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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 22 ноември 2019 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на сключеното чрез размяна на ноти на 22 юли
2019 г. Споразумение за изменение на
Спогодбата между правителството
на Република България и Международната организация на франкофонията
относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г.
 Решение за избиране на заместникпредседател на Народното събрание
 Решение за освобождаване на член
на Комисията за защита на личните
данни
Президент на Републиката
 Указ № 255 за назначаване на Румен
Петров Петров – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжир, Алжирската народнодемократична република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Чад със седалище в Алжир, Алжирската народнодемократична република
 Указ № 257 за награждаване на доц.
д-р Александър Оскар д. м. с орден „За
гражданска заслуга“ първа степен
Министерски съвет
 Постановление № 284 от 15 ноември
2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предот
вратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

 Постановление № 285 от 18 ноември
2019 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет
с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г.
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 Постановление № 286 от 18 ноември 2019 г. за приемане на Наредба за
правилата и нормите за проектиране,
разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи
11
 Постановление № 287 от 20 ноември
2019 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерския
съвет за 2019 г.
19
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Изменения от 2004 г. към Международния кодекс за конструкцията и
оборудването на кораби, превозващи
опасни химикали в наливно състояние
(IBC Code)
20
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Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение на Наредба
№ 34 от 2005 г. за реда за заплащане
от държавния бюджет на лечението
на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
146
Върховен
административен съд

3

 Решение № 3437 от 11 март 2019 г.
по административно дело № 5252 от
2018 г.
146
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 259
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на сключеното чрез
размяна на ноти на 22 юли 2019 г. Споразумение за изменение на Спогодбата между
правителството на Република България и Международната организация на франкофонията
относно функционирането на Франкофонския
институт по администрация и управление
(ФИАУ) в София, подписана на 28 август
2002 г., приет от 44-то Народно събрание на
8 ноември 2019 г.
Издаден в София на 13 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на сключеното чрез размяна
на ноти на 22 юли 2019 г. Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството
на Република България и Международната
организация на франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт
по администрация и управление (ФИАУ) в
София, подписана на 28 август 2002 г.
Член единствен. Ратифицира сключеното чрез размяна на ноти на 22 юли 2019 г.
Споразумение за изменение на Спогодбата
между правителството на Република България и Меж дународната организация на
франкофонията относно функционирането на
Франкофонския институт по администрация
и управление (ФИАУ) в София, подписана
на 28 август 2002 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от датата на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 ноември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
8619

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на
Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание и Решение за приемане на процедурни
правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и четвъртото Народно
събрание (ДВ, бр. 32 от 2017 г.)
РЕШИ:
Избира Валери Симеонов Симеонов от
Парламентарната група „Обединени патриоти“
за заместник-председател на Четиридесет и
четвъртото Народно събрание.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8919

РЕШЕНИЕ

за освобождаване на член на Комисията за
защита на личните данни
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България във връзка с чл. 7, ал. 2 от
Закона за защита на личните данни и подадено заявление за освобождаване
РЕШИ:
Освобождава Цветелин Николов Софрониев като член на Комисията за защита на
личните данни.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 ноември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8920

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 255
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Румен Петров Петров – извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Алжир, Алжирската народнодемократична република, и за извънреден и
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пълномощен посланик на Република България
в Република Чад със седалище в Алжир, Алжирската народнодемократична република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 11 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8863

УКАЗ № 257
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам доц. д-р Александър Оскар
д. м. с орден „За гражданска заслуга“ първа
степен за особено значимите му заслуги за
развитието на гражданското общество, защитата на правата и свободите на човека и
укрепването на демократичните институции
в Република България.
Издаден в София на 11 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
8864

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
ОТ 15 НОЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия в общ размер 24 039 032 лв., разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерския
съвет в размер 365 302 лв. на областния управител на област Пазарджик за възстановяване
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на разрушени подпорни стени и укрепване
на десния бряг на р. Марица срещу устието
на р. Тополница;
2. разходи по бюджета на Министерството
на вътрешните работи в общ размер 188 852 лв.,
от които:
а) за провеждане на национално пълномащабно учение „Защита 2019“ – 12 000 лв.;
б) за възстановяване на непредвидени
разходи, извършени от структурите на ГД
„ПБЗН“ – МВР, при участието им в овладяване
на възникнали бедствия и извънредни ситуации за периода декември 2018 г. – септември
2019 г. – 176 852 лв.;
3. разходи по бюджета на Министерството
на икономиката в общ размер 95 158 лв., от
които:
а) за възстановяване покрива на сграда
на ГД „Мерки и измервателни уреди“ на
Българския институт по метрология (БИМ),
ул. Мургаш № 5, гр. Варна – 16 836 лв.;
б) за възстановяване покрива на сграда
„Лаборатории „Йонизиращи лъчения“ на ГД
„Мерки и измервателни уреди“ – Български
институт по метрология (БИМ), ул. Хан Куб
рат № 10, гр. Ловеч – 78 322 лв.;
4. разход и по бюд жета на М и н ис т ер ството на културата за спешен ремонт на
сградата на Държавен музикален и балетен
цент ър – Софи я, ул. Панайот Волов № 3,
гр. София – 127 891 лв.;
5. разходи по бюджета на Министерството
на отбраната за неутрализиране на невзривени
бойни припаси за периода януари – юли 2019 г.
и възстановяване на разходите за участие на
Сухопътните войски в оказването на помощ
на населението при тежки зимни условия и
при овладяване на последиците от наводнения
в периода 1 януари – 31 март 2019 г., в общ
размер 28 477 лв., от които:
а) за М и н ис т ерс т во т о на о т бра ната –
25 602 лв., в т.ч. 14 830 лв. за „Персонал“ и
10 772 лв. за „Издръжка“;
б) трансфер за Национален военен университет „Васил Левски“ – 2875 лв., в т.ч. 966 лв.
за „Персонал“ и 1909 лв. за „Издръжка“;
6. разходи по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
за отстраняване на щети по републиканската
пътна мрежа в област Бургас – 237 275 лв.;
7. разходи по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията в общ размер 1 357 857 лв.,
от които:
а) за неотложни аварийно-възстановителни
работи на ел. съоръжения след наводнение
на жп гара Плевен-Запад – 960 лв.;
б) за разплащане на разходите за възстановяване на влаковото движение и осигуряване
на безопасността му на км 92+500 в междугарието Якоруда – Белица – 11 590 лв.;
в) за разплащане на разходите за възстановяване на баластовата призма и почистване
на железния път в участъка от км 89+200 до
км 89+400 Комунари – Дългопол – 17 290 лв.;
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г) за разплащане на разходите за възстановяване на движението по железния път от
км 268+904 до км 262+720 (в междугарията
Твърдица – Шивачево и Шивачево – Гавраилово), стрелки № 1 и № 2 и III коловоз в гара
Шивачево – 54 912 лв.;
д) за аварийно-укрепителни работи по осигуряване сигурността на влаковото движение
в междугарието Цветино – Аврамово, от км
60+370 до км 60+430 – 55 740 лв.;
е) за обезопасяване на ерозирали скални
откоси, предотвратяване на аварийни ситуации
и осигуряване безопасността на влаковото
движение в района на ЖПС – София, в участъка от км 156+750 до км 156+880, междугарие
Черниче – Пейо Яворов – 59 444 лв.;
ж) за възстановяване на разходите за
обезопасяване на силно ерозирали скални
откоси, намиращи се вляво по километраж,
от км 146+400 до км 146+450, в междугарието
Черниче – Пейо Яворов – 71 982 лв.;
з) за въ зс та новя ва не на разход и т е за
ограничаване на разлив на нефтопродукти
от корпуса на потъналия кораб „Мопанг“ –
1 085 939 лв.;
8. трансфер по бюджета на Община Гоце
Делчев за изграждане на подпорна стена на улицата между о.т. 298 и о.т. 306 и о.т. 334, кв. 45
и кв. 49, и кв. 18 и укрепване на двата бряга
на р. Делчовска, гр. Гоце Делчев – 385 816 лв.;
9. трансфер по бюджета на Община Симитли
в общ размер 404 011 лв., от които:
а) за аварийно укрепване бреговете на дере
в кв. Дрънкалница, гр. Симитли – 249 942 лв.;
б) за корекция на дере в с. Полето, преминаващо успоредно и непосредствено до пътя
с. Полето – с. Брежани – 154 069 лв.;
10. трансфер по бюджета на Община Айтос за авариен ремонт на читалище „Пробуда“ в УПИ Х, кв. 14 по плана на с. Мъглен – 364 428 лв.;
11. трансфер по бюджета на Община Аксаково за авариен ремонт (реконструкция) на
ул. Нанко Недев от о.к. 90 до о.к. 92, гр. Игнатиево – 317 446 лв.;
12. трансфер по бюджета на Община Белослав за аварийно почистване и профилиране
на отводнителен канал по ул. Иван Вазов,
гр. Белослав – 597 696 лв.;
13. трансфер по бюджета на Община Бяла
(Вн) за укрепване на местността Шергурна,
гр. Бяла – 600 000 лв.;
14. трансфер по бюджета на Община Велико
Търново в общ размер 520 350 лв., от които:
а) за възстановяване на път VTR 3005 /път
І-4 Севлиево – Велико Търново/ – с. Ветринци на територи ята на община В. Търново – 56 924 лв.;
б) за възстановяване на улици в с. Ветринци – улица с ОК 51 – ОК 103 – ОК 104 – ОК
115 – източно от сградата на кметството, и
улица с ОК 32 – ОК 13 – ОК 14 – ОК 16 – ОК
27 – ОК 28 – западно от сградата на кметството – 16 004 лв.;
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в) за възстановяване на път VTR 2002 /път
ІІІ-303 Пушево – Шемшево /път GAB/3110/ в
участъка от км 6+000 до км 7+100 в с. Шемшево, на територията на община В. Търново – 248 720 лв.;
г) за възстановяване на път GAB 3110 / път
ІІІ-303, Пушево – Дряново/Керека – граница
общини (Дряново – Велико Търново) – Шемшево – Велико Търново, в участъка от км 8+300
през с. Шемшево до км 12+400 – 198 702 лв.;
15. трансфер по бюджета на Община Горна
Оряховица в общ размер 901 158 лв., от които:
а) за ремонт на покрива на МБАЛ „Св.
Иван Рилски – Горна Оряховица“ – ЕООД,
гр. Горна Оряховица – 581 158 лв.;
б) за възстановяване на ул. Янтра, ул. Пирин, ул. Цар Освободител и ул. Хаджи Димитър, с. Драганово – 150 000 лв.;
в) за възстановяване на ул. Райко Даскалов, ул. Черно море, ул. Мир и ул. Родопи,
с. Долна Оряховица – 170 000 лв.;
16. трансфер по бюджета на Община Лясковец в общ размер 190 581 лв., от които:
а) за аварийни строително-монтажни работи на водосток над дере в с. Добри дял, на
ул. Славяни между о.т. 298 – 136 – 85 030 лв.;
б) за аварийни строително-монтажни работи на водосток над дере в промишлената
зона „Честово“, гр. Лясковец, на ул. Максим
Райкович, между о.т. 757 – 771 – 105 551 лв.;
17. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Свищов за възстановяване на улична инфраструктура – ул. Хаджи Димитър и част от ул.
П. Р. Славейков, част от ул. Стара планина (при
жп прелез) и мост над дерето на ул. Камчия,
с. Морава – 199 588 лв.;
18. трансфер по бюджета на Община Ново
село за аварийно-възстановителни работи по
укрепването на свлачище в землището на
с. Флорентин – 350 000 лв., частично;
19. трансфер по бюджета на Община Мизия
за изземване, натоварване, транспорт и обезвреждане на опасни за живота и здравето на
хората и околната среда химични вещества, намиращи се на територията на бивш Комбинат
за целулоза и хартия, гр. Мизия – 11 088 лв.;
20. трансфер по бюджета на Община Дряново в общ размер 574 814 лв., от които:
а) за възстановяване на разрушен мост и
оформяне на подходите към него в землището
на гр. Дряново – 276 614 лв.;
б) за възстановяване на мост в района на
Дряновския манастир – 298 200 лв.;
21. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Момчилград за брегоукрепване на централно
градско дере, гр. Момчилград – от профил
14 до профил 45 с дължина 611 м – I етап
(от 4) от обект „Брегоукрепване на централно
градско дере, гр. Момчилград“ – 600 000 лв.;
22. трансфер по бюджета на Община Дупница за аварийно-възстановителни работи
на храм „Св. вмчк Георги Победоносец“,
гр. Дупница – 414 803 лв.;
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23. трансфер по бюджета на Община Белово – мерки за превенция и елиминиране
негативното влияние на наводненията по коритото на р. Яденица чрез корекция, укрепване
и доизграждане на подпорни стени в с. Голямо
Белово и гр. Белово – етап II – 600 000 лв.;
24. трансфер по бюджета на Община Велинград в общ размер 414 689 лв., от които:
а) за възстановяване на подпорна стена
в двора на училище „Христо Смирненски“,
с. Света Петка – 114 689 лв.;
б) за аварийно-възстановителни работи
по укрепване на свлачище на ул. Чепинска
от о.т. 2722 през 2725, 2726а, 2726 до о.т. 2729,
гр. Велинград – 300 000 лв., частично;
25. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Стрелча за спешни и неотложни аварийновъзстановителни работи по възстановяване на
уличното платно и направа на подпорни стени
и нов водосток на ул. 20-и април, гр. Стрелча – 498 002 лв.;
26. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Перник за ремонт и реконструкция на пътен
надлез на ул. Иван Вазов, гр. Перник, над
републикански път І-6 (София – Радомир) и
жп линията София – Радомир – 600 000 лв.;
27. трансфер по бюджета на Община Трън
за аварийно укрепване на свлачище на път
IV клас 63062 – PER 2155 от км 2+850 до км
2+970, гр. Трън – с. Банкя – 510 252 лв.;
28. трансфер по бюджета на Община Долна
Митрополия за преминаване на стоманобетонов водосток Ø 1500 през републикански
път III-118 при възстановяването на ул. Вит,
с. Подем, и изграждането на система за предпазване от дъждовни води – 70 253 лв.;
29. трансфер по бюджета на Община Левски
в общ размер 641 270 лв., от които:
а) за почистване на отводнителен канал,
разположен в източната част на с. Градище – 85 309 лв.;
б) за възстановителни работи на сграда
(Здравна служба), с. Българене – 81 134 лв.;
в) за възстановяване сградата на училище
„Христо Ботев“, с. Българене – 474 827 лв.;
30. трансфер по бюджета на Община Плевен за укрепване на свлачища с рег. № PVN
24.06999.01 и с рег. № PVN 24.06999.02 – Регионален център за управление на отпадъци – гр. Плевен – 600 000 лв.;
31. трансфер по бюджета на Община Червен бряг в общ размер 860 838 лв., от които:
а) за изграж дане на път и подходи за
временен мост тип МАРМ, с. Чомаковци –
68 828 лв.;
б) за авариен ремонт и укрепване на пътно
съоръжение – мост над р. Искър на път PVN
1188 Червен бряг – с. Горник – 792 010 лв.;
32. трансфер по бюджета на Община Садово за аварийно-възстановителни работи в
400 м участък от р. Чая, при мост над жп
линията Пловдив – Свиленград, в землището
на с. Катуница – 375 980 лв.;
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33. трансфер по бюджета на Община Две
могили за аварийно възстановяване на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1914“,
с. Баниска – 335 216 лв.;
34. трансфер по бюджета на Община Иваново в общ размер 866 016 лв. за възстановяване проводимостта на отводнителни канали
(дерета), от които:
а) за отводнителен канал в регулацията на
с. Мечка – 359 855 лв.;
б) за отводнителен канал в регулацията
на с. Тръстеник – 506 161 лв.;
35. трансфер по бюджета на Община Сливо
поле за възстановяване на пътен мост над
дере в с. Юделник, в района между ул. Дунав
и ул. Възраждане – 82 028 лв.;
36. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Ситово за авариен ремонт на покрива на
у чебен корпус на ОУ „Стефан Караджа“,
с. Искра – 106 365 лв.;
37. трансфер по бюджета на Община Сливен за възстановяване на път към храма „Св.
вмчк Теодор Тирон“, гр. Сливен – 59 308 лв.;
38. трансфер по бюджета на Община Баните за възстановяване на подпорна стена на
улица от о.т. 96 до о.т. 105, кв. 30 по плана на
с. Малка Арда – 62 006 лв.;
39. трансфер по бюджета на Община Златоград за възстановяване на разходи за извършени аварийно-възстановителни дейности
по улична мрежа в гр. Златоград – 7914 лв.;
40. трансфер по бюджета на Община Неделино в общ размер 439 273 лв., от които:
а) за аварийно укрепване и изграждане на
подпорна стена под местен път в кв. Марамати, с. Гърнати – 163 908 лв.;
б) за изграждане на подпорна стена в центъра на с. Диманово – 275 365 лв.;
41. трансфер по бюджета на Община Смолян
в общ размер 1 321 847 лв., от които:
а) за извършване на аварийно-възстановителни работи по укрепването на подпорна
стена на ул. Хан Аспарух, ж.к. Нов център,
под бл. № 6, гр. Смолян – 28 387 лв.;
б) за разплащане на разходи за овладяване
на бедствено положение на територията на
общината през януари 2019 г. – 271 210 лв.;
в) за разплащане на разходи за овладяване
на бедствено положение на територията на
общината през юни 2018 г. – 398 341 лв.;
г) за изграждане на подпорна стена на
ул. Петър Берон пред блок „Строител“ № 1
по десни я бряг на река Черна, г р. Смолян – 299 409 лв.;
д) за изграждане на подпорна стена на
ул. Димитър Благоев по левия бряг на река Черна до Римски мост, гр. Смолян – 324 500 лв.;
42. трансфер по бюджета на Столичната
община в общ размер 797 748 лв., от които:
а) за изграждане на нов учебен модул
„Наводнение“ на полигона за обучение „Панчарево“, намиращ се в с. Панчарево, ул. Незабравка № 17 – 124 207 лв.;
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б) за възстановяване на разходи по отстраняването на разлив на масло по ул. Владайска
река, пл. Сточна гара и бул. Ген. Д. Николаев
до бул. Мадрид, район „Подуяне“ и район
„Оборище“, гр. София – 13 541 лв.;
в) за възстановяване на жилищна сграда,
бл. 9С, гр. Бухово, район „Кремиковци“ –
660 000 лв., частично;
43. трансфер по бюджета на Община Павел
баня за изграждане на нови и укрепване на
съществуващи подпорни стени в участъци от
о.т. 105 до о.т. 111 и от о.т. 135 и о.т. 138 по
регулационния план на с. Турия – 724 121 лв.;
44. трансфер по бюджета на Община Раднево за възстановяване на стоманобетонов
мост на общински път SZR 1173 с. Загоре до
гр. Раднево, с. Коларово – 410 540 лв.;
45. трансфер по бюджета на Община Драгоман в общ размер 848 036 лв., от които:
а) за реконструкция на водосток с. Начево,
разделна улица 37 на кв. 11-9 – 59 930 лв.;
б) за неотложен ремонт и възстановяване на
пътно съоръжение в с. Ялботина – 253 703 лв.;
в) за аварийно почистване на речно корито
по поречието на р. Габерска в регулационните
граници на с. Несла – 389 611 лв.;
г) за авариен ремонт и укрепване на сграда
на читалището в с. Несла – 144 792 лв.;
46. трансфер по бюджета на Община Елин
Пелин в общ размер 934 413 лв., от които:
а) за проектиране и изпълнение на дейности
за почистване и укрепване на речно корито по
поречието на р. Стара река в регулационните
граници на с. Голема Раковица – 560 000 лв.;
б) за аварийно-възстановителни работи
по почистване и укрепване на речно корито
по поречието на р. Габра в регулационните
граници на с. Караполци – 374 413 лв.;
47. трансфер по бюджета на Община Етрополе в общ размер 672 859 лв., от които:
а) за корекция на коритото на р. Малък
Искър, гр. Етрополе – 214 760 лв.;
б) за проучване и проектиране на корекция
на коритото на р. Ябланица – гр. Етрополе,
в определени участъци, в т.ч. І подучастък с
дължина 47,50 м от о.т. 434 до 2,3 м преди ПРОФИЛ 35 на І участък от проекта – 98 192 лв.;
в) за проучване и проектиране на корекция
на коритото на р. Ябланица – гр. Етрополе,
в определени участъци, в т.ч. ІІ подучастък
с дължина 53 м от 2,3 м преди ПРОФИЛ 35
до 3,5 м след ПРОФИЛ 30 на І участък от
проекта – 359 907 лв.;
48. трансфер по бюджета на Община Правец за ремонтно-възстановителни работи на
манастир „Св. Теодор Тирон“, гр. Правец –
275 780 лв.;
49. трансфер по бюджета на Община Слив
ница за аварийно почистване на речното
корито на р. Сливнишка и изграждане на
земни диги – 256 017 лв.;
50. трансфер по бюджета на Община Ивайловград в общ размер 731 146 лв., от които:
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а) за почистване на речното корито и осигуряване на проводимост при високи води на
р. Арда при границата с Гърция и за укрепване
на брегове до помпена станция за питейни
води с. Славеево – 464 637 лв.;
б) за възстановяване на разрушени диги
на р. Бяла край с. Одринци и почистване на
речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води – 266 509 лв.;
51. трансфер по бюджета на Община Минерални бани в общ размер 852 524 лв., от които:
а) за укрепване на откос на път за с. Сърница, ІІ етап – 259 942 лв.;
б) за реконструкция на водосток при о.т. 72
и о.т. 52 и изграждане на подпорни стени
преди и след водостока, с. Горно Брястово,
І етап – подпорни стени № 1 и 2, и водо
сток – 592 582 лв.;
52. трансфер по бюджета на Община Кас
пичан за ремонтно-възстановителни дейности
по ул. Александър Стамболийски от км 0+000
до км 0+357, с. Косово – 252 000 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1, т. 8 – 52 се предоставят от централния
бюджет по бюджетите на общините като
трансфер за други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2019 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. по „Политика в областта
на осъществяването на държавните функции на
територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната
политика на областно ниво“, и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 в
размер 188 852 лв., в т.ч. 64 409 лв. по показател
„Персонал“ и 124 443 лв. по показател „Издръжка“, да се увеличат разходите по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2019 г. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението
при пожари, бедствия и извънредни ситуации“.
(2) Със сумата за издръжка по предходната алинея да се увеличат показателите по
чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. по „Политика в областта на устойчивото икономическо
развитие и конкурентоспособност“, бюджетна
програма „Инфраструктура по качеството в
подкрепа развитието на икономиката“, и показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

Чл. 5. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. по „Политика
в областта на създаване и популяризиране
на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено
образование“, бюджетна програма „Сценични
изкуства“, и показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5,
буква „а“ в размер 25 602 лв., в т.ч. 14 830 лв. за
„Персонал“, да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г.
по „Политика в областта на отбранителните
способности“, бюджетна програма „Подготовка
и използване на въоръжените сили“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5, буква „а“
в размер 10 772 лв. да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 6 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, и показателите
по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
Чл. 8. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 7 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2019 г. по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна
програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност
и екологосъобразност“, и показателите по
чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
(2) По бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2019 г., по „Политика в
областта на транспорта“, бюджетна програма
„Организация, управление на транспорта,
осиг у ряване на безопасност, сиг у рност и
екологосъобразност“, да се създаде администриран разходен параграф „Предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия“ в размер 271 918 лв.
Чл. 9. Министърът на вътрешните работи,
министърът на икономиката, министърът на
културата, министърът на отбраната, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и главният секретар на Министерския съвет
да извършат съответните промени по бюджетите си за 2019 г. и да уведомят министъра
на финансите.
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Чл. 10. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2019 г., включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 96 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „д“, подбуква
„бб“ след думите „за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи за овладяване на бедствено положение – 17 137 лв.“ се
поставя запетая и се добавя „в т.ч. 10 488 лв.
по показател „Персонал“.
2. В чл. 3 след думите „Със сумата по чл. 1,
ал. 1, т. 1“ се добавя „в размер 2 130 384 лв.,
в т.ч. 10 488 лв. по показател „Персонал“.
3. В чл. 6:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) По бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2019 г., по „Политика в
областта на транспорта“, бюджетна програма
„Организация, управление на транспорта,
осиг у ряване на безопасност, сиг у рност и
екологосъобразност“, да се създаде администриран разходен параграф „Предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия“ в размер 1 293 088 лв.“
4. В § 1 от заключителните разпоредби след
думите „чл. 75“ се добавя „и чл. 77, ал. 2“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3
от Закона за публичните финанси и чл. 75 и
чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
на министъра на икономиката, на министъра
на културата, на министъра на отбраната, на
министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
на главния секретар на Министерския съвет,
на областния управител на област Пазарджик
и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8855
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
ОТ 18 НОЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция
по горите, приет с Постановление № 173 на
Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 49 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2012 г.,
бр. 91 от 2013 г., бр. 29 от 2015 г., бр. 32 и 71 от
2016 г., бр. 94 от 2017 г. и бр. 2 и 66 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „заместник изпълнителен
директор“ се заменят с „двама заместник
изпълнителни директори“.
2. В ал. 2 думите „Договорът със заместник
изпълнителния директор се сключва, изменя
се и се прекратява“ се заменят с „Договорите
със заместник изпълнителните директори се
сключват, изменят и прекратяват“.
§ 2. В чл. 5, ал. 2 думата „изпълнителния“
се заменя с „изпълнителен“ и думите „определено със заповед“ се заменят с „определени с
писмена заповед за всеки конкретен случай“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1 думата „три“ се заменя
с „две“ и думата „шест“ се заменя с „три“.
§ 4. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Общата администрация е организирана в две дирекции:
1. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
2. дирекция „Правно-административни
дейности“.“
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Дирекция „Финанси и управление на
собствеността“:“.
2. Създават се т. 27 и 28:
„27. организира, подпомага и изпълнява
дейности по възлагане на обществени поръчки;
28. изготвя договори за учредяване на
вещни права в горски територии, продажба,
замяна, наем и др.“.
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„ Д и рек ц и я „Пра вно -а д м и н ис т рат и вн и
дейности“:“.
2. В т. 1 думите „заместник изпълнителния директор“ се заменят със „заместник
изпълнителните директори“ и думата „административно-правната“ се заменя с „правноадминистративната“.
3. Точка 18 се изменя така:
„18. организира и координира административното обслужване на гражданите;“.
4. Точка 22 се отменя.
5. Създават се нови т. 23 – 43:
„23. осигурява провеждането на информационната политика на агенцията, осъществява
нейната функционална връзка, планиране и
реализация;
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24. участва в проектирането, разработването и внедряването на информационна система
за горите в Република България;
25. съгласува програми, които обслужват
информационната дейност на регионалните
дирекции по горите и специализираните териториални звена;
26. упражнява методическо ръководство при
използването на електронноизчислителната
техника и обработката на данни;
27. коорд и н и ра разп рос т ра н я ва нет о и
внедряването на програмни продукти в практиката на регионалните дирекции по горите
и на специализираните териториални звена;
28. участва в комисии и експертни съвети
по внедряването, поддържането и използването на програмни продукти, база данни и
електронна техника;
29. организира и осигурява техническата
поддръжка на автоматизираната информационна и комуникационна инфраструктура
на агенцията, на регионалните дирекции по
горите и на специализираните териториални
звена – локални мрежи и комуникационно
оборудване;
30. поддържа и осъвременява страницата на
агенцията в интернет, като публикува текуща
информация на български и на английски език;
31. осигурява интегрирането на информационните системи на агенцията със системите
на други звена от държавната администрация;
32. осигурява правилното функциониране
на хардуера и софтуера, които са необходими
за обработка и пренасяне на информацията;
33. организира и контролира проектирането
и създаването на информационни системи за
нуждите на агенцията;
34. организира и осигурява технически
публичните изяви на изпълнителния директор;
35. разработва програма за представяне
дейността на агенцията пред обществото и
пред средствата за масово осведомяване;
36. информира обществеността за политиката на агенцията и за осъществяваните от
нея програми и дейности;
37. организира публичните изяви на служителите в агенцията;
38. осъществява координация и методическо ръководство на връзките на агенцията,
на регионалните дирекции по горите и на
специализирани териториални звена на агенцията с обществеността;
39. проучва и анализира общественото
мнение преди провеждането на определена
политика на агенцията и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване
за дейността на агенцията;
40. работи в координация със звената за
връзки с обществеността на Министерството
на земеделието, храните и горите и на други
административни структури;
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41. организира провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни
срещи, както и други изяви на изпълнителния
директор и на ръководството на агенцията;
42. осъществява протоколната кореспонденция на изпълнителния директор;
43. осъществява контакти с посолства на
чужди държави в Република България за
уреждане на протоколни и делови срещи с
изпълнителния директор и с ръководството
на агенцията.“
§ 7. Член 15а се отменя.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата „шест“ се заменя с „три“.
2. Точки 1 – 3 се изменят така:
„1. дирекция „Горски територии“;
2. дирекция „Горско стопанство“;
3. дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“.“
3. Точки 4 – 6 се отменят.
§ 9. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Дирекция „Горски територии“:“.
2. Създават се нови т. 1 – 6:
„1. подпомага изпълнителния директор във
връзка с правомощията му, които са свързани
с осъществяване на методическо ръководство
на дейността по уедряване на поземлени имоти
в горски територии;
2. участва в изготвянето на стратегии и
програми, които са свързани с използването на
дървесните и недървесните ресурси в страната;
3. организира и контролира дейностите по
изработването, приемането и променянето на
горскостопанската карта;
4. осигурява публичен достъп до горско
стопанската карта;
5. създава и поддържа географска информационна система за горските територии на
базата на данните от горскостопанската карта;
6. подпомага изпълнителния директор при
определяне на националните приоритети в
областта на инвентаризацията и планирането
в горските територии;“.
3. Създават се т. 15 – 22:
„15. организира и контролира извършването
на национална инвентаризация на горските
територии;
16. контролира изработването на областните
планове за развитие на горските територии;
17. контролира и анализира изпълнението
на областните планове за развитие в частта
за горскостопанското категоризиране и прекатегоризиране на горските територии;
18. организира и контролира извършването
на инвентаризацията на горските територии;
19. организира дейностите по категоризация и прекатегоризация на поземлени имоти
в горски територии;
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20. контролира изработването на горско
стопанските планове и програми за горските
територии, плановете за ловностопанските
дейности и за дейностите по опазване от
пожари;
21. организира изработването на плановете
за ловностопанските дейности и за дейностите
по опазване от пожари;
22. организира у ведом яването на собствениците на залесени и самозалесили се
земеделски земи след 1 март 1991 г. за обстоятелствата по чл. 83, ал. 1 от Закона за
горите и за произтичащите от това дейности
по почистване на имотите или промяна на
предназначението им.“
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Дирекция „Горско стопанство“:“.
2. Създават се нови т. 40 и 41:
„40. подпомага изпълнителния директор
при осъществяването на дейности, които са
свързани с осъществяването на националната
горска политика, на националните стратегически горски документи, програми и други
документи в областта на горската политика;
41. подпомага изпълнителния директор
при разработване и при координиране на
изпълнението на Националната стратегия за
развитие на горския сектор;“.
3. Създават се т. 42 – 55:
„42. разработва стратегически план за
развитие на горския сектор;
43. координира и отчита дейностите по
изпълнение на стратегическия план за развитие на горския сектор, годишни програми за
изпълнение на приоритети и други документи,
свързани с развитието на горския сектор;
44. координира и осъществява взаимодействие със заинтересуваните страни в процеса
на изготвяне, обсъждане и изпълнение на
стратегическите документи за горския сектор;
45. организира и координира дейностите
на агенцията по участието и по изпълнението
на международни, европейски и национални
програми и проекти в областта на горското
стопанство;
46. съгласува проекти на финансови меморандуми и други споразумения в сферата
на компетентност на агенцията, с които се
предоставя финансова помощ от ЕС и от други
международни донори;
47. организира и координира дейностите на
агенцията по управление на международни
донорски програми и проекти;
48. организира и отчита работата на агенцията и нейните структури и териториални
звена по международното сътрудничество в
областта на горския сектор;
49. осъществява контакти, организира и
координира участието на агенцията в работата на помощните органи на Европейската
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комисия в областта на горското стопанство
и свързаните с него сектори – околна среда,
селски райони, статистика;
50. организира и координира разработването и прилагането на двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество в
областта на горския сектор;
51. организира участието на агенцията в
работата на международни организации, процеси и смесени комисии за сътрудничество в
областта на горския сектор;
52. подготвя необходимите документи и
организира командировките в чужбина на
служителите от агенцията;
53. организира дейностите на агенцията
в областта на науката, обучението, образованието, професионалната квалификация и
преквалификация в горския сектор, в т. ч.
чрез разработване на програми, издаване на
учебни материали, осигуряване на квалифицирани специалисти;
54. подпомага, координира и контролира
разработването и изпълнението на програми
и годишни планове за развитие на научни
изследвания с приложен характер, в т. ч. от
специализираните териториални звена за
научноизследователска и инженерно-внедрителска дейност;
55. организира и координира участието в
международни мероприятия на изпълнителния директор, на служители в агенцията, в
нейните структури и специализирани териториални звена.“
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“:“.
2. Създават се т. 20 – 32:
„20. подпомага изпълнителния директор
при осъществяването на правомощията му
по Закона за лова и опазване на дивеча и
подзаконовите актове по прилагането му;
21. контролира:
а) стопанисването, опазването и ползването
на дивеча;
б) придобиването и упражняването на
правото на лов;
в) провеждането на организиран ловен
туризъм;
г) търговията с дивеч и дивечови продукти;
д) производството на зарибителен материал
в риболюпилните, както и производството
на дребен дивеч за разселване от държавните горски стопанства и държавните ловни
стопанства;
е) разработването и изпълнението на ловоустройствени планове и програми;
22. извършва проверка по изпълнение на
договорите за съвместна дейност по ал. 9,
т. 1 – 6 от Закона за лова и опазване на дивеча;
23. изготвя проекти на актове, свързани с
придобиване правото на лов;
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24. изготвя проекти на актове за организация на ловното стопанство;
25. участва в изработването на стандарти,
които са свързани с ловното стопанство;
26. извършва анализи и прогнози и разработва програми за развитието на ловното
стопанство;
27. организира и участва в разработването
на програми за обучение, подготовка и квалификация на служители, които са ангажирани
с ловното стопанство;
28. контролира и координира дейностите
на регионалните дирекции по горите, които
са свързани с ловното стопанство;
29. участва в прилагането и наблюдението
на програмите, които са финансирани от Разплащателната агенция, в областта на ловното
стопанство и любителския риболов;
30. осъществява координация и взаимодействие с неправителствените организации
в областта на ловното стопанство;
31. участва в разработването и изпълнението
на национални и международни програми,
които са свързани с опазване на дивеча и
рибните ресурси във водните обекти, които
се ползват за любителски риболов;
32. води и съхранява:
а) регистър за удостоверенията за подборен
отстрел и ловни водачи;
б) регистър на издадените и заверените
билети за лов на чужди граждани;
в) регистър за резултатите от проведената
годишна таксация на дивеча;
г) регистър за издадените разрешения за
ловуване с научноизследователски цели;
д) регистър на категоризираните ловни бази.“
§ 12. Членове 19а – 20а се отменят.
§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В т. 1, букви „а“ и „в“ думите „заместник изпълнителния директор“ се заменят със
„заместник изпълнителен директор“.
2. В т. 2, буква „а“ думите „заместник
изпълнителния директор“ се заменят със „съответния заместник изпълнителен директор“.
§ 14. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Административно, правно
и информационно обслужване“ се заменят с
„Правно-административни дейности“.
2. В ал. 3 думата „председателя“ се заменя
с „изпълнителния директор“.
§ 15. В чл. 32 думите „заместник изпълнителния директор“ се заменят със „заместник
изпълнителните директори“.
§ 16. В приложението към чл. 6, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. На ред „Заместник изпълнителен директор“ числото „1“ се заменя с „2“.
2. Ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности“ 16“ се изменя така:
„дирекция „Финанси и управление на собствеността“
19“.
3. Ред „дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ 20“ се
изменя така:
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„дирекция „Правно-административни дейности“		
28“.
4. Ред „дирекция „Информационно обслужване и връзки с обществеността“ се заличава.
5. На ред „Специализирана администрация“
числото „91“ се заменя с „90“.
6. Ред „дирекция „Промени в горските
територии“ 17“ се изменя така:
„дирекция „Горски територии“
28“.
7. Ред „дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ 22“ се изменя така:
„дирекция „Горско стопанство“
35“.
8. Ред „дирекция „Контрол по опазването
на горските територии“ 16“ се изменя така:
„дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ 27“.
9. Редове „дирекция „Ловно стопанс тво“
11“, „дирекция „Наука и международна дейност“ 14“ и „дирекция „Инвентаризация и
планиране“ 11“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 17. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
ОТ 18 НОЕМВРИ 2019 Г.

за приемане на Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж
на електронни съобщителни мрежи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и
демонтаж на електронни съобщителни мрежи.
Преходна разпоредба
Параграф единствен. Мрежите, изградени и въведени в експлоатация по правилата
и нормите на Наредба № 35 от 30 ноември
2012 г. за правилата и нормите за проектиране,
изграждане и въвеждане в експлоатация на
кабелни електронни съобщителни мрежи и
прилежащата им инфраструктура, издадена от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и министъра на
регионалното развитие и благоустройството
(ДВ, бр. 99 от 2012 г.), се запазват при условия
та на Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура и не
подлежат на премахване.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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НАРЕДБА

за правилата и нормите за проектиране,
разполагане и демонтаж на електронни съоб
щителни мрежи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. правилата и нормите за проектиране,
разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи;
2. правилата за поддържане, експлоатация
и премахване на електронни съобщителни
мрежи върху или във физическа инфраструктура на енергийни предприятия, използвана за
предоставяне на услуги от обществен интерес
по Закона за енергетиката;
3. условията за разполагане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и
изграждане на точка за достъп в сгради;
4. критериите за прекратяване на достъпа
до и съвместното ползване на физическа инфраструктура на мрежовите оператори;
5. правилата за премахване на електронни
съобщителни мрежи;
6. маркировката на електронните съобщителни мрежи.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за:
1. кабелни електронни съобщителни мрежи,
предназначени за осигуряване на движението
на влаковете и за телеуправление на електроенергийни обекти на железниците;
2. кабелни електронни съобщителни мрежи, разполагани върху морското дъно или в
неговите недра в границите на вътрешните
морски води и териториалното море и върху
дъното в българския участък и в крайбрежната
заливаема ивица на река Дунав;
3. кабелни електронни съобщителни мрежи,
разположени на стълбовете на въздушните
електропроводи за високо напрежение.
Чл. 3. (1) Разполагането на електронните
съобщителни мрежи във физическа инфраструктура на мрежов оператор включва следните основни етапи:
1. подаване на заявление за проучване
от оператора на електронната съобщителна
мрежа до мрежовия оператор;
2. потвърждаване на техническа/физическа
възможност от мрежовия оператор;
3. провеждане на процедурата по чл. 20,
ал. 4 – 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
(ЗЕСМФИ), в случаите по чл. 20, ал. 3, т. 2
от закона;
4. представяне на проект от оператора на
електронната съобщителна мрежа;
5. съгласуване на проекта от мрежовия
оператор;
6. сключване на договор;
7. разполагане на електронната съобщителна мрежа;
8. съставяне и подписване на констативен
протокол в определените от закона случаи;
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9. регистрация на електронната съобщителна мрежа в Единната информационна точка
и изпращане на информацията до кмета на
общината, на чиято територия се разполага
мрежата.
(2) Заплащането на периодични цени за
ползване на инфраструктурата не може да
предхожда съгласуването на проекта по чл. 52,
ал. 2 от ЗЕСМФИ и сключването на договора
по чл. 15, ал. 2 от закона.
Чл. 4. (1) За разполагането на електронни
съобщителни мрежи операторът представя
проекта по чл. 3, ал. 1, т. 4, изработен от
лице, притежаващо необходимата проектантска правоспособност, към който се прилагат
становища на инженер-конструктор и инженер
с професионална квалификация в областта
на съобщенията с указания за извършване
на инсталационните работи.
(2) Проектът по ал. 1 съдържа:
1. чертежи и/или схеми в цифров графичен
и писмен вид, които включват:
а) структура на мрежата;
б) разположение на елементите от мрежата
с нанесени върху тях: точки на присъединяване към електронна съобщителна мрежа;
съоръжения, кабелни разпределителни шкафове, кутии или стойки, ако се предвиждат
такива, с посочване на техническите данни на
всички елементи; мрежовият оператор на съществуваща физическа инфраструктура може
да изисква разположението на елементите на
мрежата да е нанесено върху геодезически план
само в случаите, когато такъв предварително
е предоставен на оператора на електронната
съобщителна мрежа или е предоставен в
Единната информационна точка;
в) разположение на елементите на мрежите
в сградите; мрежовият оператор на съществуваща физическа инфраструктура в сградата
или собственикът на точката за достъп за
разполагане на високоскоростна електронна
съобщителна мрежа в сградата може да изисква
разположението на елементите на мрежата
да е нанесено върху архитектурното разпределение на сградата само в случаите, когато
предварително е предоставил архитектурното
разпределение на оператора на електронната
съобщителна мрежа;
2. обяснителна записка, съдържаща вида и
избрания начин на изпълнение на дейностите
по разполагането на мрежите;
3. изисквания за безопасни условия на труд
в съответствие с действащото законодателство.
Чл. 5. (1) При разполагането операторът на
електронна съобщителна мрежа предприема
мерки за:
1. недопускане на затруднения при ползването на имотите или на физическата инфраструктура по предназначението им;
2. защита на околната среда, живота и
здравето на хората и недопускане на щети
или тяхното ограничаване.
(2) Условията за разполагането и мерките
по ал. 1 се договарят със собственика или с
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ползвателя на имотите и/или на физическата
инфраструктура.
(3) Операторът на електронна съобщителна мрежа отстранява за своя сметка, в срок,
не по-дълъг от един месец след завършване
на дейностите по разполагане и монтажните
работи, всички щети и повреди, нанесени от
него на имота, съоръженията и физическата
инфраструктура, като осигурява възстановяването на състоянието им във вида преди
започване на дейностите. В случай на повредени съоръжения, които е необходимо да бъдат
възстановени в надлежно обоснован по-кратък
срок, който операторът на електронната съобщителна мрежа не е в състояние да спази,
или при възникване на аварийна ситуация,
която трябва да бъде отстранена с цел да
се гарантира безопасността и общественото
здраве или опазването на човешки живот,
както и непрекъснатостта и качеството на
доставките мрежовият оператор има право
да пристъпи към отстраняване на повредата или аварията за сметка на оператора на
електронната съобщителна мрежа, който заплаща в пълен размер всички преки разходи
по възстановяването срещу представянето на
надлежни документи.
(4) За състоянието на имота, съоръженията и физическата инфраструктура се съставя протокол преди и след извършване на
дейностите по разполагане на електронните
съобщителни мрежи.
(5) В случаите по ал. 3 операторът на
електронна съобщителна мрежа е длъжен
незабавно да уведоми стопанисващия тези
съоръжения мрежов оператор.
Чл. 6. При разполагането на нови и при
поддръжката на съществуващи електронни
съобщителни мрежи се отчита възможността
за бъдещото им развитие, както и се осигурява
възможност за съвместното им използване
от предприятия, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, когато това се изисква от нормативен
или административен акт.
Г л а в а

в т о р а

КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ
МРЕЖИ В ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА
Чл. 7. Кабелните електронни съобщителни
мрежи могат да се разполагат в подземна
физическа инфраструктура чрез:
1. изтегл яне/полагане на съобщителен
кабел в канални тръби;
2. изтегляне на съобщителен кабел в защитни тръби;
3. изтегл яне/полагане на съобщителен
кабел в колектори.
Чл. 8. (1) Кабелната електронна съобщителна мрежа се въвежда в кабелна шахта
посредством предварително вграден въводен
маншон или чрез подходящ конструктивен
отвор в стената на шахтата.
(2) При изтеглянето на съобщителен кабел
през шахти не се допуска пресичане с други
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кабели, които не са част от електронна съобщителна мрежа и са разположени в същата
равнина, както и препречване на свободните
отвори на тръбната мрежа.
(3) Не се допуска съвместно изтегляне на
съобщителен кабел с дистанционно захранване
и на съобщителен кабел без дистанционно
захранване в една и съща канална тръба,
освен в случаите, когато единият е в допълнителна защитна тръба. За дистанционното
захранване на съобщителен кабел се допуска
напрежение до 60 V. Това правило не се прилага, когато техническите характеристики на
кабелите отговарят на всички изисквания за
електрическа безопасност и позволяват съвместно изтегляне.
Чл. 9. (1) Разполагането на елементи на
кабелната електронна съобщителна мрежа
в съществуваща физическа инфраструктура,
включително чрез използване на защитни
тръби или в разпределителни кутии, се извършва при условията и по реда на глава
шеста от ЗЕСМФИ.
(2) Електронните съобщителни мрежи могат да се разполагат чрез директно полагане
в изкоп, ако техническите спецификации на
кабела осигуряват неговата физическа защита
при спазване на минималните отстояния до
съществуващи технически проводи съгласно
действащата нормативна уредба.
Чл. 10. (1) Изтеглянето на кабели в съществуваща инфраструктура се извършва чрез
изтегляне на кабела с въже (рейка) или чрез
директно изстрелване на кабела със сгъстен
въздух, като при определяне на метода се
вземат под внимание дължината на кабела,
минимално допустимият радиус на огъване на
кабела, разположението на кабелните шахти
и особеностите на използваната физическа
инфраструктура.
(2) В зависимост от избрания метод на изтегляне се определят местата, където могат да
се разположат кабелният барабан и лебедката,
както и се предвиждат аванси на кабелите.
Чл. 11. При работа задължително се вземат
мерки за обезопасяване на работните места.
Чл. 12. (1) Използваните по време на работа
устройства трябва да са технически изправни
и да отговарят на изискванията на Закона за
техническите изисквания към продуктите,
Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна
съвместимост, приета с Постановление № 47
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 23 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2016 г. и
бр. 87 от 2017 г.), и Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието
на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на
напрежението, приета с Постановление № 47
на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,
бр. 23 от 2016 г.; изм. и доп. бр. 32 от 2016 г.).
(2) Устройствата се използват само по
нач и н и п ред назначен ие, оп ределен и о т
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производителя така, че както при нормална
работа, така и в условията на неизправност да
са гарантирани защитата на околната среда,
животът и здравето на хората.
Чл. 13. (1) Кабелните електронни съобщителни мрежи в границите на урбанизираните
територии се разполагат подземно по чл. 51,
ал. 1, т. 1 от ЗЕСМФИ:
1. под тротоари;
2. под пешеходни улици, пешеходни зони
и алеи;
3. под улици без тротоар;
4. под улици с тротоар, когато липсва
физическа и/или техническа възможност да
бъдат спазени предвидените отстояния;
5. във или под друга техническа инфраструктура, включително физическа инфраструктура,
както и под поземлени имоти, при спазване
на изискванията за тяхното местоположение
и за безопасни отстояния между проводите
и съоръженията.
(2) При разполагането по ал. 1 операторът
на електронна съобщителна мрежа:
1. преди започване на дейността уведомява
мрежовия оператор, стопанисващ физическата
инфраструктура, в която ще се извърши разполагането, за датата на започване на работата
и взема необходимите мерки за осигуряване
на безопасността, като направи ограждения,
постави предупредителни знаци и предприеме
всички други подходящи мерки;
2. взема необходимите мерки за запазване от
повреди и разместване на заварени подземни и
надземни мрежи и съоръжения, геодезически
знаци, зелени площи, дървета и др.;
3. уведомява незабавно съответните служби
и експлоатационни дружества за евентуални
повреди на мрежи и съоръжения, произлезли
при работата, както и при наличие на нарушена
при разполагането на електронната съобщителна мрежа цялост на указателните защитни
елементи на физическа инфраструктура и/или
технически проводи и съоръжения, а ако се
отнася за повреди на газопроводи – спира
работа и уведомява незабавно и органите по
пожарна безопасност и защита на населението;
4. извършва за своя сметка необходими
възстановителни работи;
5. отстранява нанесените повреди на физическата инфраструктура, както и нанесените
повреди на друга електронна съобщителна
мрежа;
6. уведомява съответните служби и експлоатационни дружества, ако по време на
дейностите се открият тръби, кабели и други
съоръжения, непосочени в работните чертежи.
Чл. 14. Кабелната електронна съобщителна
мрежа се разполага в проходим или непроходим кабелен колектор, бетонен кожух или
защитен бетонен кожух в следните случаи:
1. броят на каналните тръби в снопа е
по-голям от 16;
2. съобщителните кабели са подложени на
въздействието на променливо натоварване;
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3. при пресичане или непосредствено сближение с други подземни технически проводи и
съоръжения, създаващи опасност от деформация или нараняване на съобщителния кабел.
Г л а в а

