервания и анализ). 

Наличие на окончателен проект на стандартизационен документ за 
материала. 

Материално-техническо и организационно-методическо осигуряване на 
изпитванията в съответствие с програмата и методиката за изпитване. 

Наличие на комплектност на техническата документация за производство 
на материала във военно време. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО В ХОДА НА РАЗРАБОТКАТА СЕ СЪГЛАСУВАТ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Етап  Наименование на документа 

Идеен проект Ръководни указания за конструиране (при необходимост) 

Работен проект Схема на деление на продукта  
Списък на работната конструкторска документация, която ще се 
разработва на етап опитен образец 
Задание за разработване на стандартизационен документ 
Списък и проспекти на експлоатационните документи. 
Списък и проспекти на учебните помагала 
Технически задания за учебно-техническите средства 

Опитен образец Работна конструкторска документация на продукта и неговите съставни 
части и сглобени единици със самостоятелни методики и програми за 
изпитване 
Работна технологична документация  
Програма и методика за изпитване 
Списък на апаратурата, уредите и оборудването, необходими за 
обслужване на продукта в процеса на експлоатацията  
Проект на стандартизационен документ (първа редакция) 
Експлоатационна документация 
Документация за учебно-техническите средства  
Списък на ремонтните документи 
Проспекти на ремонтните документи 
Оригинали на учебните помагала 

Пробна серия Работна конструкторска и технологична документация 
Експлоатационна документация  
Проект на стандартизационен документ (втора редакция) 
Ремонтна документация 

Лабораторна 
технология 

Технологичен регламент за мирно и военно време 
Технически задания за изходни материали 
Задание за стандартизационен документ 
Ограничителни списъци за изходни суровини и материали 

Опитна 
партида 

Технологичен регламент за мирно и военно време 
Ограничителни списъци за изходни суровини и материали 
Експлоатационни документи 
Програма и методика за изпитване 
Проект за стандартизационен документ 
Технологична документация за мирно и военно време 
Списък на допустима замяна на изходните суровини и материали 
Протоколи от приемането на изходни материали, разработвани от 
съизпълнители 

Пробна 
партида 

Технологичен регламент за мирно и военно време 
Ограничителни списъци за изходни суровини и материали 
Експлоатационни документи 
Програма и методика за изпитване 
Проект за стандартизационен документ (последна редакция) 
Технологична документация за мирно и военно време 
Списък на допустима замяна на изходните суровини и материали 
Протоколи от приемането на изходни материали, разработвани от 
съизпълнители. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(ниво на класификация) 

УТВЪРЖДАВАМ 

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

(звание) (подпис) (фамилия) 

(дата) 

ПРОТОКОЛ 

№ ... / (дата) 

за приемни изпитвания и приемане на опитен образец (опитна партида) на 

(наименование на отбранителния продукт) 

Днес, (дата), приемна комисия в състав: 

Председател: (звание, име, презиме и фамилия, организация) 

и членове: 

1) (звание, име и фамилия, организация) 

2) (звание, име и фамилия, организация) 

3) (звание, име и фамилия, организация) 

назначена със заповед на МО № ... от (дата), извърши приемни изпитвания на опитния 
образец (опитна партида) и проверка на работната документация на (наименование на 
отбранителния продукт), разработени в (наименование на изпълнителя) през периода от 
(дата) до (дата). 

ОБЩА ЧАСТ 

[Посочват се: 

− наименованието на изпълнителя на документацията; 

− ТТЗ и други документи, използвани при разработването; 

− списъкът на документите, разгледани при приемането на опитния образец (опитна 
партида), наименованието на документа, организацията, от която е постъпил, номерът на 
документа и датата на постъпването му. 

Ако разгледаните документи са много, техният списък се дава в приложение.] 

 

КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

В резултат от извършените дейности приемната комисия установи: 

Раздел 1: 

[Резултати от изпитванията на опитния образец (опитна партида) на продукта и на 
опитните образци на учебно-техническите средства и от проверката на съответствието им 
с изискванията на ТТЗ и ТЗ.]  

Раздел 2: 

[Резултати от проверката на опитните образци (опитните партиди) за съответствие с 
изискванията на документацията.]  
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Раздел 3: 

(Резултати от проверката на документацията на продукта и учебно-техническите 
средства). 

ИЗВОДИ 

(Дават се оценки 

− на съответствието на отбранителния продукт с ТТЗ; 

− на съответствието на отбранителния продукт с конструкторската документация; 

− на съответствието на експлоатационната документация с отбранителния продукт; 

− на качеството на конструкторската документация и на възможността тя да бъде 
използвана за производство на пробна серия; 

− на учебните помагала и тяхната документация.)  

РЕШЕНИЕ 

Комисията приема (не приема) опитния образец (опитна партида) и предлага  

− да се приеме продуктът на въоръжение (снабдяване). 