т р е т а

ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ,
РАЗПОЛОЖЕНИ ВЪЗДУШНО
Чл. 15. (1) Електронните съобщителни
мрежи могат да се разполагат въздушно по
един от следните начини:
1. чрез окачване на съобщителен кабел
или кабелен сноп по носещо въже или чрез
самоносещ съобщителен кабел, монтиран на
стълбовна конструкция;
2. чрез окачване на съобщителен кабел по
носещо въже или на самоносещ съобщителен
кабел между две сгради, като в случаите на
пресичане на път или улица максималният
провес на съобщителните кабели трябва да
бъде на височина най-малко 5 m;
3. чрез извеждане на съобщителен кабел
на стена или допълнителен стълб, който не е
част от техническа инфраструктура на мрежов
оператор, от подземен канал, защитна тръба
или изкоп или въвеждане на съобщителен кабел
в подземен канал, защитна тръба или изкоп;
4. чрез използване на съществуващ стълб,
част от техническа инфраструктура на мрежови оператор;
5. чрез извеждане на съобщителен кабел
от подземен канал или изкоп в защитна неметална тръба върху съществуващ стълб, част
от техническа инфраструктура на мрежови
оператор, като не се допуска подкопаване
или засягане по какъвто и да било начин на
целостта на фундамента на съществуващ стълб.
(2) Когато съобщителните кабели са повече от един, те се закрепват в снопове, като
броят на сноповете не може да бъде повече
от два. Броят на кабелите в сноп и прилежащите елементи на електронната съобщителна
мрежа може да бъде ограничен от мрежовия
оператор единствено от съображения за товароносимост на стълбовете при отчитане и
на резервирания капацитет.
(3) Кабелите се усукват или привързват в
кабелните снопове и се закрепват чрез конзола
за стълбове и фасади.
(4) Кабелите в снопа могат да бъдат на
повече от един оператор на електронна съобщителна мрежа. Привързването на кабелите в
снопа е отговорност на последния присъединил се оператор на електронна съобщителна
мрежа.
Чл. 16. При окачване на съобщителен кабел
между две сгради се запазват естетичният вид
на сградата и архитектурните є особености.
Чл. 17. (1) При разполагане на електронна съобщителна мрежа върху стълбовете на
въздушните електропроводи за средно напрежение се използва диелектричен самоносещ
оптичен кабел.
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(2) Допуска се разполагане на електронни
съобщителни устройства и съобщителни кабели на стълбове, предназначени за улично
осветление. Мрежовият оператор може да
постави изискване захранващите проводници да са монтирани вътре в стълба само ако
стълбовете не са с въздушно захранване.
(3) Не се допуска окачване на съобщителен
кабел, носещо въже или самоносещ съобщителен кабел по дървета, храсти, улуци на
сгради, куки, конзоли и изолатори на електроразпределителната мрежа, както и върху
помощни пилони за електропроводни линии.
Чл. 18. (1) Съобщителните кабели се разполагат на стълбовете на въздушните електропроводи за ниско и средно напрежение
при спазване на следните изисквания:
1. разполагат се под проводниците на
електропроводните линии, като минимално
допустимото вертикално разстояние по стълба
между съобщителния кабел и проводник от
въздушен електропровод е:
а) при ниско напрежение – 1,50 m;
б) при средно напрежение – 3 m при електропроводи с мълниезащитни устройства и
4 m при електропроводи без мълниезащитни
устройства;
2. кабелната елек т ронна съобщителна
мрежа (с изключение на оптичната и прилежащите є елементи и съоръжения) трябва да
е секционирана при всяко нейно отклонение
към сграда чрез галванични изолатори за
напрежение 400 V и съответните разрядници
за пренапрежение;
3. кабелната елек т ронна съобщителна
мрежа (с изключение на оптичната и мрежите с изцяло диелектрични проводници,
включително носещо въже) трябва да има
самостоятелна заземителна инсталация със
съпротивление на заземяване, не по-голямо
от 10 Ω, и са предприети мерки за изравняване на потенциалите със заземителната инсталация на въздушния електропровод, като
задължението за измерване на заземителната
инсталация е на собственика на електронната
съобщителна мрежа;
4. минимално допустимото вертикално
разстояние от проводниците на въздушен
електропровод при най-големия им провес
до проводниците на съобщителната линия е
най-малко 1,25 m;
5. минимално допустимото хоризонтално
разстояние от стълба до въвода към подземно разположената част на електронната
съобщителна мрежа е най-малко 0,80 m в
урбанизирана и 1,50 m в извън урбанизирана
територия; когато съобщителният кабел е в
защитна тръба, разстоянието е не по-малко от
0,50 m, като не засяга фундамента на стълба.
(2) Разположените по ал. 1 мрежи не трябва да създават затруднения или опасности
при обслужването и ремонта на въздушните
електропроводи.
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(3) При разполагането по ал. 1 не се допуска увреждане и нарушаване целостта на
стълбовете, както и разрушаване и засягане
на фундаменти на стълбовете на въздушните
електропроводи.
(4) Не се разрешава разполагане на електронни съобщителни мрежи върху мачтови
трафопостове и стълбове на въздушни електропроводи за средно напрежение, върху които има монтирани разединители за външен
монтаж.
Чл. 19. (1) При разполагане на електронни
съобщителни мрежи на стълбове на въздушни електропроводи за ниско и средно
напрежение, с изключено електрозахранване
на въздушния електропровод, дейностите с
височина над 3 m от земята се извършват
от лица с наряд при спазване на Правилника за безопасност и здраве при работа в
електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически
мрежи, издаден от министъра на енергетиката
и енергийните ресурси (обн., ДВ, бр. 34 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2005 г. и бр. 92
от 2013 г.), и на изискванията, посочени в
договора по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ.
(2) Допуска се извършване на дейности по
електронните съобщителни мрежи, разположени на стълбовете на въздушните електропроводи за ниско и средно напрежение,
без изключване на електрозахранването на
въздушния електропровод от лица с наряд
при спазване на изискванията за осигуряване
на безопасност при работа, включително за
ограничения при работа в границите на предпазната зона на въздушната линия, съгласно
Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически
и топлофикационни централи и по електрически мрежи и на изискванията, посочени в
договора по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ.
(3) Работа на височина над 1,50 m, мерено
от пода или терена, се извършва при осигурена
безопасност от падане на хора или предмети
чрез подходящо оборудване, колективни и/или
лични предпазни средства съгласно Наредба
№ 2 от 2004 г. за минималните изисквания
за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни
работи, издадена от министъра на труда и
социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн.,
ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2006 г., бр. 90 от 2016 г.
и бр. 10 от 2019 г.).
Чл. 20. Електронни съобщителни устройства, които са елементи от въздушната електронна съобщителна мрежа, се монтират върху
стълб или стена на височина, не по-малка от
3 m от земята, при условие че:
1. са разположени в подходящи кутии,
осигуряващи защита от директен допир и
атмосферни влияния;
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2. имат изградена заземителна инсталация
или самите те представляват диелектрични
устройства или съоръжения;
3. имат отстояние, не по-малко от 1,10 m
от най-ниския технологичен отвор на стълб,
предназначен за монтаж на електропроводни
мрежи;
4. не се закрива маркировката на стълба.
Чл. 21. (1) При извършване на дейности
по разполагане на електронни съобщителни
мрежи се спазват изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд в съответствие с действащото законодателство.
(2) Мрежовият оператор чрез определено
от него лице провежда начален инструктаж
за здравословни и безопасни условия на труд
в съответствие с мястото и конкретните условия на работа на лицата, които извършват
монтаж, ремонт или демонтаж или други
дейности, свързани с разполагането на електронната съобщителна мрежа във физическата
инфраструктура.
(3) Л и ца, кои т о не п ри т еж а ват необ ходимите знания и умения и съответната
квалификационна група за безопасност при
работа съгласно съответния Правилник за
безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
или Правилник за безопасност и здраве
при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, издаден от министъра
на енергетиката и енергийните ресурси и
министъра на труда и социалната политика
(обн., ДВ, бр. 21 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 17
от 2011 г. и бр. 49 и 73 от 2013 г.), и не са
инструктирани за правилата за здравословни
и безопасни условия на труд, нямат право да
извършват дейности, свързани с разполагане
на електронната съобщителна мрежа.
(4) Операторът на електронна съобщителна мрежа и лицата по ал. 2 нямат право да
преместват или отстраняват средствата за
сигнализация и колективна защита (предуп
редителни табели, ограждения и др.).
Чл. 22. Разполагането на въздушна кабелна
електронна съобщителна мрежа чрез укрепване на съобщителен кабел и/или монтиране
на устройства върху стена може да бъде извършено в кабелни канали или по друг начин,
при който не се нарушава архитектурният вид
на сградата, само след получаване на предварително писмено съгласие от собственика на
сградата. При етажна собственост разполагането се извършва въз основа на решение на
общото събрание на собствениците по реда
на чл. 17, ал. 3 от Закона за управление на
етажната собственост, освен в случаите по
чл. 69, ал. 2 от ЗЕСМФИ.
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ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
В СГРАДИ
Раздел I
Условия за разполагане на електронни съобщителни мрежи в сгради
Чл. 23. Електронните съобщителни мрежи
в сгради могат да включват съобщителни
кабели, електронни съобщителни устройства
(с изключение на крайните устройства) и др.
Чл. 24. При налична в сградата физическа
инфраструктура, предназначена за разполагане
на електронни съобщителни мрежи, съобщителните кабели се изтеглят в нея.
Чл. 25. (1) При липса на физическа инфраструкту ра по чл. 24 разполагането на
електронна съобщителна мрежа в сграда се
извършва по някой от следните начини:
1. чрез полагане на кабел в друга вътрешна
инфраструктура при спазване на изискванията
за безопасност и/или,
2. чрез полагане на съобщителен кабел в
кабелен канал, закрепен върху стените.
(2) При липса на физическа инфраструктура по чл. 24 и на техническа възможност
за разполагане по ал. 1 разполагането на
електронна съобщителна мрежа в сграда се
извършва чрез закрепване на съобщителен
кабел върху стените, като се запазват естетичният вид на сградата и архитектурните є
особености.
Чл. 26. Разполагането на електронни съобщителни мрежи в сгради и монтирането на
допълнителни елементи, като кабелни канали,
кутии и други, необходими във връзка с това
разполагане, се извършват при условията и
по реда на глава седма от ЗЕСМФИ.
Чл. 27. (1) Съобщителни кабели може да
преминават успоредно на отоплителна или
газова инсталация на разстояние не по-малко
от 0,30 m.
(2) Съобщителни кабели може да преминават успоредно на електрическата инсталация
на разстояние не по-малко от 0,20 m.
Чл. 28. Допуска се изтегляне на съобщителен и силов кабел в една и съща тръба или
кабелен канал в следните случаи:
1. съобщителният кабел е оптичен или
коаксиален кабел;
2. съобщителният кабел е екраниран кабел;
3. съобщителният кабел не е екраниран,
но кабелният канал е с разделител.
Чл. 29. Преминаването на съобщителен
кабел през пожароопасни помещения или
части от тях, както и през помещения или
части от тях, в които може да се образува
експлозивна атмосфера, се извършва при
спазване изискванията на Наредба № Із-1971
от 2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при
пожар, издадена от министъра на вътрешните
работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 96 от
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2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 213641 на Върховния административен
съд от 2010 г. – бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и 89 от 2014 г., бр. 8
от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г. и
бр. 63 от 2018 г.).
Раздел II
Точка за достъп
Чл. 30. (1) Точките за достъп на сградите
следва да отговарят на необходимите технически условия за експлоатация, включително
свободно пространство за съвместно разполагане на елементи на електронни съобщителни
мрежи, и да бъдат подходящо разположени,
така че операторите на електронни съобщителни мрежи да имат лесен достъп до тях.
(2) Точка за достъп в нова сграда в режим
на съсобственост по смисъла на § 1, т. 14 от
допълнителните разпоредби на ЗЕСМФИ,
както и в съществуващи сгради, в които се
предвижда извършване на основен ремонт,
се осигурява при изграждането на сградата,
съответно при основния ремонт.
(3) Извън случаите по ал. 2, при липса
на изградена точка за достъп или съществу ваща точка за дост ъп без възмож ност
за разполагане на елементи на електронни
съобщителни мрежи същата се осигурява от
оператора на електронна съобщителна мрежа, който по заявление на абонат в сградата
разполага електронна съобщителна мрежа и
който първи установи липсата на точка или
на пространство в нея.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 всеки оператор
на електронна съобщителна мрежа има право
на достъп до съществуващата точка за достъп.
(5) Отношенията между операторите на
електронни съобщителни мрежи, свързани
с разполагането и ползването на точката за
достъп, се уреждат съгласно глава седма,
раздел II от ЗЕСМФИ.
Чл. 31. (1) Преходът на електронната съобщителна мрежа извън сградата с точката за
достъп в сградата се осъществява чрез въвод.
(2) Въводите в сградите са подземни и
въздушни.
(3) Допуска се въздушен въвод, ако кабелната електронна съобщителна мрежа е разположена въздушно при условията на чл. 63, ал. 2,
т. 2 и 3 от ЗЕСМФИ.
(4) Разстоянието от въздушния въвод на
сградата до най-близкия стълб е не повече
от 20 m.
(5) Допуска се въздушен въвод в сграда
на подземна кабелна електронна съобщителна мрежа, ако съобщителният кабел от
повърхността до въвеждането му в сградата
се защити с тръба.
Чл. 32. (1) Въводът в сграда с един вход е
един. При сгради с повече от един вход може
да се осигуряват повече от един въвод.
(2) Въводът трябва да дава възможност за
съвместно разполагане на електронни съобщителни мрежи на повече от един оператор.
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(3) Въводите и входните точки за достъп
до сградата се разполагат на места, за които
е осигурен достъп на техническия персонал
на операторите на електронни съобщителни
мрежи.
(4) Разстоянието между въвода и силнотоков
кабел е не по-малко от 0,50 m.
(5) Отворът за въвеждане на съобщителен
кабел в сградата се предвижда на достъпно
място и възможно най-близко до входната
точка за достъп до сградата.
Г л а в а

п е т а

М АРКИРОВК А НА К АБЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
Чл. 33. (1) Табелки се поставят на подземните кабелни електронни съобщителни мрежи
в границите на урбанизираните територии,
както следва:
1. във всяка шахта;
2. в кабелните колектори на всеки 20 – 50 m
и на всяко място за достъп;
3. на всички кабелни муфи.
(2) Табелките се поставят по начин, осигуряващ добра видимост.
(3) Табелките трябва да са устойчиви на
тежки метеорологични условия и да съдържат
ясна информация за вида на електронната
съобщителна мрежа, номер на линията (ако
има такъв) и за собственика є (знак или лого
на предприятието или друго посочване на
собственика на мрежата).
(4) Мрежите по чл. 9, ал. 2 се маркират
със сигнална лента.
Чл. 34. (1) Въздушните електронни съобщителни мрежи се означават на първите,
пос лед н и т е и о т к лон и т ел н и т е с т ъ лбове,
както и на всеки три стълба или на всеки
120 m (което от двете е по-малко) с трайна
маркировка, устойчива на тежки метеорологични условия. Означават се и всички кутии
и кабелни муфи на въздушните електронни
съобщителни мрежи. Не се допуска поставяне
на надписи и табели върху елементи на други
технически проводи и мрежи.
(2) Маркировката съдържа ясна и недвусмислена информаци я за собственика на
съответната електронна съобщителна мрежа (знака или логото на предприятието или
друго посочване на собственика на мрежата),
както и за номера на линията от проекта на
мрежата (ако има такъв).
(3) Маркерните табели се монтират на
съответната линия/трасе от електронната
съобщителна мрежа по начин, осигуряващ
добра видимост.
(4) При монтаж на елементи на мрежа не
се допуска закриване и/или повреждане на
съществуваща маркировка на собственика на
мрежата или на друг оператор.
Чл. 35. (1) В съсобствени сгради и в сгради – етажна собственост, се маркират точката
за достъп, разположените електронни съоб-
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щителни мрежи и допълнителните елементи,
като кабелни капали, кутии и др.
(2) Маркировката на точката за достъп
съдържа информация за собственика и данни
за контакт (телефон, електронна поща и др.).
(3) Маркировката на електронните съобщителни мрежи съдържа информация за оператора на мрежата, като кабелите се маркират
минимум в двата края.
(4) Маркировката на допълнителните елементи съдържа информация за оператора на
електронната съобщителна мрежа.
Г л а в а

ш е с т а

ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ВЪРХУ ИЛИ ВЪВ ФИЗИЧЕСК А ИНФРАСТРУКТУРА НА ЕНЕРГИЙНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ОБЩЕСТВЕН
ИНТЕРЕС ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА.
ПРЕМАХВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ
Чл. 36. Електронните съобщителни мрежи върху или във физическа инфраструктура
на енергийни предприятия се поддържат и
експлоатират в съответствие с техническите
правила на съответните мрежи и системи,
установени в специален закон или в акт за
прилагането му.
Чл. 37. Електронните съобщителни мрежи
подлежат на премахване по реда на чл. 64 – 68
от ЗЕСМФИ.
Чл. 38. (1) Мрежовият оператор, който
премахва електронна съобщителна мрежа
или елементи от нея при условията на чл. 67,
ал. 1 от ЗЕСМФИ, изпраща до оператора на
електронната съобщителна мрежа съобщение,
в което посочва:
1. основанието за премахването и елементите на електронната съобщителна мрежа,
подлежащи на премахване;
2. срок, в който операторът на електронната
съобщителна мрежа може доброволно и за своя
сметка да премахне съответните елементи и
техническите и организационните изисквания
за премахването, ако са налице такива;
3. дата и час, в който мрежовият оператор
ще започне премахването на елементите
на електронната съобщителна мрежа, разположени в чуждата инфраструктура, ако
операторът на електронната съобщителна
мрежа не премахне доброволно мрежата в
срока по т. 2;
4. мястото, на което ще бъдат оставени
демонтираните елементи, ако операторът на
електронната съобщителна мрежа не изпрати
представители на мястото на премахването
на определените дата и час по т. 3.
(2) Съобщението по ал. 1 се изпраща в
30-дневен срок преди датата на премахването на адреса за контакт на оператора на
електронна съобщителна мрежа, посочен на
Единната информационна точка по чл. 4,
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ал. 2, т. 6 от ЗЕСМФИ. При липса на такъв
адрес или когато операторът на електронна
съобщителна мрежа е неизвестен, мрежовият
оператор публикува съобщението на видно
място на своята интернет страница и в Единната информационна точка.
(3) Мрежовият оператор изпълнява или
възлага фактическото изпълнение на премахването за сметка на оператора на електронна
съобщителна мрежа.
(4) Премахването се ръководи от технически
правоспособно лице при спазване на нормите
за пожарна безопасност и за здравословни и
безопасни условия на труд.
(5) Възстановяването и почистването от
отпадъци след премахването на елементите
се извършва от мрежовия оператор или от
избрания от него изпълнител и е за сметка на
оператора на електронна съобщителна мрежа.
Чл. 39. (1) След приключване на премахването по чл. 38 представителят на мрежовия
оператор съвместно с изпълнителя, ако фактическото изпълнение е възложено на трето
лице, в присъствието на двама свидетели
съставя протокол, който съдържа:
1. описание на елементите, подлежащи
на премахване, и тяхното състояние преди
премахването;
2. демонтирани елементи – вид и количество;
3. дата и час, в който е започнало и е
приключило премахването;
4. засегнато имущество на трети лица,
различни от мрежовия оператор и оператора
на електронна съобщителна мрежа;
5. предаване на демонтираните елементи
на представителя на оператора на електронна
съобщителна мрежа, ако такъв присъства на
премахването, или посочване на място, на
което са оставени демонтираните елементи;
6. преките разходи по премахването.
(2) Протоколът се подписва от посочените
в ал. 1 лица.
(3) Ако при премахването присъства представител на оператора на електронна съобщителна мрежа, той има право да включи в
протокола възражения по съдържащите се в
него констатации.
(4) Копие от протокола се връчва на присъстващия на премахването представител на
оператора на електронна съобщителна мрежа
или се съобщава на оператора на електронна
съобщителна мрежа по реда на чл. 38, ал. 2.
Г л а в а

с е д м а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО И СЪВМЕСТНОТО ПОЛЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСК А
ИНФРАСТРУКТУРА. ДЕМОНТАЖ
Чл. 40. (1) Мрежовият оператор може едностранно да прекрати изцяло или частично
достъпа до и съвместното ползване на физическата си инфраструктура преди изтичане
на срока на договора при следните обективни
обстоятелства:
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1. техническа невъзможност физическата инфраструктура да продължи да приема
елементите на физическата инфраструктура
и/или електронните съобщителни мрежи,
настъпила в резултат на съществени промени
в използваните технологии;
2. съображения за безопасност или реална
заплаха за общественото здраве или нарушаване на целостта и сигурността на всяка мрежа,
включително на критичната инфраструктура,
определена съгласно наредбата по чл. 8а от
Закона за защита при бедствия, породени от
новонастъпили обстоятелства след разполагането на елементите на физическата инфраструктура и/или електронните съобщителни
мрежи, които не са могли да бъдат предвидени
при предоставянето на достъпа;
3. промяна в действащото законодателство,
която налага прекратяването на предоставен
достъп;
4. подлежащ на изпълнение акт на компетентен орган, свързан с физическата инфраструктура, до която е предоставен достъп или
съвместно ползване.
(2) Мрежовият оператор е длъжен да мотивира решението си да прекрати достъпа, като
посочи конкретните обстоятелства по ал. 1 и
обоснове причинно-следствената им връзка с
невъзможността да продължи да предоставя
достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура.
(3) Мрежовият оператор своевременно уведомява оператора на електронна съобщителна
мрежа за решението по ал. 2.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 мрежовият
оператор дава на оператора на електронна
съобщителна мрежа срок не по-кратък от 90
дни за привеждане на мрежата в съответствие
с настъпилите промени в законодателството,
когато това е приложимо.
(5) При спор относно прекратяването на
достъпа операторът на електронна съобщителна мрежа може да подаде искане за решаване
на спора пред Комисията за регулиране на
съобщенията в едномесечен срок считано от
датата на уведомяването по ал. 3.
(6) Физическото прекратяване на достъпа,
съответно – премахването и демонтажът на
елементите на мрежата, може да се извърши,
ако в срока по ал. 4 привеждането в съответствие е невъзможно или ако в срока по ал. 5
не е подадено искане за решаване на спора
пред Комисията за регулиране на съобщенията,
а ако е налице спор – след решаването му с
влязъл в сила акт на Комисията за регулиране
на съобщенията.
(7) Премахването на елементите се извършва по реда на глава шеста.
Чл. 41. (1) Демонтажът на елементите на
електронна съобщителна мрежа се изпълнява или възлага от оператора на електронна
съобщителна мрежа, освен в случаите на
премахване по чл. 38 – 39, и следва да бъде
завършен в срок до два месеца от прекратяването на достъпа до и съвместното ползване
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на физическа инфраструктура или елементи
от мрежи на мрежови оператори. След изтичането на този срок мрежовият оператор
може да демонтира елементите за сметка на
оператора на електронна съобщителна мрежа.
(2) Демонтажът се ръководи от технически
правоспособно лице при спазване на нормите
за пожарна безопасност и за здравословни и
безопасни условия на труд.
(3) Възстановяването и почистването от
отпадъци след демонтажа на елементите се
извършва от оператора на електронна съобщителна мрежа или от мрежовия оператор
в случаите на премахване по чл. 38 – 39 за
сметка на оператора на електронна съобщителна мрежа.
(4) Операторът на електронна съобщителна
мрежа отговаря за преките вреди, причинени
на мрежовия оператор или на трети лица в
резултат от демонтажа.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Въвод“ е част от електронната съобщителна инфраструктура, осигуряваща прехода
между елементите є извън и вътре в сградата.
2. „Защитна тръба“ е тръба от стомана, защитена срещу корозия, от полиетилен с висока
плътност (High Density Polyethylene – HDPE),
бетон или друг подходящ материал, която
се полага в изкоп, предназначена е за осигуряване на допълнителна механична и/или
електрическа защита на изтегления в нея
съобщителен кабел.
3. „Кабелен канал“ е профил, изработен от
метал или синтетичен или полусинтетичен
органичен полимер (пластмаса), служещ за
разполагане на електрически или съобщителни кабели, които е необходимо да бъдат
механично защитени от външната среда.
4. „Кабелен колек тор“ е подземно непроходима, полупроходима или проходима
конструкция, предназначена за полагане на
съобщителни кабели и/или защитни тръби
едностранно или двустранно.
5. „Кабелна шахта“ е съоръжение, осигуряващо подземно затворено пространство
с изход към повърхността, предназначено
за достъп до съобщителните кабели, муфи
и тръби при изтегляне, монтаж, ремонт и
поддържане.
6. „К абел н и елек т рон н и с ъобщ и т ел н и
мрежи“ са електронни съобщителни мрежи,
изградени с оптични кабели или съобщителни кабели с метален проводник, основно
предназначени за предоставяне на фиксирана
гласова т елефонна усл у га и/и ли т елеви
зионни сигнали (включително IP телевизия)
и/или за предоставяне на услугата „достъп
до интернет“.
7. „Канална тръба“ е тръба от бетон, сто
мана или друг подходящ материал, предназначена за директно полагане в изкоп,
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в която се изтеглят защитни тръби и/или
съобщителни кабели.
8. „Точка за достъп до сградата“ е физическа
точка, разположена във или извън сградата,
до която имат достъп предприятията, които
предоставят или които имат право да предоставят обществени съобщителни мрежи, и
чрез която се осигурява връзка с физическата
инфраструктура в сградата, подготвена за
разполагането на електронни съобщителни
мрежи.
9. „Кабелен сноп“ е сноп, при който кабелите се усукват или привързват заедно, като
образуват сноп от кабели.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 63, ал. 5 във връзка с чл. 21, ал. 3, чл. 67,
ал. 2 и чл. 73 от ЗЕСМФИ.
8884

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287
ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 6 700 000 лв. по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. за разплащане на
местни данъци и такси, дължими от Болница
„Лозенец“ – второстепенен разпоредител с
бюджет по бюджета на Министерския съвет.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Други дейности и услуги“ по бюджета на
Министерския съвет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени
по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
20 ноември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8925
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения от 2004 г. към Международния
кодекс за конструкцията и оборудването на
кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
(Приети с Резолюция MSC.176(79) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 10 декември 2004 г.
В сила за Република България от 1 януари
2007 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Като припомн я член 28, бу к ва (б) от
Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Като отбелязва Резолюция MSC.4(48), с
която прие Mеждународния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
(наричан по-долу „Кодекс IBC“), който стана
задължителен съгласно Глава VII от Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS)
(наричана по-долу „Конвенцията“),
Като отбелязва още член VIII, буква (b)
и Правило VII/8.1 на Конвенцията относно
процедурата за изменение на Кодекса IBC,
Като желае Кодексът IBC да бъде актуализиран своевременно,
Като взе предвид на своята седемдесет и
девета сесия измененията на Кодекса, предложени и разпространени в съответствие с член
VIII, буква (b), подточка (i) от Конвенцията
SOLAS,
Като отчита, че е много желателно разпоредбите на Кодекса IBC, които са задължителни съгласно Международната конвенция
за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г.
(MARPOL 73/78), и Конвенцията SOLAS от
1974 г. да останат идентични,
1. Приема в съответствие с член VIII, буква
(b), подточка (iv) от Конвенцията изменения
на Кодекса IBC, текстът на които е изложен
в Приложение към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII,
буква (b), подточка (vi), точка 2, подбуква (bb)
от Конвенцията, че измененията се считат за
приети на 1 юли 2006 г., освен ако преди тази
дата, повече от 1/3 от договарящите се правителства по Конвенцията или договарящите
се правителства, чийто комбиниран търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от
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бруто тонажа на световния търговски флот,
са уведомили за своите възражения срещу
измененията;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член VIII,
буква (b), подточка (vii), точка 2 от Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари
2007 г. след приемането им в съответствие с
параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII, буква (b), точка (v) да
изпрати заверени копия от тази резолюция и
текста на измененията, които се съдържат в
Приложението към нея, до всички договарящи
се правителства по Конвенцията;
5. Освен това изисква Генералният секретар да изпрати копия от тази резолюция
и Приложението към нея до Членовете на
Организацията, които не са договарящи се
правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения от 2004 г. към Международния
кодекс за конструкцията и оборудването на
кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)
Текстът на Кодекса IBC се заменя със
следното:
„Увод
1. Целта на този Кодекс е да предостави
международен стандарт за безопасен превоз по
море на опасните течни химикали в наливно
състояние, изброени в Глава 17 от Кодекса.
Кодексът предписва стандарти за проектиране и конструкция на кораби независимо
от тонажа, който е свързан с този превоз и
оборудването, което трябва да превозват, така
че да се сведе до минимум рискът за кораба,
екипажа му и околната среда, като се вземе
предвид естеството на съответните продукти.
2. Основната идея на Кодекса е да определи
за всеки танкер химикаловоз един от типовете
кораби според степента на опасност на продуктите, превозвани от такива кораби. Всеки
от продуктите може да има едно или повече
опасни свойства, които включват запалимост,
токсичност, корозивност и реактивност, както
и опасността, която те могат да представляват
за околната среда.
3. По време на разработването на Кодекса
беше прието, че той трябва да се основава на
солидни принципи, свързани със строителството на кораба и корабното инженерство
и най-доброто разбиране за опасностите на
различните продукти, които попадат в обхвата
му. Още повече технологията за проектиране на химикаловози (танкер химикаловози)
е не само сложна, но и бързо развиваща се
и Кодексът не трябва да остава статичен.
Следователно Организацията периодично ще
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преразглежда Кодекса, като взема предвид
както натрупания опит, така и постигнатото
техническо развитие.
4. Измененията на Кодекса, включващи
изиск вани я за нови п род у к т и и т ех ни т е
условия за превоз, ще се разпространяват
като препоръки временно, когато са приети
от Комитета по морска безопасност (MSC)
и Комитета по опазване на морската среда
(MEPC) на Организацията, в съответствие с
разпоредбите на член VIII от Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г. (SOLAS 74) и член 16 от
Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.,
изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL
73/78), съответно до влизането в сила на тези
изменения.
5. Кодексът основно регулира проектирането и оборудването на кораби. В този смисъл, за да се осигури безопасен транспорт на
продуктите, цялата система, свързана с проектирането и оборудването на кораби, трябва
да бъде оценена. Другите важни аспекти на
безопасното транспортиране на продуктите,
като обу чение, експлоатация, контрол на
т рафика и товаро-разтоварни дейности в
пристанищата, се разглеждат или ще бъдат
разгледани допълнително от Организацията.
6. Разработването на Кодекса е подпомогнато в голяма степен от работата на Международната асоциация на класификационните
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Резолюция
MSC.10(54)
MSC.14(57)
MEPC.32(27)
MSC.28(61)
MEPC.55(33)
MSC.50(66)
MEPC.69(38)
MSC.58(67)
MEPC.73(39)
MSC.102(73)
MSC.176(79)
MEPC.119(52)

Приемане
29 април 1988 г.
11 април 1989 г.
17 март 1989 г.
11 декември 1992 г.
30 октомври 1992 г.
4 юни 1996 г.
10 юли 1996 г.
5 декември 1996 г.
10 март 1997 г.
5 декември 2000 г.
9 декември 2004 г.
15 октомври 2004 г.
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д ру жес т ва (I ACS) и на Меж д у народната
електротехническа комисия (IEC).
7. Глава 16 от Кодекса, относно експлоатационните изисквания по отношение на
химикаловози, подчертава правилата в други
глави, които са оперативни в същността си, и
споменава другите важни показатели, свързани с безопасността, които са характерни за
експлоатацията на химикаловозите.
8. Оформлението на Кодекса е в съответствие с Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи
втечнени газове в наливно състояние (Кодекс
IGC), приет от Комитета по морска безопасност на неговата четиридесет и осма сесия.
Газовозите също така могат да превозват
течни химикали в наливно състояние, обхванати от този Кодекс, както са разгледани
в Кодекса IGC.
9. Изданието от 1998 г. на Кодекса се основаваше на оригиналния текст, както е приет с
Резолюция MSC.4(48). В отговор на Резолюция
15 на Международната конференция относно
замърсяването на морската среда, 1973 г.,
MEPC, на своята двадесет и втора сесия,
прие с Резолюция MEPC.19(22) Кодексът IBC
да бъде разширен, за да обхване аспектите,
свързани с предотвратяване на замърсяването
на морската среда за прилагането на Анекс
II на MARPOL 73/78.
10. Настоящото издание на Кодекса включва
изменения, приети със следните резолюции:
Счита се за приета
29 април 1988 г.
12 април 1990 г.
12 април 1990 г.
1 януари 1994 г.
1 януари 1994 г.
1 януари 1998 г.
1 януари 1998 г.
1 януари 1998 г.
10 януари 1998 г.
1 януари 2002 г.
1 юли 2006 г.
1 юли 2006 г.

Влизане в сила
30 октомври 1988 г.
13 октомври 1990 г.
13 октомври 1990 г.
1 юли 1994 г.
1 юли 1994 г.
1 юли 1998 г.
1 юли 1998 г.
1 юли 1998 г.
10 юли 1998 г.
1 юли 2002 г.
1 януари 2007 г.
1 януари 2007 г.

11. От датата на влизане в сила на измененията от 1983 г. към SОLAS 74 (т.е. 1 юли 1986 г.)
и датата на прилагане на Анекс II на MARPOL 73/78 (т.е. 6 април 1987 г.) този Кодекс стана
обект на задължителните изисквания съгласно тези Конвенции. Изменения на Кодекса независимо дали от гледна точка на безопасността, или на замърсяването на морската среда трябва
следователно да бъдат приети и да влизат в сила в съответствие с процедурите, определени в
член VIII от SОLAS 74, и съответно член 16 от MARPOL 73/78.
Г Л А В А

1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Приложение
1.1.1 Кодексът се прилага за кораби независимо от техния размер, включително кораби с
бруто тонаж, по-малък от 500 тона, които превозват опасни химикали в наливно състояние
или вредни течни вещества (NLS), различни от нефт (петрол) или подобни запалими продукти,
както следва:
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1. продукти, които представляват значителна опасност и могат да предизвикат пожар;
като тази опасност превишава опасността от
петролните продукти и подобни запалими
продукти;
2. продукти, които представляват значителна опасност в допълнение към запалимостта
или различна от запалимостта.
1.1.2 Продуктите, на които е направен
преглед и са определени като такива, които
не представляват опасност за безопасността
и замърсяването до такава степен, че да
гарантират приложното поле на Кодекса, са
посочени в Глава 18.
1.1.3 Течностите, обхванати от Кодекса, са
тези, чието парно налягане не надвишава 2,8
МРа абсолютна стойност при температура
37,8 °С.
1.1.4 За целите на Конвенцията SOLAS от
1974 г. Кодексът се прилага за кораби, които
са свързани с превоза на продукти, включени
в Глава 17, въз основа на техните характеристики за безопасност и определени като такива
чрез вписване на S или S/P в колона „d“.
1.1.5 За целите на MARPOL 73/78 Кодексът
се прилага само за танкери NLS, както са
определени в Правило 1.16.2 от Анекс II към
него, които са свързани с превоза на вредни течни вещества, определени като такива
чрез вписване на X, Y или Z в колона „с“ на
Глава 17.
1.1.6 За продукт, който трябва да се превозва
в наливно състояние, но който не е изброен
в Глава 17 или Глава 18, Администрацията и
Пристанищните администрации, участващи
в такъв превоз, трябва да предписват предварителните подходящи условия за превоз,
като вземат предвид критериите за оценка
на опасност та на химика лите в на ливно
състояние. За оценката на опасността от замърсяване на такъв продукт и определяне на
категорията му на замърсяване трябва да се
спазва процедурата, посочена в Правило 6.3
на Анекс II на MARPOL 73/78. Организацията
трябва да бъде уведомена за условията, които
трябва да бъдат разгледани с цел включване
на продукта в обхвата на Кодекса.
1.1.7 Освен ако изрично не е предвидено
друго, Кодексът се прилага за кораби, чийто
кил е заложен или които са на етап, при който:
1. започва конструирането, идентифициращо кораба; и
2. е започнал монтаж, включващ най-малко
50 тона или 1 % от изчислената маса на всички материали, използвани за изграждането
на структурата, в зависимост от това коя от
двете изчислителни маси е по-малка;
на или след 1 юли 1986 г.
1.1.8 Кораб независимо от датата на построяване (конструкция), който е преустроен в
химикаловоз, на или след 1 юли 1986 г., трябва
да се разглежда като химикаловоз, изграден на
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датата, на която започва това преустройство.
Разпоредбата за преустройство не се прилага за
преобразуването на кораб, посочен в Правило
1.14 на Анекс II на MARPOL 73/78.
1.1.9 Когато в Кодекса е направена препратка към параграф, всички разпоредби на
подпараграфите от това обозначаване (посочване) трябва да се прилагат.
1.2 Опасности
Опасностите, които могат да предизвикат
продуктите, обхванати от Кодекса, включват:
1.2.1 Опасност от пожар, определена чрез
точка на възпламеняване, експлозив/граници на запалимост/обхват и температура на
самозапалване на химикала.
1.2.2 Опасност за здравето, определена от:
1. дразнещи ефекти върху кожата в течно
състояние; или
2. изострен токсичен ефект, като се вземат
предвид стойностите на:
LD50 (орално): доза, която е смъртоносна до
50 % от изследваните лица, когато се прилага
перорално;
LD50 (дермално): доза, която е смъртоносна до 50 % от изследваните лица, когато се
прилага върху кожата;
LC 50 (инхалация): концентрацията, която е
смъртоносна при вдишване до 50 % от тестваните лица; или
3. други ефекти върху здравето като канцерогенност и повишаване на чувствителността.
1.2.3 Опасността от реактивност, определена чрез реактивност със:
1. вода;
2. въздух;
3. други продукти; или
4. самия продукт (например полимеризация).
1.2.4 Опасност от замърсяване на морската
среда, както е определена от:
1. биоакумулация;
2. липса на лесна биоразградимост;
3. остра токсичност за водните организми;
4. хронична токсичност за водните организми;
5. дългосрочни последици за човешкото
здраве; и
6. физически свойства, в резултат на които
продуктът плава или потъва, и така засяга
пасивно морската среда (живот).
1.3 Определения
Следните определени я са прилож ими,
освен ако изрично не е предвидено друго.
(Допълнителни определения са дадени в отделните глави.)
1.3.1 Помещения за настаняване са тези
помещения, които се използват за обществени помещения, коридори, тоалетни, кабини,
офиси, болници, кина, зали за игри и хоби,
бръснарски салони, килери без налични уреди
за готвене и други подобни помещения. Обществени помещения са онези части от поме-
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щенията за настаняване, които се използват
за зали, трапезарии, всекидневни и подобни
постоянно затворени пространства.
1.3.2 Администрация означава правителст
во на държавата, под чието знаме корабът
има право да плава. За Администрация (Пристанище) виж Пристанищна администрация.
1.3.3 Годишна дата означава деня и месеца
на всяка година, които ще отговарят на датата
на изтичане на Международното свидетелство
за годност за превоз на опасни химикали в
наливно състояние.
1.3.4 Точка на кипене е температурата, при
която продуктът има парно налягане, равно
на атмосферното налягане.
1.3.5 Ширина (B) означава максималната
ширина на кораба, измерена в средата на
формованата линия на рамката на кораб с
метална обшивка и до външната повърхност
на корпуса на кораб с обшивка от какъвто и
да е друг материал. Ширината (B) трябва да
се измерва в метри.
1.3.6 Товарна зона е тази част от кораба,
която съдържа товарни танкове, слоп танкове,
товарни помпени отделения, включително
помпени отделения, кофердами, баластни
или празни пространства, прилежащи към
товарните танкове, както и палубни зони по
цялата дължина и ширина на частта на кораба
над горепосочените пространства. Когато са
инсталирани отделни танкове, в хамбарите,
кофердамите, баластните или празните пространства в задния край на последния хамбар
или в предния край на най-първия хамбар,
тогава те са изключени от товарната зона.
1.3.7 Товарно помпено отделение е пространството, съдържащо помпи и техните
принадлежности за обработка на продуктите,
обхванати от Кодекса.
1.3.8 Обслужващите помещения за товари
са пространства в рамките на товарната зона,
използвани като работилници, шкафове и
складови помещения с площ над 2 m 2 , служещи
за товаро-разтоварна техника (оборудване).
1.3.9 Товарен танк е мястото, предназначено
за поставяне (държане) на товара.
1.3.10 Химикаловоз е товарен кораб, конструиран или приспособен и използван за
превоз в наливно състояние на всеки течен
продукт, посочен в Глава 17.
1.3.11 Кофердам е изолираното пространство
между две съседни стоманени вертикални
прегради или палуби. Това пространство може
да е празно пространство или пространство,
използвано при плаване под баласт.
1.3.12 Пунктовете за управление са тези
пространства, в които се намира корабният
радиоприемник или основното навигационно оборудване, или аварийният източник на
електроенергия, или където е централизираното оборудване за регистриране на пожар
или противопожарна охрана. Това не включва
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специалното оборудване за противопожарна
защита, което може за най-практично да бъде
разположено в товарната зона.
1.3.13 Опасни химикали означава всякакви
течни химикали, определени като представляващи опасност, базирано на критериите за
безопасност за определяне на продуктите, като
такива, които да бъдат включени в Глава 17.
1.3.14 Плътност е съотношението между
масата към обема на продукта, изразено в
килограми на кубичен метър. Това е приложимо за течности, газове и пари.
1.3.15 Експлозив/Граници на възпламеняване/
обхват са условията, определящи състоянието на смес от гориво-окислител, при които
прилагането на подходящ силен източник на
външно запалване е единствено способен да
произведе възпламеняване в даден тестови
апарат (оборудване).
1.3.16 Точка на възпламеняване е температурата в градуси по Целзий, при която продуктът
ще отдели достатъчно запалими пари, за да
се възпламени. Стойностите, дадени в Кодек
са, са по метода „closed cup test“, определен
от одобрен апарат (оборудване) с точка на
възпламеняване.
1.3.17 Хамбар е пространството, обособено
като затворено посредством структурата на
кораба, в която е разположен самостоятелен
(независим, отделен) товарен танк.
1.3.18 Самостоятелна (независима) означава, че ако вземем за пример тръбопроводна
или вентилационна система, тя по никакъв
начин не е свързана с друга система и че
няма налични условия за потенциална връзка
(свързаност) с други системи.
1.3.19 Дължина (L) означава 96 % от общата дължина на водолиния при 85 % от наймалката теоретична (разчетна) височина (на
борда), измерена от горната част на кила, или
дължината от предната част на носа до оста
на перото на руля на тази водолиния, ако тя
е по-голяма. При корабите, проектирани под
ъгъл на щевен на кила, водолинията, върху
която се измерва тази дължина, трябва да
бъде успоредна на проектираната водолиния.
Дължината (L) трябва да се измерва в метри.
1.3.20 Машинни отделения от категория А
са тези помещения и шахти до такива помещения, които съдържат:
1. машинни механизми (двигатели) за
вът решно горене, използвани за основно
задвижване; или
2. машинни механизми (двигатели) за
вътрешно горене, използвани за цели, различни от основното задвижване, когато тази
машина в съвкупност има обща мощност не
по-малко от 375 kW; или
3. всеки маслен котел или горивна инсталация или всяко маслено оборудване, различно
от котли, като генератори за инертен газ,
инсинератори и т.н.
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1.3.21 Машинни отделения са всички машинни отделения от категория А и всички други
помещения, съдържащи задвижващи механиз
ми, котли, горивни инсталации, двигатели с
пара и двигатели с вътрешно горене, генератори
и големи електрически механизми, места за
пълнене на гориво, хладилни, стабилизиращи,
вентилационни и климатични механизми и
подобни пространства и вентилационни шахти
към такива пространства.
1.3.22 MARPOL означава Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., изменена с Протокол от
1978 г., отнасящ се към нея, както е изменена.
1.3.23 Вредно течно вещество означава всяко
вещество, посочено в колона „Категория на
замърсяване“ на Глави 17 и 18 на Международния кодекс за химикали в наливно състояние
или действащия Циркуляр MEPC.2/Circular
или временно оценено съгласно разпоредбите
на Правило 6.3 на Анекс II на MARPOL като
попадащо в категории X, Y или Z.
1.3.24 Горивна инсталация е оборудването,
използвано за приготвяне на нефтено гориво,
което се доставя на котела, работещ с масло
или оборудване, използвано за подготовка за
доставка на затоплено масло към двигателя с
вътрешно горене, и включва всякакви нефтени
помпи за налягане, филтри и нагреватели,
работещи с масло при налягане над 0,8 MPa.
1.3.25 Организацията е Международната
морска организация (ИМО).
1.3.26 Пропускливост на пространство означава съотношението на обема в това пространство, което се предполага, че се заема от
водата, към общия обем на това пространство.
1.3.27 Пристанищна администрация означава компетентен орган на държавата, в чието
пристанище товари или разтоварва корабът.
1.3.28 Продукти е обобщеният термин, използван, за да обхване вредни течни вещества
и опасни химикали.
1.3.29 Помпено отделение е пространство,
разположено в товарната зона, съдържащо
помпи и техните второстепенни принадлежности за обработка на баласт и нефтени горива.
1.3.30 Признати стандарти са приложими
международни или национални стандарти,
приемливи за Администрацията, или стандарти, заложени и поддържани от организация,
която съответства на стандартите, приети от
Организацията, и която е призната от Администрацията.
1.3.31 Относителна температура e температурата, при която парното налягане на
товара отговаря на определеното налягане за
предпазния клапан.
1.3.32 Отделни означава, че ако се вземе
като пример товарната тръбопроводна система (товарната система от тръбопроводи)
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или товарната вентилационна система, то тя
не е свързана с друга товарна тръбопроводна
система или товарна вентилационна система.
1.3.33 Сервизни помещения са помещенията,
използвани за кухни, килери, които съдържат
уреди за готвене, шкафове, пощенски помещения и помещения, в които се извършва
плащане, складови помещения, работилници,
различни от тези, които са част от машинните
отделения и подобни пространства и шахти
към такива пространства.
1.3.34 SOLAS означава Международната
конвенция за безопасност на човешкия живот
на море от 1974 г., както е изменена.
1.3.35 Парно налягане е равновесното налягане на наситените пари над течността, изразено
в паскали (Pa) при определена температура.
1.3.36 Празно пространство е затворено
пространство в товарната зона извън товарния
танк, различно от хамбар, обема на баластното
пространство, горивен танк, товарно помпено
отделение, помпено отделение или каквото
и да е пространство при нормално ползване
от персонала.
1.4 Еквиваленти
1.4.1 Когато Кодексът изисква даден монтаж,
материал, уред, апарат, артикул от оборудване или тип, свързан с него, да бъдат монтирани или превозвани на кораб или да бъде
направена някаква специална доставка или
да бъде спазена всяка процедура или стък
мяване, Администрацията може да разреши
монтирането или пренасянето на всеки друг
монтаж, материал, уред, апарат, артикул от
оборудването или тип, свързан с него, или
всяка друга доставка, процедура или стъкмяване да бъдат направени на този кораб, ако тя
е удовлетворена, след извършването на проба
(тест), свързана с оборудването или по друг
начин, че такъв монтаж, материал, уред, апарат, артикул от оборудването или вид, свързан
с него, или всяка конкретна доставка, процедура или стъкмяване са най-малко толкова
ефективни, колкото изискваните от Кодекса.
Въпреки това Администрацията може да не
допусне оперативните методи или процедури
да се превърнат в алтернатива на определен
монтаж, материал, уред, апарат, артикул от
оборудване или тип, свързан с него, които
са предписани от Кодекса, освен ако такова
заместване е изрично разрешено от Кодекса.
1.4.2 Когато Администрацията разреши
всеки монтаж, материал, уред, апарат, артикул от оборудване или тип, свързан с него,
или доставка, процедура или стъкмяване, или
нова конструкция (нов проект), или приложение да бъдат заменени, тя трябва да съобщи
на Организацията данните за това заедно с
доклад, изготвен въз основа на представено
доказателство, така че Организацията да може
да го разпространява на другите договарящи
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се правителства по Конвенцията SOLAS и
Конвенцията MARPOL с цел информиране
на техните служители.
1.5 Прегледи и сертифициране
1.5.1 Процедура, по която се извършва
прегледът
1.5.1.1 Прегледът на корабите, що се отнася
до прилагането на разпоредбите на правилата и предоставянето на изключения от тях,
трябва да се извършва от служители на Администрацията. Администрацията обаче може
да възложи прегледите или на определени
сървейори за тази цел, или на организации,
признати от нея.
1.5.1.2 Признатата организация, посочена
в Правило 8.2.1 от Анекс II на MARPOL,
трябва да спазва насоките, приети от Организацията с Резолюция A.739(18), както
могат да бъдат изменени от Организацията,
и спецификацията, приета от Организацията
с Резолюция A.789(18), както може да бъде
изменена от Организацията, при условие че
тези изменения са приети, влезли в сила и
започват да действат в съответствие с разпоредбите на член 16 от MARPOL и член VIII
от SOLAS относно процедурите за изменение,
приложими за този Кодекс.
1.5.1.3 А дминист раци ята, номинираща
сървейори или признати организации за извършване на прегледи, трябва най-малкото
да даде правомощие на всеки номиниран
сървейор или призната организация да:
1. изисква ремонт на кораб; и
2. да извършва прегледи, ако това се изисква от съответния орган на държавата на
пристанището.
Администрацията трябва да уведоми Организацията за специфичните отговорности
и условия на органа, оправомощен да номинира сървейори или признати организации,
и да ги разпространи до договарящите се
правителства.
1.5.1.4 Когато номиниран сървейор или
призната организация определи, че състоянието на кораба или неговото оборудване не
съответства в значителна степен на данните,
посочени в свидетелството, или е такова, че
корабът не може да плава по море, без това
да представлява опасност за кораба или лицата на борда, този сървейор или организация
трябва незабавно да гарантира, че са предприети коригиращи действия и своевременно
да уведоми Администрацията за това. Ако
такова коригиращо действие не бъде предприето, съответното свидетелство трябва да
бъде оттеглено и Администрацията да бъде
уведомена незабавно за това. Ако корабът е
в пристанище на друго договарящо се правителство, съответният орган на държавата на
пристанището също трябва да бъде уведомен
незабавно. Когато служител на Администрацията, номиниран сървейор или призната
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организация е уведомил съответните органи
на държавата на пристанището, правителството на съответната държава на пристанището
трябва да предостави на този служител, сървейор или организация всякаква необходима
помощ за осъществяването на своите задължения съгласно настоящия параграф. Когато
е приложимо, правителството на съответната
държава на пристанището ще предприеме такива стъпки, които да гарантират, че корабът
няма да плава, докато не е годен да плава
по море, или че корабът няма да напусне
пристанището освен с цел да стигне до найблизкия кораборемонтен завод, без това да
представлява опасност за кораба или лицата
на борда или без да представлява неразумна
заплаха от увреждане морската среда.
1.5.1.5 Във всички случаи Администрацията
трябва да гарантира изчерпателност (пълнота)
и ефикасност (извършване) на прегледа и да
се ангажира да осигури необходимите мерки
за изпълнение на това задължение.
1.5.2 Изисквания относно прегледите
1.5.2.1 На структурата, оборудването, фитингите, устройството и материала (с изключение на частите, по отношение на които се
издава Свидетелство за безопасна конструкция
на товарен кораб, Свидетелство за безопасно
оборудване на товарен кораб и Свидетелство
за безопасна радиотелеграфна връзка на товарен кораб или Свидетелство за безопасност
на товарен кораб) на химикаловоз трябва да
бъдат извършени следните прегледи:
1. Първоначален преглед, преди корабът
да бъде пуснат в експлоатация или преди
Международното свидетелство за годност за
превоз на опасни химикали в наливно състояние да бъде издадено за първи път. Този
преглед трябва да включва цялостен преглед
на структурата, оборудването, фитингите, устройството и материала на кораба, доколкото
корабът попада в обхвата на Кодекса. Прегледът трябва да бъде такъв, че да гарантира,
че конструкцията, оборудването, фитингите,
устройството и материалът напълно съответстват на приложимите разпоредби на Кодекса.
2. Преглед за подновяване на интервали,
определени от Администрацията, но ненадвишаващ 5 години, освен когато 1.5.6.2.2, 1.5.6.5,
1.5.6.6 или 1.5.6.7 са приложими. Прегледът за
подновяване трябва да е такъв, който гарантира, че конструкцията, оборудването, фитингите, устройството и материалът съответстват
на приложимите разпоредби на Кодекса.
3. Междинен преглед в рамките на 3 месеца
преди или след втората годишна дата или в
рамките на 3 месеца преди или след третата
годишна дата на свидетелството, които ще
бъдат вместо един от годишните прегледи,
посочени в 1.5.2.1.4. Междинният преглед
трябва да е такъв, че да гарантира, че оборудването за безопасност и другото оборудване
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и свързаните с тях помпени и тръбопроводни
системи напълно отговарят на приложимите
разпоредби на Кодекса и са в добро състояние
за работа. Такива междинни прегледи трябва
да бъдат заверени в свидетелството, издадено
съгласно 1.5.4 или 1.5.5.
4. Годишен преглед в рамките на 3 месеца
преди или след всяка годишна дата на свидетелството, включващ общ преглед на конструкцията, оборудването, фитингите, устройството
и материалите, посочени в 1.5.2.1.1, за да се
подсигури, че те са били поддържани в съответствие с 1.5.3 и че те остават в състояние,
задоволително за услугата, която корабът е
предназначен да изпълнява. Такива годишни
прегледи трябва да бъдат заверени в свидетелството, издадено съгласно 1.5.4 или 1.5.5.
5. Допълнителен преглед, общ или частичен, според обстоятелствата, трябва да се
направи, когато се изисква след разследването,
посочено в 1.5.3.3, или когато се извършват
някакви важни ремонти или подновявания.
Такъв преглед трябва да гарантира, че са
извършени ефективно необходимите ремонти
или подновявания, че материалът за и изработката на такива ремонти или подновявания
са задоволителни и че корабът е годен да
плава по море (за плаване) без опасност за
кораба или лицата на борда или без да представлява неразумна заплаха от увреждане на
морската среда.
1.5.3 Поддържане на състоянието на кораба
след прегледа
1.5.3.1 Състоянието на кораба и неговото
оборудване трябва да се поддържат, така че
да съответстват на разпоредбите на Кодекса,
за да се гарантира, че корабът ще остане годен да плава по море без опасност за кораба
или лицата на борда или без да представлява
неразумна заплаха от увреждане на морската
среда.
1.5.3.2 След като е приключил всеки преглед
на кораба съгласно 1.5.2, не трябва да се правят
промени в конструкцията, оборудването, фитингите, устройството и материалите, предмет
на прегледа, без санкцията на Администрацията, с изключение на директна замяна.
1.5.3.3 При настъпване на произшествие на
кораб или откриване на дефект, като който и
да е от тези два случая засяга безопасността
на кораба или ефикасността или пълнотата
на неговите спасителни средства или друго
оборудване, капитанът или собственикът на
кораба трябва да докладва при първа възможност на Администрацията, номинирания
сървейор или призната организация, отговорни
за издаването на съответното свидетелство.
Съответно те трябва да предприемат разследвания, за да определят дали даден преглед,
както се изисква съгласно 1.5.2.5, е необходим. Ако корабът е в пристанище на друго
договарящо се правителство, капитанът или
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собственикът трябва също така да докладва
незабавно на съответния орган на държавата
на пристанището и номинираният сървейор
или признатата организация трябва да се
увери, че такъв доклад е бил изготвен.
1.5.4 Издаване или потвърждаване на Международно свидетелство за годност
1.5.4.1 Международно свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние трябва да бъде издадено след
първоначален или преглед за подновяване на
химикаловоз, който извършва международни
плавания (рейсове) и отговаря на съответните
изисквания на Кодекса.
1.5.4.2 Такова свидетелство трябва да бъде
съставено във форма, съответстваща на образеца, даден в Приложението. Ако използваният
език не е английски, френски или испански,
текстът трябва да включва превод на един
от тези езици.
1.5.4.3 Свидетелството, издадено съгласно
разпоредбите на този раздел, трябва да бъде
по всяко време на борда на кораба в случай
на проверка.
1.5.5 Издаване или заверка на Меж дународно свидетелство за годност от друго
правителство
1.5.5.1 Правителство, което е Договарящо се
правителство както по Конвенцията SOLAS от
1974 г. и Конвенцията MARPOL 73/78 може,
по искане на друго такова правителство, да
задължи кораб, който има право да плава под
знамето на другата държава, да бъде прегледан и ако договарящото се правителство е
удовлетворено, че изискванията на Кодекса са
спазени, да издаде или разреши издаването на
Международното свидетелство за годност за
превоз на опасни химикали в наливно състояние на кораба и при необходимост да одобри
или разреши заверката на свидетелството на
борда на кораба в съответствие с Кодекса.
Всяко свидетелство, издадено по този начин,
трябва да съдържа изявление, че е издадено
по искане на правителството на държавата,
под чието знаме корабът има право да плава.
1.5.6 Срок и валидност на Международното
свидетелство за годност
1.5.6.1 Международното свидетелство за
годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние трябва да бъде издадено за
срок, определен от Администрацията, който
не трябва да надвишава 5 години.
1.5.6.2.1 Независимо от разпоредбите на
1.5.6.1, когато прегледът за подновяване е завършен в рамките на 3 месеца преди датата
на изтичане на съществуващото свидетелство,
новото свидетелство трябва да е валидно от
датата на завършване на прегледа за подновяване до дата не по-голяма от 5 години
от датата на изтичане на съществуващото
свидетелство.
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1.5.6.2.2 Когато прегледът за подновяване е
завършен след датата на изтичане на съществуващото свидетелство, новото свидетелство
трябва да е валидно от датата на завършване
на прегледа за подновяване до дата, която не
е по-голяма от 5 години от датата на изтичане
на съществуващото свидетелство.
1.5.6.2.3 Когато прегледът за подновяване
е завършен повече от 3 месеца преди датата
на изтичане на съществуващото свидетелство,
новото свидетелство трябва е валидно от датата
на завършване на прегледа за подновяване до
дата не по-голяма от 5 години от датата на
завършване на прегледа за подновяване на
свидетелството.
1.5.6.3 Ако се издава свидетелство за период,
по-малък от 5 години, Администрацията може
да удължи срока на валидност на свидетелството след датата на изтичане на срока на
валидност до максималния период, посочен
в 1.5.6.1, при условие че прегледите, посочени
в точки 1.5.2.1.3 и 1.5.2.1.4, приложими при
издаване на свидетелство, издадено за период
от 5 години, се извършват, както е подходящо.
1.5.6.4 Ако е извършен преглед за подновяване и ново свидетелство не може да бъде
издадено или да е налично на борда на кораба
преди датата на изтичане на съществуващото
свидетелството, лицето или организацията,
одобрени от А дминист рац и я та, може да
одобрят съществуващото свидетелство. Такова свидетелство трябва да бъде прието за
валидно за допълнителен период, който не
трябва да надвишава 5 месеца от датата на
изтичане на срока.
1.5.6.5 Ако в момента на изтичане на валидността на свидетелството корабът не е в
пристанище, в което трябва да бъде прегледан, Администрацията може да удължи срока на валидност на свидетелството, но това
удължаване се разрешава само с цел да се
позволи на кораба да завърши своето плаване
до пристанището, в което ще бъде извършен
прегледът, и то само в случаи, когато изглежда
правилно и разумно да се направи това.
1.5.6.6 Свидетелство, издадено на кораб,
извършващ кратки пътувания, което не е
удължено съгласно предходните разпоредби
на този раздел, може да бъде удължено от
Администрацията за гратисен период до един
месец от датата на изтичане, посочена в него.
Когато прегледът за подновяване е завършен,
новото свидетелство трябва да е валидно до
дата не по-голяма от 5 години от датата на
изтичане на съществуващото свидетелство,
преди удължаването на срока на валидност
да е дадено.
1.5.6.7 При специални обстоятелства, определени от Администрацията, ново свидетелство не е необходимо да бъде датирано от
датата на изтичане на съществуващото свидетелство, както се изисква в 1.5.6.2.2, 1.5.6.5
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или 1.5.6.6. При тези специални обстоятелства
новото свидетелство е валидно до дата не поголяма от 5 години от датата на завършване
на прегледа за подновяване.
1.5.6.8 Ако е извършен годишен или междинен преглед преди периода, посочен в 1.5.2,
тогава:
1. годишната дата, посочена в свидетелството, трябва да се замени с одобрение до
дата, която не трябва да бъде по-голяма от
3 месеца след датата, на която прегледът е
завършен;
2. следващият годишен или междинен преглед, изисквано съгласно 1.5.2, трябва да се
извършва на интервали, предписани от този
раздел, като се използва новата годишна дата; и
3. датата на валидност може да остане непроменена при условие, че един или повече
годишни или междинни прегледи, както е
подходящо, се извършват така, че максималните интервали между прегледите, предписани
в 1.5.2, не са надвишени.
1.5.6.9 Свидетелство, издадено в съответствие с 1.5.4 или 1.5.5, трябва да спре да бъде
валидно в някой от следните случаи:
1. ако съответните прегледи не са завършени в сроковете, посочени в 1.5.2;
2. ако свидетелството не е одобрено в съответствие с 1.5.2.1.3 или 1.5.2.1.4;
3. при прехвърляне на кораба да плава
под знамето на друга държава. Ново свидетелство трябва да бъде издадено само когато
правителството, което издава новото свидетелство, е напълно удовлетворено, че корабът
е в съответствие с изискванията на 1.5.3.1 и
1.5.3.2. Когато се извършва прехвърляне на
кораб между правителства, които са и двете
договарящи се правителства по Конвенцията
SOLAS от 1974 г. и Конвенцията MARPOL
73/78, ако се изисква в рамките на 3 месеца,
след като прехвърлянето се е случило, правителството на държавата, под чието знаме
корабът първоначално е имал право да плава,
трябва възможно най-бързо да предаде на
Администрацията копия на свидетелството,
което е на борда на кораба, преди прехвърлянето и, ако има такива, копия от съответните
доклади от прегледите.
Г Л А В А

2

УСТОЙЧИВОСТ НА КОРАБА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (РАЗПОЛОЖЕНИЕ) НА ТОВАРНИТЕ
ТАНКОВЕ
2.1 Общи положения
2.1.1 Корабите, предмет на Кодекса, трябва
да са устойчиви на нормалните последици от
наводняване в резултат на предполагаеми щети
(повреди) по корпуса, причинени от външна
сила. Освен това, за да се предпазят корабът
и околната среда, товарните танкове на някои
видове кораби трябва да бъдат защитени от
проникване в случай на незначителни повре-
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ди на кораба, които са резултат например от
взаимодействие с кей или влекач, и да бъдат
предпазени от повреди в случай на сблъсък
или засядане. За тази цел товарните танкове трябва да се разполагат на определени
минимални разстояния вътрешно на борда
от обшивката на корпуса на кораба. Както
предполагаемата повреда, така и близостта на
товарните танкове до обшивката на кораба
трябва да зависят от степента на опасност,
която представляват продуктите, които ще
бъдат превозвани.
2.1.2 Корабите, предмет на Кодекса, трябва
да бъдат проектирани съгласно един от следните стандарти:
1. Кораб тип 1 е танкер химикаловоз за
транспортиране на продукти, посочени в
Глава 17, които представляват много тежка
опасност за околната среда и безопасността и
изискват максимални превантивни мерки, за
да се предотврати изпадането (изгубването)
на такъв товар.
2. Кораб тип 2 е танкер химикаловоз за
транспортиране на продукти, посочени в Глава
17, които представляват относително тежка
опасност за околната среда и безопасността
и изискват значителни превантивни мерки за
предотвратяване на изпадането (изгубването)
на такъв товар.
3. Кораб тип 3 е танкер химикаловоз за
транспортиране на продукти, посочени в Глава 17, които представляват значително тежка
опасност за околната среда и безопасността
и изискват умерена степен на задържане, за
да се увеличи способността за устойчивост
при повредено състояние.
По този начин кораб тип 1 е танкер химикаловоз, предназначен за превоз на продукти,
за които се счита, че са с най-голяма обща
степен на опасност. Тип 2 и тип 3 танкер
химикаловози са предназначени за превоз
на продукти с постепенно по-малка степен
на опасност. Съответно кораб тип 1 танкер
химикаловоз трябва да е устойчив на найтежкия стандарт на увреждане и неговите
товарни танкове трябва да са разположени
на максимално предписаното разстояние
вътрешно на борда от обшивката на кораба.
2.1.3 Видът на кораба, изискван за превоз
на отделните продукти, е посочен в колона
„e“ в таблицата на Глава 17.
2.1.4 Ако даден кораб е предназначен да
превозва повече от един продукт, посочен
в Глава 17, стандартът на повреда трябва
да съответства на този продукт, който има
най-високи изисквания за типа кораб. Изиск
ванията за местонахождението на отделните
товарни танкове обаче са такива с оглед на
видовете кораби, предназначени за превоз на
съответните продукти.
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2.2 Надводен борд и непокътната стабилност
2.2.1 На корабите, предмет на Кодекса,
може да бъде определен минимален надводен
борд съгласно действащата Международна
конвенция за товарните водолинии. Въпреки
това газенето, свързано с определянето на
минималния надводен борд, не трябва да бъде
по-голямо от максималното газене, разрешено
по друг начин от този Кодекс.
2.2.2 Стабилността на кораба във всички
мореходни условия трябва да отговаря на стандарт, който е приемлив за Администрацията.
2.2.3 При изчисляването на ефекта на свободните повърхности относно консумираните
течности за условията на товарене трябва да
се приеме, че за всеки тип течност поне една
напречна двойка или единичен централен
танк има свободна повърхност; и танкът или
комбинацията от танкове, които трябва да се
вземат предвид, са тези танкове, при които
ефектът на свободните повърхности е най-голям. Действието на свободната повърхност в
неповредените отделения трябва да се изчисли
по приемлив за Администрацията метод.
2.2.4 Твърдият баласт обикновено не трябва
да се използва в пространствата (помещенията) с двойно дъно в товарната зона. В
случаите, когато обаче поради съображения
за стабилност натъкмяването (монтажът) на
твърд баласт в такива пространства стане
неизбежно, то неговата подредба трябва да се
регулира от необходимостта да се гарантира,
че въздействието на натоварванията, причинени от увреждането на дъното, не се предават
директно на конструкцията на товарния танк.
2.2.5 Капитанът на кораба трябва да бъде
снабден с Информационна брошура за товароносимост и стабилност. Тази брошура трябва
да съдържа подробности за типичните услуги
и свързаните с баласта условия, разпоредби
за оценка на други условия на товарене и
обобщение на възможностите за устойчивост
на кораба. Освен това брошурата трябва да
съдържа достатъчно информация, за да може
капитанът да натовари и експлоатира кораба
по безопасен и годен за плаване начин.
2.3 Отводи на кораба под палубата на
надводния борд
2.3.1 Осиг у ряването и контролирането
на клапани, монтирани към отводи, които
се намират през корпуса от пространствата
под палубата на надводния борд или от надстройките и палубните рубки на палубата
на надводния борд, оборудвани с врати, устойчиви на атмосферни влияния, трябва да
отговарят на изискванията на съответното
правило на Международната конвенция за
товарните водолинии в сила. С изключение
на това, че изборът на вентили трябва да бъде
ограничен до:
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1. един автоматичен възвратен клапан с
положително средство за затваряне над палубата на надводния борд; или
2. два автоматични възвратни клапана без
положителни средства за затваряне, при условие че вътрешният вентил е винаги достъпен
за проверка в случаите, в които е в употреба
(експлоатация) и когато вертикалното разстояние от лятната товарна водолиния към
вътрешния край на изпускателната тръба
надхвърля 0,01 L.
2.3.2 За целите на тази глава „лятната товарна водолиния“ и „палубата на надводния
борд“ имат значението, както е определено
съгласно Международната конвенция за товарните водолинии.
2.3.3 Автоматичните възвратни клапани,
посочени в точки 2.3.1.1 и 2.3.1.2, трябва да
бъдат от тип, приемлив за Администрацията,
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и да бъдат напълно ефективни при предотвратяването на допускане на вода в кораба, като
се отчитат степента на потъване, диферентът
и ъгълът на крена при изискванията за устойчивост, посочени в 2.9.
2.4 Условия за натоварване
Способността за издръжливост на повреден
кораб трябва да бъде проучена въз основа на
информацията за товаренето, представена
на А дминистрацията за всички очаквани
условия на товарене и промени в газенето
и диферента. Условията, свързани с плаване
под баласт, при които химикаловозът не превозва продукти, обхванати от Кодекса, или
превозва само остатъци от такива продукти,
не е необходимо да се разглеждат.
2.5 Допускания (предположения) за щети
2.5.1 Предполагаемата максимална степен
на щета (повреда, увреждане) трябва да бъде:

1. Повреда на борда
1.1. Надлъжна степен:

1/3L2/3 или 14,5 m, което е по-малко

1.2. Напречна степен:

B/5 или 11,5 m, което от двете е по-малко (измерена вътрешно на борда от страната на кораба
под прав ъгъл до централната линия на нивото на лятната товарна водолиния)

1.3. Вертикална степен:

Нагоре без ограничение (измерено от теоретичната линия на обшивката на дъното на корпуса
до централната линия)

2. Повреда на дъното:

За 0,3 L от предния перпендикуляр на кораба

Всяка друга част на кораба

2.1. Надлъжна степен:

1/3L2/3 или 14,5 m, което от двете е по-малко

1/3L2/3 или 5 m, което от двете е помалко

2.2. Напречна степен:

B/6 или 10 m, което от двете е по-малко

B/6 или 5 m, което от двете е по-малко

2.3. Вертикална степен:

В/15 или 6 m, което от двете е по-малко (измерено В/15 или 6 m, което от двете е по-малко
от теоретичната линия на обшивката на дъното на (измерено от теоретичната линия на
корпуса до централната линия)
обшивката на дъното на корпуса до
централната линия)

2.5.2 Ако някоя повреда в по-малка степен от максималната повреда, посочена в 2.5.1, би
довела до по-тежко състояние, такава щета трябва да бъде взета под внимание.
2.6 Местоположение на товарните танкове
2.6.1 Товарните танкове трябва да бъдат разположени на следните разстояния вътрешно на
борда:
1. кораби тип 1: от външната обшивка на борда не по-малко от напречната степен на увреждане, посочена в 2.5.1.1.2, и от теоретичната линия на обшивката на дъното на корпуса в
централната линия не по-малко от вертикалната степен на увреждане, посочена в 2.5.1.2.3, и
никъде не по-малко от 760 mm от обшивката на корпуса. Това изискване не се прилага за танковете, в които има разредени отлагания, получени в резултат на измиване на танка;
2. кораби тип 2: от теоретичната линия на обшивката на дъното на корпуса в централната
линия не по-малко от вертикалната степен на увреждане, посочена в 2.5.1.2.3, и никъде помалко от 760 mm от обшивката на корпуса. Това изискване не се прилага за танковете, в които
има разредени отлагания, получени в резултат на измиване на танка;
3. кораби тип 3: няма изискване.
2.6.2 С изключение на корабите тип 1, смукателните шахти, монтирани в товарни танкове,
могат да изпъкват при вертикална степен на увреждане на дъното, посочена в 2.5.1.2.3, при условие, че такива шахти са възможно най-малки, а издатината под вътрешната обшивка на дъното
не превишава 25 % от дълбочината на двойното дъно или 350 mm, което от двете е по-малко.
Когато няма двойно дъно, изпъкналостта на смукателната шахта на отделни (самостоятелни)
танкове под горната граница на увреждане на дъното не трябва да надвишава 350 mm. Смукателните шахти, инсталирани в съответствие с този параграф, могат да бъдат пренебрегнати
при определяне на участъците (отделенията), засегнати от повреди.

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

2.7 Предпоставки за наводнения
2.7.1 Изискванията на 2.9 трябва да бъдат
потвърдени чрез изчисления, които отчитат проектните характеристики на кораба;
мерките, конфигурацията и съдържанието
на повредените отделения: разпределението,
относителните плътности и свободните повърхностни ефекти на течности; и газенето
и диферента за всички условия на товарене.
2.7.2 За да се счита за повредена предполагаемата пропускливост в пространствата,
трябва да бъде в следните стойности:
Пространства

Пропускливост
Подходящи за магазини
0,60
Заети от помещения за настаняване 0,95
Заети от машинни механизми
(двигатели)
0,85
Празни пространства
0,95
Предназначен за течности за
консумация
0 до 0,951
Предназначен за други течности
0 до 0,952

2.7.3 В случаите, в които вредите са такива, че има проникване в танка, съдържащ
течности, трябва да се приеме, че съдържанието е напълно изгубено от това отделение
и е заменено със солена вода до нивото на
крайната равнина на равновесие.
2.7.4 Всеки водонепроницаем участък в
рамките на максималната степен на увреждане, определено в 2.5.1, и считан като такъв, претърпял вреди в позициите, посочени
в 2.8.1, трябва да се приеме, че е пропит
(просмукан). Когато се разглежда повреда,
по-малка от максималната, в съответствие с
2.5.2 трябва да се приеме, че са пропити само
водонепропускливи участъци или комбинации
от водонепроницаеми участъци в рамките на
тази по-малка повреда.
2.7.5 Корабът трябва да бъде проектиран,
така че да поддържа несиметрично наводняване до минимума, съответстващ на ефективните мерки.
2.7.6 Устройствата за изравняване, изискващи механични средства, като клапани или
кръстосващи се тръби, ако са монтирани, не
трябва да се разглеждат с цел намаляване
ъгъла на петата или достигането на минималния диапазон на остатъчната стабилност,
за да се изпълнят изискванията на точка 2.9.
Достатъчна остатъчна стабилност трябва да се
поддържа по време на всички етапи, когато
се използва изравняване. Пространствата,
които са свързани с канали, с голяма площ
на напречното сечение, могат да се считат
за общи.
1
Пропускливостта на частично запълнените
отделения трябва да съответства на количеството
течност, пренасяна в отделението.
2
Пропускливостта на частично запълнените
отделения трябва да съответства на количеството
течност, пренасяна в отделението.
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2.7.7 А ко т ръби т е, ка на л и т е, ша х т и т е
или т у нелите са разположени в рамк ите
на предполагаемата степен на проникване,
причинено от повреди, както е определено
в 2.5, устройствата трябва да бъдат такива,
че прогресивното наводняване да не се разпростира върху други отделения, различни от
тези, които се предполага, че са наводнени
за всеки случай на повреда.
2.7.8 Плавучестта на всяка надстройка непосредствено над увредения борд трябва да се
пренебрегва. Незапълнените части (частите,
които не са наводнени) от надстройките над
степента на повреда обаче могат да бъдат
взети предвид, при условие че:
1. те са отделени от повреденото пространство чрез водонепроницаеми участъци и
изискванията на 2.9.3 по отношение на тези
непокътнати пространства са спазени; и
2. отворите в такива участъци могат да бъдат затворени от разстояние чрез управлявани
плъзгащи се водонепроницаеми врати, като
незащитените отвори не се потапят в рамките на минималния диапазон на остатъчната
стабилност, изискван съгласно 2.9; въпреки
това потапянето на всякакви други отвори,
които могат да бъдат затворени, така че да
бъдат защитени от вятър и дъжд (атмосферни
влияния), може да бъде разрешено.
2.8 Стандарт на (за) повреда
2.8.1 Корабите трябва да бъдат в състояние
да са мореходни при повредите, посочени в
2.5, с предположенията за наводняване в 2.7,
до степента, определена от типа на кораба в
съответствие със следните стандарти:
1. приема се, че кораб тип 1 ще издържи
на щети навсякъде по дължината му;
2. приема се, че кораб тип 2 с дължина
повече от 150 m ще издържи на повреди навсякъде по дължината му;
3. приема се, че кораб тип 2 с дължина
150 m или по-малко ще издържи на повреда
навсякъде по неговата дължина, с изключение
на случаите, в които се отнася за която и да
е от вертикалните прегради, ограничаващи
машинното отделение, разположено в кърмовата част;
4. приема се, че кораб тип 3 с дължина
повече от 225 m ще издържи на повреди навсякъде по дължината му;
5. приема се, че кораб тип 3 с дължина
от 125 m или повече, но не повече от 225 m
дължина, ще издържи на повреди навсякъде по
неговата дължина, с изключение на случаите,
в които се отнася за която и да е от вертикалните прегради, ограничаващи машинното
отделение, разположено в кърмовата част;
6. приема се, че кораб тип 3 с дължина под
125 m ще издържи на повреди навсякъде по
неговата дължина, с изключение на повреди в
машинното отделение, когато е разположено
в кърмовата част; въпреки това способност
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та машинното отделение да издържи на наводнението трябва да бъде взета предвид от
Администрацията.
2.8.2 В случай на малки кораби тип 2 и тип 3,
които не отговарят във всички отношения на
съответните изисквания, посочени в 2.8.1.3
и 2.8.1.6, специални освобождавания могат
да бъдат разглеждани от Администрацията
само при условие, че могат да се използват
алтернативни мерки, които запазват същата
степен на безопасност. Естеството на алтернативните мерки трябва да бъде одобрено
и ясно посочено и да бъде на разположение
на Пристанищната администрация. Всяко
такова освобождаване трябва надлежно да се
отбележи в Международното свидетелство за
годност, посочено в 1.5.4.
2.9 Изисквания за издръжливост
2.9.1 Корабите, предмет на Кодекса, трябва
да могат да издържат при предполагаемите
щети, посочени в 2.5, до стандарта, предвиден
в 2.8, в състояние на стабилно равновесие и
трябва да отговарят на следните критерии.
2.9.2 Във всеки етап от наводняването:
1. водолинията, като се вземат под внимание потъването, петата и диферентът, трябва
да бъде под долния ръб на всеки отвор, през
който може да се осъществи прогресивно
наводняване или такова, което идва отдолу;
такива отвори трябва да включват въздушни
тръби и отвори, които се затварят с помощта
на врати, устойчиви на атмосферни влияния,
или капаци на люкове и могат да изключват
тези отвори, затворени посредством водоне
пропускливи люкови закрития и водонепропуск ливи илюминатори на равнище на
палубата, малки водонепроницаеми люкови
закрития на товарния танк, които поддържат
целостта на палубата, дистанционно управлявани водонепроницаеми плъзгащи врати и
бордови илюминатори от неотварящ се тип;
2. максималният ъгъл на петата (основата
на мачтата) поради несиметрично наводняване
не трябва да надвишава 25 °, с изключение
на това, че този ъгъл може да се увеличи до
30 °, ако не настъпи потапяне на палубата;
3. остатъчната устойчивост по време на
междинните етапи на наводняване трябва да
бъде задоволителна за Администрацията; тя
обаче никога не трябва да бъде значително помалка от тази съгласно изискванията на 2.9.3.
2.9.3 При окончателно равновесие след
наводняване:
1. диаграмата на статичната устойчивост
трябва да има минимален диапазон от 20 °
над позицията на равновесие във връзка с
максималната остатъчна статична устойчивост
от най-малко 0,1 m в диапазона 20 °; площта
под диаграмата в този диапазон не трябва да
бъде по-малка от 0,0175 m/rad; незащитените
отвори не трябва да се потапят в този диапазон,
освен ако не се приеме, че пространството, за
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което се отнасят, е наводнено; в този диапазон може да бъде разрешено потапянето, на
който и да е от отворите, изброени в 2.9.2.1,
както и други отвори, които могат да бъдат
затворени, така че да издържат на атмосферни
влияния; и
2. аварийният източник на енергия трябва
да може да работи.
Г Л А В А

3

УСТРОЙСТВО НА КОРАБА
3.1 Сегрегиране на товара
3.1.1 Освен ако изрично не е предвидено
друго, танкове, съдържащи товари или остатъци от товари, предмет на Кодекса, трябва
да бъдат отделени от помещенията за настаняване, обслужване (сервизни помещения) и
машинни механизми (машинно оборудване)
и от питейната вода и складовете за човешка
консумация посредством кофердама, празно
пространство, товарно помпено отделение,
помпено отделение, празен танк, горивен танк
или друго подобно пространство.
3.1.2 Товарните системи от тръбопроводи
не трябва да минават през помещения за
настаняване, за обслужване и за машинни
механизми, различни от товарните помпени
отделения или помпените отделения.
3.1.3 Товари, остатъци от товари или смеси,
съдържащи товари, които реагират по опасен
начин с други товари, остатъци или смеси,
трябва:
1. да бъдат отделени от тези (други) товари
чрез кофердам, празно пространство, товарно помпено отделение, помпено отделение,
празен танк или танк, съдържащ взаимно
съвместим товар;
2. да имат отделни помпени и тръбопроводни системи, които не трябва да преминават
през други товарни танкове, съдържащи такива
товари, освен ако не са затворени в тунел; и
3. имат отделни системи за вентилиране
на танковете.
3.1.4 Ако товарните тръбопроводни системи
или товарните вентилационни системи трябва
да се отделят, това разделяне може да бъде
постигнато чрез използване на конструктивни
или оперативни методи. Оперативните методи
не се използват в рамките на товарния танк
и трябва да се състоят от един от следните
видове:
1. отстраняване на макарите или вентилите
и затваряне на краищата на тръбите;
2. подреждане на два фланеца в серия, с
отвори за откриване на изтичане в тръбата
между двата фланеца.
3.1.5 Товарите, предмет на Кодекса, не
трябва да се превозват нито във форпиковия,
нито в ахтерпиковия танк.
3.2 Помещения за настаняване, обслужване
и машинни механизми и пунктове за контрол
(контролни станции)
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3.2.1 Помещения за настаняване, сервизни
помещения или контролни станции не трабва
да се разполагат в товарната зона, с изключение над рецес (отстъп), в товарно помпено
отделение или рецес в помпено отделение,
който съответства на Правило II-2/4.5.1 до
4.5.2.4 на SOLAS, като нито товарният, нито
слоп танкът трябва да бъдат в кърмовата
част на носовия край на всяко помещение за
настаняване.
3.2.2 С цел предпазване от опасност, предизвикана в резултат на опасни изпарения,
трябва да се обърне внимание на местоположението на входящите въздуховоди и отворите
в помещенията за настаняване, обслужване
и машинни механизми и пунктовете за контрол във връзка с товарните тръбопроводи и
вентилационните системи за товари.
3.2.3 Входовете, отворите за приток на
въздух и отворите към помещенията за настаняване, обслужване и машинни механизми
и пунктовете за контрол не трябва да бъдат
обърнати (да гледат) към товарната зона. Те
трябва да бъдат разположени на крайната
вертикална преграда, която не е обърната
към товарната зона, и/или върху външната
страна на надстройката или палубната рубка
на разстояние най-малко 4 % от дължината (L)
на кораба, но не по-малко от 3 m от края на
надстройката или палубната рубка, обърната
към товарната зона. Това разстояние въпреки
това не трябва да надвишава 5 m. Не трябва
да се допуска поставянето на врати в посочените по-горе граници освен в случаите, в
които Администрацията може да разреши поставянето на врати на тези помещения, които
нямат достъп до помещенията за настаняване
и обслужване и контролните пунктове, като
например станции за управление на товари
и складови помещения. Когато се монтират
такива врати, границите на пространството
трябва да бъдат изолирани съгласно стандарт „А-60“. Сглобените плочи (пластини) за
отстраняване на машинни механизми могат
да бъдат монтирани в границите, посочени
по-горе. Вратите и прозорците на рулевата
рубка могат да бъдат разположени в границите,
посочени по-горе, стига те да са проектирани,
така че да може да се осигури бързо и ефективно затягане на газта и парата на рулевата
рибка. Прозорците и бордовите илюминатори,
които са обърнати към товарната зона и по
бордовете на надстройките и палубните рубки,
в границите, посочени по-горе, трябва да са
от фиксиран (неотварящ се) тип. Такива бордови илюминатори в първия ред на основната
палуба трябва да бъдат снабдени с вътрешни
капаци от стомана или еквивалентен материал.
3.3 Товарни помпени отделения
3.3.1 Товарните помпени отделения трябва
да са разположени така, че да осигуряват:
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1. неограничено преминаване по всяко
време от която и да е платформа на стълбата
и от пода; и
2. неограничен достъп до всички клапани
(вентили), необходими за обработка на товари, на лице, носещо необходимата лична
предпазна екипировка.
3.3.2 Трябва да се предприемат постоянни
мерки за повдигане на пострадалото лице,
обезопасено със спасителни средства, като
се избягват всякакви препятствия.
3.3.3 На всички стълби и платформи трябва да се монтират предпазни перила (леерни
ограждения).
3.3.4 Стълбите за нормален достъп не трябва
да бъдат монтирани вертикално и трябва да
включват платформи на подходящи интервали.
3.3.5 Трябва да се осигурят средства в
случай на оттичане и всеки евентуален теч
от товарните помпи и клапани в помещенията за помпени товари. Сантинната система,
обслужваща товарното помпено отделение,
трябва да може да работи и извън товарното
помпено отделение. Трябва да се осигурят
един или повече слоп танкове за складиране
на замърсени трюмови води или миене на
танкове. Трябва да се осигури брегова връзка
със стандартен съединител или други съоръжения за прехвърляне на замърсени течности
в брегови приемни съоръжения.
3.3.6 Манометрите за изпускане на помпата
трябва да бъдат разположени извън товарното
помпено отделение.
3.3.7 Когато двигателите са задвижвани от
валолиния (вал), преминаваща през вертикална преграда или палуба, газово непроницаемите уплътнения с ефективно смазване или
други средства, осигуряващи постоянството на
газовия уплътнител, трябва да бъдат разположени по вертикалната преграда или палубата.
3.4 Достъп до помещенията в товарната
зона
3.4.1 Достъпът до кофердамите, баластните танкове, товарните танкове и другите
пространства в товарната зона трябва да се
извършва директно от откритата палуба по
такъв начин, че да се осигури възможност за
тяхната пълна проверка (инспекция). Достъпът
до пространствата с двойно дъно може да се
осъществява през товарното помпено отделение, помпеното отделение, дълбок кофердам,
тунел за тръби или подобни отделения, при
отчитане на аспектите на вентилацията.
3.4.2 За достъп през хоризонтални отвори, люкове или входни отверстия размерите
трябва да бъдат достатъчни, за да позволят
на лицето, носещо самостоятелен въздушен
дихателен апарат и защитно оборудване, да се
изкачи или спусне по всяка стълба без препятствие, както и да се осигури ясен отвор,
за да се улесни повдигането на пострадалия
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от дъното на помещението. Минималният
ясен отвор трябва да бъде не по-малко от
600 mm на 600 mm.
3.4.3 За достъп през вертикални отвори или
входни отверстия, осигуряващи преминаване
през дължината и ширината на помещението,
минималният ясен отвор трябва да бъде не
по-малко от 600 mm на 800 mm при височина
не по-голяма от 600 mm от външната обшивка
на дъното на корпуса, освен ако не са предвидени решетки или други опори.
3.4.4 При специални обстоятелства Администрацията може да одобри по-малки размери,
ако възможността да се прекосяват такива
отвори или да се премести пострадалият човек може да бъде доказана по задоволителен
начин на Администрацията.
3.5 Приготовления (подготовка), свързани
с баласта и сантина
3.5.1 Помпите, линиите, които определят
нивото на баласта, вентилационните линии
и друго подобно оборудване, обслужващи постоянните баластни танкове, трябва да бъдат
независими от подобно оборудване, обслужващо товарни танкове и на самите товарни
танкове. Отводите, свързани с постоянни баластни танкове, разположени непосредствено
до товарните танкове, трябва да бъдат извън
машинните отделения и помещенията за настаняване. Механизмите за пълнене могат да
бъдат в машинните отделения, при условие
че то се извършва от нивото на танка, който се намира на палубата и има монтирани
възвратни клапани.
3.5.2 Пълненето на баласт в товарни танкове може да бъде организирано от нивото
на палубата чрез помпи, обслужващи неподвижните баластни танкове, при условие че
линията, която се взема под внимание при
пълнене, няма постоянна връзка с товарните
танкове или тръбопроводите и че са монтирани възвратни клапани.
3.5.3 Осушителните системи (за изпомпване на вода от сантините) за товарни помпени отделения, помпени отделения, празни
пространства, слоп танкове, танкове с двойно
дъно и подобни пространства трябва да бъдат
разположени изцяло в товарната зона, с изключение на празните пространства, танковете с
двойно дъно и баластните танкове, в случаите,
в които такива пространства са отделени от
танкове, съдържащи товари или остатъци от
товари с двойна вертикална преграда.
3.6 Идентификация на помпи и тръбопроводи
Трябва да се предвидят отличителни обозначения на помпите, клапаните и тръбопроводите за определяне на услугата и танковете,
които те обслужват.
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3.7 Устройства (приготовления, механизми)
за товарене и разтоварване при носа (носовата част на кораба) или кърмата на кораба
3.7.1 Товарен тръбопровод може да бъде
монтиран, така че да позволява товарене и
разтоварване при носа (носовата част на кораба) или кърмата на кораба. Не трябва да
се допускат преносими устройства.
3.7.2 Линиите за товарене и разтоварване
при носа (носовата част на кораба) или кърмата не трябва да се използват в случаите
на превоз на продукти, които се изисква да
бъдат превозвани с кораби тип 1. Линиите за
товарене и разтоварване при носа (носовата
част на кораба) или кърмата на кораба не
трябва да се използват в случаите на транспортиране на товари, излъчващи токсични
пари, съгласно изискването за съответствие,
посочено в 15.12.1, освен ако те не са специално одобрени от Администрацията.
3.7.3 В допълнение към 5.1 се прилагат
следните разпоредби:
1. Системата от тръбопроводи извън товарното пространство трябва да бъде монтирана най-малко 760 mm вътрешно на борда
на откритата палуба. Такава система трябва
да бъде ясно определена (идентифицирана) и
снабдена със спирателен кран при свързването
му към товарната система от тръбопроводи в
товарната зона. На това място също така тя
трябва да има възможност да бъде отделена
чрез преместваемо парче от макара и празни
фланци, когато не е в употреба.
2. Бреговата тръба (тръбопроводът, който
служи за връзка с брега) трябва да бъде снабдена със спирателен кран и празен фланец.
3. Системата от тръбопроводи трябва да
бъде с пълно проникване, заварена и изцяло радиографирана. Фланцовите връзки в
системата от тръбопроводи трябва да бъдат
разрешени само в товарната зона и при бреговата тръба.
4. На връзките, посочени в 3.7.3.1, трябва да
се осигурят защитни устройства при пръскане
(наличието на струя), както и корита (тави)
за събиране на вода с достатъчен капацитет.
В тези случаи се използват средства за освобождаване (изхвърляне) при оттичане.
5. Системата от тръбопроводи трябва да
бъде самооттичаща се (самопресушаваща се)
към товарната зона и за предпочитане в товарния танк. Алтернативни мерки за оттичане
на системата от тръбопроводи могат да бъдат
приемани от Администрацията.
6. Трябва да се вземат мерки, за да се позволи такава система от тръбопроводи да бъде
промита (пречистена, очистена) след употреба
и да се поддържа в безопасно състояние с
оглед взаимодействието є с газ, когато не се
използва. Вентилационните тръби, свързани с
пречистването (очистването), трябва да бъдат
разположени в товарната зона. Съответните
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връзки към системата от тръбопроводи трябва да бъдат снабдени със спирателен кран и
празен фланец.
3.7.4 Входовете, отворите за приток на въздух
и отворите към помещенията за настаняване,
обслужване и машинни механизми и пунктовете за контрол не трябва да бъдат обърнати
(да гледат) към мястото (местоположението)
на товарната брегова тръба. Това място се
намира там, където са устройствата за товарене и разтоварване при носа (носовата част
на кораба) или кърмата на кораба. Те трябва
да бъдат разположени от външната страна на
борда на надстройката или палубната рубка
на разстояние, най-малко 4 % от дължината
на кораба, но не по-малко от 3 m от края на
рубката (надстройката), която е обърната към
мястото на товарната брегова тръба. Мястото
на товарната брегова тръба е там, където са
устройствата за товарене и разтоварване при
носа (носовата част на кораба) или кърмата
на кораба. Това разстояние обаче не трябва
да надвишава 5 m. Бордовите илюминатори,
които са обърнати към мястото (местоположението) на бреговата тръба и по бордовете
на надстройката или палубната рубка на разстоянието, посочено по-горе, трябва да бъдат
от фиксиран (неотварящ се) тип. В допълнение
по време на използването на устройствата за
товарене и разтоварване при носа (носовата
част на кораба) или кърмата на кораба всички
врати, люкове и други отвори на съответната
надстройка или по борда на палубната рубка
трябва да бъдат затворени. Когато в случай на
малки кораби не е възможно да се постигне
съответствие с 3.2.3 и този параграф, Администрацията може да одобри облекчения от
горепосочените изисквания.
3.7.5 Въздушните тръби и другите отвори
към затворените помещения, които не са изброени в 3.7.4, трябва да бъдат защитени от
всякакви струи, които могат да се появят в
случай на спукан маркуч или тръба.
3.7.6 Маршрутите за евакуация не трябва
да бъдат единствено в рамките на отворите,
посочени в 3.7.7, или на разстояние от 3 m
отвъд отворите.
3.7.7 Трябва да се монтират непрекъснати
отвори с подходяща височина, така че всякакви
разливи да останат на палубата и далеч от
местата за настаняване и обслужване.
3.7.8 Електрическото оборудване в отворите,
изисквано съгласно 3.7.7 или на разстояние 3 m
отвъд отворите, трябва да бъде в съответствие
с изискванията на Глава 10.
3.7.9 Мерките за противопожарна защита в
зоните за товарене и разтоварване при носа
или кърмата трябва да бъдат в съответствие
с 11.3.16.
3.7.10 Средствата за комуникация между
товарните пунктове за контрол и мястото
на товарната брегова тръба трябва да бъдат
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налични и сертифицирани като безопасни,
ако е необходимо. Трябва да се предвиди отдалечено изключване на товарните помпи от
мястото на товарната брегова тръба.
Г Л А В А
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ВМЕСТИМОСТ НА ТОВАРА
4.1 Определения
4.1.1 Independent tank (отделен танк) означава
обвивка, която съдържа товар и не е съседна
на (близка до) или е част от структурата на
корпуса. Отделният танк е изграден и монтиран така, че да елиминира, когато е възможно
(или във всеки случай да сведе до минимум),
натоварването му в резултат на натоварване
или движение на съседната структура на
корпуса. Отделният танк не е от съществено
значение за структурната пълнота (цялост)
на корпуса на кораба.
4.1.2 Integral tank (вкаран/построен вътре
танк) означава обвивка, която съдържа товар,
част е от корпуса на кораба и може да бъде
натоварена по същия начин и със същите
товари, които се натоварват в съседната
конструкция на корпуса и които обикновено
са от съществено значение за структурната
пълнота (цялост) на корпуса на кораба.
4.1.3 Gravity tank означава танк с проектно
налягане не по-голямо от 0,07 MPa gauge в
горната част на танка. Gravity tank може да
бъде отделен или вкаран/построен вътре танк.
Gravity tank трябва да бъде конструиран и
изпитан според признати стандарти, като се
отчита температурата на превоз и относителната плътност на товара.
4.1.4 Pressure tank (танк под налягане) означава танк с проектно налягане, по-голямо
от 0,07 MPa gauge. Танкът под налягане трябва да бъде отделен танк и трябва да бъде с
конфигурация, позволяваща прилагането на
критерии за проектиране на съд под налягане
според признати стандарти.
4.2 Изисквания към типа (вида) танк за
отделните продукти
Изискванията за инсталиране и проектиране на видовете танкове за отделни продукти са
показани в колона „f“ в таблицата на Глава 17.
Г Л А В А
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ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
5.1 Скетлинги на системата от тръбопроводи
5.1.1 При спазване на условията, посочени
в 5.1.4, дебелината на стената (t) на тръбите
не трябва да бъде по-малка от:

,
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където:
t 0 = теоретична дебелина;

;

P = проектно налягане (MPa), посочено
в 5.1.2;
D = външен диаметър (mm);
К = допустимото напрежение (N/mm 2),
посочено в 5.1.5
е = фактор на ефективност, равен на 1,0 за
непрекъснати тръби и за надлъжно или спирално заварени тръби, доставени от одобрени
производители на заваръчни тръби, които се
считат за еквивалентни на непрекъснатите
тръби, когато е извършено неразрушаващо
изпитване на заварките (спойките) според
признати стандарти. В други случаи фактор на
ефективността по-малко от 1,0 в съответствие
с признати стандарти може да бъде изискван
в зависимост от производствения процес.
b = допустимо отклонение за извиване
(свивка) (mm). Стойността на b трябва да бъде
избрана така, че изчисленото напрежение в
извивката, само поради вътрешно налягане,
да не надвишава допустимия стрес. Когато
такава обосновка не е дадена, b не трябва да
бъде по-малко от:

със:
r = средният радиус на извивката (mm);
c = допустима корозия (mm). Ако се очаква
корозия или ерозия, дебелината на стената
на системата от тръбопроводи трябва да бъде
увеличена спрямо тази, изисквана от другите
условия за проектиране;
а = отрицателна толерантност при производството, свързана с дебелината (%).
5.1.2 Проектното налягане P във формулата
за t 0 в 5.1.1 е максималното налягане на датчика (индикатора), на което системата може
да бъде подложена в експлоатация, като се
вземе предвид най-високото зададено налягане
върху всеки изпускателен вентил на системата.
5.1.3 Системата от тръбопроводи и компонентите на системата от тръбопроводи, които
не са защитени от предпазен клапан или
които могат да бъдат изолирани от техния
предпазния клапан, трябва да бъдат проектирани поне по начина, посочен по-долу (при
най-голямата стойност):
1. за системи от тръбопроводи или компоненти, които могат да съдържат течност,
налягането на наситените пари трябва да е
45 °C;
2. настройката на налягането на свързания предпазен вентил за освобождаване на
помпата;
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3. максималното възможно общо налягане
в предната горна част при изхода на свързаните помпи, когато не е монтиран предпазен
вентил за освобождаване на помпата.
5.1.4 Проектното налягане не трябва да
бъде по-малко от 1 MPa gauge, с изключение
на отворените линии, където не трябва да
бъде по-малко от 0,5 MPa gauge.
5.1.5 За тръбите допустимото напрежение,
което трябва да се вземе под внимание във
формулата за t 0 в 5.1.1, е по-ниската от следните стойности:

,
където:
R m = определена минимална здравина при
опън, при температура на околната среда (N/
mm 2)
R e = определено минимално напрежение
при температура на околната среда (N/mm 2).
Ако кривата на напрежение – опъване не
показва определено напрежение, се прилага
0,2 % тежест на напрежение.
А и В трябва да имат стойности поне
А = 2,7 и В = 1,8.
5.1.6.1 Минималната дебелина на стената
трябва да бъде в съответствие с признати
стандарти.
5.1.6.2 Когато е необходимо за предаване
на механична якост, с цел да се предотврати
повреда, колапс, прекомерно огъване или
изкривяване на тръбите поради тяхното тегло
и съдържанието им, както и допълнителните
натоварвания в резултат на използването на
подпори, отклонение (изкривяване) на кораба
или други причини, дебелината на стената
трябва да бъде увеличена над тази, изисквана
съгласно 5.1.1. Като алтернатива в случай,
че това е неприложимо или би причинило
прекомерно локално напрежение, тези товари трябва да бъдат намалени, защитени
срещу или елиминирани чрез други методи
на проектиране.
5.1.6.3. Фланците, вентилите и другите
фитинги трябва да отговарят на приемлив за
Администрацията стандарт, като се отчита
проектното налягане, определено в точка 5.1.2.
5.1.6.4 За фланци, които не отговарят на
стандарт, размерите на фланците и свързаните
с тях болтове трябва да бъдат такива, които
удовлетворяват Администрацията.
5.2 Производство на системи от тръбопроводи и детайли за тяхното съединяване
5.2.1 Изискванията на този раздел се отнасят за системата от тръбопроводи вътре и
извън товарните танкове. Въпреки това отклонения от тези изисквания могат да бъдат
приети според признати стандарти за система
от тръбопроводи с отворен край и за система
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от тръбопроводи в товарни танкове, с изключение на товарната система от тръбопроводи,
обслужваща други товарни танкове.
5.2.2 Товарната система от тръбопроводи
трябва да бъде съединена чрез заваряване с
изключение на случаите:
1. за одобрени връзки към спирателни
кранове и разширителни съединения (скачвания); и
2. за други извънредни случаи, специално
одобрени от Администрацията.
5.2.3 Следните директни връзки (съединения) на дължини на тръбите, без фланци,
могат да се имат предвид:
1. Заварени съединения с пълна проницаемост в основата могат да се използват във
всички приложения.
2. Плъзгащи се заварени съединения с
втулки и свързани заварки с размери според
признати стандарти трябва да се използват
само за тръби с външен диаметър от 50 mm
или по-малко. Този тип съединение не трябва
да се използва, когато се очаква да се появи
корозия, която да предизвиква цепнатини.
3. Съединенията, закрепени с болт, според
признати стандарти трябва да се използват
само за допълнителните (спомагателните)
линии и линиите за контролно измерване с
външни диаметри от 25 mm или по-малко.
5.2.4 Обикновено разширяването на системата от тръбопроводи трябва да бъде разрешено чрез осигуряване на разширителни отвори
за скачване или съвкупност от шпангоути на
кораб в системата от тръбопроводи.
1. Използването на духала според признати
стандарти може специално да бъде разгледано.
2. Не трябва да се използват подвижни
съединения, които допускат приплъзване.
5.2.5 Заваряването, топлинната обработка
след заваряване и неразрушителното изпитване
(тестване) трябва да се извършват в съответствие с признати стандарти.
5.3 Съединения с фланци
5.3.1 Фланците трябва да бъдат от тип
(вид) заварено гърло (стеснение), плъзгащи се
или като вдлъбнатина (втулка). Въпреки това
фланците от тип вдлъбнатина не трябва да се
използват при номинален размер над 50 mm.
5.3.2 Фланците трябва да отговарят на
признати стандарти по отношение на техния
тип, производство и изпитване.
5.4 Изисквания за изпитване на системата
от тръбопроводи
5.4.1 Изискванията за изпитване, посочени
в този раздел, се отнасят за системата от тръбопроводи вътре и извън товарните танкове.
Въпреки това тези изисквания могат да бъдат
намалени (не толкова високи) според признати стандарти за системата от тръбопроводи
вътре в товарните танкове и системата от
тръбопроводи с отворен край.
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5.4.2 След монтажа всяка товарна система
от тръбопроводи трябва да бъде подложена на
хидростатично изпитване най-малко 1,5 пъти
от проектното налягане. Когато системата
от тръбопроводи или части от системи са
произведени и оборудвани изцяло с всички
фитинги, хидростатичният тест може да бъде
проведен преди монтажа на борда на кораба.
Съединенията, заварени на борда, трябва да
бъдат хидростатично тествани до най-малко
1,5 пъти проектното налягане.
5.4.3 След монтажа на борда всяка товарна система от тръбопроводи трябва да бъде
тествана за течове до налягане в зависимост
от прилагания метод.
5.5 Устройство на системата от тръбопроводи
5.5.1 Товарната система от тръбопроводи
не трябва да се монтира под палубата между
външната страна на помещенията за съхранение на товари и обшивката на кораба, освен
ако не се поддържат разстояния, необходими
за предпазване от повреда (виж 2.6); но такива разстояния могат да бъдат намалени в
случаите, в които повредата на тръбата няма
да доведе до освобождаване на товара, при
условие че се запази необходимият контрол
за целите на извършване на проверка.
5.5.2 Товарната система от тръбопроводи,
намираща се под главната палуба, може да
се управлява от танка, който обслужва, и да
прониква във вертикалните прегради на танковете или в границите, общи за надлъжно
или напречно съседните товарни танкове,
танкове за баласт, празни танкове, помпени
отделения или товарни помпени отделения,
при условие че танкът, който обслужват, е
снабден вътре със спирателен вентил, работещ
от откритата (горната) палуба и осигуряващ
съвместимостта на товара в случай на повреда
в системата на тръбопровода. По изключение,
когато товарният танк е в съседство с товарно
помпено отделение, спирателният вентил,
който може да се управлява от откритата
палуба, може да бъде разположен върху вертикалната преграда на танка от страната на
товарното помпено отделение. По изключение
в случаите, в които товарен танк е в близост
до товарно помпено отделение, спирателният
вентил, който може да се управлява от откритата палуба, може да бъде разположен върху
вертикалната преграда на танка от страната
на товарното помпено отделение, при условие
че между клапана на вертикалната преграда
и товарното отделение е поставен допълнителен клапан. Напълно затворен хидравлично
действащ клапан, разположен извън товарния
танк, въпреки това може да бъде приет, при
условие че клапанът е:
1. предназначен да предотврати риска от
изтичане;
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2. монтиран на вертикалната преграда на
товарния танк, който обслужва;
3. подходящо защитен срещу механични
повреди;
4. монтиран на разстояние от корпуса, както
се изисква за защита от повреда; и
5. може да се управлява от откритата палуба.
5.5.3 Във всяко товарно помпено отделение, където помпата обслужва повече от един
танк, трябва да се монтира спирателен вентил,
разположен до линията на всеки танк.
5.5.4 Системата от тръбопроводи, инсталирана в т ръбопроводните т у нели, също
трябва да отговаря на изискванията на 5.5.1
и 5.5.2. Тръбопроводните тунели трябва да
отговарят на всички изисквания на танка
относно конструкцията, местоположението и
вентилацията и изискванията, свързани със
заплахата (опасността), която може да предизвика електричеството. Съвместимостта на
товара трябва да бъде гарантирана в случай на
повреда в системата от тръбопроводи. Тунелът
не трябва да има никакви други отвори освен
към откритата палуба, товарните помпени
отделения и помпените отделения.
5.5.5 Товарните системи от тръбопроводи, преминаващи през вертикалните прегради, трябва да са разположени, така че
да предотвратяват прекомерно напрежение
във вертикалната преграда, и не трябва да
използват фланци, закрепени с болтове през
вертикалната преграда.
5.6 Системи за контрол на превоза на товари
5.6.1 С цел адекватно контролиране на
товара системите за пренос на товари трябва
да бъдат снабдени със:
1. един спирателен вентил, който може да
се задейства ръчно при зареждане и изпускане
на танка, разположен в близост до проникването на танка; ако отделна дълбочинна помпа
се използва за изпускане на съдържанието
на товарния танк, не се изисква спирателен
вентил на линията за изпускане на този танк;
2. един спирателен вентил при всяка връзка
на товарния шланг;
3. устройства за дистанционно изключване на всички товарни отделения и подобно
оборудване.
5.6.2 Системите за контрол, необходим по
време на преместването или транспортирането на товари, обхванати от Кодекса, освен
в товарните помпени отделения, които са
разгледани навсякъде другаде в Кодекса, не
трябва да се намира под откритата палуба.
5.6.3 За някои продукти допълнителни изисквания за контрол на преноса на товари са
посочени в колона „о“ в таблицата на Глава 17.
5.7 Товарни шлангове на кораба
5.7.1 Течните и парните шлангове, използвани за пренос на товари, трябва да са
съвместими с товара и подходящи за температурата на товара.
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5.7.2 Шлангове, подложени на налягане в
танка или на налягане при изпомпване на
помпи, трябва да бъдат проектирани да издържат на налягане, което води до пръскване,
не по-малко от 5 пъти максималното налягане, на което ще бъде подложен шлангът при
пренос на товара.
5.7.3 За товарни маркучи, инсталирани на
борда на кораби на или след 1 юли 2002 г.,
всек и нов тип товарен шланг, снабден с
фитинги по краищата, трябва да се тества
с прототип при нормална температура на
околната среда 200 цикъла на налягане от 0
до поне два пъти определеното максимално
работно налягане. След като бъде извършен
този цикъл на изпитване на налягането, изпитването на прототипа трябва да демонстрира
налягане на разрушаване най-малко 5 пъти над
определеното максимално работно налягане
при изключително висока експлоатационна
температура. Маркучът, използван за прототипно изпитване, не трябва да се използва за
извършване на товарни услуги. Поради това,
преди да бъде пусната в експлоатация, всяка
нова дължина на произведения маркуч за товар
трябва да бъде хидростатично изпитвана при
температура на околната среда до налягане не
по-малко от 1,5 пъти от посоченото максимално работно налягане, но не повече от 2/5 от
нейното налягане на разрушаване. Маркучът
трябва да бъде разчертан или маркиран по
друг начин с датата на изпитването, неговия
специфициран максимален работен натиск
и ако се използва при условия, различни от
условията за околната температура, неговата
максимална и минимална работна температура, според случая. Установеното максимално
работно налягане не трябва да бъде по-малко
от 1 MPa gauge.
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МАТЕРИАЛИ, ОТ КОИТО Е НАПРАВЕНА
КОНСТРУКЦИЯТА, ЗАЩИТНИ КРЕПЕЖНИ
МАТЕРИАЛИ И ПОКРИТИЯ
6.1 Материалите, използвани за конструкцията на танка, заедно със свързаните система
от тръбопроводи, помпи, клапани, вентилационни отвори и техните свързващи материали,
трябва да бъдат с подходяща температура и
налягане за товара, за да може той да бъде
превозван по начин според признати стандарти.
Стоманата се предполага, че е подходящият
материал за направа на конструкция.
6.2 Корабостроителницата е отговорна за
предоставянето на информация за съвместимост на оператора на кораба и/или капитана
на кораба. Това трябва да стане своевременно
преди доставката на кораба или при завършване на съответна модификация на материала,
от който е направена конструкцията.
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6.3 Когато е подходящо, при избора на материала за направа на конструкцията трябва
да се вземе под внимание следното:
1. разтегливостта (еластичността) на жлеба
(канала) при работна температура;
2. корозивният ефект на товара;
3. възможността за опасни реакции между
товара и материала за направа на конструкцията.
6.4 Изпращачът на товара отговаря за предоставянето на информация за съвместимост
на оператора на кораба и/или капитана. Това
трябва да стане своевременно преди транспортирането на продукта. Товарът трябва да
е съвместим с всички материали, използвани
за конструкцията, така че:
1. да не възниква повреда на целостта на
материалите, използвани за конструкция; и/
или
2. да не се създават опасни или потенциално опасни реакции.
6.5 Когато даден продукт е представен
на ИМО за оценка и когато съвместимостта
на даден продукт с материалите, посочени в
параграф 6.1, създава специални изисквания,
BLG Формулярът за докладване на данни за
продуктите трябва да предоставя информация за необходимите материали за направа
на конструкцията. Тези изисквания трябва
да бъдат отразени в Глава 15 и следователно
се посочват в колона „о“ на Глава 17. Формулярът за докладване посочва също така,
ако не са необходими специални изисквания.
Производителят на продукта отговаря за
предоставянето на правилната информация.
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КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА
ТОВАРА
7.1 Общи положения
7.1.1 Когато има изискване, всяка система
за отопление или охлаждане на товара трябва
да бъде конструирана, монтирана и изпитана
по задоволителен за Администрацията начин.
Материалите, използвани при изграждането на
системи за контрол на температурата, трябва
да бъдат подходящи за употреба с продукта,
предназначен за превозване.
7.1.2 Отоплителните или охлаждащите средства трябва да са от тип, одобрен за използване
със специфичния товар. Трябва да се обърне
внимание на температурата на повърхността
на отоплителните серпантини (бобини) или
канали, за да се избегнат опасни реакции от
локално прегряване или преохлаждане на
товара (Виж също 15.13.6.).
7.1.3 Системите за отопление или охлаждане
трябва да са снабдени с клапани за изолиране
на системата за всеки танк, за да се осигури
ръчно регулиране на потока.
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7.1.4 Във всяка отоплителна или охладителна система трябва да се осигурят средства,
които да гарантират, че при всякакви условия, различни от това на празно състояние,
по-високо налягане може да се поддържа в
системата, отколкото максималното налягане в цялата предна част, която може да се
напрегне от съдържанието на товарния танк
върху системата.
7.1.5 Трябва да се предвидят средства за
измерване на температурата на товара.
1. Средствата за измерване на температурата
на товара трябва да бъдат от ограничен или
затворен тип съответно, когато се изисква
ограничен или затворен уред за измерване
за отделните вещества, както е показано в
колона „j“ в таблицата на Глава 17.
2. За устройството за измерване на ограничена температура се прилага определението за
устройство за ограничено измерване в 13.1.1.2
(например преносим термометър, спуснат вътре в тръба за измерване от ограничения тип).
3. За устройството за измерване на температура в затворено пространство се използва
определението за затворено устройство за
измерване в 13.1.1.3 (например термометър за
дистанционно отчитане, при който сензорът
е монтиран в танка).
4. Когато прегряването или преохлаждането могат да доведат до опасно състояние,
трябва да се осигури алармена система, която
следи температурата на товара (Виж също
оперативните изисквания в 16.6).
7.1.6 Когато продукти се нагряват или охлаждат и за тях са приложими изискванията,
посочени в 15.12, 15.12.1 или 15.12.3 (във вид
на изброяване в колона „m“ в таблицата на
Глава 17), отоплителната или охладителната
среда трябва да работи в схема:
1. която е независима от други корабни
дейности, с изключение на друга система за
отопление или охлаждане на товари, и която
не влиза в машинното отделение; или
2. която е външна за танка, превозващ
токсични продукти; или
3. когато от средата се взема проба за
наличие на товар, преди той да бъде рециркулиран за други дейности на кораба или в
машинното отделение; оборудването за вземане на проби трябва да бъде разположено в
товарната зона и да е в състояние да открива наличието на токсични товари, които се
нагряват или охлаждат; когато се използва
този метод, връщането на серпан т ини те
(намотките) трябва да се тества не само при
започване на отоплението или охлаждането
на токсичен продукт, но и в първия момент,
когато се използва серпантината (намотката),
след като е бил превозен неподгрят или не
охлаждан токсичен товар.
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7.2 Допълнителни изисквания
За някои продукти допълнителните изисквания, съдържащи се в Глава 15, са показани
в колона „o“ в таблицата на Глава 17.
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ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ТОВАРНИТЕ ТАНКОВЕ И СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗГАЗЯВАНЕ
8.1 Общи положения
8.1.1 Освен ако изрично не е предвидено
друго, настоящата глава се прилага за кораби,
построени на или след 1 януари 1994 г.
8.1.2 Корабите, построени преди 1 януари
1994 г., трябва да отговарят на изискванията
на Глава 8 от настоящия Кодекс, които са
били в сила преди посочената дата.
8.1.3 За целите на настоящото правило
терминът „кораб конструиран“ е, както е
определено в Правило II-1/1.3.1 на SOLAS.
8.1.4 Корабите, построени на или след
1 юли 1986 г., но преди 1 януари 1994 г., които напълно отговарят на изискванията на
приложимия по това време Кодекс, могат да
се разглеждат като съответстващи на изискванията на Правила II-2/4.5.3, 4.5.6 до 4.5.8,
4.5.10 и 11.6.
8.1.5 За корабите, за които се прилага Кодек
сът, изискванията на тази глава се прилагат
вместо правило SOLAS II-2/4.5.3 и 4.5.6.
8.1.6 Корабите, построени на или след
1 юли 1986 г., но преди 1 юли 2002 г., трябва
да отговарят на изискванията на 8.3.3.
8.2 Вентилационни системи на танковете
8.2.1 Всички товарни танкове трябва да
бъдат снабдени с вентилационна система,
подходяща за превозвания товар, и тези системи трябва да бъдат независими (отделни) от
въздушните тръби и вентилационни системи
на всички други отделения на кораба. Вентилационните системи на танковете трябва
да бъдат проектирани, така че да се сведе
до минимум възможността за натрупване на
пари от товари около палубите, навлизане в
помещенията за настаняване, обслужване и
машинни механизми и пунктовете за контрол,
а в случай на запалими пари – навлизане във
всички помещения, съдържащи източници на
запалване. Вентилационните изходни отвори
трябва да бъдат разположени, така че да се
предотврати навлизането на вода в товарните танкове и в същото време те да насочват
изпускането на пари по посока нагоре под
формата на безпрепятствени струи.
8.2.2 Вентилационните системи трябва да
бъдат свързани към горната част на всеки
товарен танк и, доколкото е практично, тръбите за отводняване на товара трябва да се
самооттичат обратно в товарните танкове при
всички нормални експлоатационни условия
на наклоняване и потапяне на кораба (диферент). Когато е необходимо вентилационните
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системи да се оттичат над нивото на който
и да е клапан за налягане/вакуум, то трябва
да се осигурят затворени или запушени изпускателни кранове за оттичане.
8.2.3 Трябва да се вземат мерки, за да се
гарантира, че частта във всеки танк, която
съдържа течности, не надвишава тестовата
част на този танк. За тази цел може да се
приемат подходящи аларми при високо ниво на
течността, системи за контрол на преливането
или клапани за разливане заедно с процедури
за измерване и пълнене на танка. Когато средствата за ограничаване на свръхналягането
на товарните танкове включват автоматичен
затварящ клапан, клапанът трябва да отговаря
на съответните разпоредби на 15.19.
8.2.4 Вентилационните системи на танковете трябва да бъдат проектирани и експлоатирани така, че нито налягането, нито
вакуумът, създаден в товарните танкове по
време на товаренето или разтоварването, да
надвишават проектните параметри на танка.
Основните фактори, които трябва да се имат
предвид при оразмеряването на вентилационната система на танковете, са следните:
1. проектна скорост на товарене и разтоварване;
2. отделяне на газ по време на натоварване: това се взема предвид, като се умножи
максималната скорост на натоварване с коефициент най-малко 1,25;
3. плътност на сместа от парите на товара;
4. загуба на налягане във вентилационните
тръбопроводи и през клапаните и фитингите; и
5. настройка на налягането/вакуума на
изпускащите устройства.
8.2.5 Вентилационните тръбопроводи на
танкове, свързани с товарни танкове от устойчив на корозия материал или с танкове,
които са облицовани или са с покритие за
обработване на специални товари, както се
изисква от Кодекса, трябва да бъдат облицовани или покрити или изработени от устойчив
на корозия материал.
8.2.6 Капитанът трябва да бъде информиран
за максимално допустимите скорости на товарене и разтоварване за всеки танк или група
танкове, съответстващи на конструкцията на
вентилационните системи.
8. 3 Видове вентилационни системи на
танкове
8.3.1 Отворена вентилационна система на
танка означава система, която няма никакви
ограничения освен загубите от триене и преградите срещу пламъци, ако има монтирани
такива, свързани със свободния поток на изпаренията от товара към и от товарните танкове
по време на нормални операции. Отворената
вентилационна система може да се състои
от отделни вентилационни системи от всеки
танк или такива индивидуални вентилационни
системи, които да могат да се комбинират в
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общ воден колектор или водни колектори, като
се вземе предвид разделянето (сегрегацията)
на товарите. Независимо от това в никакъв
случай не трябва да се монтират спирателни
вентили в отделните вентилационни системи
или във водния колектор.
8.3.2 Контролирана вентилационна система
на танка означава система, в която във всеки
танк са монтирани предпазни клапани за
налягане/вакуум, за да се ограничи налягането или вакуумът в танка. Контролираната
вентилационна система може да се състои от
отделни вентилационни системи при всеки
товар или от такива отделни вентилационни
системи само от страната на налягането,
които могат да се комбинират в общ воден
колектор или водни колектори, като се вземе
предвид разделянето (сегрегацията) на товара.
В никакъв случай не трябва да се монтират
спирателни вентили над или под предпазните
клапани за налягане или вакуум или клапаните за налягане/вакуум. Мерки могат да се
предвидят за заобикаляне на предпазните клапани за налягане или вакуум или клапаните
за налягане/вакуум при определени условия
на работа, в случай че изискването на 8.3.6
е спазено и че има подходяща индикация,
която показва дали клапанът е заобиколен.
8.3.3 Контролираните вентилационни системи на танка трябва да се състоят от първични
и вторични средства, позволяващи цялостно
облекчаване на изтичането на пари, за да се
предотврати свръхналягане или недостатъчно
налягане в случай на повреда на едно средство. Като алтернатива вторичните средства
могат да се състоят от датчици за налягане,
монтирани във всеки танк, със система за
наблюдение в контролната зала на товара или
от мястото, от което обикновено се извършват товарните операции. Това оборудване за
мониторинг също така осигурява алармено
съоръжение (аларма), което се активира чрез
откриване на условия на свръхналягане или
недостатъчно налягане в танк.
8.3.4 Разположението (позицията) на вентилационните отвори на контролирана вентилационна система на танка трябва да бъде
по следния начин:
1. на височина не по-малко от 6 m над откритата палуба или над повдигнатия проход,
ако е монтиран в рамките на 4 m от повдигнатия проход; и
2. на разстояние най-малко 10 m, измерено хоризонтално от най-близкия въздуховод
или отвор към помещенията за настаняване,
обслужване и машинни механизми и източниците на запалване.
8.3.5 Височината на вентилационния отвор,
посочена в точка 8.3.4.1, може да бъде намалена до 3 m над палубата или повдигнатия
проход, както е приложимо, при условие, че са
монтирани високоскоростните вентилационни
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вентили от одобрен тип, насочващи смесите
от пара/въздух нагоре в безпрепятствена струя
със скорост при изхода от поне 30 m/s.
8.3.6 Контролираните вентилационни системи на танка, монтирани към танка, предназначени за товари с точка на възпламеняване,
която не надвишава 60 °C (по метода closed cup
test), трябва да бъдат снабдени с устройства,
които да предотвратяват преминаването на
пламък в товарните танкове. Проектирането,
изпитването и разполагането на устройствата
трябва да отговарят на изискванията на Администрацията, които трябва да съдържат наймалко стандартите, приети от Организацията.
8.3.7 При проектиране на вентилационните
системи и при избора на устройства за предотвратяване на преминаването на пламъка
към вентилационната система на танка трябва да се обръща необходимото внимание на
възможността за блокиране на тези системи
и фитинги, например чрез замръзване на
изпарения от товара, натрупване на полимери, атмосферен прах или обледяване при
неблагоприятни метеорологични условия.
В този контекст трябва да се отбележи, че
спирачните механизми и преградите срещу
пламък са по-податливи на блокиране. Трябва
да бъдат взети мерки системата и съоръженията да могат да бъдат инспектирани, да се
проверяват оперативно, да се почистват или
подновяват, както е приложимо.
8.3.8 Препратката в 8.3.1 и 8.3.2 към използването на изключващи клапани във вентилационните линии трябва да се тълкува, така
че да обхваща всички останали средства за
спиране, включително видимите празни места
и празни флангове.
8.4 Изисквания за вентилация на отделни
продукти
Изискванията за вентилация на отделни
продукти са показани в колона „g“ и допълнителни изисквания в колона „o“ в таблицата
на Глава 17.
8.5 Отделяне на газ от товарните танкове
8.5.1 Разпоредбите за товарни танкове,
освобождаващи газ, използвани за товари,
различни от тези, за които е разрешена отворена вентилация, трябва да са такива, че
да минимизират опасностите, дължащи се
на разпръскването на запалими или токсични изпарения в атмосферата и на запалими
или токсични смеси на пари в товарен танк.
Съответно дейностите за освобождаване на
газ се извършват така, че първоначално да
се изпуска пара:
1. през вентилационните отвори, посочени
в точки 8.3.4 и 8.3.5; или
2. през отворите най-малко 2 m над нивото на палубата на товарните танкове с
вертикална скорост при изхода най-малко
30 m/s, поддържана по време на дейността
по освобождаване на газ; или
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3. през отворите най-малко 2 m над нивото
на палубата на товарните танкове с вертикална
скорост при изхода от най-малко 20 m/s, които
са защитени от подходящи устройства за предотвратяване на преминаването на пламъка.
Когато концентрацията на запалими пари
в отворите е намалена до 30 % от долната
граница на възпламеняване и, в случай на
токсичен продукт, концентрацията на парите не представлява значителна опасност за
здравето, отделянето на газ може след това
да бъде продължено на нивото на товарните
танкове на палубата.
8.5.2 Отворите, посочени в 8.5.1.2 и 8.5.1.3,
могат да бъдат фиксирани или преносими
тръби.
8.5.3 При проектиране на система за освобождаване на газ в съответствие с 8.5.1, особено за да се постигнат изискваните скорости
съгласно 8.5.1.2 и 8.5.1.3, трябва да се обърне
особено внимание на следното:
1. материали за изграждане на система;
2. време за освобождаване от газ;
3. характеристики на вентилаторите, които
да се използват;
4. загуби на налягане, предизвикани от
въздуховоди, тръбопроводи, входове и изходи
на танка;
5. налягане, което може да се постигне в
средата, задвижвана от вентилатора (например
вода или сгъстен въздух); и
6. плътностите на смесите на парите/
въздуха за разнообразието от товари, които
трябва да бъдат превозвани.
Г Л А В А
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КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
9.1 Общи положения
9.1.1 Пространствата, изпълнени с пари,
в товарните танкове и в някои случаи пространствата около танковете могат да изискват
да имат специално контролирани атмосфери.
9.1.2 Има четири различни типа контрол
на товарните танкове, както следва:
1. Инертиране – чрез напълване на товарния танк и свързаните с него системи от
тръбопроводи и, където е посочено в Глава
15, пространствата, обграждащи товарните
танкове, с газ или пари, които няма да поддържат изгарянето и които няма да реагират
с товара и да запазят това състояние.
2. Уплътняване – чрез напълване на товарния танк и свързаните с него системи от
тръбопроводи с течност, газ или пари, които
отделят товара от въздуха и поддържат това
състояние.
3. Сушене – чрез напълване на товарния
танк и свързаните с него системи от тръбопроводи с газ или пара без влага с точка
на оросяване от -40 °C или по-ниско при
атмосферно налягане и поддържане на това
състояние.
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4. Вентилация – принудителна или естествена.
9.1.3 Когато се изисква инертиране или
уплътняване на товарни танкове:
1. Адекватно захранване с инертен газ,
използван за пълнене и разтоварване на товарните танкове, трябва да се извършва или
да се произвежда на борда, освен ако не е
налице доставка от брега. Освен това на кораба трябва да има достатъчно инертен газ,
който да компенсира нормалните загуби по
време на транспортирането.
2. Системата за инертен газ на борда на
кораба трябва да може да поддържа налягане поне 0,007 MPa gauge в системата, която
определя вместимостта по всяко време. В
допълнение системата за инертен газ не трябва да повишава налягането в товарния танк
над показателите, настроени на предпазния
вентил на танка.
3. Когато се използва уплътнение, подобни
мерки за доставяне на уплътнение трябва да
бъдат направени, както се изисква за инертния
газ в 9.1.3.1 и 9.1.3.2.
4. Трябва да се осигурят средства за наблюдение на празните пространствата, съдържащи газ, за да се гарантира, че се поддържа
правилната атмосфера.
5. Устройства за инертиране или поставяне
на уплътнение или и двете, когато се използват с възпламеними товари, трябва да бъдат
такива, че да сведат до минимум създаването
на статично електричество по време на приемането на инертиращата среда.
9.1.4 Когато се използва сушене и се използва сух азот като среда, трябва да бъдат
направени устройства за снабдяването със
сухия агент, подобни на тези, изисквани в
9.1.3. Когато сухите агенти се използват като
среда за сушене на всички отвори за подаване
на въздух към танка, трябва да се превозва
достатъчно среда за сушене за продължителността на пътуването, като се вземат предвид
дневните температурни граници и очакваната
влажност.
9.2 Условия за контрол на околната среда
за отделни продукти
Необходимите видове контрол на околната
среда за някои продукти са показани в колона
„h“ в таблицата на Глава 17.
Г Л А В А
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
10.1 Общи положения
10.1.1 Разпоредбите на тази глава се прилагат за кораби, превозващи товари, които по
своята същност или поради тяхната реакция
с други вещества са запалими или корозивни
за електрическото оборудване и трябва да се
прилагат заедно с приложимите електрически
изисквания, посочени в Част D, Глава II-1 от
измененията на SOLAS от 1983 г.
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10.1.2.1 Електрическите инсталации трябва
да са такива, че да минимизират риска от
пожар и експлозия от запалими продукти.
10.1.2.2 Когато специфичният товар може
да повреди материалите, които обикновено
се използват в електрическите апарати, трябва да се обърне необходимото внимание на
специфичните характеристики на избраните
материали за проводници, изолация, метални
части и т.н. Доколкото е необходимо, тези
компоненти трябва да бъдат защитени, за да
се предотврати контакт с газове или пари,
които могат да бъдат открити.
10.1.3 Администрацията трябва да предприеме необходимите стъпки, за да осигури
еднозначност при изпълнението и прилагането
на разпоредбите на настоящата глава по отношение на електрическите инсталации.
10.1.4 Електрическото оборудване, кабелите и електрическите жици не трябва да се
инсталират на опасните места, освен ако не
съответстват на стандарти не по-низши от тези,
приемливи за Организацията. Въпреки това за
местоположения, които не са покрити от такива
стандарти, електрическо оборудване, кабели и
електрически жици, които не съответстват на
стандартите, могат да бъдат инсталирани на
опасни места въз основа на оценка на риска,
който е задоволителен за Администрацията,
за да се подсигури еквивалентно ниво на безопасност.
10.1.5 Когато електрическото оборудване е инсталирано на опасни места, както е
разрешено в настоящата глава, то трябва да
бъде задоволително за Администрацията и
сертифицирано от съответните органи, признати от Администрацията за експлоатация
в съответната запалима атмосфера, както е
посочено в колона „i“ в таблицата на Глава 17.
10.1.6. За указания се дава индикация, ако
точката на възпламеняване на дадено вещество
надвишава 60 °C. В случай на нагрят товар
може да се наложи да се установят условия
за превоз и да се прилагат изискванията за
товари, имащи точка на възпламеняване,
ненадвишаваща 60 °C.
10.2 Заземяване
Независимите товарни танкове трябва да
бъдат електрически свързани към корпуса.
Всички сглобени връзки на тръбопроводи за
товари и шлангове трябва да бъдат електрически заземени.
10.4 Електрически изисквания, на които
трябва да отговарят отделните продукти
Елек т рическ ите изиск вани я, на кои то
трябва да отговарят отделните продукти, са
показани в колона „i“ в таблицата на Глава 17.
Г Л А В А

1 1

ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА И ПОЖАРОГАСЕНЕ
11.1 Приложение
11.1.1 Изискванията за танкери, посочени
в Глава II-2 на SOLAS, трябва да се прилагат
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за корабите, попадащи в обхвата на Кодекса,
независимо от тонажа, включително за кораби с бруто тонаж, по-малък от 500 тона, с
изключение на:
1. Правила 4.5.5, 10.8 и 10.9, които не трябва
да се прилагат;
2. Правило 4.5.1.2 (т.е. изискванията за
местоположение на контролната станция,
свързана с основния товар), което не е необходимо да се прилага;
3. Правила 10.2, 10.4 и 10.5 трябва да се
прилагат, тъй както те биха се прилагали за
товарни танкове с бруто тонаж от 2000 тона
и повече;
4. Разпоредбите на 11.3 трябва да се прилагат вместо Правило 10.8; и
5. Разпоредбите на 11.2 трябва да се прилагат вместо Правило 10.9.
11.1.2 Независимо от разпоредбите на
11.1.1 корабите, които превозват единствено
продукти, които не са запалими (вписване NF
в колона „i“ от таблицата за минималните
изисквания), не е необходимо да отговарят на
изискванията за танкери, посочени в Глава
II-2 на SOLAS, при условие че отговарят на
изискванията за товарни кораби, посочени в
тази глава, с изключение на това, че Правило
10.7 не е необходимо да се прилага за такива
кораби и Правила 11.2 и 11.3, посочени подолу също.
11.1.3 За корабите, които единствено превозват продукти с точка на възпламеняване
60 °C и повече (да се впише „Да“ в колона „i“
от таблицата за минималните изисквания),
изискванията на SOLAS Глава II-2 могат да
се прилагат, както е посочено в Правило
II-2/1.6.4, вместо разпоредбите на тази глава.
11.2 Товарни помпени отделения
11.2.1 Товарното помпено отделение на
всеки кораб трябва да бъде снабдено с фиксирана пожарогасителна система с въглероден диоксид, както е посочено в Правило
II-2/10.9.1.1 на SOLAS. При проверките трябва
да се предупреждава, че системата трябва да
се използва само за гасене на пожар, а не за
инертни цели, поради опасност от електростатично запалване. Алармите, посочени в
Правило II-2/10.9.1.1.1 на SOLAS, трябва да
бъдат безопасни за използване при наличието
на смес от запалими пари и въздух в помещението на товара. За целите на това изискване
трябва да се предвиди система за гасене, която
би била подходяща за машинните отделения.
Въпреки това количеството газ, което се
превозва, трябва да бъде достатъчно, за да
се осигури количество свободен газ, равно на
45 % от брутния обем на товарното помпено
отделение, във всички случаи.
11.2.2 Товарните помпени отделения на
кораби, които са предназначени за превоз на
ограничен брой товари, трябва да бъдат защи-
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тени от подходяща пожарогасителна система,
одобрена от Администрацията.
11.2.3 Ако се превозват товари, които не
са подходящи за гасене с въглероден диоксид
или еквивалентно средство, товарното помпено отделение трябва да бъде защитено от
пожарогасителна система, състояща се или
от фиксирана водна струя под налягане, или
от пяна с висока експанзия. Международното
свидетелство за годност за превоз на опасни
химикали в наливно състояние трябва да
отразява това условно изискване.
11.3 Товарна зона
11.3.1 Всеки кораб трябва да бъде снабден
със система за фиксирана пяна, разположена
на палубата, в съответствие с изискванията
на 11.3.2 до 11.3.12.
11.3.2 Трябва да се доставя само един вид
концентрат на пяна и да е ефективен за максималния брой товари, които са предназначени
за превоз. За други товари, за които пяната
не е ефективна или несъвместима, трябва да
се предоставят допълнителни договорености,
удовлетворяващи Администрацията. Обикновена протеинова пяна не трябва да се използва.
11.3.3 Устройствата за осигуряване на пяна
трябва да са в състояние да предоставят пяна
върху цялата площ на палубите на товарните
танкове, както и във всеки товарен танк, чиято
палуба се счита за разрушена.
11.3.4 Системата за пяна на палубата трябва
да може да работи по прост и бърз начин.
Основната контролна станция, свързана със
системата, трябва да бъде подходящо разположена извън товарната зона в непосредствена
близост до помещенията за настаняване и
леснодостъпна и работеща в случай на пожар
в защитените зони.
11.3.5 Скоростта на снабдяване с разтвор
от пяна трябва да бъде не по-малка от найголямата от следните стойности:
1. 2 l/min на m 2 от площта на палубата на
товарните танкове, където площ на палубата
на товарните танкове означава максималната
ширина на кораба по отношение на общото
надлъжно разстояние на пространствата на
товарните танкове;
2. 20 l/min на m 2 от хоризонталната секционна площ на единичния танк с най-голяма
такава площ;
3. 10 l/min на m 2 от площта, защитена от
най-големия индикатор (датчик), като тази
зона е изцяло пред датчика, но не по-малко
от 1,250 l/min; за кораби с товароизместимост
по-малко от 4,000 тона минималният капацитет на датчика трябва да бъде задоволителен
за Администрацията.
11.3.6 Трябва да се осигури достатъчно
концентрация на пяна, за да има най-малко
30 min генериране на пяна, когато се използват
най-високите стойности на разтвора, посочени
в 11.3.5.1, 11.3.5.2 и 11.3.5.3.
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11.3.7 Пяна от фиксираната система за
пяна трябва да се подава с помощта на датчици и апликатори за пяна. Най-малко 50 %
от количеството пяна, изисквано съгласно
11.3.5.1 или 11.3.5.2, трябва да бъде доставено
от всеки датчик. Капацитетът на който и да
е датчик трябва да бъде най-малко 10 l/min
разтвор на пяна на m 2 от площта на палубата,
защитена от този датчик, като тази площ е
изцяло пред датчика. Такъв капацитет трябва
да бъде не по-малък от 1,250 l/min. За кораби с товароносимост по-малко от 4,000 тона
минималният капацитет на датчика трябва
да бъде задоволителен за Администрацията.
11.3.8 Разстоянието от датчика до найотдалечения край на защитената зона пред
този датчик трябва да бъде не повече от 75 %
от изхвърлянето, което предизвиква датчика
при условия на безветрие.
11.3.9 Датчикът и шлангът, които свързват
апликатора за пяна, трябва да бъдат разположени на левия и на десния борд в предната
част на кърмата или в помещенията за настаняване, които са обърнати към товарната зона.
11.3.10 Трябва да се осигурят апликатори за гъвкавост на действията по време на
операциите по пожарогасене и за покриване
на зоните, които се наблюдават от датчиците. Капацитетът на който и да е апликатор
трябва да бъде не по-малък от 400 l/min, а
изхвърлянето от апликатора при условия на
безветрие не трябва да е по-малко от 15 m.
Броят на предоставените апликатори за пяна
трябва да бъде не по-малък от четири. Броят
и разположението на основните отвори, от
които излиза пяната, трябва да бъдат такива,
че пяната от най-малко два апликатора да
може да бъде насочена към която и да е част
от площта на палубата на товарните танкове.
11.3.11 В основната част на системата за
пяна и противопожарната система трябва да
се осигурят клапани, когато това е неразделна част от системата за пяна на палубата,
непосредствено преди всяко позициониране
на датчика, за да се изолират повредените
участъци.
11.3.12 Експлоатацията на системата за
пяна, разположена на палубата при необходимата мощ нос т, т рябва да позвол ява
едновременното използване на необходимия
минимален брой водни струи при необходимия
натиск от противопожарната мрежа.
11.3.13 Корабите, предназначени за превоз
на ограничен брой товари, трябва да бъдат
защитени с алтернативни методи, които удовлетворяват Администрацията, когато те са
еднакво ефективни за съответните продукти,
които се превозват, както и системата за
пяна, разположена на палубата, необходима
за общото количество запалими товари.
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11.3.14 Подходящо преносимо пожарогасително оборудване за превозваните продукти
трябва да бъде осигурено и поддържано в
добро работно състояние.
11.3.15 Когато се транспортират запалими
товари, всички източници на запалване трябва
да бъдат изключени от опасните места, освен
ако такива източници са в съответствие с 10.1.4.
11.3.16 Корабите, оборудвани с механизми
за товарене и разтоварване на носа или на
кърмата, трябва да бъдат снабдени с един
допълнителен датчик за пяна, отговарящ
на изискванията на точка 11.3.7, и с един
допълнителен апликатор, отговарящ на изискванията на точка 11.3.10. Допълнителният
датчик трябва да бъде разположен за защита
на операциите (дейностите) по товарене и
разтоварване при носа или кърмата. Площ
та на товарната линия напред или назад в
товарната зона трябва да бъде защитена от
гореспоменатия апликатор.
11.4 Специални изисквания
Всички средства за гасене на пожар, определени като ефективни за всеки продукт, са
изброени в колона „l“ в таблицата на Глава 17.
Г Л А В А

1 2

МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ В ТОВАРНАТА
ЗОНА
За корабите, за които се прилага Кодексът,
изискванията на настоящата глава заменят
изискванията на Правила II-2/4.5.2.6 и 4.5.4
от SOLAS.
Въпреки това за продукти, посочени в
параграфи 11.1.2 и 11.1.3, с изключение на киселини и продукти, за които параграф 15.17 се
прилага, Правила II-2/4.5.2.6 и 4.5.4 от SOLAS
могат да се прилагат вместо разпоредбите на
тази глава.
12.1 Пространства, които се посещават в
нормални условия по време на дейностите,
свързани с обработка на товара
12.1.1 Товарните помпени отделени я и
другите затворени пространства, които съдържат оборудване за обработка на товара,
и подобни помещения, в които се извършва
работа по товара, трябва да бъдат оборудвани
с механични вентилационни системи, които
могат да се управляват отвън.
12.1.2 Трябва да се предвидят условия за
проветряване на тези пространства, преди да
се влезе в отделението и да се работи с оборудването, и да се постави предупредително
съобщение, което подсказва използването на
такава вентилация. Като това предупредително
съобщение трябва да бъде извън отделението.
12.1.3 Механичните вентилационни входове
и изходи трябва да бъдат разположени, така
че да осигуряват достатъчно движение на
въздуха през пространството, за да се избегне натрупването на токсични или запалими
изпарения или и двете (като се вземе предвид
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плътността на техните пари) и да се осигури
достатъчен кислород за осигуряване на безопасна работна среда, но в никакъв случай
не трябва вентилационната система да има
капацитет, по-малък от 30 смени на въздуха
на час, въз основа на общия обем на пространството. За някои продукти повишените
нива на вентилация за товарните помещения
са предписани в 15.17.
12.1.4 Вентилационните системи трябва да
бъдат постоянни и нормално да са от типа
на извличане. Трябва да е възможно извличане отгоре и отдолу на подовите плочи. В
помещенията, в които се намират двигатели,
задвижващи товарни помпи, вентилацията
трябва да бъде с положително налягане.
12.1.5 Вентилационните канали за отвеждане на обработените газове от помещенията в
товарната зона трябва да се изхвърлят нагоре
на места, разположени най-малко на 10 m
в хоризонтална посока от вентилационните
отвори и отворите към помещенията за настаняване, обслужване и машинните отделения,
контролните станции и другите пространства
извън товарната зона.
12.1.6 Вентилационните отвори трябва да са
разположени така, че да се сведе до минимум
възможността за рециклиране на опасни изпарения от който и да е вентилационен отвор.
12.1.7 Вентилационните канали не трябва
да минават през помещения за настаняване,
обслужване и машинни отделения или други
подобни помещения.
12.1.8 Задвижващите вентилатори на електрическите мотори трябва да се поставят
извън вентилационните канали, ако е предвиден превоз на запалими продукти. Вентилаторите и вентилационните канали, които
служат само като вентилатори, за опасните
места, посочени в Глава 10, трябва да бъдат
от конструкция, която не предизвиква искри
и е дефинирана като:
1. работни колела (импелери) и корпус
(кожух) от неметална конструкция, като се
обръща необходимото внимание на елиминирането на статичното електричество;
2. работни колела (импелери) и корпус
(кожух) от цветни материали;
3. работни колела (импелери) и корпус
(кожух) от аустенитна неръждаема стомана; и
4. работни колела (импелери) и корпус
(кожух) с не повече от 13 mm проекция на
накрайника.
Всяка комбинация от алуминий или магнезиева сплав във вид на фиксиран или въртящ
се компонент и фиксиран или въртящ се компонент от желязо, независимо от проекцията
на накрайника, се счита за опасност, която
може да бъде предизвикана от наличието на
искри и не трябва да се използва на тези места.
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12.1.9 За всеки тип вентилатор на борда
трябва да се осигурят достатъчни резервни
части, изисквани от тази глава.
12.1.10 На външните отвори на вентилационните канали трябва да се монтират защитни
екрани, които да имат квадратни отвори с
размери не повече от 13 mm.
12.2 Помпени отделения и други затворени
пространства, които обикновено се посещават
Помпени отделения и други затворени
пространства, които обикновено се посещават
и не са обхванати от 12.1.1, трябва да бъдат
обору двани с механи чни вен т и лац ионни
системи, които могат да се управляват отвън
и да отговарят на изискванията на 12.1.3. С
изключение на това, че капацитетът не трябва
да бъде по-малко от 20 смени на въздуха на
час въз основа на общия обем на пространството. Трябва да се предвидят условия за
проветряване на тези пространства преди
влизането в тях.
12.3 Пространства, които обикновено не
се посещават
Двойните дъна, кофердамите, тунелните
килове, тунелите за тръби, пространствата,
използвани като хамбари, и другите пространства, където може да се събира товар,
трябва да могат да бъдат вентилирани, за да
се осигури безопасна среда, когато е необходимо влизането в тези помещения. Когато за
такива помещения не е предвидена постоянна
вентилационна система, трябва да се осигурят одобрени средства във вид на преносима
механична вентилация. Когато е необходимо,
поради разположението на пространствата,
например пространства, използвани като
хамбари, основният тръбопровод за такава
вентилация трябва да се монтира за постоянно. За постоянните инсталации трябва да
се осигури капацитет от 8 въздушни смени
на час, а за преносими системи – капацитет
от 16 въздушни смени на час. Вентилаторите
или компресорите трябва да са на отделно
място (да не са свързани със) от отворите за
достъп на персонала и да отговарят на 12.1.8.
Г Л А В А

1 3

КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ
13.1 Измерване
13.1.1 Товарните танкове трябва да бъдат
снабдени с един от следните видове измервателни уреди:
1. Open device (Отворено устройство) – което служи за използване на отвор в танковете
и може да изложи измервателния уред на
влиянието на товара или неговите изпарения.
Пример за това е улидж отворът.
2. Restricted device (Ограничено устройство) – което прониква в танка и което, когато се използва, позволява малко количество
парни или течни товари да се изложат на
атмосферни влияния. Когато не се използва,
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устройството е напълно затворено. Дизайнът
трябва да гарантира, че при отваряне на устройството не може да има опасно изтичане
от съдържанието на танка (течност или спрей).
3. Closed device (Затворено устройство) – което прониква в танка, но е част от затворена
система и запазва съдържанието на танка непокътнато. Примери за това са системите тип
„флоат“, електронна сонда, магнитна сонда и
защитно стъкло за наблюдение. Алтернативно
може да се използва индиректно устройство,
което не прониква в корпуса на танка и което е независимо от танка. Примери за това
са претеглянето на товара, разходомерът на
тръби.
13.1.2 Измервателните устройства трябва да
бъдат независими от оборудването, изисквано
съгласно 15.19.
13.1.3 Откритото измерване и ограниченото измерване трябва да бъдат разрешени
само когато:
1. отвореното вентилиране се допуска съгласно Кодекса; или
2. са предвидени средства за облекчаване
на налягането на танка, преди да започне
измерването.
13.1.4 Видовете измервания за отделни
продукти са показани в колона „h“ в таблицата на Глава 17.
13.2 Откриване наличието на пара (изпарения)
13.2.1 Корабите, превозващи токсични или
запалими продукти или и двете, трябва да бъдат оборудвани с най-малко два инструмента,
проектирани и калибрирани за изпитване на
въпросните изпарения. Ако такива инструменти не могат да послужат за тестване както за
токсични концентрации, така и за запалими
концентрации, трябва да бъдат осигурени два
отделни комплекта инструменти.
13.2.2 Инструментите за откриване на
изпарения могат да бъдат преносими или
постоянно прикрепени. Ако е инсталирана
фиксирана система, трябва да се осигури поне
един преносим инструмент.
13.2.3. Когато не е налице оборудване за
токсично откриване на наличието на пара за
някои продукти, а за тях се изисква такова
откриване на наличието на пара, както е посочено в колона „k“ в таблицата на Глава 17,
Администрацията може да освободи кораба
от това изискване, при условие че се направи подходящо вписване в Международното
свидетелство за годност за превоз на опасни
химикали в наливно състояние. При предоставянето на такова освобождаване Администрацията трябва да отчете необходимостта
от наличието на допълнителен въздух, който
служи за дишане, и да направи вписване в
Международното свидетелство за годност за
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превоз на опасни химикали в наливно състояние, като се обърне внимание на разпоредбите
на 14.2.4 и 16.4.2.2.
13.2.4 Изискванията за откриване наличието
на пара за отделни продукти са показани в
колона „k“ в таблицата на Глава 17.
Г Л А В А

1 4

ЗАЩИТА НА ПЕРСОНАЛА
14.1 Защитно оборудване
14.1.1 За защита на членовете на екипажа, които извършват операции по товарене
и разтоварване, корабът трябва да има на
борда подходящо оборудване, състоящо се
от големи престилки, специални ръкавици с
дълги ръкави, подходящи обувки, работнически комбинезони от химически устойчив
материал и плътно прилепващи очила или
защитни устройства за лицето, или и двете.
Защитното облекло и оборудване трябва да
покриват цялата кожа, така че никоя част от
тялото да не остава незащитена.
14.1.2 Работното облек ло и защитното
оборудване трябва да се съхраняват на лесно
достъпни места и в специални шкафове. Такова оборудване не трябва да се съхранява в
помещения за настаняване, с изключение на
ново неизползвано оборудване и оборудване,
което не е било използвано, откакто е било
подложено на пълно почистване. Администрацията обаче може да одобри помещения
за съхранение на такова оборудване в помещенията за настаняване, ако те са отделени
по подходящ начин от пространствата за
настаняване, като кабини, коридори, трапезарии, бани и др.
14.1.3 Защитната екипировка трябва да се
използва при всяка операция, която може да
създаде опасност за персонала.
14.2 Оборудване, свързано с безопасността
14.2.1 Корабите, превозващи товари, за
които 15.12, 15.12.1 или 15.12.3 са изброени в
колона „o“ в таблицата на Глава 17, трябва
да имат на борда достатъчно, но не по-малко от три пълни комплекта оборудване за
безопасност, които да дават възможност на
персонала да влиза в отделения, пълни с газ,
и да работи там за поне 20 минути. Такова
оборудване трябва да бъде в допълнение към
това, което се изисква от Правило II-2/10.10
от SOLAS.
14.2.2 Един пълен комплект оборудване за
безопасност трябва да се състои от:
1. един отделен апарат за дишане (който
не използва съхраняван кислород);
2. защитно облекло, ботуши, ръкавици и
плътно прилепващи очила;
3. огнеупорно въже, изстрелвано с ракета
от брега към кораба, който е в опасност, с
брониран пояс, устойчив на превозваните
товари; и
4. лампа, устойчива на експлозии.