или 

− да се приеме продуктът на въоръжение (снабдяване), като се изпълнят следните 
предписания: 

(текст) 

или 

− да не се приема продуктът на въоръжение (снабдяване). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: (подпис) (фамилия) 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. (подпис) (фамилия) 

2. (подпис) (фамилия) 

3. (подпис) (фамилия) 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост, преди утвърждаване протоколът се съгласува със 
заинтересованите структури и организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(ниво на класификация) 

УТВЪРЖДАВАМ 

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА 

(звание) (подпис) (фамилия) 

(дата) 

ПРОТОКОЛ 

№ ... / (дата) 

за приемни изпитвания и приемане на пробна серия (пробна партида) на 

(наименование на отбранителния продукт) 

Днес, (дата), приемна комисия в състав: 

Председател (звание, име и фамилия, организация) 

и членове: 

1) (звание, име и фамилия, организация) 

2) (звание, име и фамилия, организация) 

3) (звание, име и фамилия, организация) 

назначена със заповед на МО № ... от (дата), извърши приемане на пробната серия 
(пробна партида) на (наименование на отбранителния продукт), произведена в 
(наименование на производителя) през периода от (дата) до (дата). 

ОБЩА ЧАСТ 

[Посочват се 

− наименованието на изпълнителя на документацията; 

− ТТЗ и други документи, използвани при разработването; 

− списъкът на документите, разгледани при приемането на пробната серия (пробната 
партида) - наименованието на документа, организацията, от която е постъпил, номерът на 
документа и датата на постъпването му. 

Ако разгледаните документи са много, техният списък се дава в приложение.] 

КОНСТАТИВНА ЧАСТ 

В резултат от извършените дейности приемната комисия установи: 

Раздел 1: 

[Материално-техническа осигуреност и условия за провеждане на изпитванията, наличие 
на необходимите средства за измерване и тяхното състояние; 

Резултати от изпитването на отбранителните продукти от пробната серия (пробна 
партида) и учебно-техническите средства и от проверката на съответствието им с 
изискванията на ТТЗ и ТЗ.] 

Раздел 2: 

[Резултати от проверката на отбранителните продукти от пробната серия (пробна 
партида) и учебно-техническите средства за съответствие с изискванията на 
документацията и стандартизационните документи.] 
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Раздел 3: 

(Резултати от проверката на документацията на отбранителния продукт и учебно-
техническите средства). 

Раздел 4: 

[Резултати от проверката на технологичната готовност на производителя за серийно 
(масово) производство.] 

ИЗВОДИ 

[Правят се основни изводи и предложения, произтичащи от проверките на продукта като 
цяло и на неговите съставни части. 

Дават се оценки  

− за качеството на произведените отбранителни продукти и техните изпитвания, 

− за качеството на документацията и за съответствието й с изискванията на 
стандартизационните документи, 

− за готовността на производителя за серийно (масово) производство. 

Правят се изводи за влиянието на внесените изменения в тактико-техническите 
характеристики на продукта и за необходимостта от внасяне на изменения и от 
доработвания в произведените вече отбранителни продукти. 

Допуска се в констативната част и в изводите да се отразяват и други данни и изводи, 
необходимостта от които се преценява при приемането на пробната серия (пробната 
партида).] 

РЕШЕНИЯ 

1. Комисията приема (не приема) пробната серия (пробната партида) и предлага 

− да се даде разрешение за серийно (масово) производство. 

или 

− да се даде разрешение за серийно (масово) производство, като се изпълнят 
следните предписания: 

(текст) 

или 

− да не се дава разрешение за серийно (масово) производство. 

2. Оригиналите на конструкторската (технологичната), експлоатационната и 
ремонтната документации на (пълно наименование и индекс на отбранителния 
продукт) да се съхраняват от възложителя. 

3. Документацията на (пълно наименование и индекс на отбранителния продукт), 
утвърдена с протокол № … от (дата), се отменя. Отменената документация да се 
съхранява от възложителя. 

4. Приетата с настоящия протокол документация да се изпрати на (адреси съгласно 
списъка за разпращане). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: (подпис) (фамилия) 

ЧЛЕНОВЕ: 
 1. (подпис) (фамилия) 

 2. (подпис) (фамилия) 

 3. (подпис) (фамилия) 
ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост, преди утвърждаване протоколът се съгласува със 
заинтересованите структури и организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ 
ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО И ВНЕДРЯВАНЕТО НА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ  

1. Правилник за управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти в 
Министерството на отбраната и Българската армия  

2. Правилник за осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти 
за Министерството на отбраната и Българската армия  

3. Правилник за изпитване на отбранителни продукти в Министерството на отбраната 
и Българската армия 

4. Правилник за научноизследователската и развойната дейност в Министерството на 
отбраната и Българската армия. 
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