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

14.2.3 За оборудването за безопасност, изисквано съгласно 14.2.1, всички кораби трябва
да носят следното, или:
1. един набор от напълно заредени резервни
бутилки с въздух за всеки дихателен апарат;
2. специален въздушен компресор, подходящ за захранване на въздух под високо
налягане с необходимата чистота;
3. зареждащ се тръбопровод, способен да
захрани достатъчно бутилки за въздух, като
резервен дихателен апарат; или
4. напълно заредени резервни бутилки с
въздух с общ свободен въздушен капацитет
от най-малко 6,000 l за всеки дихателен апарат на борда, надвишаващи изискванията на
Правило II-2/10.10 от SOLAS.
14.2.4 Товарното помпено отделение на
кораби, които превозват товар, предмет на
изискванията на 15.18, или товарите, за които
съгласно колона „k“ в таблицата на Глава 17 се
изисква оборудване за откриване на токсични
изпарения, но такова не е на разположение,
трябва да има или:
1. система с ниско налягане с връзки към
шланга, подходяща за използване с дихателния
апарат, изискван съгласно 14.2.1; тази система
трябва да осигури достатъчен капацитет на
въздух под високо налягане, за да достави
през устройства за намаляване на налягането достатъчно въздух под ниско налягане,
който да позволи на двама мъже да работят
в газовоопасно пространство в продължение
на поне 1 час, без да използват въздушните
бутилки на апаратите за дишане; трябва да
се осигурят средства за презареж дане на
фиксираните бутилки с въздух и бутилките с
въздух на дихателните апарати от специален
въздушен компресор, подходящ за подаване
на въздух под високо налягане с необходимата
чистота; или
2. еквивалентно количество резервен бутилиран въздух вместо въздушната линия с
ниско налягане.
14.2.5 Най-малко един набор от предпазни
средства, изисквани съгласно 14.2.2, трябва да се съхранява в подходящо маркиран
шкаф на леснодостъпно място в близост до
товарното помпено отделение. Другите комплекти оборудване за безопасност трябва да
се съхраняват на подходящи, ясно маркирани
и леснодостъпни места.
14.2.6 Апаратът за дишане трябва да бъде
инспектиран най-малко веднъж месечно от
отговорен служител, а инспекцията, записана
в дневника на кораба. Оборудването трябва
да бъде инспектирано и изпитано от експерт
най-малко веднъж годишно.
14.3 Оборудване за спешни случаи
14.3.1 Корабите, превозващи товари, за
които „Да“ е посочено в колона „n“ на Глава
17, трябва да бъдат снабдени с подходяща
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респираторна и очна защита, достатъчна за
всяко лице на борда в случай на авария (изход
при спешни случаи), при следните условия:
1. респираторна защита от филтърен тип
не се приема;
2. отделният дихателен апарат трябва да има
нормално време на обслужване от 15 минути;
3. респираторната защита в слу чай на
авария (изход при спешни случаи) не трябва
да се използва за противопожарни цели или
за обработка на товари и трябва да бъде маркирана по съответния начин.
14.3.2 Корабът трябва да има на борда
медицинско оборудване за оказване на първа
помощ, включително оборудване за кислородна реанимация и антидоти за превозваните
товари, въз основа на насоките, разпространени от Организацията.
14.3.3 Носилка, която е подходяща за повдигане на пострадалия от помещения като
товарното помпено отделение, трябва да бъде
поставена на леснодостъпно място.
14.3.4 Подходящо маркирани душове за
дегазация и течност за промиване на очите
трябва да са разположени на палубата на
удобни места. Душовете и течността за промиване на очите трябва да могат да работят
при всички условия на околната среда.
Г Л А В А

1 5

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
15.1 Общи положения
15.1.1 Разпоредбите на тази глава се прилагат, когато се прави конкретно позоваване
в колона „о“ в таблицата на Глава 17. Тези
изисквания допълват общите изисквания на
Кодекса.
15.2 Разтвор на амониев нитрат (93 % или
по-малко)
15.2.1 Разтворът на амониев нитрат трябва
да съдържа най-малко 7 % вода от теглото си.
Киселинността (рН) на товара, разредена с 10
водни части към 1 част от товара от теглото,
трябва да бъде между 5,0 и 7,0. Разтворът не
трябва да съдържа повече от 10 ppm хлорни
йони, 10 ppm железни йони и не трябва да
съдържа други замърсители.
15.2.2 Танковете и оборудването за разтвор
на амониев нитрат трябва да са независими от
танковете и оборудването, съдържащи други
товари или горими продукти. Оборудването,
което може, докато е в работно състояние или
когато е с дефекти, да изпуска горими продукти
в товара (например смазочни материали), не
трябва да се използва. Танковете не трябва да
се използват под баласт с морска вода.
15.2.3 Освен ако не е изрично одобрено
от Администрацията, разтворите на амониев
нитрат не трябва да се транспортират в танкове, които преди това са съдържали други
товари, освен ако танковете и свързаното с тях
оборудване не са били почистени по начин,
удовлетворяващ Администрацията.
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15.2.4 Температ у рата на топлообмен в
средата в отоплителната система на танка не
трябва да превишава 160 °C. Отоплителната
система трябва да бъде снабдена със система
за управление, която да поддържа товара при
средна температура в наливно състояние от
140 °C. Трябва да се осигурят аларми, които
реагират на висока температура от 145 °C
и 150 °C, и аларма, която реагира на ниска
температура от 125 °C. Когато температурата
на топлообмен в средата надвишава 160 °C,
трябва също да има аларма. Алармите, които
реагират на температурните промени, и уредите за контрол трябва да бъдат разположени
на щурманския мостик.
15.2.5 Ако средната температура на товара
в наливно състояние достигне 145 °C, проба
от товара трябва да бъде разредена с 10 части
дестилирана или деминерализирана вода към
1 част от теглото на товара. Киселинността
(рН) трябва да бъде определена чрез индикаторна хартия с тесен диапазон или стик.
След това трябва да се правят измервания на
киселинността (рН) на всеки 24 часа. Ако се
установи, че киселинността (рН) е под 4,2,
амонячният газ трябва да бъде инжектиран
в товара, докато не достигне киселинност
(рН) от 5,0.
15.2.6 Трябва да се предвиди фиксирана
инсталация за впръскване на амонячен газ
в товара. Средствата, с които се контролира
тази система, трябва да се намират на щурманския мостик. За тази цел на борда трябва
да има 300 кг амоняк на 1000 тона разтвор
на амониев нитрат.
15.2.7 Товарните помпи трябва да са от
центробежен тип с дълбоки шахти или от
центробежен тип с водни уплътнения.
15.2.8 Вентилационните тръби трябва да
бъдат снабдени с одобрени капаци, устойчиви
на атмосферните условия, за да се предотврати запушването. Такива капаци, устойчиви
на атмосферните условия, трябва да бъдат
достъпни за проверка и почистване.
15.2.9 Работата, която се извършва при
висока температу ра по танковете, тръбопроводите и оборудването, които са били в
контакт с разтвор на амониев нитрат, трябва
да се осъществява само след отстраняване на
всички следи от него както вътре, така и извън
танковете, тръбопроводите и оборудването.
15.3 Въглероден дисулфид
Въглероден дисулфид може да бъде превозван или под водна подложка (възглавница),
или под подходяща подложка (възглавница)
от инертен газ, както е посочена в следните
параграфи.
Превоз под водна подложка (възглавница)
15.3.1 Трябва да се осигури средство за
поддържане на водна подложка (възглавница)
в товарния танк по време на товарене, разтоварване и транзит. В допълнение подложка
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(възглавница) от инертен газ трябва да се
поддържа в незапълненото пространство по
време на транзита.
15.3.2 Всички отвори трябва да са в горната
част на танка над палубата.
15.3.3 Товарните линии трябва да завършват
близо до дъното на танка.
15.3.4 Трябва да се предвиди стандартно
незапълнено пространство за аварийно измерване на водни дълбочини.
15.3.5 Товарните тръбопроводи и вентилационните линии трябва да бъдат независими
от тръбопроводите и вентилационните линии,
използвани за други товари.
15.3.6 Помпите могат да се използват за
разтоварване на товари, при условие че са от
дълбоководен или хидравлично задвижван
потопяем вид. Средствата за задвижване на
дълбоководна помпа не трябва да представляват източник на запалване за въглероден
дисулфид и не трябва да използват оборудване,
което може да надвишава температура от 80 °C.
15.3.7 Ако се използва помпа за разтоварване на товари, тя трябва да бъде вкарана през
цилиндрична шахта, простираща се от горната
част на танка до точка близо до дъното на
танка. В този кладенец трябва да се образува
водна подложка (възглавница), преди да се
опита да се извади помпата, освен ако танкът
не е сертифициран като несъдържащ газ.
15.3.8 Изместването чрез вода или инертен
газ може да се използва за разтоварване на
товара, при условие че товарната система е
проектирана за очакваното налягане и температура.
15.3.9 Предпазните изпускателни клапани
трябва да бъдат от неръждаема стомана.
15.3.10 Поради ниската си температура на
запалване и близките разстояния, необходими
за спиране разпространението на пламъка, в
опасните места са разрешени само системи и
вериги (мрежи), които са безопасни в своята
същност.
Превоз под подходяща подложка (възглавница)
от инертен газ
15.3.11 Въглеродният сулфид трябва да се
превозва в независими танкове с проектно
налягане не по-малко от 0,06 МРа gauge.
15.3.12 Всички отвори трябва да са разположени в горната част на танка над палубата.
15.3.13 Уплътненията, използвани в системата за обем (вместимост), трябва да са от
материал, който не реагира или се разтваря
във въглероден дисулфид.
15.3.14 Резбовани съединения не трябва да
се разрешават в товарната системата за обем,
включително и парните линии.
15.3.15 Преди натоварването танковете
трябва да се инертират с подходящ инертен
газ, докато нивото на кислорода не достигне
2 % по обем или по-ниско. Трябва да се осигурят средства за автоматично поддържане
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на положително налягане в танка, като се
използва подходящ инертен газ по време на
товарене, транспортиране и разтоварване.
Системата трябва да може да поддържа това
положително налягане между 0,01 и 0,02 МРа
и да бъде дистанционно проследявана и оборудвана с аларми за над/под това налягане.
15.3.16. Трюмовите пространства около
независим танк, който превозва въглероден
дисулфид, трябва да се инертират с подходящ
инертен газ, докато нивото на кислорода достигне 2 % или по-малко. Трябва да бъдат осигурени средства за наблюдение и поддържане
на това състояние по време на пътуването.
Трябва също така да бъдат осигурени средства
за вземане на проби от тези помещения за
наличието на пара от въглероден дисулфид.
15.3.17 Въглеродният сулфид трябва да
се натоварва, транспортира и изхвърля по
такъв начин, че да не настъпва вентилация
в атмосферата. Ако изпарения на въглероден
дисулфид се връщат към брега в момента на
натоварването или към кораба по време на
разтоварването, то системата за връщане на
парите трябва да бъде независима от всички
други системи за обем (вместимост).
15.3.18 Въглеродният сулфид трябва да се
изхвърля само чрез потопяеми дълбоководни помпи или чрез подходящо изместване
с инертен газ. Потопяемите дълбоководни
помпи трябва да работят по начин, който
предотвратява натрупването на топлина в
помпата. Помпата трябва също така да е оборудвана с температурен датчик с дистанционно
отчитане в корпуса на помпата и аларма в
контролната зала на товара. Алармата трябва
да бъде настроена на 80 °С. Помпата също
така трябва да бъде снабдена с автоматично
изключващо устройство, което да се активира,
ако налягането в танка пада под атмосферното
налягане по време на разтоварването.
15.3.19 Не трябва да се допуска навлизането
на въздух в товарния танк, товарната помпа
или линиите, докато в системата се съдържа
въглероден дисулфид.
15.3.20 Не трябва да се извършва никакво
друго обработване на товари, почистване на
танкове или дебаластиране, едновременно с
натоварването или разтоварването на въглероден дисулфид.
15.3.21 Система за пръскане с вода с достатъчен капацитет трябва да бъде осигурена, за
да бъде ефективно покрита зоната, обграждаща
товаро-разтоварния колектор, откритата тръба
на палубата, свързана с обработването на продукта, и куполите на танка. Разположението
на тръбопроводите и дюзите трябва да бъде
такова, че да осигури равномерна скорост
на разпределение от 10 l/m/min. Работата,
която се извършва дистанционно, трябва да
бъде организирана така, че дистанционното
пускане на помпи, захранващи системата за
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пръскане с вода, и дистанционното управление
на нормално затворени клапани в системата
да може да се извършват от подходящо място,
което е извън товарната зона, съседно на помещенията за настаняване, леснодостъпно и
управляемо в случай на пожар в защитените
зони. Системата за пръскане с вода трябва да
е в състояние да работи както локално, така
и дистанционно, а разположението трябва
да гарантира, че всеки разлят товар е измит.
Освен това маркучът за вода с натиск върху
дюзата, когато атмосферната температура позволява, трябва да бъде свързан така, че да е в
готовност за незабавно използване по време
на операциите по товарене и разтоварване.
15.3.22 Товарните танкове не трябва да са
повече от 98 % пълни с течност при референтната температура (R).
15.3.23 Максималният обем (V L) на товара,
който трябва да бъде натоварен в танка, е:

,
където:
V = обем на танка;
PR = плътност на товара при референтна
температура;
PL = плътност на товара при температура
на натоварване;
R = референтна температура.
15.3.24 Максималните допустими граници
на пълнене на танка за всеки товарен танк
трябва да се посочват за всяка температура
на натоварване, която може да се приложи,
и за приложимата максимална референтна
температура в одобрен от Администрацията
списък. Капитанът на кораба съхранява постоянно на борда копие от списъка.
15.3.25 Зоните на откритата палуба или
полузатворените пространства на откритата
палуба в рамките на три метра от изхода
на танка, изхода за газ или пари, фланец за
товарен тръбопровод или товарен вентил на
танк, сертифициран да превозва въглероден
дисулфид, трябва да отговарят на изискванията
за електрическо оборудване, определени за
въглероден дисулфид в колона „i“ на Глава 17.
Също така в рамките на определената зона не
се разрешават други източници на топлина,
като например паропроводи с температура на
повърхността, по-висока от 80 °C.
15.3.26 Трябва да се осигурят средства
за незапълнената част от обема на танка и
вземане на проби от товара, без да се отваря
танкът или да се нарушава положителната
подходяща подложка от инертен газ.
15.3.27 Продуктът трябва да се транспортира
само в съответствие с план за обработка на
товари, одобрен от Администрацията. Плановете за обработка на товари трябва да показват цялата система за товарни тръбопроводи.
Копие от одобрения план за обработка на
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товара трябва да се намира на борда. Международното свидетелство за годност за превоз
на химикали в наливно състояние трябва да
бъде одобрено, така че да включва препратка
към одобрения план за обработка на товари.
15.4 Диетилов етер
15.4.1 Освен ако не са инертирани, то трябва
да бъде предвидена естествена вентилация
за кухините (празните пространства) около
товарните танкове, докато плавателният съд
е в ход. Ако е инсталирана механична вентилационна система, всички вентилатори трябва
да са с конструкция, която не създава искри.
Механичното вентилационно оборудване не
трябва да се намира в празните пространства
около товарните танкове.
15.4.2 Настройките на предпазните клапани
не трябва да са по-малки от 0,02 MPa gauge
за gravity tank.
15.4.3 Изместването с инертен газ може
да се използва за разтоварване на товари от
танкове под налягане, при условие че товарната система е проектирана за очакваното
налягане.
15.4.4 Предвид опасността от пожар трябва
да се вземат мерки за избягване на източника
на запалване или генериране на топлина, или
и двете в товарната зона.
15.4.5 Може да се използват помпи за
разтоварване на товари, при условие че те са
от тип, създаден да избягва налягането на
течността срещу уплътнението на вала, или
са от хидравлично задвижван потопяем тип
и са подходящи за използване с товара.
15.4.6 Трябва да се предвиди средство за
поддържане на подложката (възглавницата)
за инертен газ в товарния танк по време на
товаренето, разтоварването и транзита.
15.5 Разтвори на водороден пероксид над
60 %, но не над 70 %
15.5.1 Разтвори на водороден пероксид над
60 %, но не над 70 % по обем
15.5.1.1 Разтворите на водороден пероксид
над 60 %, но не над 70 % по обем трябва да
се превозват само на специални кораби, като
заедно с тях не трябва да се превозват други
товари.
15.5.1.2 Товарните танкове и свързаното с
тях оборудване трябва да бъдат или от чист
алуминий (99,5 %), или от твърда неръждаема
стомана (304L, 316, 316L или 316Ti) и да бъдат
пасивирани в съответствие с одобрените процедури. Алуминият не трябва да се използва
за тръбопроводи на палубата. Всички неметални строителни материали за системата
за измерване на обема не трябва да бъдат
атакувани нито от водороден пероксид, нито
да допринасят за разлагането му.
15.5.1.3 Помпените отделения не трябва
да се използват за операции по прехвърляне
на товари.
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15.5.1.4 Товарните танкове трябва да бъдат
разделени чрез кофердами от танковете, в
които се съхранява масло, или всяко друго
п рост ранст во, съд ържащо запа лими и ли
взривни материали.
15.5.1.5 Танковете, предназначени за превоз на водороден пероксид, не трябва да се
използват под баласт с морска вода.
15.5.1.6 Температурните датчици трябва да
се монтират в горната и долната част на танка.
Дистанционните отчитания на температурата и непрекъснатото наблюдение трябва да
бъдат разположени на щурманския мостик.
Ако температурата в танковете се повиши
над 35 °C, на навигационния мостик трябва
да се задействат визуални и звукови аларми.
15.5.1.7 Фиксирани кислородни датчици
(или линии за вземане на проби от газове)
трябва да бъдат осигурени в празните пространства в близост до танковете, за да може
да се открие изтичане на товара в тези помещения. Дистанционно отчитане, непрекъснато
наблюдение (ако се използват линии за вземане
на проби от газове, интермитентното (периодичното) вземане на проби е задоволително)
и визуални и звукови аларми, подобни на тези
за температурните сензори, също трябва да
бъдат разположени на щурманския мостик.
Визуалните и звуковите аларми трябва да се
активират, ако концентрацията на кислород
в тези празни пространства надвишава 30 %
от обема. Два преносими кислородни датчика
трябва също да бъдат налични като резервни
системи.
15.5.1.8 Като предпазна мярка срещу неконтролирано разлагане трябва да бъде инсталирана система за разтоварване на товари, за
да се освободи товарът отвъд борда. Товарът
трябва да бъде изхвърлен, ако повишаването
на температурата на товара надвишава 2 °C
на час за период от 5 часа или когато температурата в танка надвишава 40 °C.
15.5.1.9 Вентилационните системи на товарния танк трябва да имат предпазни клапани за
налягане/вакуум за нормална контролирана
вентилация и разрушителни дискове или подобно устройство за аварийна вентилация, ако
налягането в танка се повиши бързо в резултат
на неконтролирано разлагане. Разрушителните
дискове трябва да бъдат оразмерени на базата
на проектното налягане на танка, размера
на танка и очакваната степен на разлагане.
15.5.1.10 Трябва да се предвиди фиксирана
система за пръскане с вода за разреждане и измиване на концентриран разтвор на водороден
пероксид, излят на палубата. Повърхностите,
обхванати от водното разпръскване, трябва да
включват свързванията на колектора/шланга и
горните части на танковете, предназначени за
пренасяне на разтвори на водороден пероксид.
Минималната степен на приложение трябва
да отговаря на следните критерии:
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1. Продуктът трябва да бъде разреден от
първоначалната концентрация до 35 % от
теглото в рамките на 5 минути от разливане
на течността.
2. Скоростта и предполагаемият размер
на разливане на течност трябва да се основават на максималните очаквани скорости
на натоварване и разтоварване, времето, необходимо за спиране на потока от товари в
случай на препълване на танка или повреда
на тръбопровод/шланг, и времето, необходимо за започване използването на вода за
разреждане при включване (задействане) на
мястото за контрол на товарите или на навигационния мост.
15.5.1.11 Трябва да се превозват само тези
разтвори на водороден пероксид, които имат
максимална степен на декомпозиция от 1 %
на година при 25 °C. Сертифицирането от
изпращача, че продуктът отговаря на този
стандарт, трябва да бъде представено на капитана и съхранявано на борда. Технически
представител на производителя трябва да
бъде на борда, за да наблюдава операциите
по прехвърляне и да има способността да
тества стабилността на пероксида. Той трябва
да удостовери пред капитана, че товарът е
натоварен в стабилно състояние.
15.5.1.12 За всеки член на екипажа, участващ
в операциите по прехвърляне на товари, трябва
да се осигури предпазно облекло, устойчиво
на разтвори на водороден пероксид. Защитните облекла трябва да включват незапалими
комбинезони, подходящи ръкавици, ботуши и
очила (средства за защита за очите).
15.5.2 Разтвори на водороден пероксид над
8 %, но не повече от 60 % по маса
15.5.2.1 Обшивката на корпуса на кораба
не трябва да създава граници на танковете,
съдържащи този продукт.
15.5.2.2 Водородният пероксид трябва да
се превозва в танкове, които са щателно и
ефективно почистени от всички следи от
предишни товари и техните пари или баласт.
Процедурите за проверка, почистване, пасивиране и натоварване на танковете трябва да са
в съответствие с MSC/Circ.394. Свидетелство,
което посочва, че са спазени процедурите, които се съдържат в Циркуляра, трябва да бъде
на борда на кораба. Изискването за пасивиране
може да бъде отменено от Администрацията за вътрешни пратки на къси разстояния.
Особено внимание трябва да се отдели с цел
осигуряване на безопасното транспортиране
на водородния пероксид. В този смисъл:
1. Когато се пренася водороден пероксид,
не трябва да се превозват други товари едновременно.
2. Танковете, съдържащи водороден перок
сид, могат да се използват за други товари
след почистване в съответствие с процедурите,
описани в MSC/Circ.394.
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3. Проектирането трябва да осигури минимална вътрешна структура на танка, свободен
дренаж, безпрепятственост и възможност за
лесна визуална проверка.
15.5.2.3 Товарните танкове и свързаното с
тях оборудване трябва да бъдат или от чист
алуминий (99,5 %), или от твърда неръждаема
стомана от типове, подходящи за използване
с водороден пероксид (например 304, 304L,
316, 316L, 316Ti). Алуминият не трябва да
се използва за тръби на палубата. Всички
неметални строителни материали за системата за обем не трябва да бъдат атакувани с
водороден пероксид, нито да допринасят за
разлагането му.
15.5.2.4 Товарните танкове трябва да бъдат
разделени с кофердам от танковете за мазут
или всяко друго пространство, съдържащо материали, несъвместими с водороден пероксид.
15.5.2.5 Датчиците за температурата се
монтират в горната и долната част на танка.
Дистанционното отчитане на температурата
и непрекъснатото наблюдение се намират
на щурманския мостик. Ако температурата
в танка се повиши над 35 °C, на навигационния мостик се активират визуални и звукови
аларми.
15.5.2.6 Фиксирани монитори за кислород
(или линии за вземане на проби от газове)
трябва да бъдат осигурени в празните пространства, съседни на танковете, за откриване
на изтичане на товара в тези помещения.
Трябва да се отчита повишаването на запалимостта при увеличаването на количеството на кислород. Дистанционно отчитане,
непрекъснат мониторинг (ако се използват
линии за вземане на проби от газове, периодичното вземане на проби е задоволително) и
визуални и звукови аларми, подобни на тези
за температурните сензори, също трябва да
бъдат разположени на щурманския мостик.
Визуалните и звуковите аларми трябва да се
активират, ако концентрацията на кислород в
тези празни места надвишава 30 % от обема.
Два преносими монитора за кислород също
трябва да са налични като резервни системи.
15.5.2.7 Като предпазна мярка срещу неконтролирано разлагане трябва да бъде инсталирана система за изхвърляне на товара
зад борда. Товарът трябва да се изхвърля, ако
повишаването на температурата му надвишава
2 °C на час в продължение на 5 часа или когато температурата в танка надвишава 40 °C.
15.5.2.8 Системи те за вен т и ли ране на
танкове с филтрация трябва да са снабдени
с вентили под налягане/за освобождаване на
вакуум за нормално контролирано вентилиране и устройство за аварийно вентилиране,
ако налягането в танка се повиши бързо в
резултат на неконтролирано ниво на разлагане,
както е посочено в 15.5.2.7. Тези вентилационни системи трябва да бъдат проектирани по
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такъв начин, че да не може да навлезе морска
вода в товарния танк дори при тежки морски
условия. Аварийното вентилиране трябва да
бъде оразмерено на базата на проектното
налягане на танка и неговия размер.
15.5.2.9 Трябва да има фиксирана система
за пръскане с вода за разреждане и измиване
на концентриран разтвор, разлят на палубата.
Зоните, обхванати от системата за пръскане,
трябва да включват свързванията на колектори/маркучи и горната част на танковете,
предназначени за пренасяне на разтвори на
водороден пероксид. Минималната приложима норма трябва да отговаря на следните
критерии:
1. Продуктът се разрежда от първоначалната
концентрация до 35 % по маса до 5 минути
от разливането.
2. Скоростта и очакваният размер на разлива се изчисляват на база на максималните
очаквани скорости на товарене и разтоварване,
времето, необходимо за спиране на потока от
товар в случай на препълване на танка или
повреда в тръбопровода/маркуча, както и
времето, необходимо за започване добавянето
на водата с цел разреждане, на мястото за
контрол на товара или на навигационния мост.
15.5.2.10 Трябва да се използват само тези
разтвори на водороден пероксид, които имат
максимална скорост на разлагане от 1 % на
година при 25 °С. Сертифициране от изпращача, че продуктът отговаря на този стандарт,
трябва да бъде представено на капитана и съхранявано на борда. Технически представител
на производителя трябва да бъде на борда,
за да наблюдава операциите по прехвърляне
на товара и да има способността да тества
стабилността на водородния пероксид. Той
трябва да удостовери пред капитана, че товарът е бил натоварен в стабилно състояние.
15.5.2.11 За всеки член на екипажа, участващ в операциите по прехвърляне на товари,
се предоставя защитно облекло, устойчиво
на водороден пероксид. Защитните облекла трябва да включват облекло, което не е
запалимо, подходящи ръкавици, ботуши и
защита на очите.
15.5.2.12 По време на прехвърлянето на
водороден пероксид свързаната тръбопроводна
система трябва да бъде отделена от всички
останали системи. Товарните маркучи, използвани за пренос на водороден пероксид,
се обозначават „САМО ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД“.
15.5.3 Процедури за инспекция, почистване, пасивиране и натоварване на танкове за
превоз на разтвори на водороден пероксид
8 – 60 %, които съдържат други товари, или
за превоз на други товари след превоз на
водороден пероксид
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15.5.3.1 Танковете, съдържащи товари,
различни от водороден пероксид, трябва да
се инспектират, почистват и пасивират преди
повторна употреба за транспортиране на разтвори на водороден пероксид. Процедурите за
инспекция и почистване, посочени в 15.5.3.2 до
15.5.3.8 по-долу, се отнасят както за танкове
от неръждаема стомана, така и за танкове от
чист алуминий (виж параграф 15.5.2.2). Процедурите за пасивиране са дадени в параграф
15.5.3.9 за неръждаема стомана и 15.5.3.10 за
алуминий. Освен ако не е посочено друго,
всички стъпки се отнасят за танковете и за
всички свързани съоръжения, които са били
в контакт с другия товар.
15.5.3.2 След разтоварване на предишния
товар танкът трябва да бъде предаден в безопасно състояние и да бъде инспектиран за
някакви остатъци, обгар и ръжда.
15.5.3.3 Танковете и свързаното с тях оборудване трябва да се измият с чиста филтрирана вода. Използваната вода трябва да има
поне качеството на питейна вода с ниско
съдържание на хлор.
15.5.3.4 Следи от остатъци и пари от предишния товар се отстраняват чрез третиране
на танка и оборудването с пара.
15.5.3.5 Танкът и оборудването се измиват
отново с чиста вода (както е описано по-горе)
и се изсушават, като се използва филтриран,
несъдържащ масла въздух.
15.5.3.6 Трябва да се вземе проба от атмо
сферата в танка и да се изследва за наличието на органични пари и концентрация на
кислород.
15.5.3.7 Танкът се проверява отново чрез
визуална проверка за остатъци от предишния
товар, обгар и ръжда, както и за миризма от
предишния товар.
15.5.3.8 Ако проверката или измерванията
показват наличието на остатъци от предишния
товар или неговите пари, действията, описани
в параграфи 15.5.3.3 до 15.5.3.5, трябва да се
повтарят.
15.5.3.9 Танк и оборудване, изработени от
неръждаема стомана, които са съдържали
други товари, различни от водороден пероксид, или които са били ремонтирани, трябва
да бъдат почистени и пасивирани независимо
от предишно пасивиране съгласно следната
процедура:
1. Нови заварки и други ремонтирани части трябва да се почистят и да бъдат в готово
състояние с помощта на телена четка от
неръждаема стомана, длето, шкурка или полиращо средство. Грубите повърхности трябва
да придобият гладко покритие. Необходимо е
да се направи и финално полиране.
2. Мазните и маслените остатъци се отстраняват чрез използване на подходящи органични разтворители или почистващи разтвори
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във вода. Използването на съдържащи хлор
съединения трябва да се избягва, тъй като те
могат сериозно да навредят на пасивацията.
3. Остатъците от обезмасляващия агент
трябва да се отстранят и след това да се измият с вода.
4. В следващата стъпка нагарът и ръждата
трябва да се отстранят чрез прилагане на
киселина (например смес от азотна и флуо
роводородна киселина), последвано отново
от измиване с чиста вода.
5. Всички метални повърхности, които могат да влязат в контакт с водороден пероксид,
трябва да бъдат пасивирани чрез прилагане
на азотна киселина с концентрация между 10
и 35 % по маса. Азотната киселина не трябва
да съдържа тежки метали, други окислителни
агенти или флуороводород. Пасивационният
процес трябва да продължи от 8 до 24 часа в
зависимост от концентрацията на киселина,
температурата на околната среда и други фактори. През това време трябва да се осигури
непрекъснат контакт между повърхностите,
които ще се пасивират, и азотната киселина.
В случай на големи повърхности това може
да се постигне чрез рециркулация на киселината. Въглероден газ може да бъде отделен в
процеса на пасивация, водещ до наличието на
експлозивна атмосфера в танковете. Поради
това трябва да се вземат подходящи мерки,
за да се избегне натрупване или запалване
на такава атмосфера.
6. След пасивиране повърхностите трябва
да се измият обилно с чиста филтрирана вода.
Измиването трябва да се повтаря, докато водата, която се използва, има същото рН като
на входящата вода.
7. Повърхностите, обработени съгласно
горните стъпки, могат да причинят известно
разлагане, когато влизат в контакт с водороден пероксид за първи път. Това разграждане
ще престане след кратко време (обикновено
в рамките на два или три дни). Поради това
се препоръчва допълнително изплакване с
водороден пероксид за период от най-малко
два дни.
8. За тази цел в този процес трябва да се
използват само обезмасляващи агенти и киселинни почистващи агенти, които са били
препоръчани от производителя на водородния
пероксид.
15.5.3.10 Танкове и оборудване, изработени
от алуминий и които са съдържали товари,
различни от водороден пероксид, или които
са били ремонтирани, трябва да се почистят
и да се пасивират. По-долу е даден пример
за препоръчителна процедура:
1. Танкът трябва да се измие с разтвор на
сулфонирано средство за изчистване в гореща
вода, последвано от промиване с вода.
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2. След това повърхността трябва да се
обработва за 15 до 20 минути с разтвор на
натриев хидроксид с концентрация 7 % по маса
или третиран за по-дълъг период от време с
по-малко концентриран разтвор (например за
12 часа с 0,4 до 0,5 % натриев хидроксид). За
да се предотврати прекомерната корозия на
дъното на танка, когато се обработва с поконцентрирани разтвори на натриев хидроксид,
непрекъснато трябва да се добавя вода за
разреждане на разтвора на натриева основа,
който се събира там.
3. Танкът трябва да се измие обилно с
чиста, филтрирана вода. Възможно най-скоро след измиване повърхността трябва да
бъде пасивирана чрез прилагане на азотна
киселина с концентрация между 30 и 35 % от
масата. Пасивационният процес продължава
от 16 до 24 часа. През това време трябва да
се осигури непрекъснат контакт между повърхностите, които ще бъдат пасивирани, и
азотната киселина.
4. След пасивиране повърхностите трябва
да се измият старателно с чиста, филтрирана
вода. Измиването трябва да се повтаря, докато водата, която се използва, има същото
рН като навлизащата вода.
5. Трябва да се направи визуална проверка,
за да се гарантира, че всички повърхности са
били обработени. Препоръчва се да се извърши
допълнително промиване за минимум 24 часа
с разреден разтвор на водороден пероксид с
концентрация приблизително 3 % по маса.
15.5.3.11 Концентрацията и стабилността
на разтвора на водороден пероксид, който се
товари, трябва да бъдат определени.
15.5.3.12 Водородният пероксид се натоварва
под периодичен визуален надзор на вътрешността на танка от подходящ отвор.
15.5.3.13 Ако се наблюдават значителни
мехурчета, които не изчезват в рамките на
15 минути след приключване на товаренето,
съдържанието на танка се разтоварва и изхвърля по безопасен за околната среда начин.
Танкът и оборудването след това се репасивират, както е описано по-горе.
15.5.3.14 Концентрацията и стабилността на
разтвора на водородния пероксид се определят
отново. Ако същите стойности се получават
в границите на допустимата грешка както в
параграф 15.5.3.10, танкът се счита за правилно
пасивиран и товарът е готов за изпращане.
15.5.3.15 Дейностите, описани в параграфи
15.5.3.2 до 15.5.3.8, трябва да се извършват под
наблюдението на капитана или изпращача.
Действията, описани в параграфи 15.5.3.9 до
15.5.3.15, трябва да се извършват при надзор
на място и отговорност на представител на
производителя на водороден пероксид или
под надзора и отговорността на друго лице,
запознато със свързаните с безопасността
свойства на водородния пероксид.
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15.5.3.16 Следната процедура трябва да се
прилага, когато танкове, които са съдържали
разтвор на водороден пероксид, се използват
за превоз на други продукти (освен ако не
е посочено друго, всички етапи се прилагат
за танковете и за всички свързани съоръжения, които са били в контакт с водородния
пероксид):
1. Остатъкът от товар въглероден пероксид
трябва да бъде дрениран (отводнен) колкото се
може по-пълно от танковете и оборудването.
2. Танковете и оборудването трябва да се
изплакнат с чиста вода и впоследствие цялостно измити с чиста вода.
3. Вътрешността на танка трябва да се
изсуши и да се провери за всякакви остатъци.
Стъпките от 1. до 3. в 15.5.3.16 трябва да
се извършват под наблюдението на капитана
или изпращача.
Стъпка 3. в параграф 15.5.3.16 трябва да
се извършва от лице, което е запознато със
съответните свойства, свързани с безопасността на химикала, който ще се транспортира,
както и на водородния пероксид.
СПЕЦИАЛНИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1 Разграждането на водородния пероксид може да насити
атмосферата с кислород и трябва да бъдат взети подходящи
предпазни мерки.
2 Водород в газообразно състояние може да се образува в
резултат на пасивационните
процеси, описани в параграфи
15.5.3.9.5, 15.5.3.10.2 и 15.5.3.10.4,
което води до наличието на
експлозивна атмосфера в танка. Следователно трябва да се
вземат подходящи мерки, за
да се избегне натрупването
или запалването на такава
атмосфера.

15.6 Антидетонаторни съединения в горивото за двигатели (съдържащи оловни алкили)
15.6.1 Танковете, използвани за тези товари,
не трябва да се използват за превоз на който
и да е друг товар, с изключение на тези стоки,
които се използват при производството на
антидетонаторни съединения в горивото за
двигатели, съдържащи оловни алкили.
15.6.2 Ако товарното помпено отделение е
разположено на ниво палуба съгласно 15.18,
изискванията, свързани с вентилацията, трябва
да са в съответствие с 15.17.
15.6.3 Влизането в товарни танкове, използвани за превоза на тези товари, не е разрешено,
освен ако не е одобрено от Администрацията.
15.6.4 Трябва да се направи анализ на
въздуха за съдържанието на олово, за да се
определи дали атмосферата е задоволителна,
преди да се позволи на персонала да влезе в
товарното помпено отделение или в празни
пространства около товарния танк.
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15.7 Фосфор, жълт или бял
15.7.1 Фосфорът трябва винаги да се натоварва, превозва и разтоварва под водна подложка
(възглавница) с минимална дълбочина 760 mm.
По време на дейностите по заустване трябва
да се вземат мерки, за да се гарантира, че
водата заема обема на освободения фосфор.
Всяка вода, изхвърлена от танка, който се
използва за фосфор, трябва да бъде върната
само в брегова инсталация.
15.7.2 Танковете трябва да бъдат проектирани и тествани до минимална еквивалентна
височина на водата от 2,4 m над горната повърхност на танка при проектирани условия
на натоварване, като се отчита дълбочината,
относителната плътност и методът на зареждане и изхвърляне на фосфора.
15.7.3 Танковете трябва да бъдат проектирани, така че да се сведе до минимум границата
между течния фосфор и водната подложка
(възглавница).
15.7.4 Над водната подложка (възглавница)
трябва да се поддържа минимално улидж
пространство от 1 %. Улидж пространството
трябва да се запълва с инертен газ или да се
вентилира естествено от 2 покрити вертикални тръби, които завършват на различни
височини, но не по-малко от 6 m над палубата и на най-малко 2 m над горната част на
помпената станция.
15.7.5 Всички отвори трябва да са в горната
част на товарните танкове, а фитингите и съединенията, прикрепени към тях, да бъдат от
материали, устойчиви на фосфорен пентаоксид.
15.7.6 Фосфорът трябва да се натоварва при
температура не по-висока от 60 °C.
15.7.7 Устройствата за нагряване на танка
трябва да са външни за танковете и да имат
подходящ метод за контрол на температурата, за да се гарантира, че температурата на
фосфора не надвишава 60 °C. Трябва да се
монтира аларма за висока температура.
15.7.8 Система за напояване с вода, приемлива за Администрацията, трябва да бъде
инсталирана във всички празни пространства
около танковете. Системата трябва да работи
автоматично в случай на изпускане на фосфор.
15.7.9 Празните пространства, посочени в
15.7.8, трябва да бъдат снабдени с ефективни
средства за механична вентилация, които
трябва да могат бързо да бъдат запечатани в
случай на авария.
15.7.10 Натоварването и изхвърлянето на
фосфор трябва да се регулира от централна
система на кораба, която в допълнение към
инкорпорирането на аларми high pressure трябва да гарантира, че не е възможно преливане
на танкове и че такива операции могат да
бъдат спрени бързо при аварийна ситуация
от кораба или брега.

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

15.7.11 По време на прехвърляне на товара
маркучът за вода на палубата трябва да бъде
свързан към водоснабдяване и да продължава
да тече по време на цялата операция, така
че всяко изливане на фосфор да се измие
веднага с вода.
15.7.12 Връзките за товарене и разтоварване от кораба към брега трябва да са от тип,
одобрен от Администрацията.
15.8 Пропилен оксид или смеси на етилен
оксид/пропилен оксид със съдържание на
етилен оксид не повече от 30 % от масата
15.8.1. Продуктите, превозвани съгласно
разпоредбите на настоящия раздел, трябва
да бъдат свободени от ацетилен.
15.8.2 Освен ако товарните танкове не са
правилно почистени, тези продукти не трябва
да се превозват в танкове, които съдържат
като един от предходните три товара всеки
продукт, за който е известно, че катализира
полимеризация, като:
1. минерални киселини (например сярна,
солна, азотна);
2. карбоксилни киселини и анхидриди
(например мравчена, оцетна);
3. халогенирани карбоксилни киселини
(например хлороцетна);
4. сулфонови киселини (например бензол
сулфонил);
5. а лка лни основи (например нат риев
хидроксид, калиев хидроксид);
6. амоняк и амонячни разтвори;
7. амини и аминни разтвори;
8. оксидиращи вещества.
15.8.3 Преди натоварване танковете трябва
да бъдат почистени старателно и ефективно,
за да се отстранят всички следи от предишни товари от танковете и свързаните с тях
тръбопроводи, с изключение на случаите, когато непосредственият предходен товар е бил
пропилен оксид или смеси на етилен оксид/
пропилен оксид. Особено внимание трябва да
се обърне на амоняка в танкове, направени
от стомана, различна от неръждаема стомана.
15.8.4 Във всички случаи ефикасността
на процедурите за почистване на танковете
и свързаните с тях тръбопроводи трябва да
се проверява чрез подходящо изпитване или
проверка, за да се установи, че няма следи
от киселинни или алкални материали, които
биха могли да създадат опасна ситуация в
присъствието на тези продукти.
15.8.5 Преди всяко първоначално натоварване на тези продукти трябва да се влезе
в танковете и те да се проверяват, за да се
гарантира, че няма опасност от замърсяване,
тежки отлагания на ръжда и видими структурни дефекти. Когато товарните танкове са
в непрекъснат режим на работа, превозвайки
тези продукти, такива инспекции трябва да се
извършват на интервали не повече от 2 години.
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15.8.6 Танковете за превоз на тези продук
ти трябва да бъдат от стоманена или неръждаема стоманена конструкция.
15.8.7 Танковете, превозващи тези продук
ти, могат да се използват за други товари след
цялостно почистване на танковете и свързаните с тях тръбопроводи чрез измиване или
продухване (пречистване).
15.8.8 Всички клапани, фланци, фитинги и
допълнително оборудване трябва да бъдат от
тип, подходящ за използване с тези продукти,
и трябва да бъдат изработени от стомана или
неръждаема стомана в съответствие с признати
стандарти. Дисковете или повърхностите на
дисковете, фундаментите и другите носещи
части на вентилите трябва да бъдат направени от неръждаема стомана, съдържаща не
по-малко от 11 % хром.
15.8.9 Уплътненията трябва да бъдат конструирани от материали, които не реагират
със, не се разтварят във и не понижават температурата на самозапалване на тези продук
ти и са огнеупорни и притежават адекватно
механично поведение. Повърхността в контакт
с товара трябва да бъде от политетрафлуороетилен (PTFE) или материали, осигуряващи
подобна степен на безопасност чрез тяхната
инертност. Спирално навита неръж даема
стомана с пълнеж от PTFE или подобен
флуориран полимер може да бъде приета от
Администрацията.
15.8.10 Изолацията и опаковката, ако се
използват, трябва да са от материал, който
не реагира със, не се разтваря във и не понижава температурата на самозапалване на
тези продукти.
15.8.11 Следните материали като цяло се
считат за незадоволителни за уплътнения,
опаковки и подобни приложения (употреби)
в системи за ограничаване (вместимост) на
тези продукти и биха изисквали изпитване,
преди да бъдат одобрени от Администрацията:
1. неопрен или естествен каучук, ако влиза
в контакт с пропилен оксид;
2. азбест или свързващи вещества, използвани с азбест;
3. материали, съдържащи оксиди на магнезий, като минерална вата.
15.8.12 Не трябва да се допускат резбовани
съединения в товарните линии за измерване
на течност и пари.
15.8.13 Пълненето и изпразването на тръбопроводите трябва да се простират на разстояние до 100 mm от дъното на танка или
на всяка шахта.
15.8.14.1 Системата за ограничаване (вместимост) на танк, съдържащ тези продукти,
трябва да има връзка за връщане на пари с
вентил.
15.8.14.2 Продуктите трябва да се натоварват
и разтоварват по такъв начин, че да не настъпва вентилация на танковете в атмосферата.
Ако при натоварването на танка се използва
връщане на парите към брега, системата за
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връщане на изпарения, свързана със система
за ограничаване (вместимост) на продукта,
трябва да бъде независима от всички други
системи за ограничаване (обем).
15.8.14.3 По време на операциите по разтоварване налягането в товарния танк трябва
да се поддържа над 0,007 MPa gauge.
15.8.15 Товарът може да се разтоварва само
чрез дълбоководни помпи, потопяеми помпи с
хидравлично управление или чрез изместване
с инертен газ. Всяка товарна помпа трябва
да бъде устроена така, че да гарантира, че
продуктът не се нагрява значително, ако изпускателната тръба от помпата е изключена
или по друг начин блокирана.
15.8.16 Танковете, превозващи тези продук
ти, трябва да се вентилират независимо от
танковете, които превозват други продукти.
Трябва да се осигурят съоръжения за вземане
на проби от танка, без танкът да се отваря,
като има достъп с атмосферата.
15.8.17 Товарните шлангове, използвани
за пренос на тези продукти, трябва да бъдат
маркирани по следния начин: „САМО ЗА
ТРАНСФЕР НА ПРОПИЛЕН ОКСИД“.
15.8.18 Товарните танкове, празните пространства и другите затворени пространства,
които са в съседство с интегрален товарен
gravity tank, трябва да съдържат или съвместим
товар (посочените в 15.8.2 товари са примери
за вещества, считани за несъвместими), или
да бъдат инертирани чрез инжектиране на
подходящ инертен газ. Всеки трюм, в който
се намира независим товарен танк, трябва
да бъде инертиран. Такива инертирани помещения и танкове трябва да се наблюдават
за наличието на тези продукти и кислород.
Съдържанието на кислород в тези помещения
трябва да се поддържа под 2 %. Задоволително е наличието на преносимо оборудване за
вземане на проби.
15.8.19 В никакъв случай не бива да се допуска въздух да влиза в товарната помпа или
тръбопроводната система, докато в системата
се съдържат тези продукти.
15.8.20 Преди да се прекъсне тръбопроводът,
който свързва брега, налягането в тръбопроводите, в които се съдържат течности и пари,
трябва да се намали чрез подходящи вентили,
монтирани на зареждащата платформа. Течностите и парите от тези тръбопроводи не
трябва да се изпускат в атмосферата.
15.8.21 Пропилен оксидът може да се превозва в танкове под налягане, в самостоятелни
танкове или в интегрални gravity tanks. Смеси
на етилен оксид/пропилен оксид трябва да
се превозват в независими gravity tanks или
танкове под налягане. Танковете трябва да
бъдат проектирани за максималното налягане,
което се очаква по време на товаренето, транспортирането и разтоварването на товарите.
15.8.22.1 Танковете за превоз на пропилен
оксид с проектно налягане, по-малко от 0,06
MPa gauge, и танковете за превоз на смеси
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на етилен оксид/пропилен оксид с проектно
налягане, по-малко от 0,12 MPa gauge, трябва
да имат охладителна система, за да поддържат
товара под референтната температура.
15.8.22.2 Необходимото изискване за охлаждане на танкове с проектно налягане, по-малко
от 0,06 MPa gauge, може да бъде отменено
от Администрацията, ако корабът оперира в
зони с ограничен достъп или извършва плавания с ограничена продължителност, като
в такива случаи може да се вземе предвид
изолацията на танковете. Районът и часовете
от годината, за които би бил разрешен такъв
превоз, трябва да бъдат включени в условията на превоз, посочени в Международното
свидетелство за годност за превоз на опасни
химикали в наливно състояние.
15.8.23.1 Всяка охладителна система трябва да поддържа температурата на течността
под температурата на кипене при налягане
на херметичната конструкция. Трябва да се
осигурят най-малко две пълни охладителни
инсталации, автоматично регулирани чрез
вариации в танковете. Всяка охладителна
инсталация трябва да бъде комплектована с
необходимите помощни средства за правилна
работа. Системата за контрол също трябва
да може да се управлява ръчно. Трябва да се
осигури аларма, която да сигнализира за неизправност на системите, които контролират
температурата. Капацитетът на всяка охлаждаща система трябва да бъде достатъчен, за
да поддържа температурата на течния товар
под референтната температура на системата.
15.8.23.2 Алтернативното устройство може
да се състои от 3 охлаждащи инсталации,
всеки 2 от които трябва да бъдат достатъчни,
за да поддържат температурата на течността
под референтната температура (R).
15.8.23.3 Охлаждащите среди, които са
отделени от продуктите само от една стена,
не трябва да реагират с продуктите.
15.8.23.4 Не трябва да се използват охладителни системи, изискващи компресия на
продуктите.
15.8.24 Настройките на предпазните клапани за налягане не трябва да са по-малки от
0,02 MPa gauge или повече от 7,0 MPa gauge за
танкове под налягане за превоза на пропилен
оксид и не повече от 0,53 MPa gauge за превоза
на смеси на етилен оксид/пропилен оксид.
15.8.25.1 Тр ъбоп ровод ната сис т ема на
танковете, които ще бъдат натоварени с тези
продукти, трябва да бъде отделена (както е
определено в 3.1.4) от тръбопроводните системи за всички други танкове, включително
празни танкове. Ако тръбопроводната система
на танковете, които ще бъдат натоварени, не
е независима (както е определено в 1.3.18),
необходимото разделяне на тръбопроводите
трябва да се извърши чрез отстраняване на
части от макарите, к лапаните или други
тръбни секции и монтажа на празни фланци
на тези места. Необходимото разделяне се
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отнася за всички тръбопроводи за течности
и изпарения, вентилационни тръбопроводи
за течности и изпарения и всякакви други
възможни връзки, като например общи тръбопроводи за захранване с инертен газ.
15.8.25.2 Тези продукти може да се транспортират само в съответствие с плановете
за обработка на товари, одобрени от А дминистрацията. Всяко планирано средство
за натоварване трябва да бъде показано на
отделен план за товарене. Плановете за обработка на товари трябва да показват цялата
система от тръбопроводи за товари и местата
за монтаж на празни фланци, необходими за
удовлетворяване на горепосочените изисквания за разделяне на тръбопроводите. Копие
от всеки одобрен план за обработка на товара
трябва да се съхранява на борда на кораба.
Меж дународното свидетелство за годност
за превоз на опасни химикали в наливно
състояние трябва да бъде потвърдено, за да
включва позоваване на одобрените планове
за обработка на товари.
15.8.25.3 Преди всяко първоначално натоварване на тези продукти и преди всяко
следващо извършване на тази услуга трябва
да се получи уверение, което удостоверява,
че е постигнато необходимото разделяне на
тръбопроводите. Такова уверение трябва да
се получи от отговорно лице, приемливо за
Пристанищната администрация, и трябва да
се носи на борда на кораба. Всяка връзка
между неизолиран (гол) фланец и фланец
на тръбопровода трябва да бъде снабдена с
жица и уплътнение от отговорното лице, за
да се гарантира, че неволното отстраняване
на неизолирания фланец е невъзможно.
15.8.26.1 Товарните танкове не трябва да
са запълнени с повече от 98 % течност при
референтната температура (R).
15.8.26.2 Максималният обем, до който
товарният танк трябва да бъде натоварен:
,
където V L = максимален обем, до който
танкът може да бъде натоварен;
V = обем на танка;
ρ R = относителна плътност на товара при
референтната температура;
ρ L = относителна плътност на товара при
температурата на натоварване и налягане.
15.8.26.3 Максималните допустими граници на пълнене на танка за всеки товарен
танк т рябва да бъдат посочени за всяка
температура на натоварване, която може да
се приложи, и за приложимата максимална
референтна температура в списък, одобрен
от Aдминистрацията. Капитанът на кораба
трябва постоянно да съхранява на борда на
кораба копие от списъка.
15.8.27 Товарът трябва да се превозва под
подходяща защитна подложка от азотен газ.
Трябва да се инсталира система за автоматично
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допълване с азот, за да се предотврати спад
на налягането на танка под 0,007 MPa gauge,
в случай на понижаване на температурата на
продукта поради външни условия или неправилно функциониране на хладилните системи.
На борда трябва да има достатъчно азот, за
да се задоволят нуж дите от автоматичен
контрол на налягането. Азот от търговско
чисто качество (99,9 % по обем) трябва да се
използва за подложка. В този контекст батерия от азотни бутилки, свързани с товарните
танкове посредством вентил за намаляване
на налягането, отговаря на смисъла на израза
„автоматично“.
15.8.28 Пространствата, изпълнени с изпарения в товарните танкове, трябва да бъдат
тествани преди и след натоварването, за да
се гарантира, че съдържанието на кислород
е 2 % от обема или по-малко.
15.8.29 Система за пръскане с вода с достатъчен капацитет трябва да бъде осигурена
с цел ефективно покриване на зоната около
зареждащия колектор, тръбопроводите на откритата палуба, свързана с обработването на
товара, и куполите на танка. Разположението
на тръбопроводите и дюзите трябва да бъде
такова, че да осигури равномерно разпределение от 10 l/min на m 2 . Ръчното дистанционно
управление трябва да бъде организирано, така
че да е възможно от подходящо място извън
товарната зона в непосредствена близост до
помещенията за настаняване и помещенията, които са леснодостъпни и управляеми в
случай на пожар в защитените зони, да се
стартират помпите, захранващи системата за
пръскане с вода и дистанционното управление
на нормално затворените вентили в системата.
Системата за пръскане с вода трябва да може
да работи както локално, така и дистанционно, като се задвижва ръчно. Устройството
трябва да гарантира, че разлетите товари се
отмиват. Освен това, когато температурите
позволяват, маркучи за вода с натиск върху
дюзата трябва да бъдат свързани и готови за
незабавно използване по време на операциите
по товарене и разтоварване.
15.8.38 За всяко свързване на маркуча с
товар, използван за неговия пренос, трябва да
се осигури дистанционно управляван затворен
спирателен вентил.
15.9 Разтвор на натриев хлорат (50 % или
по-малко по маса)
15.9.1 Танковете и свързаното с тях оборудване, които са съдържали този продукт, могат
да се използват за други товари след цялостно
почистване чрез измиване или пречистване.
15.9.2 В случай на разливане на този продукт
цялата излята течност трябва незабавно да се
измие напълно. За да се сведе до минимум
рискът от пожар, не бива да се позволява
изтичането да изсъхне.
15.10 Сяра (разтопена)
15.10.1 Трябва да се осигури вентилация на
товарния танк, за да може в пространството
за пари на товарния танк във всички условия
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на превоз да се поддържа концентрация на
сероводород под половината от долната му
граница на експлозивност (т.е. под 1,85 %
по обем).
15.10.2 Когато се използват механични вентилационни системи за поддържане на ниски
концентрации на газ в товарните танкове,
трябва да се предвиди алармена система, която да предупреждава, ако системата откаже.
15.10.3 Вентилационните системи трябва
да бъдат проектирани и подредени, така че
да предотвратяват отлагането на сярата в
системата.
15.10.4 Отворите към празни пространства,
разположени в близост до товарните танкове,
трябва да бъдат проектирани и монтирани,
така че да се предотврати навлизането на
вода, сяра или изпарения от товара.
15.10.5 Трябва да се предвидят връзки, които
да позволяват вземане на проби и анализиране
на парите от празните пространства.
15.10.6 Трябва да се осигури контрол на
температурата на товара, за да се гарантира,
че температурата на сярата не надвишава
155 °C.
15.10.7 Сяра (разтопена) има точка на кипене над 60 °C; въпреки това електрическото
оборудване трябва да бъде сертифицирано като
безопасно във връзка с отделените газове.
15.11 Киселини
15.11.1 Покритието на корпуса на кораба не
трябва да образува каквито и да е прегради на
танковете, съдържащи минерални киселини.
15.11.2 Предложения за облицовка на стоманени танкове и съответните тръбни системи с устойчиви на корозия материали могат
да бъдат разглеждани от Администрацията.
Еластичността на облицовката не трябва да е
по-малка от тази на поддържащото гранично
покритие.
15.11.3 Освен ако не са изработени изцяло от корозионно устойчиви материали или
снабдени с одобрена облицовка, дебелината
на обшивката трябва да отговаря на корозивността на товара.
15.11.4 Фланците на връзките на товарния и на изпускателния колектор трябва да
бъдат снабдени с щитове, които могат да са
преносими, за да предпазят от опасност от
напръскване на товара; и в допълнение трябва да се осигурят улеи за оттичане, за да се
предотврати изтичане върху палубата.
15.11.5 Поради опасността от изпускане
на водорода при транспортирането на тези
вещества електрическите устройства трябва
да съответстват на 10.1.4. Оборудването, сертифицирано като безопасно, трябва да бъде
подходящо за използване при смеси на водород
и въздух. Други източници на запалване не
трябва да се допускат в такива пространства.
15.11.6 Веществата, предмет на изискванията на този раздел, трябва да са отделени
от танковете за гориво в допълнение към
изискванията за сегрегация в 3.1.1.
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15.11.7 Трябва да се предвиди подходяща
апаратура за откриване на изтичане на товари
в съседни помещения.
15.11.8 Устройствата за изпомпване на
трюмна вода и дренаж на товарните помпени
отделения трябва да бъдат от устойчиви на
корозия материали.
15.12 Токсични продукти
15.12.1 Изпускателните отвори на вентилационните системи на танковете трябва да
бъдат разположени:
1. на височина от B/3 или 6 m в зависимост от това, коя е по-голяма, над откритата
горна палуба или в случай на палубен танк,
коридора на корабния трап;
2. не по-малко от 6 m над надлъжния корабен трап, ако са монтирани в рамките на
6 m от корабния трап; и
3. 15 m от всеки отвор или смукателен канал
за въздух към помещенията за настаняване
и обслужване; и
4. височината на отвора може да бъде намалена до 3 m над палубата или надлъжния
корабен трап, както е приложимо, при условие
че има отвори за вентили с висока скорост
от тип, насочващ сместа от въздух-пара нагоре във вид на невъзпирана струя с изходна
скорост от най-малко 30 m/s.
15.12.2 Вентилационните системи на танка
трябва да бъдат снабдени с връзка към тръбопровод за връщане на парите към инсталацията на брега.
15.12.3 Продуктите трябва:
1. да не се съхраняват в близост до танковете за гориво;
2. да имат отделни тръбопроводни системи; и
3. да имат вентилационни системи на танковете, отделени от танковете, съдържащи
нетоксични продукти.
15.12.4 Настройките на предпазния вентил
на танка трябва да са най-малко 0,02 MPa gauge.
15.13 Товари, защитени с прибавки
15.13.1 Определени товари, с позоваване в
колона „о“ в таблицата на Глава 17, поради
естеството на техния химичен състав имат
тенденция да се полимеризират, разлагат,
окисляват или да претърпят други химически
промени при определени условия на температура, излагане на въздух или контакт с
катализатор. Намаляването на тази тенденция
се осъществява чрез въвеждане на малки
количества химически инхибитори в течния
товар или чрез контролиране на средата в
товарния танк.
15.13.2 Корабите, превозващи тези товари,
трябва да бъдат така проектирани, че да отстранят от товарните танкове и системата за
обработка на товари всеки материал, послужил
за конструкцията, или замърсители, които
могат да действат като катализатор или да
унищожат инхибитора.
15.13.3 Трябва да се вземат мерки с цел
осигуряване тези товари да са достатъчно
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защитени, за да се предотврати вредна химическа промяна по всяко време на рейса.
Корабите, превозващи такива товари, трябва
да бъдат снабдени със сертификат за инхибиране от производителя, който да се пази по
време на пътуването. Сертификатът съдържа
информация относно:
1. името и количеството на наличната
прибавка;
2. дали прибавката е зависима от кислород;
3. дата, на която е била добавена прибавката, и продължителност на ефективността;
4. всички температурни ограничения, определящи ефективната продължителност на
действие на прибавката; и
5. действията, които трябва да се предприемат, ако продължителността на рейса
надвиши ефективната продължителност на
действие на прибавките.
15.13.4 Корабите, използващи премахването
на въздух като метод за предотвратяване на
окисляването на товара, трябва да отговарят
на 9.1.3.
15.13.5 Продукт, съдържащ добавка, зависима от кислорода, трябва да се превозва
без инертиране (в танкове с размери не поголеми от 3000 m 3). Такива товари не трябва
да се превозват в танк, изискващ инертиране
съгласно изискванията на SOLAS, глава II-2 3*.
15.13.6 Вентилационните системи трябва
да са така проектирани, че да елиминират
блокирането от натрупването на полимери.
Вентилационното оборудване трябва да бъде
от тип, който може периодично да се проверява за адекватност на работата.
15.13.7 Кристализацията или втвърдяването
на товарите, които обикновено се превозват в
разтопено състояние, може да доведе до изчерпване на инхибитора в части от съдържанието
на танка. Последващото претопяване може
да произведе вдлъбнатина на неинхибирана
течност, което поражда и риск от опасна
полимеризация. За да се предотврати това,
трябва да се вземат мерки, за да се осигури
по което и да е време да не се допусне кристализиране или втвърдяване на такива товари,
изцяло или частично, в която и да е част от
танка. Всички необходими мерки, свързани
с отоплението, трябва да бъдат такива, че да
осигурят в нито една част от танка товарът да
не се прегрява до такава степен, че да започне
каквато и да е опасна полимеризация. Ако
температурата от парните серпантини (бобини) би предизвикала прегряване, трябва да се
използва индиректна отоплителна система с
ниска температура.
15.14 Товари с парно налягане, по-голямо
от 0,1013 MPa absolute при 37,8 °C
15.14.1 За товар, посочен в колона „o“
в таблицата на Глава 17 към този раздел,
трябва да се предвиди механична хладилна
3
За еквивалентни разпоредби за превоза
на стирен мономер виж MSC/Circ.879 и MSC/
Circ.879/Corr.1.
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система, освен ако товарната система е проектирана да издържа на парното налягане на
товара при 45 °C. Когато товарната система
е проектирана да издържа на налягането на
парите на товара при температура 45 °C и не
е предвидена хладилна система, трябва да се
направи означение за условията на превоз в
Международното свидетелство за годност за
превоз на опасни химикали в наливно състояние, за да се покаже необходимата настройка
на изпускателния клапан за танковете.
15.14.2 Механичната хладилна система трябва да поддържа температурата на течността
под температурата на кипене при проектно
налягане на товарния танк.
15.14.3 Когато корабите оперират в зони с
ограничен достъп и през точно определено
време от годината или по време на пътуване за ограничено време, Администрацията,
която има отношение, може да се съгласи
да се откаже от изискванията за хладилна
система. Означение за всяко такова решение,
включващо ограничения на географските зони
и периоди на годината или ограничения на
продължителността на рейса, трябва да се
включи в условията на превоз в Международното свидетелство за годност за превоз
на опасни химикали в наливно състояние.
15.14.4 Трябва да се осигурят връзки за
връщане на изхвърлените газове на брега по
време на товаренето.
15.14.5 Всеки танк трябва да бъде снабден
с манометър, който показва налягането в
парното пространството над товара.
15.14.6 Когато товарът се нуждае от охлаждане, трябва да се осигурят термометри
в горната и долната част на всеки танк.
15.14.7.1 Обемът на товарните танкове не
трябва да е запълнен повече от 98 % с течност
при референтната температура (R).
15.14.7.2 Максималният обем (V L) на товара, който трябва да бъде натоварен в танка,
трябва да бъде:
,
където V = обем на танка;
ρ R= относителна плътност на товара при
референтната температура (R);
ρ L = относителна плътност на товара при
температура на натоварване.
15.14.7.3. Максимално допустимите граници
на пълнене на танка за всеки товарен танк
трябва да бъдат посочени за всяка температура на натоварване, която може да бъде
приложена, и за приложимата максимална
референтна температура в списък, одобрен
от Администрацията. Капитанът на кораба
трябва постоянно да съхранява на борда копие от списъка.
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15.15 Товари с ниска температура на запалване и широк диапазон на запалимост
Изтрито
15.16 Замърсяване на товара
15.16.1 Изтрито
15.16.2 Когато колона „о“ в таблицата на
Глава 17 се отнася до този раздел, не трябва да
се допуска водата да замърсява този товар. В
допълнение се прилагат следните разпоредби:
1. Отворите за въздух към предпазни клапани за налягане/вакуум, съдържащи товар,
трябва да бъдат разположени на най-малко
2 m над откритата горна палуба.
2. В система за контрол на температурата
на товара, изисквана съгласно Глава 7, не
трябва да се използва вода или пара като
средство за пренос на топлина.
3. Товарът не трябва да се пренася в товарни
танкове, съседни на постоянно прикрепените
баластни танкове или танкове за вода, освен
ако танковете са празни и сухи.
4. Товарът не трябва да се превозва в танкове, разположени в близост до слоп танковете
или товарни танкове, съдържащи баласт или
отпадъчна вода или други товари, съдържащи
вода, които могат да реагират по опасен начин. Помпите, тръбите или вентилационните
тръбопроводи, обслужващи такива танкове,
трябва да бъдат отделени от подобно оборудване, обслужващо танковете, съдържащи
товара. Тръбопроводите от слоп танковете
или баластните тръбопроводи не трябва да
минават през танковете, съдържащи товара,
освен ако не са затворени в тунел.
15.17 Повишени изисквания във връзка с
вентилацията
За някои продукти вентилационната система, описана в 12.1.3, трябва да има минимален капацитет от най-малко 45 изменения
на въздуха на час въз основа на общия обем
на пространството. Изпускателните канали на
вентилационната система трябва да изхвърлят на разстояние най-малко 10 m от отвори
в помещения за настаняване, работни зони
или други подобни помещения и всмукателни
отвори към вентилационните системи и наймалко на 4 m над палубата на танка.
15.18 Специални изисквания за товарните
помпени отделения
За някои продукти товарното помпено
отделение трябва да бъде разположено на
нивото на палубата или товарните помпи да
бъдат разположени в товарния танк. Администрацията може да обмисли възможността за
разполагане на товарни помпени отделения
под палубата.
15.19 Контрол при преливане
15.19.1 Разпоредбите на този раздел са
приложими, когато се прави конкретно позоваване на колона „о“ в таблицата на Глава
17, и са в допълнение към изискванията за
измервателните устройства.
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15.19.2 В случай на прекъсване на електрозахранването на която и да е система, необходима за безопасното натоварване, трябва
да се сигнализират съответните оператори.
15.19.3 Операциите по натоварване трябва
да се прекратят незабавно в случай, че която
и да е основна система, необходима за без
опасното натоварване, спре да работи.
15.19.4 А лармите за нивото на товара
трябва да могат да бъдат тествани преди
натоварването.
15.19.5 Алармената система high-level, изисквана съгласно 15.19.6, трябва да е независима от системата за контрол на преливането,
изискв ана от 15.19.7, и трябва да е независима
от оборудването, изисквано от 13.1.
15.19.6 Товарните танкове трябва да бъдат
снабдени с визуална и звукова сигнализация
high level, която съответства на точки 15.19.1
до 15.19.5 и която показва кога нивото на
течността в товарния танк е достигнало нормалното пълно състояние.
15.19.7 Системата за контрол при преливане на танк, изисквана в този раздел, трябва:
1. да се задейства, когато нормалните процедури за натоварване на танка не успеят да
спрат нивото на течността в танка, надвишаващо нормалното пълно състояние;
2. дават на оператора на кораба визуална
и звукова аларма за препълване на танка; и
3. осигуряват съгласуван сигнал за последователно спиране на помпите на брега или
клапаните или и на двете, и на клапаните
на кораба; сигналът, както и изключването
на помпата и клапана, може да зависи от
намесата на оператора; използването на
клапани за автоматично затваряне на борда
на корабите трябва да бъде разрешено само
когато е получено специално одобрение от
Администрацията и съответните Пристанищни администрации.
15.19.8 Скоростта на натоварване (LR) на
танка не трябва да превишава:
,
където U = незапълненият обем (улидж)
(m 3) на ниво оперативен сигнал;
t = необходимото време от първоначалния
сигнал до пълно спиране на товарния поток в
танка, което е сборът от времето, необходимо
за всяка стъпка в последователните операции,
като например реакциите на оператора към
сигналите, спирането на помпите и затварящите клапани;
и трябва също така да отчете проектното
налягане на тръбопроводната система.
15.20 Алкални (С 7-С 9) нитрати, всички
изомери
15.20.1 Температурата на превоз на товара
се поддържа под 100 °С, за да се предотврати
възникването на самозадържаща се екзотермична реакция на разлагане.
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15.20.2. Товарът не може да бъде превозван в самостоятелни плавателни съдове под
налягане, постоянно закрепени към палубата
на кораба, освен ако:
1. танковете не са достатъчно изолирани
от пожар; и
2. плавателният съд има система за водни
потоци, предназначена за танковете, така че
температурата на товара да се поддържа под
100 °C, а повишаването на температурата в
танковете не надвишава 1,5 °C на час при
пожар от 650 °C.
15.21 Температурни датчици
Температурните датчици се използват за
наблюдение на температурата на товарната
помпа, за да се открие прегряване поради
повреда на помпата.
Г Л А В А
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ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
16.1 Максимално допустимо количество
товар в танка
16.1.1 Количеството товар, което се изисква
да бъде превозвано на кораб тип 1, не трябва
да превишава 1,250 m 3 във всеки един танк.
16.1.2 Количеството товар, което се изисква
да бъде превозвано на кораб тип 2, не трябва
да надвишава 3000 m 3 в един танк.
16.1.3 Танковете, превозващи течности при
температури на околната среда, трябва да бъдат така натоварени, че да се избегне пълното
пълнене на танка по време на рейса, като
се вземе предвид най-високата температура,
която товарът може да достигне.
16.2 Информация за товара
16.2.1 Копие от този кодекс или национални
правила, включващи разпоредбите на този
кодекс, трябва да се намират на борда на
всеки кораб, обхванат от настоящия кодекс.
16.2.2 Всеки товар, който ще се превозва в
наливно състояние, трябва да бъде посочен в
документите за превоз с името на продукта,
така както е посочен в Глави 17 или 18 на
Кодекса или последния вариант на MEPC.2/
Circ. или според което преди е бил оценен.
Когато товарът е смес, трябва да се представи
анализ, посочващ опасните компоненти, които
допринасят значително за общата опасност
на продукта, или пълен анализ, ако това е
възможно. Този анализ трябва да бъде сертифициран от производителя или от независим
експерт, приемлив за Aдминистрацията.
16.2.3 Информацията трябва да бъде на
борда на кораба и достъпна за всички заинтересовани, като тя съдържа необходимите
данни за безопасното превозване на товара в
насипно състояние. Такава информация трябва
да включва план за складиране на товара,
който да се съхранява на достъпно място,
като се посочват всички товари на борда,
включително всеки пренасян опасен химикал:

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

1. пълно описание на физичните и химичните свойства, включително реактивността,
необходима за безопасното ограничаване на
товара;
2. действия, които да се предприемат в
случай на разливи или течове;
3. противодействие срещу случаен личен
контакт;
4. противопожарни процедури и противопожарни средства;
5. процедури за прехвърляне на товари,
почистване на танкове, освобождаване от газ
и баластиране; и
6. за тези товари, които трябва да бъдат стабилизирани или инхибирани, товарът трябва
да бъде отказан, ако сертификатът, изискван
съгласно тези параграфи, не е предоставен.
16.2.4 Ако не е налице достатъчно информация, необходима за безопасното транспортиране на товара, товарът трябва да бъде отказан.
16.2.5 Товарите, които развиват силно
токсични неуловими изпарения, не трябва да
се транспортират, освен ако в товара не са
внесени доловими прибавки.
16.2.6 Когат о колона „о“ в табл и цата
на Глава 17 се позовава на този параграф,
вискозитетът на товара при 20 °C трябва да
бъде посочен в транспортния документ и ако
вискозитетът на товара надвиши 50 mPa.s при
20 °C, температурата, при която товарът има
вискозитет 50 mPa.s, трябва да бъде посочена
в транспортния документ.
16.2.7 Изтрито
16.2.8 Изтрито
16.2.9 Когато колона „о“ в таблицата на
Глава 17 се позовава на този параграф, точката на топене на товара трябва да се посочи
в транспортния документ.
16.3 Обучение на персонала
16.3.1 Целият персонал трябва да бъде
адекватно обучен в използването на защитно
оборудване и да е преминал основно обучение относно процедурите, подходящи за
задълженията, които изпълнява в случай на
аварийни условия.
16.3.2. Персоналът, участващ в товарните
операции, трябва да бъде подходящо обучен
относно процедурите за обработка.
16.3.3 Командният състав трябва да бъде
обучен относно аварийните процедури, за да
се справя с условията на изтичане, разсипване
или пожар, свързани с товара, като достатъчен
брой от него трябва да бъде инструктиран и
обучен за оказване на основна първа помощ,
свързана с превозвания товар, въз основа на
насоките, разработени от Организацията.
16.4 Отваряне на и влизане в товарни
танкове
16.4.1 По време на обработването и превоза
на товари, които произвеждат запалими или
токсични изпарения или и двете, или при
баластиране след изхвърляне на такъв товар
или при товарене или разтоварване на товари
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капаците на товарните танкове трябва винаги
да се държат затворени. При всякакви опасни
товари капаците на товарните танкове, улажните отверстия и тези за наблюдение и капаците за достъп до танковете за миене трябва
да бъдат отворени само при необходимост.
16.4.2 Персоналът не трябва да влиза в
товарни танкове, празни пространства около
такива танкове, помещения за обработка на
товари или други затворени пространства,
освен ако:
1. отделението не съдържа токсични изпарения и няма дефицит на кислород; или
2. персоналът носи дихателен апарат и други необходими предпазни средства и цялата
операция е под непосредствено наблюдение
на отговорен служител.
16.4.3 Персоналът не трябва да влиза в
такива помещения, когато единственият риск
е от чисто запалим характер, освен под непосредствено наблюдение на отговорен служител.
16.5 Складиране на проби от товари
16.5.1 Пробите, които трябва да се съхраняват на борда, трябва да се съхраняват
в определено пространство, разположено в
товарната зона или, по изключение, на друго
място при одобрение от Администрацията.
16.5.2 Складовото пространство трябва
да бъде:
1. разделено на клетки, за да се избегне
преместване на бутилките в морето;
2. изработено от материал, напълно устойчив на различните течности, предназначени
за складиране; и
3. оборудван с подходящи вентилационни
съоръжения.
16.5.3 Проби, които взаимодействат по
опасен начин помежду си, не трябва да се
съхраняват близо една до друга.
16.5.4 Пробите не трябва да се съхраняват
на борда по-дълго, отколкото е необходимо.
16.6 Товарите не трябва да се излагат на
прекомерна топлина
16.6.1 Когато съществува опасност от опасна
реакция на товар, като полимеризация, разлагане, топлинна нестабилност или отделяне
на газ в резултат на локално прегряване на
товара в танка или в свързаните тръбопроводи, такъв товар трябва да се натовари и
да се превозва адекватно, отделен от други
продукти, чиято температура е достатъчно
висока, за да започне реакция на такъв товар
(виж 7.1.5.4).
16.6.2 Отоплителните намотки в танковете,
носещи този продукт, трябва да се отстранят
или да се обезопасят с еквивалентни средства.
16.6.3 Чувствителни към топлина продукти
не трябва да се носят в палубни танкове, които
не са изолирани.
16.6.4 За да се избегне повишаване на
температурата, този товар не трябва да се
превозва в палубните танкове.
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ОБОБЩЕНИЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
Смеси на вредни течни вещества, които представляват само опасност от замърсяване и
които са оценени или временно са оценени съгласно Правило 6.3 от Анекс II на MARPOL,
могат да се превозват съгласно изискванията на Кодекса, приложими за съответната позиция
на вписването в тази глава за вредни течни вещества, неспецифицирани по друг начин (n.o.s.).
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Име на продукта
(колона а)

ООН номер
(колона b)
Категория на замърсяване
(колона с)
Опасности
(колона d)

Името на продукта трябва да се използва в транспортния документ за всеки
товар, предлаган за превоз в наливно (насипно) състояние. Всяко допълнително
име може да бъде включено в скобите след името на продукта. В някои случаи
имената на продуктите не са идентични с имената, дадени в предишните издания на Kодекса.
Изтрито

Буквите X, Y, Z означават категорията на замърсяване, определена за всеки продукт съгласно Анекс II на MARPOL
„S“ означава, че продуктът е включен в Кодекса поради опасността, която представлява за безопасността;
„P“ означава, че продуктът е включен в Кодекса поради опасността от замърсяване; и
„S/P“ означава, че продуктът е включен в Кодекса както поради опасността, която представлява за безопасността, така и от замърсяването.
Тип кораб
1 = кораб тип 1 (2.1.2.1)
(колона e )
2 = кораб тип 2 (2.1.2.2)
3 = кораб тип 3 (2.1.2.3)
Вид танк
1 = отделен (4.1.1)
(колона f)
2 = вкаран/построен вътре танк (4.1.2)
G = gravity tank (4.1.3)
P – танк под налягане (4.1.4)
Отвори на танка
Cont.: контролирано вентилиране (изпускане)
(колона g)
Open: отворено вентилиране (изпускане)
Контрол на средата в танка
Inert: инертиране (9.1.2.1)
(колона h)
Pad: течност или газ (9.1.2.2)
Dry: сушене (9.1.2.3)
Vent: естествено или принудително (9.1.2.4)
No: няма специални изисквания съгласно този Кодекс
Електрическо оборудване
Температурни класове (i')
T1 до T6
(колона i)
-индикира липсата на изисквания
празно няма информация
Група на уреда (устройството) (i") IIA, IIB или IIC:
-индикира липсата на изисквания
празно няма информация
Точка на възпламеняване (i''')
Да: Точката на възпламеняване надвишава
60 °С (10.1.6)
Не: Точката на възпламеняване не надвишава
60 °С (10.1.6)
NF: незапалим продукт (10.1.6)
Измерване
О: отворено измерване (13.1.1.1)
(колона j)
R: ограничено измерване (13.1.1.2)
C: затворено измерване (13.1.1.3)
Откриване на пара
F: запалими пари
(колона k)
Т: токсични пари
No: посочва, че няма специални изисквания съгласно този Kодекс
Противопожарна защита
А: устойчива на алкохол пяна или многофункционална пяна
(колона l)
B: обикновена пяна; обхваща всички видове пяна, които не са от алкохолоустойчив тип, включително флуоро-протеин и водна филмобразуваща пяна (AFFF)
C: воден спрей
D: сух химикал
Не: няма специални изисквания съгласно този Кодекс
Материали, използвани за конструкцията Изтрито
(колона m)
Аварийно оборудване
Да: виж 14.3.1
(колона n)
Не: няма специални изисквания съгласно този Кодекс
Специфични и експлоатационни изис- Когато се прави специално позоваване на Глави 15 и/или 16, тези изисквания
квания
трябва да бъдат допълнителни към изискванията във всяка друга колона
(колона o)
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a

c

d

e

f

g

h

i'

i"

i'''

j

k

l

n

Оцетна киселина

Z

S/P

3

2G

Конт.

Не

T1

IIA

Не

R

F

A

Да

Оцетен анхидрид

Z

S/P

2

2G

Конт.

Не

T2

IIA

Не

R

F-T

A

Да

Ацетон
дрин

Y

S/P

2

2G

Конт.

Не

T1

IIA

Да

C

T

A

Да

Z

S/P

2

2G

Конт.

Не

T2

IIA

Не

R

F-T

A

Не

Акрилова киселина Y

S/P

2

2G

Конт.

Не

T2

IIA

Не

R

F-T

A

Не

Акрилонитрил
Y
Акрилонитрилстирен съполимерна дисперсия в полиетер полиол
Y

S/P

2

2G

Конт.

Не

T1

IIB

Не

C

F-T

A

Да

15.12, 15.19.6
15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.2.9
15.12, 15.13,
15.17, 15.19

P

3

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6

Адипонитрил
Алахлор технически (90 % или повече)
Алкохол (С9-С11)
поли (2.5-9) етоксилат
Алкохол (С6-С17)
(вторични) поли
(3-6) етоксилати
Алкохол (С6-С17)
(вторичен) поли
(7-12) етоксилати
Алкохол (С12-С16)
поли (1-6) етоксилати
Алкохол (С12-С16)
поли (20+) етоксилати
Алкохол (С12-С16)
поли (7-19) етоксилати

Z

S/P

3

2G

Конт.

Не

Да

R

T

A

Не

16.2.9

X

S/P

2

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AC

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

P

3

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

P

2

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

P

2

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Y

P

2

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

P

3

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.9

Y

P

2

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Алкохоли (С13+)

цианохи-

Ацетонитрил

IIB

о
15.11.2, 15.11.3,
15.11.4, 15.11.6,
15.11.7, 15.11.8,
15.19.6, 16.2.9
15.11.2, 15.11.3,
15.11.4, 15.11.6,
15.11.7, 15.11.8,
15.19.6
15.13, 15.12,
15.17, 15.18,
15.19, 16.6.1,
16.6.2, 16.6.3

Y

P

2

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.9

Алкани (С6-С9)
X
Изо- и циклоалкани (С10-С11)
Z
Изо- и циклоалкани (C12 +)
Z

P

2

2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

P

3

2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

P

3

2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

n-алкани (С10 +)
Алкенил (С16-С20)
янтарен анхидрид
Алкиларил
фос
фатни смеси (повече от 40 % дифенил толил фосфат,
по-малко от 0,02 %
орто-изомери)
Алкилирани (С4С9) затруднени феноли

Z

P

3

2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

Z

S/P

3

2G

Конт.

Не

Да

C

T

Не

Да

15.12, 15.17,
15.19

X

S/P

1

2G

Конт.

Не

T1

IIA

Да

C

T

ABC

Не

15.12, 15.17,
15.19

Y

S/P

2

2G

Отв.

Не

-

-

Да

O

Не

BD

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9
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a
Алкилбензол, алкилиндан,
алкилинден смес (всяка
С12-С17)
Алкил (С5-С8) бензоли
Алкил (С9 +) бензоли
Алкил (С12 +) диметиламин
Алкил дитиокарбамат (С19-С35)
А л к и л д и т и от и а диазол (С6-С24)
Алкил естер съполимер (С4-С20)
Алкил (С8-С10)/
(С12-С14):(40 %
или по-малко/60 %
или повече) полигликозиден разтвор
(55 % или помалко)
Алкил (С8-С10)/
(С12-С14):(60 %
или повече/40 %
или по-малко)
полигликозиден
разтвор (55 % или
по-малко)
Алкил (С8-С40)
фенол сулфид
Алкил (С8-С9) фениламин в ароматни разтворители
Алкил (С9-С15)
фенил пропоксилат
Алкил (С8-С10)/
(С12-С14):
(50 %/50 %) разт
вор на полиглюкозид (55 % или
по-малко)
Алкил (С12-С14)
полигликозиден
разтвор (55 % или
по-малко)
Алкил (С8-С10)
полигликозиден
разтвор (65 % или
по-малко).
Алкил (С10-С20,
наситен и ненаситен) фосфит
Алкилсулфонова
киселина естер на
фенол

c

d

e

f

g

h

Z

P

3

2G

Отв.

X

P

2

2G

Z

P

3

X

S/P

Y

Алилов алкохол

ВЕСТНИК
i'

i'''

j

k

l

n

о

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

1

2G

Конт.

Не

Да

C

T

BCD

Да

P

3

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Z

P

3

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

P

2

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Y

P

3

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Y

P

3

2G

Отв.

Не

Да

O

Не

Не

Не

16.2.9, 16.2.6

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

Не

Не

16.2.9, 16.2.6

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

Не

Не

16.2.9

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.9

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

T2

IIB

Не

C

F-T

A

Да

Алилхлорид
Y
Алуминиев сулфатен разтвор
Y
Аминоетил етаноламин
Z

S/P

2 2G

Конт.

Не

T2

IIA

Не

C

F-T

A

Да

15.19.6, 16.2.6
15.12, 15.17,
15.19
15.12, 15.17,
15.19

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

S/P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

-

T2

i"

БРОЙ 92

-

IIA

15.12, 15.17.
15.19
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

15.19.6

БРОЙ 92
a
2-Амино-2-метил1-пропанол
Воден
амоняк
(28 % или по-малко)
Разтвор на амониев
хидрогенфосфат
Разтвор на амониев
нитрат (93 % или
по-малко)
Амониев полифосфатен разтвор
Разтвор на амониев
сулфат
Разтвор на амониев
сулфид (45 % или
по-малко)
Амил ацетат (всички изомери)

ДЪРЖАВЕН
c

d

Z

P

Y
Z

e

f

g

h

3 2G

Отв.

S/P

2 2G

P

3 2G

ВЕСТНИК
i'

i"

С Т Р. 6 5

i'''

j

k

l

n

Не

Да

O

Не

A

Не

Конт.

Не

NF

R

T

ABC

Да

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Z

S/P

2 1G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

о

15.2, 15.11.4,
15.11.6, 15.18,
15.19.6, 16.1

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

C

F-T

A

Да

15.12, 15.17,
15.19, 16.6.1,
16.6.2, 16.6.3

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

n-амилов алкохол
Z
Амилов алкохол,
първичен
Z

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

sec-амилов алкохол Z

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

tert-амилов алкохол Z
tert-амил метил
етер
X

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

P

2 2G

Конт.

Не

T3

Не

R

F

A

Не

Анилин
Арил полиолефини
(C11-C50)
Авиационни алкилати (С8 парафини
и
изо-парафини
BPT 95 – 120 °С)
Барий с дълга верига (С11-С50) алкарил сулфонат
Бензол и смеси,
имащи 10 % бензол
или повече (i)
Бензентрикарбоксилна
киселина,
триоктилов естер

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

T1

Да

C

T

A

Не

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6
15.12, 15.17,
15.19
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

X

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

B

Не

15.19.6

Y

S/P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AD

Не

15.12.3, 15.19,
16.2.6, 16.2.9

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

C

F-T

AB

Не

15.12.1, 15.17,
15.19.6, 16.2.9

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6

Бензилацетат

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Бензилов алкохол

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Бромохлорметан
Бутил ацетат (всички изомери)
Бутил
акрилат
(всички изомери)
tert-бутилов алкохол
Бутиламин (всички
изомери)
Бутилбензен (всички изомери)
Бутил бензил фталат
Бутил бутират
(всички изомери)

Z

S/P

3 2G

Конт.

Не

NF

R

T

Не

Не

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Не

Z

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Да

15.12, 15.17,
15.19.6

X

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

X

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

T1

T2

IIA

IIА

IIB

15.19.6
15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

a
c
Бутил/децил/
цетил/ейкозил метакрилатна смес
Y

d
S/P

Бутилен гликол

P

Z

e

f

g

h

2 2G

Конт.

3 2G

Отв.

ВЕСТНИК
i'

i"

БРОЙ 92

i'''

j

k

l

n

о

Не

Да

R

Не

AD

Не

15.13, 16.6.1,
16.6.2, 15.19.6

Не

Да

O

Не

A

Не

1,2-бутилен оксид

Y

S/P

3 2G

Конт.

Инерт.

T2

IIB

Не

R

F

AC

Не

n-бутил етер

Y

S/P

3 2G

Конт.

Инерт.

T4

IIB

Не

R

F-T

A

Не

Бутил метакрилат

Z

S/P

3 2G

Конт.

Не

IIA

Не

R

F-T

AD

Не

15.8.1 до 15.8.7,
15.8.12, 15.8.13,
15.8.16, 15.8.17,
15.8.18, 15.8.19,
15.8.21, 15.8.25,
15.8.27, 15.8.29,
15.19.6
15.4.6, 15.12,
15.19.6
15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

n-бутил пропионат Y
Бутиралдехид
(всички изомери)
Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Не

Бутирова киселина Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Да

R

Не

A

Не

15.19.6
15.11.2, 15.11.3,
15.11.4, 15.11.6,
15.11.7, 15.11.8,
15.19.6

Гама-бутиролактон
Суспензия от калциев карбонат
Разтвор на калциев
хипохлорит (15 %
или по-малко)
Разтвор на калциев
хипохлорит (повече от 15 %)
Калций дълга верига алкил (С5-С10)
фенат
Калций дълга верига алкил (C11-С40)
фенат
Калций дълга верига алкил фенатен
сулфид (С8-С40)
Eпсилон-капролактам (разтопени или
водни разтвори)
Въглероден дисулфид
Въглероден
тетрахлорид
Рициново масло (съдържащо
по-малко от 2 %
свободни мастни
киселини)

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

R

Не

Не

Не

15.19.6

X

S/P

1 2G

Конт.

Не

NF

R

Не

Не

Не

15.19, 16.2.9

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Да

O

Не

A

Не

Y

S/P

2 1G

Конт.

Не
Под+
Инерт.

Не

C

F-T

C

Да

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

C

T

Не

Да

Y

P

2(k) 2G

Отв.

Не

Да

Отв. Не

ABCD Не

S/P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AD

Не

P

1 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Хлороцетна киселина (80 % или помалко)
Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

C

Не

Не

Не

15.19, 16.2.6
15.11.2,
15.11.4, 15,11.6,
15.11.7, 15.11.8
15.12.3, 15.19,
16.2.9

Хлоробензен

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AB

Не

15.19.6

Смес от цетил/ейкозил метакрилат
Y
Хлорирани парафини (С10-С13)
X

Y

T3

T6

-

T1

IIA

IIC

-

IIA

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

15.3, 15.12,
15.19
15.12, 15.17,
15.19.6

15.19.6, 16.2.6
15.13, 16.6.1,
16.6.2, 15.19.6,
16.2.9
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a

ДЪРЖАВЕН
c

Хлороформ
Y
Хлорохидрини (сурови)
Y
4-Хлоро-2-метилф е н о кс и - о ц е т н а
киселина, разтвор
на диметиламинова сол
Y
1-(4-хлорофенил)4,4-диметил-пентан-3-он
Y

d

e

f

g

h

ВЕСТНИК
i'

i"

С Т Р. 6 7

i'''

j

k

l

n

о

NF

R

T

Не

Да

15.12, 15.19.6

Не

C

F-T

A

Не

15.12, 15.19

16.2.9

S/P

3 2G

Конт.

Не

S/P

2 2G

Конт.

Не

P

2 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

ABD

Не

2- или 3-хлоропропионова киселина Z

S/P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Хлоро сулфонова
киселина
Y

S/P

1 2G

Конт.

Не

NF

C

T

Не

Да

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9
15.11.2, 15.11.3,
15.11.4, 15.11.6,
15.11.7, 15.11.8,
16.2.9
15.11.2, 15.11.3,
15.11.4, 15.11.5,
15.11.6, 15.11.7,
15.11.8, 15.12,
15.16.2, 15.19

m-Хлоротолуен

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AB

Не

15.19.6

о-Хлоротолуен

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AB

Не

15.19.6

р-Хлоротолуен
Хлортолуени (смесени изомери)
Разтвори на холин
хлорид
Лимонена киселина (70 % или помалко)
Кокосово
масло
(съдържащо
помалко от 5 % свободни мастни киселини)
Царевично масло
(съдържащо помалко от 10 %
свободни мастни
киселини)
Маслото от памучни семена (съдържащо по-малко
от 12 % свободни
мастни киселини)
Крезоли (всички
изомери)
Крезилова
киселина, дефенолизирана

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AB

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AB

Не

15.19.6

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Y

P

2(k) 2G

Отв.

Не

-

-

Да

Отв. Не

ABCD Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Y

P

2(k)

2G

Отв.

Не

-

-

Да

Отв. Не

ABCD Не

15.19.6, 16.2.6

Y

P

2(k) 2G

Отв.

Не

-

-

Да

Отв. Не

ABCD Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Y

S/P

2 2G

Отв.

Не

T1

IIA

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

S/P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Кротоналдехид
Y
1,5,9-Циклододекатриен
X

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Да

S/P

1 2G

Конт.

Не

Да

R

T

A

Не

15.19.6
15.12, 15.17,
15.19.6
15.13, 15.19,
16.6.1, 16.6.2

Циклохептан

X

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Циклохексан

Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Циклохексанол

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.9

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6

S/P

3 2G

Конт.

Не

Да

R

F-T

A

Не

Циклохексанон
Z
Ц и к л охе кс а н о н ,
циклохексанол
смес
Y

IIA

T3

T2

IIB

IIA

С Т Р.
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a

ДЪРЖАВЕН
c

d

Циклохексилацетат Y

P

Циклохексиламин Y
1,3-Циклопент адиенов димер (разтопен)
Y

S/P

Циклопентан
Циклопентен

e

f

g

h

3 2G

Конт.

Не

3 2G

Конт.

Не

P

2 2G

Конт.

Y

P

2 2G

Y

P

2 2G

р-цимен
Y
Декахидро-нафтален
Y

P

Деканова киселина X

ВЕСТНИК
i'''

j

k

l

n

о

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Не

R

F-T

AC

Не

15.19.6

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

15.19.6

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Децил акрилат
X
Децилов алкохол
(всички изомери)
Y

S/P

1 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

ACD

Не

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.9
15.13, 15.19,
16.6.1, 16.6.2
15.19.6,
16.2.9(e)

Диацетон алкохол Z
Диалкил (С8-С9)
дифениламини
Z
Диалкил (С7-С13)
фталати
X

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6

Дибромометан

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

R

T

Не

Не

15.12.3, 15.19

Дибутиламин
Y
Дибутил хидрогенфосфат
Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

ACD

Не

15.19.6

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Дибутилфталат
Дихлорбензол
(всички изомери)
3,4-дихлоро-1-бутен
Дихлороетилов
етер

X

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

X

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

R

T

ABD

Не

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

C

F-T

ABC

Да

15.19.6
15.12.3, 15.17,
15.19.6

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6

2,2'-дихлороизопро-пилов етер
Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

R

T

ACD

Не

2,4-Дихлорфенол

Y

S/P

2 2G

Конт.

Сух

Да

R

T

A

Не

15.12, 15.17,
15.19
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

1,1-Дихлоропропан Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AB

Не

15.12, 15.19.6

1,2-дихлоропропан Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

T1

IIА

Не

R

F-T

AB

Не

1,3-Дихлоропропен X
Смеси от дихлоропапен/дихлоропропан
X

S/P

2 2G

Конт.

Не

T2

IIA

Не

C

F-T

AB

Да

15.12, 15.19.6
15.12, 15.17,
15.18, 15.19

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

C

F-T

ABD

Да

15.12, 15.17,
15.18, 15.19

Диетаноламин

Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

T1

IIA

Да

O

Не

A

Не

16.2.6, 16.2.9

Диетиламин
Диетиламиноетанол

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

T2

IIA

Не

R

F-T

A

Да

15.12, 15.19.6

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

T2

IIA

Не

R

F-T

AC

Не

15.19.6

Диетилбензен

Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Диетилентриамин

Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

T2

IIА

Да

O

Не

A

Не

Диетилов етер
Z
Ди-(2-етилхексил)
адипат
Y

S/P

2 1G

Конт.

Инерт.

P

2 2G

Отв.

Диетилфталат

Y

P

2 2G

Диетил сулфат

Y

S/P

2 2G

Дихептил фталат

Y

P

2 2G

i'

i"

T3

IIA
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T3

T2

T1

T2

T4

IIA

IIA

IIA

IIA

IIВ

15.4, 15.14,
15.19

Не

C

F-T

A

Да

Не

Да

O

Не

AB

Не

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Конт.

Не

Да

C

T

A

Не

15.19.6

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6

15.19.6
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a

ДЪРЖАВЕН
c

d

Ди-n-хексил адипат X

P

Дихексил фталат

Y

P

Диизобутиламин

Y

Диизобутилен
Диизобутил кетон

e

f

g

h

1 2G

Отв.

2 2G

Отв.

S/P

2 2G

Y

P

Y

P

Диизобутил-фталат X
Диизооктил фталат Y
Диизопропаноламин
Z
Диизопропиламин
Диизопропил-бензен (всички изомери)
N,N-диметил-ацетамид
Разтвор на N,Nдиметилацетамил
(40 % или помалко)
Диметилов адипат
Разтвор на диметилиламин (45 % или
по-малко)
Разтвор на диметиламин (над 45 %,
но не повече от
55 %)
Разтвор на диметиламин (над 55 %,
но не повече от
65 %)
N, N-диметилцикло-хексиламин
Диметил дисулфид
N, N-диметилдодециламин
Диметил-етаноламин
Диметил-формамид

ВЕСТНИК
i'

i'''

j

k

l

n

о

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6

Конт.

Не

Не

R

F-T

ACD

Не

15.12.3, 15.19.6

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6

S/P

3 2G

Отв.

Не

T2

IIA

Да

O

Не

A

Не

16.2.9

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

T2

IIA

Не

C

F-T

A

Да

15.12, 15.19

X

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Z

S/P

3 2G

Конт.

Не

Да

C

T

ACD

Не

15.12, 15.17

Z

S/P

3 2G

Конт.

Не

Да

R

T

B

Не

15.12.1, 15.17

X

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

ACD

Не

15.12, 15.19.6

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

C

F-T

ACD

Да

15.12, 15.17,
15.19

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

C

F-T

ACD

Да

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AC

Не

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

B

Не

15.12, 15.14,
15.17, 15.19
15.12, 15.17,
15.19.6
15.12.3, 15.12.4,
15.19.6

X

S/P

1 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

B

Не

15.19

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

T3

IIA

Не

R

F-T

AD

Не

15.19.6

Y

T2

IIA

15.19.6

-

T2

T3

i"

С Т Р. 6 9

-

IIA

IIA

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AD

Не

Диметил глутарат Y
Диметил хидроген
фосфит
Y
Диметил октанова
киселина
Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

S/P

3 2G

Конт.

Не

Да

R

T

AD

Не

15.12.1, 15.19.6

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.6, 16.2.9

Диметил фталат
Y
Диметилполисилоксан
Y
2,2-диметилпропан-1,3-диол (разтопен или разтвор) Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.9

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Диметил сукцинат

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Динитротолуен
(стопен)
X

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

C

T

A

Не

16.2.9
15.12, 15.17,
15.19, 15.21,
16.2.6, 16.2.9,
16.6.4

Диоктил фталат

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6

Y

X

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

a

c

d

1,4-диоксан

Y

S/P

Дипентен

Y

P

Дифенил
X
Смеси от дифенил/
дифенил етер
X
Дифенил етер
X
Смес от дифенил
етер/дифенил фенил етер
X
Дифенилол пропан-епихлоро-хидринови смоли
X
Ди-n-пропиламин

Y

e

f

ВЕСТНИК
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g

h

i'

i"

i'''

j

k

l

n

2 2G

Конт.

Не

T2

IIB

Не

C

F-T

A

Не

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

B

Не

15.19.6
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

B

Не

15.19.6, 16.2.9

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

P

2 2G

Отв.

Не

Да

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9
15.12.3, 15.19.6

O

о
15.12, 15.19,
16.2.9

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Не

Дипропилен гликол Z
Дитиокарбама-тен
естер (С7-С35)
X

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AD

Не

Диундецил фталат Y
Додекан (всички
изомери)
Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

tert-Додекантиол
X
Додецен (всички
изомери)
X

S/P

1 2G

Конт.

Не

Да

C

T

ABD

Да

15.19.6
15.12, 15.17,
15.19

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Додецилов алкохол Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Додецилбензен
Додецил хидроксипропил сулфид
Додецил метакрилат
Додецил/ октадецил метакрилат
(смес)
Додецил/ пентадецил метакрилат
(смес)

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

X

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Z

S/P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.13

Z

S/P

3 2G

Отв.

Не

Да

R

Не

AD

Не

15.13, 16.6.1,
16.6.2

Y

S/P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AD

Не

15.13, 16.6.1,
16.6.2, 15.19.6

Додецил фенол

-

-

15.19.6, 16.2.9
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

X

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.6

Додецил ксилен
Y
Сондажни соли
(сържащи цинкови
соли)
X
Сондажни соли,
включително разтвор на калциев
бромид, разтвор на
калциев хлорид и
разтвор на натриев
хлорид
Z

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

Не

Не

15.19.6

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Епихлорхидрин

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

IIB

Не

C

F-T

A

Да

15.12, 15.17,
15.19

Етаноламин
Y
2-етоксиетил-ацетат
Y
Етоксилирана дълга верига (С16 +)
алкилоксиалкиламин
Z

S/P

3 2G

Отв.

Не

IIA

Да

O

F-T

A

Не

16.2.9

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Етилацетат

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

Z

Т2
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ДЪРЖАВЕН

a

c

d

Етил ацетоацетат

Z

P

Етил акрилат

Y

e

f

ВЕСТНИК

g

h

i'

3 2G

Отв.

Не

S/P

2 2G

Конт.

Не

T2

Етиламин
Y
Етиламинови разтвори (72 % или
по-малко)
Y

S/P

2 1G

Конт.

Не

T2

S/P

2 2G

Конт.

Етилбензен
Y
Етил tert-бутилов
етер
Y

P

2 2G

P

Етилцикло-хексан
N-етилциклохексиламин
S-етилдипропилтиокарбамат
Етилен хлорохидрин
Етилен цианохидрин

Y

P

Y

i'''

j

k

l

n

Да

O

Не

A

Не

IIB

Не

R

F-T

A

Да

IIA

Не

C

F-T

CD

Да

15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2
15.12, 15.14,
15.19.6

Не

Не

C

F-T

AC

Да

15.12, 15.14,
15.17, 15.19

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

IIA

Не

C

F-T

AD

Да

16.2.9
15.12, 15.17,
15.19

Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

IIB

Да

0

Не

A

Не

Етилендиамин

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

T2

IIA

Не

R

F-T

A

Не

Етилен дибромид

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

C

T

Не

Да

15.19.6, 16.2.9
15.12, 15.19.6,
16.2.9

Етилен дихлорид

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

T2

IIА

Не

R

F-T

AB

Не

15.19

Етиленов гликол
Етилен гликол бутил етер ацетат
Етиленгликол диацетат
Етиленгликолови
моноалкилови етери
Смес от етилен
о кс и д / п р о п и л е н
оксид със съдържание на етилен оксид не по-малко от
30 % от масата
Етил-3-етоксипропионат
2-Етилхексанова
киселина
2-Етилхексил акрилат

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

S/P

2 1G

Конт.

Инерт.

Не

C

F-T

AC

Не

15.8, 15.12,
15.14, 15.19

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

Не

A

Не

15.19.6

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6
15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

2-Етилхексиламин Y
2-етил-2-(хидро
ксиметил) пропан1,3-дио (С8-С10)
естер
Y
Етилиден норборнен
Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Не

15.12, 15.19.6

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AD

Не

Етил метакрилат
Y
N-Етилметилалиламин
Y
2-етил-3-пропилакролеин
Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

T2

IIA

Не

R

F-T

AD

Не

S/P

2 2G

Конт.

Не

T2

IIB

Не

C

F

AC

Да

15.12.1, 15.19.6
15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2
15.12.3, 15.17,
15.19

S/P

3 2G

Конт.

Не

IIA

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Етил толуен
Y
Мастна киселина
(наситена С13 +)
Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.9

T2

T2

T3

i"

С Т Р. 7 1

IIВ

IIB

о

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

a
c
Мастни
киселини, по същество
линейни, С6-С18,
2-етил хексил естер Y

d

e

f

g

h

ВЕСТНИК
i'

i"
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i'''

j

k

l

n

о

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6

Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.11, 15.19.6,
16.2.9

Железен
нитрат/
разтвор на азотна
киселина
Y

S/P

2 20

Конт.

Не

NF

R

T

Не

Да

15.11, 15.19

Рибено масло (съдържащо по-малко
от 4 % свободни
мастни киселини) Y

P

Отв.

Не

-

-

Да

Отв. Не

ABCD Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Разтвори на формалдехид (45 %
или по-малко)

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

T2

IIB

Не

R

F-T

A

Да

15.19.6, 16.2.9

Формамид

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Разтвори на железен хлорид

2(k) 2G

Мравчена киселина Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

T1

IIA

Не

R

T(g)

A

Да

15.11.2, 15.11.3,
15.11.4, 15.11.6,
15.11.7, 15.11.8,
15.19.6, 16.2.9

Фурфурол

S/P

3 2G

Конт.

Не

T2

IIB

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6

Фурфурилов алкохол
Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Глутаралдехидни
разтвори (50 % или
по-малко)
Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

Глицерил
тат

Y

триаце-

15.19.6

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Глицидилов естер
на С10 триалкилактична киселина
Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Глицин, разтвор на
натриева сол
Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Разтвор на гликолова киселина (70 %
или по-малко)
Z

S/P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Разтвор на глиоксал (40 % или помалко)
Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Разтвор на глифозат (неконтрактивно повърхностно
активно вещество) Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Фъстъчено масло (съдържащо
по-малко от 4 %
свободни мастни
киселини)

Y

P

2(k) 2G

Отв.

Не

Да

Отв. Не

ABCD Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Хептан (всички
изомери)

X

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9

n-Хептанова киселина
Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Хептанол (всички
изомери) (d)

-

-

-

-

15.19.6

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Хептен (всички
изомери)

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Хептил ацетат

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6
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ДЪРЖАВЕН

a
c
1-хексадецилнафтален/1,4-bis
(хексадецил) нафтален смес
Y
Хексаметилен-диамин адипат (50 %
във вода)
Z
Хексаметилен-диамин (разтопен)
Y
Разтвор на хексаметилен-диамин
Y
Хексаметилен диизоцианат
Х е кс а н м е т и л е н гликол
Хексаметиленимин
Хексан (всички
изомери)
1 , 6 - хе кс а н д и о л ,
дестилационни добавки
Хексаненова киселина

d

e

f

g

h

ВЕСТНИК
i'

i"

С Т Р. 7 3

i'''

j

k

l

n

о

15.19.6, 16.2.6

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не
15,12, 15.17,
15.18, 15.19.6,
16.2.9

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

C

T

C

Да

S/P

3 2G

Конт.

Не

Да

R

T

A

Не

Y

S/P

2 1G

Конт.

Сух

Да

C

T

АС(b)
D
Да

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AC

Не

15.19.6

Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Да

R

T

ABCD Не

15.12.3, 15.12.4,
15.19.6, 16.2.9

T1

-

IIВ

-

15.19.6
15.12, 15.17,
15.16.2, 15.18,
15.19

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6

Хексанол
Хексен (всички
изомери)

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Хексил ацетат

Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Солна киселина
Разтвори на водороден пероксид
(над 60 %, но не
повече от 70 % по
маса)

Z

S/P

3 1G

Конт.

Не

NF

R

T

Не

Да

15.11

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

C

Не

Не

Не

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

C

T

A

Не

15.5.1, 15.19.6
15.12, 15.13,
15.19.6, 16.6.1,
16.6.2

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

2-хидроксиетил акрилат
Y
N- (Хидроксиетил)
етилендиамин-триоцетна киселина,
разтвор на тринатриева сол
Y
2-хидрокси-4- (метилтио) бутанова
киселина
Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Изоамилов алкохол Z
Изобутилов алкохол
Z

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

Изобутил формиат

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

Z

Изобутил метакрилат
Z

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

C

F-T

BD

Да

Изофорон

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Да

R

Не

A

Не

Изофорон-диамин Y
Изофорон диизоцианат
X

S/P

3 2G

Конт.

Не

Да

R

T

A

Не

S/P

2 2G

Конт.

Сух

Да

C

T

ABD

Не

Изопрен

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

B

Не

Y

IIA

T3

IIВ

15.12, 15.13,
15.17, 15.19,
16.6.1, 16.6.2
16.2.9
15.12, 15.16.2,
15.17, 15.19.6
15.13, 15.14,
15.19.6, 16.6.1,
16.6.2

С Т Р.
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a

ДЪРЖАВЕН
c

d

e

f

ВЕСТНИК
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g

h

i'

i"

i'''

j

k

l

n

T2

IIA

Да

O

F-T

A

Не

Не

R

F

AB

Не

Не

C

F-T

CD

Да

Изопропанол-амин Y
Изопропилов ацетат
Z

S/P

3 2G

Отв.

Не

P

3 2G

Конт.

Не

Изопропиламин
Y
Изопропилциклохексан
Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Изопропилов етер

Y

S/P

3 2G

Конт.

Инерт.

Не

R

F

A

Не

Млечна киселина

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Лактонитрилов
разтвор (80 % или
по-малко)
Свинска мас (съдържаща по-малко
от 1 % свободни
мастни киселини)
Лауринова
киселина
Ленено масло (съдържащо по-малко
от 2 % свободни
мастни киселини)
Течни химически
отпадъци
Алкарилов полиетер с дълга верига
(С11-С20)
Разтвор на L-лизин
(60 % или по-малко)
Разтвор на магнезиев хлорид
Малеинов
анхидрид
Ме р кап то бе н з о тиазол, разтвор на
натриева сол

Y

S/P

Y

P

X

P

Y

P

X

S/P

Y

2 1G

Конт.

Не

2G

Отв.

Не

2 2G

Отв.

Не

Отв.

Не

2 2G

Конт.

P

2 2G

Z

P

Z

T2

IIA

15.1, 15.12,
15.17, 15.18,
15.19, 16.6,1,
16.2.2, 16.6.3

Да

Отв. Не

ABCD Не

Да

O

A

Да

Отв. Не

ABCD Не

Не

Не

C

F-T

A

Да

15.19.6, 16.2.6
15.12, 15.19.6,
20.5.1

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

16.2.6, 16.2.9

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Да

R

Не

AC(f)

Не

16.2.9

NF

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6
15.19, 16.2.9
15.13, 16.6.1,
15.19.6, 16.2.9

2(k)

2G

-

-

-

Не

Да

15.19.6, 16.2.9
15.4.6, 15.13.3,
15.19.6

C

-

ACD

15.12, 15.14,
15.19

Да

2(k)

T

о
16.2.9, 15.19.6,
16.2.6

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

X

S/P

2 2G

Отв.

Не

Мезитил оксид
Метам натриев разтвор
Метакрилова киселина
Метакрилова смола в етилен дихлорид

Z

S/P

3 2G

Конт.

Не

X

S/P

1 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Да

R

T

A

Не

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AB

Не

Метакрило-нитрил
3-метокси-1-бутанол
3 - м е т о кс и бу т и л
ацетат
N-(2-метокси-1-метил-етил)-2-етил-6метилхлор-ацетанилид

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

C

F-T

A

Да

Z

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6

X

P

1 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19, 16.2.6

Метил ацетат

Z

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Метил ацетоацетат Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Метил акрилат

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Да

Y

T2

T2

T1

IIB

IIA

IIB

15.19, 16.2.9
15.12, 15.13,
15.17, 15.19

15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2
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ДЪРЖАВЕН

a

c

d

g

h

Метил алкохол
Разтвори на ментиламин (42 % или
по-малко)
Метиламилов ацетат
Метиламилов алкохол

Y

P

Y

j

k

l

n

о

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

C

F-T

ACD

Да

15.12, 15.17,
15.19

Y

P

2 20

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Z

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Метил амил кетон
Метил бутенол
Метил tert-бутил
етер

Z

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Z

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

Метил бутил кетон Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

Метил бутинол

Z

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Метилбутират
Метилцикло-хексан
Метилциклопентадиен димер
Метилциклопентадиенил манган
трикарбонил
Метил диетаноламин
2-метил-6-етил
анилин

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

B

Не

15.19.6

X

S/P

1 1G

Конт.

Не

Да

C

T

ABCD Да

15.12, 15.18,
15.19, 16.2.9

Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.6

Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AD

Не

Метил етил кетон Z
2-Метил-5-етил пиридин
Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

S/P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AD

Не

Метил формиат
Z
2-метил-2-хидрокси-3-бутин
Z
Метил изобутил
кетон
Z

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Да

15.19.6
15.12, 15.14,
15.19

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

ABD

Не

15.19.6. 16.2.9

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

Метил метакрилат Y
3-метил-3-метоксибутанол
Z
Метил
нафтален
(разтопен)
X

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Не

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

R

Не

AD

Не

15.19.6

2-Метил пиридин

Z

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

C

F

A

Не

15.12.3, 15.19.6

3-Метил пиридин

Z

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

C

F

AC

Не

4-Метил пиридин Z
N-метил-2-пиролидон
Y
Метилов салицилат
Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

C

F-T

A

Не

15.12.3, 15.19
15.12.3, 15.19,
16.2.9

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

2 2G

Конт.

Не

T1

IIB

Не

R

F-T

AD(j)

Не

S/P

2 2G

Конт.

Не

T3

IIA

Да

C

T

BC

Да

15.19.6
15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2
15.12, 15.17,
15.19

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

T2

IIA

Не

R

F

A

Не

15.19.6

X

S/P

1 1G

Конт.

Не

T4

IIA

Не

C

F-T

AC

Да

15.6, 15.12,
15.18, 15.19

Морфолин
Моторно гориво anti-knock
compound (съдър
жащи оловни
алкили)

S/P

f

i'

i"

С Т Р. 7 5

i'''

Алфа- метилстирен Y
3-(метилтио) пропионалдехид
Y

e

ВЕСТНИК

-

IIA

IIA

T1

IIA

15.19.6

15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

a
Нафтален (разтопен)
Ундеканова киселина
Нитрираща киселина (смес от сярна
и азотна киселина)
Азотна киселина
(70 % и повече)
Азотна киселина
(по-малко от 70 %)
Нитрилотриоцетна
киселина, разтвор
на тринатриева сол

c

d

X

S/P

Y

e

f

ВЕСТНИК
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g

h

i'

i"

i'''

j

k

l

n

о

2 2G

Конт.

Не

T1

It A

Да

R

Не

AD

Не

15.19.6, 16.2.9

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

C

T

Не

Да

15.11, 15.16.2,
15.17, 15.19

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

C

T

Не

Да

15.11, 15.19

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

R

T

Не

Да

15.11, 15.19

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Нитробензен

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

IIA

Да

C

T

AD

Не

Нитроетан
Нитроетан (80 %)/
нитропропан
(20 %)
о-нитрофенол (разтопен)
1- или 2-нитропропан
Нитропропан
(60 %)/нитроетан
(40 %) смес
Нонан (всички изомери)
Нонанова киселина
(всички изомери)
Нонен (всички изомери)
Нонил
алкохол
(всички изомери)
Нонил-метакрилатен мономер

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

IIB

Не

R

F-T

A(f)

Не

15.19.6
15.12, 15.17,
15.18, 15.19,
16.2.9
15.19.6, 16.6.1,
16.6.2, 16.6.4

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

IIB

Не

R

F-T

A(f)

Не

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

C

T

AD

Не

15.19.6, 16.6.1,
16.6.2, 16.6.3
15.12, 15.19.6,
16.2.6, 16.2.9

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A(f)

Не

15.19.6

X

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

BC

Не

15.19.6

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Нонилфенол
Вредна
течност,
NF, (1) n.o.s. (търговско наименование ...... съдържа
...) ST1, кат. Х
Вредна течност, F,
(2) n.o.s. (търговско
наименование ....,
съдържа ....) ST1,
кат. X
Вредна
течност,
NF, (3) n.o.s. (търговско наименование ...., съдържа ....)
ST2, кат. Х
Вредна течност, F,
(4) n.o.s. (търговско
наименование ...,
съдържа ....) ST2,
кат. X

X

P

1 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9
15.19, 16.2.6,
16.2.9

X

P

1 2G

Отв.

Не

-

-

Да

O

Не

A

Не

15.19, 16.2.6

X

P

1 2G

Конт.

Не

T3

IIA

Не

R

F

A

Не

15.19, 16.2.6

X

P

2 2G

Отв.

Не

-

Да

O

Не

A

Не

15.19, 16.2.6

X

P

2 2G

Конт.

Не

T3

Не

R

F

A

Не

15.19, 16.2.6

T1

T2

IIB

IIA
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a
Вредна
течност,
NF, (5) n.o.s. (търговско наименование ....., съдържа
....) ST2, кат. Y
Вредна течност, F,
(6) n.o.s. (търговско
наименование ......,
съдържа ....) ST2,
кат. Y
Вредна
течност,
NF, (7) n.o.s. (търговско наименование ..., съдържа ...)
ST3, кат. Y
Вредна течност, F,
(8) n.o.s. (търговско
наименование ...,
съдържа ....) ST3,
кат. Y
Вредна
течност,
NF, (9) n.o.s. (търговско наименование ..., съдържа ....)
ST3, кат. Z
Вредна течност, F,
(10) n.o.s. (търговско наименование
съдържа ...,) ST3,
кат. Z
Октан (всички изомери)
Октанова киселина
(всички изомери)
Октанол (всички
изомери)
Октен (всички изомери)

ДЪРЖАВЕН
c

d

Y

P

Y

e

f

ВЕСТНИК

g

h

i'

2 2G

Отв.

Не

-

P

2 2G

Конт.

Не

T3

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Y

P

3 2G

Конт.

Z

P

3 2G

Z

P

X

i"

С Т Р. 7 7

i'''

j

k

l

n

о

Да

O

Не

A

Не

15.19, 16.2.6,
16.2.9(1)

IIA

Не

R

F

A

Не

15.19, 16.2.6,
16.2.9(1)

-

-

Да

O

Не

A

Не

15.19, 16.2.6,
16.2.9(1)

Не

T3

IIA

Не

R

F

A

Не

15.19, 16.2.6,
16.2.9(1)

Отв.

Не

-

Да

О

Не

А

Не

3 2G

Конт.

Не

T3

Не

R

F

A

Не

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

IIA

15.19.6

Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Октил алдехиди
Y
Съполимер на олефин-алкил
естер
(молекулно тегло
2000+)
Y
Олефини (C13 +,
всички изомери)
Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.9

Олеинова киселина Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Олеум
Зехтин (съдържащ
по-малко от 3,3 %
свободни мастни
киселини)
Масло от палмови
ядки (съдържащо
по-малко от 5 %
свободни мастни
киселини)
Палмово масло (съдържащо по-малко
от 5 % свободни
мастни киселини)

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

C

T

Не

Да

15.19.6, 16.2.9
от 15.11.2 до
15.11.8, 15.12.1,
15.16.2, 15.17,
15.19, 16.2.6

Y

P

2(k) 2G

Отв.

Не

-

-

Да

Отв. Не

ABCD Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Y

P

2(k) 2G

Отв.

Не

-

-

Да

Отв. Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Y

P

2(k) 2G

Отв.

Не

-

-

Да

Отв. Не

ABCD Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

a
c
Олеин от палмово
дърво (съдържащ
по-малко от 5 %
свободни мастни
киселини)
Y
Палм стеарин (съдържащ по-малко
от 5 % свободни
мастни киселини) Y

d

Парафинов восък

e

f

ВЕСТНИК
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g

h

i'

i"

i'''

j

k

l

n

о

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

P

2(k) 2G

Отв.

Не

-

-

Да

Отв. Не

ABCD Не

P

2(k) 2G

Отв.

Не

-

-

Да

Отв. Не

ABCD Не

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Паралдехид
Z
Продукт за реакция на паралдехидамоняк
Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

C

F-T

A

Не

Пентахлоретан

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

R

T

Не

Не

1,3-пентадиен
Пентан
(всички
изомери)
Пентанова
киселина
n-пентанова киселина (64 %)/2-метил-маслена киселина (36 %)
Пентен (всички
изомери)
n-пентил пропионат

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AB

Не

15.12.3, 15.19
15.12, 15.17,
15.19.6
15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2,
16.6.3

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.14, 15.19.6

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

S/P

2 2G

Отв.

Не

Да

C

Не

AD

Не

15.19.6
15.11.2, 15.11.3,
15.11.4, 15.11.6,
15.11.7, 15.11.8,
15.12.3, 15.19

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.14, 15.19.16

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Перхлоретилен

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

R

T

Не

Не

15.19.16
15.12.1, 15.12.2,
15.19.6

Вазелин

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

C

T

A

Не

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

Фенол
Y
1-фенил-1-ксилил
етан
Y
Фосфорна
лина

кисе-

Z

Фосфор, жълт или
бял
X
Фталов анхидрид
(разтопен)
Y

S/P

3 2G

Отв.

S/P

1 1G

Конт.

Не
Подл.+
(вент. или
инерт.)

T3

IIB

T2

T1

IIA

NF

O

Не

Не

Не

Не (c)

C

Не

C

Да

16.2.6, 16.2.9
15.12, 15.19,
16.2.19

15.11.1, 15.11.2,
15.11.3, 15.11.4,
15.11.6, 15.11.7,
15.11.8, 16.2.9

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

R

Не

AD

Не

15.7, 15.19,
16.2.9
16.2.9, 15.19.6,
16.2.6

Алфа-пинен

X

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Бета-пинен

X

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Борово масло
Полиалкил (С18С22) акрилат в ксилен
Полиалкил (С10С20) метакрилат
Полиалкил (С10С18) метакрилат/
етилен-пропиленова съполимерна
смес

X

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.6, 16.2.9

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

T1

IIA
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ДЪРЖАВЕН

a
c
Поли (2+) циклични ароматни съединения
X

d
P

Полиетилен гликол
Полиетилен гликол
диметилов етер
Разтвор на полиферичен сулфат
П ол и и зо бу т е н амин в алифатен
(С10-С14) разтворител
Адитив на полиизо
бутенил анхидрид
Поли (4+) изобутилен
Полиолефин амид
алкенамин (Cl7 +)
Полиолефин амид
алкенамин борат
(С28-С250)
Полиолефинамин
(С28-С250)
Полиефифамин в
алкил (С2-С4) бензени
Полиолефинамин
в ароматен разтворител
Анхидрид на
полиолефина
Полиолефинов естер (С28-С250)
Полиолфин
фенолов амин (С28С250)
Полиолефин
фо с форо сулфид,
производно на барий (С28-С250)
Поли (20) оксиктилен сорбитан моноолеат
Полипропилен гликол

Z

e

f

g

h

1 2G

Конт.

P

3 2G

Z

P

Y

ВЕСТНИК
i'

i'''

j

k

l

n

о

Не

Да

R

Не

AD

Не

15.19, 16.2.6,
16.2.9

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

S/P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.9

Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

16.2.6, 16.2.9

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Полисилоксан
Y
Разтвор на калиев
хидроксид
Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

15.19.6, 16.2.9

S/P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

Калиев олеат
Y
Калиев тиосулфат
(50 % или по-малко)
Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

16.2.9

n-пропаноламин

Да

O

Не

AD

Не

16.2.9, 15.19.6

Да

R

T

A

Не

Не

R

F-T

A

Да

T3

i"

С Т Р. 7 9

IIA

Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

Бета-пропиолактон Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Пропионалдехид

S/P

3 2G

Конт.

Не

S/P

3 2G

Конт.

Не

T1

IIA

Не

R

F

A

Да

S/P

3 2G

Конт.

Не

T2

IIA

Да

R

T

A

Не

Y

Пропионова киселина
Y
Пропионов анхид
рид
Y

IIA

15.17, 15.19.15
15.11.2, 15.11.3,
15.11.4, 15.11.6,
15.11.7, 15.11.8,
15.19.6

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

a

c

d

Пропионитрил

Y

S/P

2 1G

Конт.

Не

Не

C

F-T

AD

Да

n-пропил ацетат
Y
n-пропилов алкохол
Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

15.19.6

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

n-пропиламин
Пропилбензен
(всички изомери)
Пропилен гликол
метил етер ацетат
Пропилен гликол
моноалкил етер
Пропилен гликол
фенил етер

Z

S/P

2 2G

Конт.

Инерт.

Не

C

F-T

AD

Да

15.12, 15.19

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Z

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Z

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Пропилен оксид

Y

S/P

2 2G

Конт.

Инерт.

Не

C

F-T

AC

Не

15.8, 15.12.1,
15.14, 15.19

Пропилен тетрамер X

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Пропилен тример

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Пиридин
Y
Рапично масло
(ниска ерукова киселина, съдържаща
по-малко от 4 %
свободни мастни
киселини)
Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Tl

IIА

Не

R

F

A

Не

15.19.6

2G

Отв.

Не

-

-

Да

Отв. Не

ABCD Не

Колофон
Y
Натриево-алуминиево-силикатна
суспензия
Z

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

P

3 2G

Отв.

Не

Да

О

Не

AB

Не

Натриев бензоат
Натриев борохид
рид (15 % или помалко)/Разтвор на
натриев хидроксид
Разтвор на натриев
карбонат
Разтвор на натриев
хлорат (50 % или
по-малко)
Разтвор на натриев дихромат (70 %
или по-малко)
Натриев хидроген
сулфид (6 % или
по-малко)/Натриев
карбонат (3 % или
по-малко) разтвор
Разтвор на натриев
хидроген сулфит
(45 % или по-малко)

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Z

S/P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.9, 15.19.6,
16.2.9

Y

S/P

2 2G

Отв.

Не

NF

C

Не

Не

Не

15.12.3, 15.19

Z

P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Z

S/P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

S/P

2 2G

Конт.

Не

C

F-T

A

Да

S/P

3 2G

Конт.

Не
Вент. или
Подл.
(газ)

16.2.9
15.12, 15.14,
15.17, 15.19,
16.6.1, 16.6.2,
16.6.3

NF

R

T

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

S/P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

16.2.6, 16.2.9

Натриев хидросулфид/разтвор на
амониев сулфид
Y
Разтвор на натриев
хидросулфид (45 %
или по-малко)
Z
Разтвор на натриев
хидроксид
Y

P

f
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15.12, 15.17,
15.18, 15.19

Y

e

ВЕСТНИК

2(k)

g

h

i'

i"

i'''

j

k

l

n

T1

IIB

T2

T2

-

1IA

IIB

-

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

15.19.6, 16.2.6,
16.2.9
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ДЪРЖАВЕН

a
c
Разтвор на натриев
хипохлорид (15 %
или по-малко)
Y
Разтвор на натриев
нитрит
Разтвор на натриев
силикат
Разтвор на натриев
сулфид (15 % или
по-малко)
Разтвор на натриев
сулфит (25 % или
по-малко)
Разтвор на натриев
тиоцианат
(56 %
или по-малко)
Соево масло (съдържащо по-малко
от 0,5 % свободни
мастни киселини)

d

e

f

g

h

ВЕСТНИК
i'

i"

С Т Р. 8 1

i'''

j

k

l

n

о

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

R

Не

Не

Не

Y

S/P

2 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.19.6
15.12.3.1,
15.12.3.2, 15.19,
16.2.9

Y

P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

16.2.9

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

NF

C

T

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

P

2(k) 2G

Отв.

Не

Да

Отв. Не

ABCD Не

15.19.6, 16.2.6

Сулфолан
Y
Сулфониран полиакрилатен разтвор Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

P

3 2G

Конт.

Не

R

F

A

Не

Сяра (разтопена)

Z

S

3 1G

Отв.

Не
Вент. или
П о д л .
(газ)
T3

Да

O

F-T

Не

Не

Сярна киселина
Сярна
киселина,
изразходвана
Сулфорирана мазнина (С14-С20)
С л ъ н ч о гл е д о в о
олио (съдържащо
по-малко от 7 %
свободни мастни
киселини)
Лой
(съдържащ
по-малко от 15 %
свободни мастни
киселини)

Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

P

2(k) 2G

Отв.

Не

Да

Отв. Не

ABCD Не

Y

P

2(k) 2G

Отв.

Не

Да

Отв. Не

ABCD Не

Тетрахлороетан

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

NF

R

T

Не

Не

Тетраетилен гликол Z
Тетраетилен пентамин
Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

S/P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Тетрахидро-фуран
Тетрахидро-нафтален
Тетраметил-бензен
(всички изомери)
Суспензия от титанов диоксид

Z

S

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

A

Не

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

X

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Толуол

Y

P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

Толуилендиамин

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

C

T

AD

Да

Толуен
нат

Y

S/P

2 2G

Конт.

Сух

Да

C

F-T

AC(b)
D
Да

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

C

T

A

диизоциа-

о-толуидин

-

T3

T1

-

IIB

IIA

Не

15.10, 16.2.9
15.11, 15.16.2,
15.19.6
15.11, 15.16.2,
15.19.6

15.19.6, 16.2.6
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9
15.12, 15.17,
15.19.16

15.19.6

16.2.9

15.19.6
15.12, 15.17,
15.19, 16.2.9,
16.2.6
15.12, 15.16.2,
15.17, 15.19,
16.2.9
15.12, 15.17,
15.19

С Т Р.
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a

c

d

Трибутилфосфат

Y

P

1,2,3-трихлоробензен (разтопен)
X
1,2,4-трихлоробензен
X

e

f

g

h

3 2G

Отв.

S/P

1 2G

ВЕСТНИК
i'

i"
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i'''

j

k

l

n

о

Не

Да

O

Не

A

Не

Конт.

Не

Да

C

T

ACD

Да

15.19.6
15.12.1, 15.17,
15.19, 16.2.9,
16.2.6
15.19, 16.2.9

S/P

1 2G

Конт.

Не

Да

R

T

AB

Не

1,1,1-трихлоретан

Y

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

1,1,2-трихлоретан

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

NF

R

T

Не

Не

Трихлороетилен
1,2,3-трихлорпропан
1,1,2-трихлоро1,2,2-трифлуоро
етан
Трикрезил фосфат
(съдържащ 1 % или
повече орто-изомер)

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

R

T

Не

Не

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Да

C

T

ABD

Не

Y

P

2 2G

Отв.

Не

NF

O

Не

Не

Не

Y

S/P

1 2G

Конт.

Не

Да

C

Не

AB

Не

Тридекан
Y
Тридеканова киселина
Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Тридецилацетат

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Триетаноламин

Z

S/P

3 2G

Отв.

Не

IIA

Да

O

Не

A

Не

16.2.9

Триетиламин

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

IIA

Не

R

F-T

AC

Да

15.12, 15.19.6

Триетилбензол
Триетилентетр
амин

X

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Y

S/P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Триетил фосфат

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F-T

AB

Не

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

Да

R

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.6
15.11.2, 15.11.3,
15.11.4, 15.11.5,
15.11.6, 15.11.7,
15.11.8, 15.19.6,
16.2.6, 16.2.9

Z

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

C

F/T

AC

Да

15.12, 15.14,
15.19, 16.2.9

X

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Y

Tриетил фосфит
Z
Триизопропанол
амин
Z
Тризопропилирани
фенил фосфати
X

Триметилоцетна
киселина
Разтвор на триметиламин (30 % или
по-малко)
Тр и м е т и л бе н з е н
(всички изомери)
2,2,4-триметил-1,3пентандиол диизобутират
2,2,4-триметил-1,3пентандиол-1-изобутират

T2

T2

T2

T2

IIA

IIA

IIA

15.12.1, 15.19.6
15.12, 15.17,
15.19.6
15.12, 15.17,
15.19

15.12.3, 15.19,
16.2.6
15.19.6
15.19.6, 16.2.6,
16.2.9

15.12.1, 15.19.6,
16.2.9

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

1,3,5-триоксан
Y
Трипропилен гликол
Z

S/P

3 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AD

Не

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Триксилил фосфат X
Танг масло (съдържащо по-малко
от 2,5 % свободни
мастни киселини) Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.6

P

2 (k) 2G

Отв.

Не

Да

Отв. Не

ABCD Не

15.19.6, 16.2.6,
16.9

Терпентин

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R.

A

15.19.6

X

-

F

Не

15.19.6, 16.2.9
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кисе-

c

d

e

f

g

h

ВЕСТНИК
i'

i"

С Т Р. 8 3

i'''

j

k

l

n

о

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.6, 16.2.9

1-ундецен

X

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Ундецилов алкохол
Разтвор на карбамид/амониев
нитрат (съдържащ
воден амоняк)
Разтвор на карбамид/амониев
нитрат
Разтвор на карбамид/амониев фосфат
Разтвор на карбамид
Валералдехид
(всички изомери)
Разтвор на зеленчуков протеин (хидролизиран)

X

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Z

S/P

3 2G

Конт.

Не

NF

R

T

A

Не

16.2.9

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Y

S/P

3 2G

Конт.

Инерт.

Не

R

F-T

A

Не

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

A

Не

Винил ацетат

Y

S/P

3 2G

Конт.

Не

T2

IIA

Не

R

F

A

Не

Винил етил етер

Z

S/P

2 1G

Конт.

Инерт.

T3

IIB

Не

C

F-T

A

Да

Винилиден хлорид Y

S/P

2 2G

Конт.

Инерт.

T2

IIA

Не

R

F-T

B

Да

Винил неодеканоат Y

S/P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Винилтолуен

Y

S/P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

AB

Не

Восък

Z

P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

Ксилени

Y

P

2 2G

Конт.

Не

Не

R

F

A

Не

16.2.6, 16.2.9
15.19.6, 16.2.9
(h)

Kсиленол
Цинков алкарил
дитиофосфат
(С7-С16)
Цинков
алкенил
карбоксамид
Цинков алкил дитиофосфат
(С3-С14)

Y

S/P

3 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

16.2.6, 16.2.9

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6

Y

P

2 2G

Отв.

Не

Да

O

Не

AB

Не

15.19.6, 16.2.6

T3

IIB

IIA

II A

15.19.6

15.4.6, 15.19.6

15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.13
15.4, 15.13,
15.14, 15.19,
16.6.1, 16.6.2
15.13, 15.14,
15.19.6, 16.6.1,
16.6.2
15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2
15.13, 15.19.6,
16.6.1, 16.6.2

a Ако продуктът, който ще се превозва, съдържа запалителни разтворители, така че точката на
възпламеняване да не надвишава 60 °C, тогава трябва да се осигурят специални електрически системи
и детектор на запалими пари.
b Въпреки че водата е подходяща за гасене на пожари на открито, свързани с химикали, за които
се отнася тази бележка под линия, водата не трябва да се допуска да замърсява затворените танкове,
съдържащи тези химикали, поради опасността от генериране на опасен газ.
c Фосфорът, жълт или бял, се превозва над температурата му на самозапалване и поради това не
е подходящо да има точка на възпламеняване. Изискванията за електрическо оборудване могат да
бъдат подобни на тези за вещества с точка на възпламеняване над 60 °C.
d Изискванията са базирани на тези изомери, които имат точка на възпламеняване 60 °C или помалко; някои изомери имат точка на възпламеняване над 60 °C, ето защо изискванията, свързани
със запалимостта, не трябва да се прилагат за такива изомери.
e Прилага се само за n-децил алкохол.
f Сухият химикал не трябва да се използва като средство за гасене на пожари.
g Ограничени пространства се изпитват както за изпарения на мравчена киселина, така и за газ
от въглероден окис, продукт на разграждане.
h Отнася се само за р-ксилен.
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i За смеси, които не съдържат други компоненти, които представляват опасност за безопасността
и където категорията на замърсяване е Y или по-малко.
j Само някои пяни, устойчиви на алкохол, са ефективни.
k Изискванията за типа кораб, посочени в колона „e“, могат да бъдат предмет на Правило 4.1.3
от Анекс II на MARPOL 73/78.
l Приложим, когато точката на топене е равна на или по-голяма от 0 °C.

Г Л А В А

1 8

СПИСЪК НА ХИМИКАЛИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГА КОДЕКСЪТ
18.1 Посочените по-долу продукти са прегледани с оглед на опасността, която представляват във
връзка с безопасността и причиняването на замърсяване, и са определени като такива, които не
представляват опасност до такава степен, че да възпрепятстват прилагането на Кодекса.
18.2 Въпреки че продуктите, изброени в тази глава, попадат извън обхвата на Кодекса, внимание
то на Администрациите е насочено към факта, че може да са необходими някои предпазни мерки
за безопасното им транспортиране. Съответно Администрациите трябва да предписват подходящи
изисквания за безопасност.
18.3 Някои течни вещества са определени като попадащи в категория на замърсяване „Z“ и следователно са предмет на определени изисквания, посочени в Анекс II на MARPOL.
18.4 Течни смеси, които са оценени или временно са оценени съгласно Правило 6.3 от Анекс II
на MARPOL като попадащи в категории на замърсяване „Z“ или „ОS“ и които не представляват
опасност за безопасността, могат да бъдат превозвани съгласно подходящ запис в тази глава като
„Вредни или Невредни течни вещества, неспецифицирани по друг начин (n.o.s.)“.
Име на продукта
Ацетон
Алкохолни напитки, n.o.s.
Ябълков сок
n-бутилов алкохол
sec-бутилов алкохол
Глинена каша
Въглищен шлам
Диетилен гликол
Етилов алкохол
Етиленкарбонат
Разтвор на глюкоза
Глицерин
Глицерол моноолеат
Разтвори на хексаметилентетрамин
Хексилен гликол
Изопропил алкохол
Каолинова суспензия
Суспензия от магнезиев хидроксид
Разтвор на N-метилглюкамин (70 % или по-малко)
Метил пропил кетон
Меласа
Вредна течност, (11) n.o.s. (търговско наименование ...., съдържа
....) Кат. Z
Безвредна течност, (12) n.o.s. (търговско наименование ...., съдържа
....) Кат. OS
Полиалуминиев хлорид разтвор
Разтвори на калиев формиат
Пропилен карбонат
Пропиленгликол
Разтвори на натриев ацетат
Разтвори на натриев сулфат
Тетраетил силикатен мономер/олигомер (20 % в етанол)
Триетилен гликол
Вода

Категория на замърсяване
Z
Z
OS
Z
Z
OS
OS
Z
Z
Z
OS
Z
Z
Z
Z
Z
OS
Z
Z
Z
OS
Z
OS
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
OS
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ИНДЕКС НА ПРОДУКТИТЕ, ПРЕВОЗВАНИ В НАЛИВНО (НАСИПНО) СЪСТОЯНИЕ
19.1 Първата колона от индекса на продуктите, превозвани в насипно (наливно) състояние
(наричана по-долу „Индекса“), осигурява така нареченото Име на индекса. Когато Името на
индекса е с главни букви и с потъмнен шрифт, Името на индекса е идентично с Името на
продукта в Глава 17 или в Глава 18.
Следователно втората колона, в която е изброено съответното Име на продукта, е празна.
Там, където Името на индекса не е с потъмнен шрифт и е с малки букви, то отразява синоним,
за който във втората колона е дадено наименованието на продукта в Глава 17 или в Глава 18.
Съответната глава на Кодекса IBC е отразена в третата колона. Четвъртата колона съдържа
ООН номера на продуктите, които са били налични до м. февруари 2001 г.
19.2 Индексът е разработен само за информационни цели. Нито едно от Имената на индекса,
които са записани в първата колона без потъмнен шрифт и с малки букви, не се използват като
Име на продукта в превозния документ.
19.3 Представките, които са неразделна част от името, са показани в обикновен (римски)
вид и се вземат предвид при определяне на азбучния ред на записите. Те включват такива
префикси, като:
Mono Di Tri Tetra Penta Iso Bis Neo Ortho Cyclo.
19.4 Префиксите, които не се вземат под внимание за целите на подреждане на продуктите
по азбучен ред, са в „italic“ и включват следното:
n-		
sec-		
tert-		
o-		
m-		
p-		
NOsym-		
uns-		
dlDLcistrans(E)(Z)alpha- 		
beta-		
gamma-		
epsilon		

(normal-)
(secondary-)
(tertiary-)
(ortho-)
(meta-)
(para-)

(symmetrical)
(unsymmetrical)

(ά-)
(β-)
(γ-)
(ε-)

Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Абиетинов анхидрид

КОЛОФОН

17

Ацедиметиламид

N,N-ДИМЕТИЛАЦЕТАМИД
РАЗТВОР НА ЛАКТОНИТРИЛ (80 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
ПАРАЛДЕХИД

17

Ацеталдехид цианохидрин
Ацеталдехид тример
ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

ООН
номер

17
17
17

Анхидрид на оцетната киселина

АЦЕТИЧЕН АНХИДРИД

17

Оцетна киселина, етенилов естер

ВИНИЛ АЦЕТАТ

17

Оцетна киселина, метилов естер

МЕТИЛ АЦЕТАТ

17

Оцетна киселина, винилов естер

ВИНИЛ АЦЕТАТ

17

АЦЕТИЧЕН АНХИДРИД

17

Оцетен естер

ЕТИЛ АЦЕТАТ

17

Оцетен етер

ЕТИЛ АЦЕТАТ

17

Оцетен оксид

АЦЕТИЧЕН АНХИДРИД

17

Ацетооцетна киселина, метилов естер

МЕТИЛАЦЕТОАЦЕТАТ

17

1715
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Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Ацетооцетен естер

ЕТИЛАЦЕТОАЦЕТАТ

17

ООН
номер

АЦЕТОН

18

АЦЕТОН ЦИАНОХИДРИН

17

1541

АЦЕТОНИТРИЛ

17

1648

Ацетил анхидрид

АЦЕТИЧЕН АНХИДРИД

17

Ацетилен тетрахлорид

ТЕТРАXЛОРЕТАН

17

Ацетилов етер

АЦЕТИЧЕН АНХИДРИД

17

Ацетил оксид

АЦЕТИЧЕН АНХИДРИД

17

Ацинтен

БЕТА-ПИНЕН

17

Акролеинова киселина

АКРИЛНА КИСЕЛИНА

17

АКРИЛНА КИСЕЛИНА
Акрилна киселина, 2-хидроксиетил
естер
Акрилна мономерна смола

17
2-ХИДРОКСИЕТИЛ АКРИЛАТ

17

МЕТИЛ МЕТАКРИЛАТ

17

АКРИЛОНИТРИЛ
АКРИЛОНИТРИЛ-СТИРЕН СЪПОЛИМЕРНА ДИСПЕРСИЯ В ПОЛИЕТЕР
ПОЛИОЛ
Адипинова киселина, bis (2-етилхексил)
естер
АДИПОНИТРИЛ
АЛАХЛОР ТЕХНИЧЕСКИ (90 % ИЛИ
ПОВЕЧЕ)
Алкохол

17

ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) АДИПАТ

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

18

Алкохол, C 10

ДЕЦИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Алкохол, C 11

УНДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Алкохол, C 12

ДОДЕЦИЛ АЛКОХОЛ

17

Алкохол, C 7

ХЕПТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ) (D)

17

Алкохол, C 8

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Алкохол, C 9

НОНИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2218

1093

17
17
17
17

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, N.O.S.
АЛКОХОЛ (C9-C11) ПОЛИ (2,5-9)
ЕТОКСИЛАТ
АЛКОХОЛ (C6-C17) (ВТОРИЧЕН),
ПОЛИ (3-6) ЕТОКСИЛАТИ
АЛКОХОЛ (C6-C17) (ВТОРИЧЕН),
ПОЛИ (7-12) ЕТОКСИЛАТИ
АЛКОХОЛ (C12-C16), ПОЛИ (1-6)
ЕТОКСИЛАТИ
АЛКОХОЛ (C12-C16), ПОЛИ (20+)
ЕТОКСИЛАТИ
АЛКОХОЛ (C12-C16), ПОЛИ (7-19)
ЕТОКСИЛАТИ
АЛКОХОЛИ (C13+)

18
17
17
17
17
17
17
17

Алкохоли, C13-C15

АЛКОХОЛИ (C13+)

17

Алдехид колидин

2-МЕТИЛ 5-ЕТИЛ ПИРИДИН

17

Алдехидин

2-МЕТИЛ 5-ЕТИЛ ПИРИДИН

17

АЛКАНИ (C6-C9)

17

ИЗО- И ЦИКЛОАЛКАНИ (C10-C11)

17

ИЗО- И ЦИКЛОАЛКАНИ (C12+)

17

2205
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Име на Индекса
N-АЛКАНИ (C10+)
Алкан (C10-C18) сулфонова киселина,
фенилов естер
АЛКЕНИЛ (C16-C20) ЯНТАРЕН АНХИДРИД
СМЕСИ НА АЛКАЛАРИЛ ФОСФАТ
(ПОВЕЧЕ ОТ 40 % ДИФЕНИЛ ТОЛИЛ
ФОСФАТ, ПО-МАЛКО ОТ 0,02 % ОРТО
ИЗОМЕРИ)
АЛКИЛИРАНИ (C4-C9) ОГРАНИЧЕНИ
ФЕНОЛИ
АЛКИЛБЕНЗОЛ,
АЛКИЛИНДАН
СМЕС ЗА АЛКИЛИНДИН (ВСЕКИ
C12-C17)
АЛКИЛ (С5-С8) БЕНЗОЛИ

ВЕСТНИК

ИМЕ НА ПРОДУКТА

С Т Р. 8 7
Глава
17

АЛКИЛ СУЛФОНОВА КИСЕЛИНА ЕСТЕР
НА ФЕНОЛ

17
17
17
17
17
17

АЛКИЛ (С9+) БЕНЗОЛИ

17

АЛКИЛ (C12+) ДИМЕТИЛАМИН

17

АЛКИЛ ДИТИОКАРБАМАТ (C19-C35)

17

АЛКИЛДИТИОТИАДИАЗОЛ (C6-C24)

17

АЛКИЛ ЕСТЕР СЪПОЛИМЕР (C4-C20)
АЛКИЛ (С8-С10)/(С12-С14):(40 % или
ПО-МАЛКО/60 % ИЛИ ПОВЕЧЕ) РАЗТВОР НА ПОЛИГЛЮКОЗИД (55 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)
АЛКИЛ (С8-С10)/(С12-С14):(60 % ИЛИ
ПОВЕЧЕ/40 % ИЛИ ПО-МАЛКО/) РАЗТВОР НА ПОЛИГЛЮКОЗИД (55 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)

17

17
ЕТОКСИЛИРАНА ДЪЛГА ВЕРИГА (С16+)
АЛКИЛООКСИАЛКИЛАМИН

3-алкил (С16-С18) окси-N, N'-bis
(2-хидроксиетил) пропан-1-амин
АЛИЛ АЛКОХОЛ

ЕТОКСИЛИРАНА ДЪЛГА ВЕРИГА (С16+)
АЛКИЛОКСИАЛКИЛАМИН

17
17
17

1993

17
17
17
17
17
17

АЛИЛ ХЛОРИД
РАЗТВОР НА АЛУМИНИЕВ СУЛФАТ
Аминооцетна киселина, разтвор на натриева сол
1-амино-3-аминометил-3,5,5-триметилциклохексан

2735

17

2,2'-[3-алкил (С16-C18)окси) пропилимино] диетанол
АЛКИЛ (С8-С40) ФЕНОЛ СУЛФИД
АЛКИЛ (С8-С9) ФЕНИЛАМИН В
АРОМАТИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ
АЛКИЛ (С9-С15) ФЕНИЛ ПРОПОКСИЛАТ
АЛКИЛ (С8-С10)/(C12-C14):(50 %/50 %)
ПОЛИГЛЮКОЗИДЕН РАЗТВОР (55 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)
АЛКИЛ (С12-С14) ПОЛИГЛЮКОЗИДЕН РАЗТВОР (55 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
АЛКИЛ (С8-С10) ПОЛИГЛЮКОЗИДЕН
РАЗТВОР (65 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
АЛКИЛ (C10-C20 НАСИТЕН И НЕНАСИТЕН) ФОСФИТ
АЛКИЛ СУЛФОНОВА КИСЕЛИНА
ЕСТЕР НА ФЕНОЛ

Алуминиев силикатен хидрооксид

ООН
номер

КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ

17
17

1098

17

1100

18
17

ГЛИЦИН, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ

17

ИЗОФОРОНДИАМИН

17
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Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Аминобензен

АНИЛИН

17

1-Аминобутан

БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-Аминобутан

БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Аминоциклохексан

ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН

17

Аминоетан

17

2-Аминоетанол

ЕТИЛАМИН
РАЗТВОРИ НА ЕТИЛАМИН (72 % ИЛИ ПО
МАЛКО)
ЕТАНОЛАМИН

2-(2-Аминоетиламинo) етанол

АМИНОЕТИЛ ЕТАНОЛАМИН

17

Аминоетан разтвор (72 % или по малко)

АМИНОЕТИЛ ЕТАНОЛАМИН

17
17
17

N-(2-аминоетил) етилендиамин

ДИЕТИЛЕНТРИАМИН

17

2-Аминоизобутан

17

Разтвори на аминометан, 42 % или помалко
1-Амино 2-метилбензен

БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
МЕТИЛАМИН РАЗТВОРИ (42 % ИЛИ ПОМАЛКО)
МЕТИЛАМИН РАЗТВОРИ (42 % ИЛИ ПОМАЛКО)
О-ТОЛУИДИН

2-Амино 1-метилбензен

О-ТОЛУИДИН

17

Аминометан

ООН
номер

17
17
17

2-АМИНО- 2-МЕТИЛ-1-ПРОПАНОЛ
3-Аминометил-3,5,5
Триметилциклохексиламин
Аминофен

17
ИЗОФОРОНДИАМИН

17

АНИЛИН

17

1-Аминопропан

N-ПРОПИЛАМИН

17

2-Аминопропан

ИЗОПРОПИЛАМИН

17

1-Амино-2-пропанол

ИЗОПРОПАНОЛАМИН

17

1-Аминопропан-2-ол

ИЗОПРОПАНОЛАМИН

17

3-Аминопропан-1-ол

N-ПРОПАНОЛАМИН

17

2-Аминотолуен

О-ТОЛУИДИН

17

о-Аминотолуен
5-Амино-1,3,3-триметилциклохексилметиламин
ВОДЕН АМОНЯК (28 % ИЛИ ПО МАЛКО)
Амонячна вода (28 % или по малко)
РАЗТВОР НА АМОНИЕВ ХИДРОГЕН
СУЛФАТ
Амониев хидроксид (28 % или по малко)
РАЗТВОР НА АМОНИЕВ НИТРАТ
(93 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА АМОНИЕВ ПОЛИФОСФАТ
РАЗТВОР НА АМОНИЕВ СУЛФАТ
РАЗТВОР НА АМОНИЕВ СУЛФИД
(45 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
АМИЛАЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

О-ТОЛУИДИН

17

ИЗОФОРОНДИАМИН

17

Амилацетат, търговски

АМИЛАЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

n-амилацетат

АМИЛАЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Sec-амилацетат

АМИЛАЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Амилоцетен естер

АМИЛАЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Амил алкохол

N-АМИЛ АЛКОХОЛ

17

17
ВОДЕН АМОНЯК (28 % ИЛИ ПО МАЛКО)

2672

17
17

ВОДЕН АМОНЯК (28 % ИЛИ ПО МАЛКО)

17
17
17
17
17
17

2683
1104
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Име на Индекса

ВЕСТНИК

ИМЕ НА ПРОДУКТА

С Т Р. 8 9
Глава

N-АМИЛ АЛКОХОЛ

17

АМИЛ АЛКОХОЛ, ПЪРВИЧЕН

17

SEC-АМИЛ АЛКОХОЛ

17

TERT-АМИЛ АЛКОХОЛ

17

Амилалдехид

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Амилкарбинол

ХЕКСАНОЛ

17

Алфа-n-амилен

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Амилен хидрат

TERT-АМИЛ АЛКОХОЛ

17

Tert-амилени

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Амил хидрат

N-АМИЛ АЛКОХОЛ

17

Амил хидрид

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

TERT-АМИЛ МЕТИЛ ЕТЕР

17

n-амил метил кетон

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН

17

n-амил пропионат

N-ПЕНТИЛ ПРОПИОНАТ

17

Анестетичен етер

ДИЕТИЛ ЕТЕР

17

АНИЛИН

17

Масло от анилин

АНИЛИН

17

Мравчено олио, изкуствено

ФУРФУРОЛ

17

СОК ОТ ЯБЪЛКИ
Аква фортис
Фъстъчено масло
Аргила

1993

1547

18
АЗОТНА КИСЕЛИНА (70 % И ПОВЕЧЕ)
ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 4 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
КАОЛИНОВА СМЕС

17
17
18

АРИЛ ПОЛИОЛЕФИНИ (С11-С50)
АВИАЦИОННИ АЛКИЛАТИ
(С8 ПАРАФИНИ И ИЗОПАРАФИНИ
BPT 95-120 °С)
Азациклохептан

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

17

3-азапентан-1,5-диамин

ДИЕТИЛЕНТРИАМИН

17

Азепан

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

17

Азотна киселина

АЗОТНА КИСЕЛИНА (70 % И ПОВЕЧЕ)

17

Бананово масло
БАРИЕВА ДЪЛГА ВЕРИГА (C11-C50)
АЛКАРИЛ СУЛФОНАТ
Акумулаторна киселина

АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

СЯРНА КИСЕЛИНА

17

Бефенилов алкохол

АЛКОХОЛИ (C13+)

17

Бензенамин
1,2-бензолдикарбоксилова киселина,
диетил естер
1,2-бензолдикарбоксилова киселина,
диундецилов естер
БЕНЗОЛ И СМЕСИ, ИМАЩИ 10 %
БЕНЗОЛ ИЛИ ПОВЕЧЕ (I)
БЕНЗЕНТРИКАРБОКСИЛОВА
КИСЕЛИНА, ТРИОКТИЛ ЕСТЕР
Бензенол

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

17

ДИЕТИЛ ФТАЛАТ

17

ДИУНДЕЦИЛОВ ФТАЛАТ

17

Бензол (benzol)

ООН
номер

17
17

17

17
17
ФЕНОЛ
БЕНЗОЛ И СМЕСИ, ИМАЩИ 10 % БЕНЗОЛ
ИЛИ ПОВЕЧЕ (I)

17
17

2810

1114

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Име на Индекса
Бензол (benzole)
Бензофенол
Бензотиазол-2-тиол (натриева сол)
2-бензотиазолетиол (натриева сол)
(2-бензотиазолилтио) натриев разтвор

ВЕСТНИК

ИМЕ НА ПРОДУКТА
БЕНЗОЛ И СМЕСИ, ИМАЩИ 10 % БЕНЗОЛ
ИЛИ ПОВЕЧЕ (I)
ФЕНОЛ
МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, РАЗТВОР НА
НАТРИЕВА СОЛ
МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, РАЗТВОР НА
НАТРИЕВА СОЛ
МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, РАЗТВОР НА
НАТРИЕВА СОЛ

БЕНЗИЛ АЦЕТАТ

БРОЙ 92
Глава
17
17
17
17
17
17

БЕНЗИЛ АЛКОХОЛ

17

Бензил бутил фталат

БУТИЛ БЕНЗИЛ ФТАЛАТ

17

Бетапрон

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

17

Олио от бреза

МЕТИЛ САЛИЦИЛАТ
ГЛИОКСАЛОВ РАЗТВОР (40 % ИЛИ ПО
МАЛКО)
ДОДЕКАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

17

2,5 bis(алкил(C7+)тио)-1,2,3 тиадиaзол

ДИФЕНИЛ
МЕТИЛПЕНТАЦИКЛОПЕНТАДИЕН
ДИМЕР
АЛКИЛДИТИОТИАДИАЗОЛ (C6-C24)

Bis (2-аминоетил)амин

ДИЕТИЛЕНТРИАМИН

17

N,N-bis (2-аминоетил )етан-1,2диамин

ТРИЕТИЛЕНТЕТРАМИН

17

N,N-bis(2-аминоетил )етилендиамин
N, N-bis (карбоксиметил) глицин тринатриева сол
Bis (хлороетил етер)

ТРИЕТИЛЕНТЕТРАМИН
НИТРИЛОТРИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР НА ТРИНАТРИЕВА СОЛ
ДИХЛОРОЕТИЛ ЕТЕР

17

Bis (2-хлороетил етер)

ДИХЛОРОЕТИЛ ЕТЕР

17

Bis (2-хлороизопропил) етер

2,2‘ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛ ЕТЕР

17

Bis (2-хлоро-1-метилетил)етер

2,2‘ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛ ЕТЕР

17

Bis (2-етилхексил) адипат

ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ)АДИПАТ

17

Bis (2-етилхексил) фталат

ДИОКТИЛ ФТАЛАТ

17

Bis (2-хидроксиетил) амин

ДИЕТАНОЛАМИН

17

Bis (2-хидроетил) етер

ДИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

18

Bis (2-хидроксипропил)амин

ДИЗОПРОПAНОЛАМИН

17

Bis (6-Метилхептил) фталат

ДИОКТИЛ ФТАЛАТ

17

Пречистен карамел

МЕЛАСА

18

Бяла глина

КАОЛИНОВА СМЕС

18

Олио от трици

ФУРФУРОЛ

17

Сяра

СЯРА (РАЗТОПЕНА)

17

Биформил
Бихексил
Бифенил
Bis (метилциклопентадиен)

БРОМОХЛОРМЕТАН

17
17
17
17

17
17

17

Буталдехид

БУТАРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Бутанал

БУТАРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

n-Бутанaл

БУТАРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Бутан-1,3-диол

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

Бутан-1,4-диол

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

Бутан-2,3-диол

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

1,3-Бутандиол

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

ООН
номер
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ВЕСТНИК
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Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

1,4-Бутандиол

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

2,3-Бутандиол

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

Бутанова киселина

БУТАНОВА КИСЕЛИНА

17

Бутанол

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

Бутанол-1

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

Бутан-1-ол

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

Бутан-2-ол

SEC-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

1-Бутанол

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

2-Бутанол

SEC-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

Бутанол ацетат

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-бутанол ацетат

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Бутан-4-олид

ГАМА-БУТИРОЛАКТОН

17

1,4-Бутанолид

ГАМА-БУТИРОЛАКТОН

17

n-бутанол

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

sec-бутанол

SEC-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

tert-Бутанол

TERT-БУТИЛ АЛКОХОЛ

17

Бутан-2-он

МЕТИЛ ЕТИЛ КЕТОН

17

2-Бутанон

МЕТИЛ ЕТИЛ КЕТОН

17

2-бутенал

КРОТОНАЛДЕХИД

17

Бутен димер

OКТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

1-бутоксибутан

N-БУТИЛ ЕТЕР

17

2-бутоксиетанол

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

2-tert-бутоксиетанол

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

2-бутоксиетил ацетат

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ БУТИЛ ЕТЕР АЦЕТАТ

17

1-бутоксипропан-2-ол

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕР

17

Бутил ацетат

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

БУТИЛ АЦЕТАТ (всички изомери)

17

n-бутил ацетат

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

sec-бутил ацетат

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

tert-бутил ацетат

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

БУТИЛАКРИЛАТ (всички изомери)

17

n-бутил акрилат

БУТИЛАКРИЛАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Бутил алкохол

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

SEC-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

TERT-БУТИЛ АЛКОХОЛ

17

n-Бутил алдехид

БУТИРАЛ АЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

БУТИЛАМИН (всички изомери)

17
БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

sec-бутиламин

БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

tert-Бутиламин

БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

tert-бутилбензен
БУТИЛ БЕНЗИЛ ФТАЛАТ

17
БУТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

1123

2348

17

n-бутиламин

БУТИЛЕНБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ООН
номер

17
17

1125, 12

2709
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Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Бутилов бутаноат
БУТИЛ БУТИРАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
n-бутил бутират

БУТИЛ БУТИРАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

БУТИЛ БУТИРАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

n-бутил карбинол

N-АМИЛ АЛКОХОЛ

17

Бутил целосолв

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

Бутил целосолв ацетат
БУТИЛ/ДЕЦИЛ/ЦЕТИЛ/ЕЙКОЗИЛМЕТАКРИЛАТ СМЕС

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ БУТИЛ ЕТЕР АЦЕТАТ

17

Бутил/децил/хексадецил/айкозил
крилат смес

мета-

17

17
БУТИЛ/ДЕЦИЛ/ЦЕТИЛ/
ЕЙКОЗИЛ
МЕТАКРИЛАТ СМЕС

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17
17

Алфа-бутилен гликол

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

Бета-бутилен гликол

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

Бутилен гликол монометил етер

3-МЕТОКСИ, 1-БУТАНОЛ

17

Бутилен гликол монометил етер ацетат

3 МЕТОКСИБУТИЛ АЦЕТАТ

17

Бутиленов оксид

ТЕТРАХИДРОФУРАН

17

1,2 БУТИЛЕНОВ ОКСИД

17

Бутилов естер

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Бутилов етаноат

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Бутилов етер

N-БУТИЛ ЕТЕР

17

N-БУТИЛ ЕТЕР

17

Бутил етилен

ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

tert-бутил етилов етер

ЕТИЛ TERT-БУТИЛ ЕТЕР

17

Бутилов етер

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изо-бутил кетон

ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН

17

Бутилетилоцетна киселина

БУТИЛ МЕТАКРИЛАТ

1149

17

17
МЕТИЛ TERT-БУТИЛ ЕТЕР

17

Бутил метил кетон

МЕТИЛ БУТИЛ КЕТОН

17

Бутил фталат

ДИБУТИЛ ФТАЛАТ

17
17
17

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

БУТИРОВА КИСЕЛИНА

17
БУТИРОВА КИСЕЛИНА

17

Бутиров алкохол

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

Бутиров алдехид

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

ГАМА-БУТИРОЛАКТОН

17
ДИПЕНТЕН
СОНДАЖНИ СОЛИ (СЪДЪРЖАЩИ ЦИНКОВИ СОЛИ)

1914
1129

17

n-бутирова киселина

Kаяпутене
Разтвор на калциев бромид/цинков бромид
КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ СУСПЕНЗИЯ
РАЗТВОР НА КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ (15 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

3022

17

tert-бутил метил етер

N-БУТИЛ ПРОПИОНАТ
БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
n-бутиралдехид

ООН
номер

17
17
18
17

2820
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ВЕСТНИК

ИМЕ НА ПРОДУКТА

РАЗТВОР НА КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ (ПОВЕЧЕ ОТ 15 %)
КАЛЦИЙ ДЪЛГА ВЕРИГА АЛКИЛ (C5C10) ФЕНАТ
КАЛЦИЙ ДЪЛГА ВЕРИГА АЛКИЛ
(С11-С40) ФЕНАТ
КАЛЦИЙ ДЪЛГА ВЕРИГА АЛКИЛ
ФЕНАТЕН СУЛФИД (С8-С40)
Тръстикова меласа
Масло от канола
Каптинова киселина
Капронова киселина
Алфа-капронова киселина
Капролактам
ЕПСИЛОН-КАПРОЛАКТАМ (РАЗТОПЕНИ ИЛИ ВОДНИ РАЗТВОРИ)
Капроилов алкохол

С Т Р. 9 3
Глава
17
17
17
17

МЕЛАСА
РАПИЧНО МАСЛО (НИСКА ЕРУКОВА КИСЕЛИНА, СЪДЪРЖАЩА ПО-МАЛКО ОТ
4 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
ДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

18

ХЕКСАНОВА КИСЕЛИНА
ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ЕПСИЛОН-КАПРОЛАКТАМ (РАЗТОПЕНИ
ИЛИ ВОДНИ РАЗТВОРИ)

17

17
17
17
17
17

ХЕКСАНОЛ

17
17

Карбамид

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
УРЕЯ РАЗТВОР

Карбинол

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Карболова киселина

ФЕНОЛ

17

Въглероден бисулфид

ВЪГЛЕРОДЕН ДИСУЛФИД

17

Каприлов алкохол
Каприлова киселина

ООН
номер

17
17

ВЪГЛЕРОДЕН ДИСУЛФИД

17

1131

ВЪГЛЕРОДЕН ТЕТРАХЛОРИД

17

1846

Карбонил диамид

УРЕЯ РАЗТВОР

17

Карбонил диамин

УРЕЯ РАЗТВОР

17

1,3–Карбонил диоксипропан

ПРОПИЛЕН КАРБОНАТ

18

РИЦИНОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 2 % СВОБОДНИ
МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

17

Разтвор на калиев поташ

РАЗТВОР НА КАЛИЕВ ХИДРОКСИД

17

Сода каустик

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

17

Разтвор на сода каустик

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

17

Целосолв ацетат

2-ЕТОКСИЕТИЛАЦЕТАТ

17

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

Разтвор на целосолв
ЦЕТИЛ/ЕЙКОЗИЛ
СМЕС

МЕТАКРИЛАТ

Цетил/стеарил алкохол

17
АЛКОХОЛИ (С13 +)

17

Дървено масло от Китай

МАСЛО ОТ ТЮНГ (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 2,5 % СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)

17

Китайска глина

КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ

18

ХЛОРИРАНИ ПАРАФИНИ (С10-С13)

17

С Т Р.
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Глава

ХЛОРООЦЕТНА КИСЕЛИНА (80 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)
Алфа-хлоралил хлорид

17
1,3-ДИХЛОРОПРОПЕН

17

Хлороалилен

АЛИЛХЛОРИД

17

ХЛОРБЕНЗЕН
ХЛОРБЕНЗЕН

17

Хлоробромометан

БРОМОХЛОРОМЕТАН

17

1-хлоро-2-(beta-хлороетокси) етан

ДИХЛОРОЕТИЛОВ ЕТЕР

17

1-хлорo-2,3-епоксипропан

ЕПИХЛОРХИДРИН

17

Хлороетанол-2

ЕТИЛЕН ХЛОРОХИДРИН

17

2-хлороетанол

ЕТИЛЕН ХЛОРОХИДРИН

17

2-хлороетилов алкохол

ЕТИЛЕН ХЛОРОХИДРИН

17

Бета-хлоретил алкохол

ЕТИЛЕН ХЛОРОХИДРИН

17

Хлороетил етер

ДИХЛОРОЕТИЛОВ ЕТЕР

17

2-хлоро-6'-етил-N-(2-метокси-1-метилетил) ацет-о-толуидид

N-(2-МЕТОКСИ-1-МЕТИЛ-ЕТИЛ)-2-ЕТИЛ6-МЕТИЛ
ХЛОРАЦЕТАНИЛИД
N-(2-МЕТОКСИ-1-МЕТИЛ-ЕТИЛ)-2-ЕТИЛ6-МЕТИЛ ХЛОРАЦЕТАНИЛИД

17
17
17

ХЛОРОХИДРИНИ (СУРОВИ)

17

m-хлорометилбензен

М-ХЛОРОТОЛУЕН

17

о-хлорометилбензен

О-ХЛОРОТОЛУЕН

17

p-хлорометилбензен

Р-ХЛОРОТОЛУЕН

17

Хлорометилетилен оксид

ЕПИХЛОРХИДРИН

17

(2-Хлоро-1-метилетил) етер

2,2'-ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР

17

2-Хлоро-1-метилетил етер

2,2'-ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР
ЕПИХЛОРХИДРИН

17

Хлорометилоксиран
4-ХЛОРО-2-МЕТИЛФЕНОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР НА ДИМЕТИЛАМИНОВА СОЛ
1-(4-ХЛОРОФЕНИЛ)-4,4-ДИМЕТИЛПЕНТАН-3-ОН
2- или 3-хлоропропанова киселина
3-хлорпропен
2- ИЛИ 3-ХЛОРОПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА
Алфа- или бета-хлоропропионова киселина
3-хлоропропилен

1134

17

Хлоробензол

2-хлоро-N-(2-етил-6-метилфенил)-N-(2метокси-1-метилетил) ацетамид
ХЛОРОФОРМ

ООН
номер
1750

1888

17
17

2- ИЛИ 3-ХЛОРОПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА
АЛИЛХЛОРИД

17
17
17

2- ИЛИ 3-ХЛОРОПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА
АЛИЛХЛОРИД

17
17

Алфа-хлоропропилен

АЛИЛХЛОРИД

17

Хлоропропилен оксид

ЕПИХЛОРХИДРИН

17

ХЛОРОСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА

2511

17
17

Хлорсулфурова киселина

ХЛОРОСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА

3-хлоротолуен

М-ХЛОРОТОЛУЕН

17

4-хлоротолуен

Р-ХЛОРОТОЛУЕН

17

1754

М-ХЛОРОТОЛУЕН

17

2238

О-ХЛОРОТОЛУЕН

17

2238
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Р-ХЛОРОТОЛУЕН
ХЛОРОТОЛУЕНИ (СМЕСЕНИ ИЗОМЕРИ)
Choice Бяла мазнина

С Т Р. 9 5
Глава
17
17

ЛОЙ (СЪДЪРЖАЩА ПО-МАЛКО ОТ 15 %
СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

ХОЛИН ХЛОРИД РАЗТВОРИ

17
ДИПЕНТЕН

17

Цис-бутендионов анхидрид

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД

17

Цис-9-октадеценова киселина

ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА

17

Цис-1,3-Пентадиен

1,3-ПЕНТАДИЕН

17

Цис-транс-1,3-Пентадиен
ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА (70 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
ГЛИНЕНА КАША

1,3-ПЕНТАДИЕН

17
17
18

ВЪГЛИЩЕН ШЛАМ

18
КОКОСОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 5 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

17

КОКОСОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 5 % СВОБОДНИ
МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Коламин

ЕТАНОЛАМИН

17

Колон спиртни напитки

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

18

Колон спирт

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Колофон

КОЛОФОН

17

Колумбийски спирт

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Колумбийски спиртни напитки

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ
КОКОСОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 5 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

17

Масло от копра
ЦАРЕВИЧНО ОЛИО (СЪДЪРЖАЩО
ПО-МАЛКО ОТ 10 % СВОБОДНИ
МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
МАСЛО ОТ ПАМУЧНО СЕМЕ (СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 12 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Креозот соли

2238

17

Синене

Кочин (Cochin)

ООН
номер
2238

17

17
17
17

НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)

17

КРЕЗОЛИ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
КРЕЗИЛОВА КИСЕЛИНА, ДЕФЕНОЛИЗИРАНА
Крезилови киселини

17

КРЕЗОЛИ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Крезилоли

КРЕЗОЛИ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2076

17

КРОТОНАЛДЕХИД

17

Кротонен алдехид

КРОТОНАЛДЕХИД

17

Кумене

ПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Кумол

ПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Цианоетилен

АКРИЛОНИТРИЛ

17

2-циано-2-пропанол

АЦЕТОН ЦИАНОХИДРИН

17

2-цианопропан-2-ол

АЦЕТОН ЦИАНОХИДРИН

17

2-цианопропен-1

МЕТАКРИЛОНИТРИЛ

17

Цикличен пропилен карбонат

ПРОПИЛЕН КАРБОНАТ

18

1143

С Т Р.
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ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН

17

ЦИКЛОХЕПТАН

17

Циклохексаметил енимин

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

2241

17

ЦИКЛОХЕКСАН

17

ЦИКЛОХЕКСАНОЛ

17

ЦИКЛОХЕКСАНОН
ЦИКЛОХЕКСАНОН,
НОЛ СМЕС

17
ЦИКЛОХЕКСА-

1145
1915

17
БЕНЗОЛ И СМЕСИ, ИМАЩИ 10 % БЕНЗОЛ
ИЛИ ПОВЕЧЕ (I)

Циклохексатриен

ООН
номер

17

ЦИКЛОХЕКСИЛ АЦЕТАТ

17

2243

ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН

17

2357

Циклохексилдиметиламин

N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН

17

Циклохексил (етил) амин

N-ЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН

17

Циклохексил кетон

ЦИКЛОХЕКСАНОН

17

МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН

17

Циклохексил метан
1,3-ЦИКЛОПЕНТАДИЕН
(СТОПЕН)
ЦИКЛОПЕНТАН

ДИМЕР

17

ЦИКЛОПЕНТАН
Циклотетраметилен оксид

ТЕТРАХИДРОФУРАН

17

1146

17

2246

17

Р-ЦИМЕН

17

Симол (Cymol)

Р-ЦИМЕН

17

Деанол

ДИМЕТИЛЕТАНОЛАМИН

17

ДЕКАХИДРОНАФТАЛЕН

17

ДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

17

Декан-1-ол

ДЕЦИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

n-деканол

ДЕЦИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Декаинова киселина

ДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

17

ДЕЦИЛ АКРИЛАТ

17

Децилов алкохол
ДЕЦИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Децилбензен

ДЕЦИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Децилова киселина

Алкилат на детергента

ДЕКАНОВА КИСЕЛИНА
N-МЕТИЛГЛЮКАМИН РАЗТВОР
ИЛИ ПО-МАЛКО)
АЛКИЛ (С9+) БЕНЗЕНИ

Диацетичен естер

ЕТИЛ АЦЕТОАЦЕТАТ

17

Диацетон

ДИАЦЕТОНОВ АЛКОХОЛ

17

1-деокси-1-метиламино-D-глюцитол

ДИАЦЕТОНОВ АЛКОХОЛ
ди[алкил/алкенил (С10-С20)] водороден
фосфит
ДИАЛКИЛ (С8-С9) ДИФЕНИЛАМИНИ

17
17

АЛКИЛ (С9+) БЕНЗЕНИ

17
17
(70 %

18
17

17
АЛКИЛ (С10-С20, НАСИТЕН И НЕНАСИТЕН) ФОСФИТ

17
17

ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ

17

1,2-Диаминоетан

ЕТИЛЕНДИАМИН

17

1,6-диаминохексан

ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН (СТОПЕН)

17

1,6-диаминохексанови разтвори

ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН РАЗТВОР

17

2046
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Глава

2,6-диаминохексанова киселина

L-ЛИЗИН РАЗТВОР (60 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

17

Диаминотолуен

ТОЛУИЛЕНДИАМИН

17

2,4-Диаминотолуен

ТОЛУИЛЕНДИАМИН

17

2,6-Диаминотолуен
4,6-Диамино-3,5,5-триметилциклохекс2-енон
3,6-диазаоктан-1,8-диамин

ТОЛУИЛЕНДИАМИН

17

ИЗОФОРОНДИАМИН

17

ТРИЕТИЛЕНТЕТРАМИН

17

1,2-дибромоетан

ЕТИЛЕН ДИБРОМИД

17

ДИБРОМОМЕТАН

17

ДИБУТИЛАМИН

17

Дибутилбензен-1,2-дикарбоксилат

ДИБУТИЛ ФТАЛАТ

17

Дибутилкарбинол

НОНИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Дибутил етер

N-БУТИЛ ЕТЕР

17

n-дибутил етер

N-БУТИЛ ЕТЕР

17

Дибутил хидрогенфосфит

ДИБУТИЛ ХИДРОГЕН ФОСФОНАТ

17

ДИБУТИЛ ХИДРОГЕН ФОСФОНАТ
Дибутил фосфонат

17
ДИБУТИЛ ХИДРОГЕН ФОСФОНАТ

ДИБУТИЛ ФТАЛАТ

17
17

Дибутил орто-фталат
ДИХЛОРОБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
1,2-дихлоробензен

ДИБУТИЛ ФТАЛАТ

ДИХЛОРОБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

m-дихлоробензен

ДИХЛОРОБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

о-дихлоробензен

17

ДИХЛОРОБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

17

3,4-ДИХЛОРО-1-БУТЕН

17

3,4-Дихлоробут-1-ен

3,4-ДИХЛОРО-1-БУТЕН

17

2,2'-дихлородиетилетер
Дихлородиизопропилов етер

ДИХЛОРОЕТИЛОВ ЕТЕР

17
17

1,2-дихлороетан

2,2'-ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР
ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД

1,1-дихлороетан

ВИНИЛИДЕН ХЛОРИД

17

Дихлороетер

ДИХЛОРОЕТИЛОВ ЕТЕР

17

1,1-дихлоретилен

ВИНИЛИДЕН ХЛОРИД

17

ДИХЛОРОЕТИЛОВ ЕТЕР
2,2'-дихлороетилов етер
Дихлороетилов оксид

ООН
номер

17

17
ДИХЛОРОЕТИЛОВ ЕТЕР

17

ДИХЛОРОЕТИЛОВ ЕТЕР

17

1916

2,2'-ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР
2,4-ДИХЛОРОФЕНОЛ

17

2490

17

2021

1,1-ДИХЛОРОПРОПАН

17

1,2-ДИХЛОРОПРОПАН

17

Дихлоропропан/дихлоропропен смеси

ДИХЛОРОПРОПЕН/ДИХЛОРОПРОПАН
СМЕСИ

1279

17

1,3-ДИХЛОРОПРОПЕН
ДИХЛОРОПРОПЕН/ДИХЛОРОПРОПАН СМЕСИ
Дихлоропропилен

17

1,3-ДИХЛОРОПРОПЕН

17

1,4-дицианобутан

АДИПОНИТРИЛ

17

17

2047
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1,3-ЦИКЛОПЕНТАДИЕН ДИМЕР (РАЗТОПЕН)
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Дидодецил фталат

ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ

Дициклопентадиен
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Глава

ООН
номер

17
17
17

ДИЕТАНОЛАМИН

17

ДИЕТИЛАМИН

17

1154

ДИЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ

17

2686

2-диетиламиноетанол

ДИЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ

ДИЕТИЛБЕНЗЕН

17
17

1,4-диетилен диоксид

1,4-ДИОКСАН

17

Диетилен етер

1,4-ДИОКСАН

17

ДИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ
Диетилен оксид

18
1,4-ДИОКСАН

ДИЕТИЛЕНТРИАМИН

17
17

N,N-диетилетанамин

ТРИЕТИЛАМИН

17

Диетилетаноламин

ДИЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ

17

N,N-диетилетаноламин

ДИЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ

17

ДИЕТИЛОВ ЕТЕР
N,N-диетилетиламин

17
ТРИЕТИЛАМИН

ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) АДИПАТ
Диетилоксид

ДИЕТИЛОВ ЕТЕР

17

ДИЕТИЛ СУЛФАТ

17
ГЛИОКСАЛЕН РАЗТВОР (40 % ИЛИ ПОМАЛКО)
ДИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

ДИХЕПТИЛ ФТАЛАТ
Дихексил

18
17

ДОДЕКАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
17

ДИХЕКСИЛ ФТАЛАТ

17

1,3-дихидроизобензофуран-1,3-дион

ФТАЛОВ АНХИДРИД (РАЗТОПЕН)

17

2,3-дихидроксибутан

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

2,2'-дихидроксидиетиламин
Ди-(2-хидроксиетил) амин

ДИЕТАНОЛАМИН

17

ДИЕТАНОЛАМИН

17

Дихидроксиетилов етер

ДИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

18

Дихидроксихексан

ХЕКСАМЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

1,2-дихидроксипропан

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

18

Диизобутен

ДИИЗОБУТИЛЕН

17

ДИИЗОБУТИЛАМИН

17
НОНИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ДИИЗОБУТИЛЕН

17
ДИИЗОБУТИЛЕН

17

Бета-диизобутилен

ДИИЗОБУТИЛЕН

17

ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН

17

ДИИЗОБУТИЛ ФТАЛАТ

17
ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

2361

17

Алфа-диизобутилен

2,4-диизоцианато-1-метилбензен

1594

17

ДИ-N-ХЕКСИЛ АДИПАТ

Диизобутил карбинол

1155

17
17

Дигликол

2079

17

ДИЕТИЛ ФТАЛАТ
Диформил

2049

17

2050

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

2,4-диизоцианатотолуен

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

17

Диизодецил фталат

ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ

17

Диизононил фталат

ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ

17

ДИЗООКТИЛ ФТАЛАТ

17

ДИИЗОПРОПАНОЛАМИН

17

Диизопропилацетон
ДИИЗОПРОПИЛАМИН
ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗЕН
ИЗОМЕРИ)
Диизопропилов етер

ООН
номер

ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН

17
17

(ВСИЧКИ

Диизопропил оксид
N,N-ДИМЕТИЛАЦЕТАМИД
РАЗТВОР НА N,N-ДИМЕТИЛАЦЕТАМИД (40 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
Диметилацетилен карбинол

17
ИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР

17

ИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР

17
17
17

2-МЕТИЛ-2-ХИДРОКСИ-3-БУТИН

17

ДИМЕТИЛ АДИПАТ
РАЗТВОР НА ДИМЕТИЛАМИН (45 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА ДИМЕТИЛАМИН (ПОВЕЧЕ ОТ 45 %, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ
55 %)
РАЗТВОР НА ДИМЕТИЛАМИН (НАД
55 %, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 65 %)
Диметиламиноетанол

ДИМЕТИЛЕТАНОЛАМИН

17

2-диметиламиноетанол

ДИМЕТИЛЕТАНОЛАМИН

17

Диметилбензени

КСИЛЕНИ

17

1,3-диметил бутанол

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

1,3-диметилбутан-1-ол

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

1,3-диметилбутил ацетат

МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ

17

Диметил карбинол
N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН
ДИМЕТИЛ ДИСУЛФИД

ИЗОПРОПИЛ АЛКОХОЛ

18

N,N-диметилдодеканамин

АЛКИЛ (C12+) ДИМЕТИЛАМИН

17

N,N-диметилдодекан-1-амин

N,N-ДИМЕТИЛДОДЕЦИЛАМИН

17

17
17
17
17

17
17

N,N-ДИМЕТИЛДОДЕЦИЛАМИН
1,1-диметилетанол

1160
1160
1160

2264
2381

17
TERT-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

ДИМЕТИЛЕТАНОЛАМИН

17
17

1,1-диметилетил алкохол

TERT-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Диметил етил карбинол

TERT-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

1,1-диметилетил метил етер

МЕТИЛ ТЕРТ-БУТИЛ ЕТЕР

17

Диметилформалдехид

АЦЕТОН

18

ДИМЕТИЛФОРМАМИД

17

ДИМЕТИЛ ГЛУТАРАТ

17

2,6-Диметил-4-хептанон

ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН

17

2,6-диметилхептан-4-он

ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН

17

N,N-диметилхексанамин

АЛКИЛ (С12+) ДИМЕТИЛАМИН

17

ДИМЕТИЛ ХИДРОГЕН ФОСФИТ

1158

17

2051

2265

С Т Р.

100

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Диметилхидроксибензени

КСИЛЕНОЛ

17

1,1'-диметил-2,2'-иминодиетанол
Диметил кетал

ДИИЗОПРОПАНОЛАМИН

17

АЦЕТОН

18

Диметил кетон

АЦЕТОН

18

Диметиллауриламин

N,N-ДИМЕТИЛДОДЕЦИЛАМИН
РАЗТВОР НА ТРИМЕТИЛАМИН (30 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА ТРИМЕТИЛАМИН (30 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)

17

БЕТА-ПИНЕН

17

N,N-диметилметанамин
N,N-диметилметиламин
6,6-диметил-2-метиленбицикло [3.1.1]
хептан
ДИМЕТИЛ ОКТАНОВА КИСЕЛИНА

17
17

17

2,2-диметилоктанова киселина

НЕОДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

17

2,3-диметилфенол

КСИЛЕНОЛ

17

2,4-диметилфенол

КСИЛЕНОЛ

17

2,5-диметилфенол

КСИЛЕНОЛ

17

2,6-диметилфенол

КСИЛЕНОЛ

17

3,4-диметилфенол

КСИЛЕНОЛ

17

3,5-диметилфенол

КСИЛЕНОЛ

17

Диметил феноли

КСИЛЕНОЛ

17

Диметилфенил фосфат (3:1)

ТРИКСИЛИЛ ФОСФАТ

17

ДИМЕТИЛ ФТАЛАТ

17

ДИМЕТИЛПОЛИСИЛОКСАН

17

2,2-диметилпропан
2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН-1,3-ДИОЛ
(РАЗТОПЕН ИЛИ РАЗТВОР)
2,2-диметилпропанова киселина

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ТРИМЕТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА

17

1,1-диметилпропаргилов алкохол

2-МЕТИЛ-2-ХИДРОКСИ-3-БУТИН

17

2,2-диметилпропионова киселина

ТРИМЕТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА

17

1,1-диметилпропинол

17

2-МЕТИЛ-2-ХИДРОКСИ-3-БУТИН

17

17

ДИМЕТИЛ СУКЦИНАТ

17

N,N-диметилтетрадеканамин

АЛКИЛ (С12+) ДИМЕТИЛАМИН

17

Диметилтетрадециламин
3,9-диметилтрицикло [5.2.1.0;2,6] дека3,8-диен

АЛКИЛ (С12+) ДИМЕТИЛАМИН

17

МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕН ДИМЕР

17

Диметилтриметилен гликол
Диметилацетамид ацетат

2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН-1,3-ДИОЛ (РАЗТОПЕН ИЛИ РАЗТВОР)
N,N-ДИМЕТИЛАЦЕТАМИД

ДИНИТРОТОЛУЕН (РАЗТОПЕН)

17
17
17

Динонилфталат

ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ

17

3,6-диоаксаоктан-1,8-диол

ТРИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

18

Диоктил адипат

ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) АДИПАТ

17

ДИОКТИЛ ФТАЛАТ
1,4-диоксан

ООН
номер

1600

17
1,4-ДИОКСАН

1,4-ДИОКСАН

17
17

Диоксоланон

ПРОПИЛЕН КАРБОНАТ

18

1,3-диоксолан-2-он

ЕТИЛЕНКАРБОНАТ

18

Диоксолон-2

ЕТИЛЕНКАРБОНАТ

18

1165
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

1,1-диоксотиолан

СУЛФОЛАН

17

Диоксиетилен етер

1,4-ДИОКСАН

17

ДИПЕНТЕН

17

ДИФЕНИЛ

17

ДИФЕНИЛ/ДИФЕНИЛ ЕТЕР СМЕСИ
Дифенил/дифенил оксидни смеси
ДИФЕНИЛ ЕТЕР
ДИФЕНИЛ ЕТЕР/ДИФЕНИЛ ФЕНИЛ
ЕТЕР СМЕС
ДИФЕНИЛОЛ ПРОПАНЕПИХЛОРХИДРИНОВИ СМОЛИ
Дифенил оксид
Дифенил оксид/дифенил фенилетер смес
Дипропиламин

17
17
17
17

ДИФЕНИЛ ЕТЕР
ДИФЕНИЛ ЕТЕР/ДИФЕНИЛ ФЕНИЛЕТЕР
СМЕС
ДИ-N-ПРОПИЛАМИН

17
17
17
17

ДИ-N-ПРОПИЛАМИН

ДИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ
Динатриев карбонат

17
17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ КАРБОНАТ

17

ДИТИОКАРБАМАТ ЕСТЕР (С7-С35)

17

ДИУНДЕЦИЛ ФТАЛАТ

17

dl-млечна киселина

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА

17

dl-р-мента-1,8-диен

ДИПЕНТЕН

17

Докозан-1-ол

АЛКОХОЛИ (С13+)

17

1-докозанол

АЛКОХОЛИ (С13+)

17

ДОДЕКАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

TERT-ДОДЕКАНТИОЛ

17

Додеканова киселина

ЛАУРИНОВА КИСЕЛИНА

17

Додекан-1-ол

ДОДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

17

1-додеканол

ДОДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

17

n-додеканол

ДОДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

17

ДОДЕЦЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

ДОДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

17

n-додецил алкохол

2052

17
ДИФЕНИЛ/ДИФЕНИЛ ЕТЕР СМЕСИ

ДИ-N-ПРОПИЛАМИН
n-дипропиламин

ООН
номер

ДОДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

ДОДЕЦИЛБЕНЗЕН

17
17

Додецил диметиламин

АЛКИЛ (C12+) ДИМЕТИЛАМИН

17

Додецилен
ДОДЕЦИЛ ХИДРОКСИПРОПИЛ СУЛФИД
Додецилова киселина

ДОДЕЦЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

ЛАУРИНОВА КИСЕЛИНА

17

Tert-додецил меркаптан

TERT-ДОДЕКАНТИОЛ

17

17

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

17

Додецил-2-метил-2-пропеноат

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

17

Додецил-2-метилпроп-2-еноат
ДОДЕЦИЛ/ОКТАДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ (СМЕС)
ДОДЕЦИЛ/ПЕНТАДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ СМЕС

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

17
17
17

2383

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Име на Индекса

ВЕСТНИК

ИМЕ НА ПРОДУКТА
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Глава
17

2-додецилтио-1-метилетанол

ДОДЕЦИЛ ХИДРОКСИПРОПИЛ СУЛФИД

17

1-додецилтиопропан-2-ол

ДОДЕЦИЛ ХИДРОКСИПРОПИЛ СУЛФИД

17

ДОДЕЦИЛ КСИЛЕН
СОНДАЖНИ СОЛИ (СЪДЪРЖАЩИ
ЦИНКОВИ СОЛИ)
СОНДАЖНИ РАЗТВОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: РАЗТВОР НА КАЛЦИЕВ БРОМИД, КАЛЦИЕВ ХЛОРИД И РАЗТВОР
НА НАТРИЕВ ХЛОРИД
Холандска течност

ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД

17

Холандско масло

ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД

17

(Е)-бут-2-енал

КРОТОНАЛДЕХИД

17

Енантова киселина

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

17

Енантилов алкохол

ХЕПТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ) (D)

17

Енантилова киселина

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

17

Киселина за гравиране

АЗОТНА КИСЕЛИНА (70 % И ПОВЕЧЕ)

17

Е-1,3-Пентадиен

1,3-ПЕНТАДИЕН

17

17
17
17

ЕПИХЛОРХИДРИН

17

1,2-епоксибутан

1,2-БУТИЛЕНОКСИД

17

1,4-епоксибутан

ТЕТРАХИДРОФУРАН

17

1,2-епоксипропан
2,3-епоксипропил естер на смесени триалкил оцетни киселини

17

EPTC

ПРОПИЛЕН ОКСИД
ГЛИЦИДИЛОВ ЕСТЕР НА С10 ТРИАЛКИЛ
ОЦЕТНА КИСЕЛИНА
ГЛИЦИДИЛОВ ЕСТЕР НА С10 ТРИАЛКИЛ
ОЦЕТНА КИСЕЛИНА
S-ЕТИЛДИПРОПИЛТИОКАРБАМАТ

Есенция от мирбана (Mirbane)

НИТРОБЕНЗЕН

17

Есенция от мирбана (Myrbane)
Етанаминови разтвори, 72 % или помалко
Етан карбонитрил

17

1,2-етандиол

НИТРОБЕНЗЕН
РАЗТВОРИ НА ЕТИЛАМИН (72 % ИЛИ ПОМАЛКО)
ПРОПИОНИТРИЛ
РАЗТВОР НА ГЛИОКСАЛ (40 % ИЛИ ПОМАЛКО)
ЕТИЛЕНОВ ГЛИКОЛ

Етанова киселина

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

17

Етанов анхидрид

ОЦЕТЕН АНХИДРИД

17

Етанол

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

18

2,3-епоксипропил неодеканоат

Етандиал

ООН
номер

ЕТАНОЛАМИН

2033

17
17
17

17
17
17
17

17

Етенил ацетат

ВИНИЛ АЦЕТАТ

17

Етенил етеноат

ВИНИЛ АЦЕТАТ

17

Етер

ДИЕТИЛОВ ЕТЕР

17

Eтинил трихлорид

ТРИХЛОРЕТИЛЕН

17

2-етоксиетанол

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

2-ЕТОКСИЕТИЛАЦЕТАТ
ЕТОКСИЛИРАНА ДЪЛГА ВЕРИГА
(С16+) АЛКИЛ ОКСИАЛКИЛАМИН
2-етокси-2-метилпропан

17

ЕТИЛ TERT-БУТИЛ ЕТЕР

17

1-етоксипропан-2-ол

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛЕТЕР

17

17

2491

1172
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С Т Р. 1 0 3
Глава

ЕТИЛАЦЕТАТ

17

АЦЕТИЛ АЦЕТOАЦЕТАТ

17

Етил ацетон

МЕТИЛ ПРОПИЛ КЕТОН

18

ЕТИЛ АКРИЛАТ

17

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

18

ЕТИЛАМИН
РАЗТВОРИ НА ЕТИЛАМИН (72 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
Етил аминоциклохексан

17
17
N-ЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН

ЕТИЛБЕНЗЕН
Етил бензол

ЕТИЛБЕНЗЕН

2-етилкапронова киселина

2-ЕТИЛХЕКСАНОВА КИСЕЛИНА

17

Етил карбинол

N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Етил цианид

ПРОПИОНИТРИЛ

17

Етил(циклохексил)амин

1993

17
ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

s-етилдипропилкарбамотиоат

S-ЕТИЛДИПРОПИЛТИОКАРБАМАТ

17

s-етилдипропилдитиокарбамат

S-ЕТИЛДИПРОПИЛТИОКАРБАМАТ

17

S-ЕТИЛДИПРОПИЛТИОКАРБАМАТ

17
ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ
ЕТИЛЕН ДИБРОМИД

ЕТИЛЕН КАРБОНАТ

17
17
18

Eтиленкарбоксилна киселина

АКРИЛОВА КИСЕЛИНА

17

Eтиленхлорид

ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД

17

ЕТИЛЕН ХЛОРОХИДРИН

17

ЕТИЛЕН ЦИАНОХИДРИН

17

Етилен диацетат

1175

17

Етилдиметилметан

Етиленбромид

2270

17
N-ЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН

N-ЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН

Етилен алкохол

1036

17
17

ЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН

1917

17
17

ЕТИЛ TERT-БУТИЛ ЕТЕР

ООН
номер

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ ДИАЦЕТАТ

1135

17

ЕТИЛЕНДИАМИН

17

1604

ЕТИЛЕН ДИБРОМИД

17

1605

ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД

17

1184

2,2'-етиленди-иминоди(етиламин)

ТРИЕТИЛЕНТЕТРАМИН

17

2,2'-етилен диоксидиетанол
ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

ТРИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

18
17

Етилен гликол акрилат

2-ХИДРОКСИЕТИЛ АКРИЛАТ

17

Етилен гликол бутил етер
ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ БУТИЛ ЕТЕР АЦЕТАТ
Етилен гликол tert-бутил етер

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17
17

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ ДИАЦЕТАТ

17
17

Етилен гликол етил етер

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

Етилен гликол етил етер ацетат

2-ЕТОКСИЕТИЛАЦЕТАТ

17

Етилен гликол изопропилов етер

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

С Т Р.
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Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Етилен гликол метил етер
ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ
Етилен гликол монобутил етер

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

Етилен гликол моно tert-бутил етер

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

Етилен гликол моноетил етер

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

Етилен гликол моноетил етер ацетат

2-ЕТОКСИЕТИЛАЦЕТАТ

17

Етилен гликол монометил етер
ЕТИЛЕНОКСИД/ПРОПИЛЕН ОКСИД
СМЕС СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕТИЛЕН ОКСИД НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 % ОТ
МАСАТА
Етилен тетрахлорид

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

ПЕРХЛОРЕТИЛЕН

17

Етилен трихлорид

1,1,1-ТРИХЛОРОЕТАН

17

Етилен трихлорид

ТРИХЛОРЕТИЛЕН

17

Етил етаноат

ЕТИЛАЦЕТАТ

17

Етил етер

ДИЕТИЛОВ ЕТЕР

17

17

2983
17

ЕТИЛ-3-ЕТОКСИПРОПИОНАТ
Етил флуид
Етилформатна киселина
Етил гликол

17
МОТОРНИ
ГОРИВА
ANTI-KNOCK
COMPOUNDS (СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ
АЛКИЛИ)
ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА
ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17
17
17

2-етилхексалдехид

ОКТИЛ АЛДЕХИДИ

17

2-етилхексанал

ОКТИЛ АЛДЕХИДИ

17

2-ЕТИЛХЕКСАНОВА КИСЕЛИНА

17

2-етилхексанол

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-етил хексенал

2-ЕТИЛ-3-ПРОПИЛАКРОЛЕИН

17

2-етилхекс-2-енал

2-ЕТИЛ-3-ПРОПИЛАКРОЛЕИН
ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-етилхексонова киселина
2-ЕТИЛХЕКСИЛ АКРИЛАТ
2-етилхексил алкохол

ООН
номер

17
17

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-ЕТИЛХЕКСИЛАМИН
2-ЕТИЛ-2-(ХИДРОКСИМЕТИЛ) ПРОПАН-1,3-ДИОЛ (С8-С10) ЕСТЕР
Етилова киселина

17

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

17

5-етилиден бицикло (2.2.1)хепт-2-ен

ЕТИЛИДЕН НОРБОРНЕН

17

2276

17

ЕТИЛИДЕН НОРБОРНЕН

17

ЕТИЛ МЕТАКРИЛАТ

17

N-ЕТИЛМЕТИЛАЛИЛАМИН

17

N-етил-2-метилалиламин

N-ЕТИЛМЕТИЛАЛИЛАМИН

17

2-етил-6-метиланилин

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

17

2-етил-6-метилбензенамин

2-МЕТИЛ-6-ЕТИЛ АНИЛИН

17

Етил метил кетон

МЕТИЛЕТИЛКЕТОН

17

5-етил-2-метилпиридин

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

17

Етил оксид

ДИЕТИЛОВ ЕТЕР

17

Етил фосфат

ТРИЕТИЛ ФОСФАТ

17

2277
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Глава

Етил фталат

ДИЕТИЛ ФТАЛАТ

17

5-етил-2-пиколин

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛПИРИДИН

17

3-етилпропан-1-ол

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕР

17

Етил пропеноат

ЕТИЛ АКРИЛАТ

17

2-ЕТИЛ-3-ПРОПИЛ АКРОЛЕИН
Етил сулфат

17
ДИЕТИЛ СУЛФАТ

ЕТИЛ ТОЛУЕН

17
17

5-етил-о-толуидин

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

17

6-етил-2-толуидин

2-МЕТИЛ-6-ЕТИЛ АНИЛИН

17

6-етил-о-толуидин

2-МЕТИЛ-6-ЕТИЛ АНИЛИН

17

Етил винил етер

ВИНИЛ ЕТИЛ ЕТЕР

17

Етинилдиметилкарбинол
МАСТНА КИСЕЛИНА (НАСИТЕНА
С13+)
МАСТНА КИСЕЛИНА, ОСНОВНО ЛИНЕЙНА, (С6-С18) 2-ЕТИЛХЕКСИЛОВ
ЕСТЕР
Царевична меласа за хранене

2-МЕТИЛ-2-ХИДРОКСИ-3-БУТИН

17

Ферментационен алкохол

17
17
МЕЛАСА
ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

ЖЕЛЕЗНИ ХЛОРИДНИ РАЗТВОРИ
ЖЕЛЕЗЕН
НИТРАТ/РАЗТВОР
НА
АЗОТНА КИСЕЛИНА
РИБЕНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 4 % СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
Ленено масло
РАЗТВОРИ НА ФОРМАЛДЕХИД (45 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)
Формалдехид тример
Формалин

18
18
17

17
ЛЕНЕНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 2 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

17
17

1,3,5-ТРИОКСАН
РАЗТВОРИ НА ФОРМАЛДЕХИД (45 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)

17
17
17
17

Фурал

РАЗТВОРИ НА ФОРМАЛДЕХИД (45 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
ФУРФУРОЛ

2-фуралдехид

ФУРФУРОЛ

17

Фуран-2,5-дион

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД

17

2,5-фурандион

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД

17

ФУРФУРAЛ
2-фурфуралдехид

1198, 22

17
ДИМЕТИЛФОРМАМИД

МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА
Формик алдехид

2582

17

ФОРМАМИД
Формдиметиламид

ООН
номер

17
17

17
ФУРФУРОЛ

ФУРФУРИЛОВ АЛКОХОЛ

1779

1199

17
17

Фурилкарбинол
Кондензирани поли (2+) циклични ароматни въглеводороди
Гултерия ойл

ФУРФУРИЛОВ АЛКОХОЛ
ПОЛИ (2+) ЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ СЪЕДИНЕНИЯ
МЕТИЛОВ САЛИЦИЛАТ

17

Глациална оцетна киселина

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

17

17
17

2874
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ИМЕ НА ПРОДУКТА

D-глюкопиранозид C8-C14 алкил
D-глюкопиранозид C8-C14 алкил
ГЛЮКОЗИДЕН РАЗТВОР
ГЛУТАРАЛДЕХИДНИ
(50 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
Глицерин

ВЕСТНИК

АЛКИЛ (C8-C10)/(C12-C14):(40 % ИЛИ ПОМАЛКО/60 % ИЛИ ПОВЕЧЕ) РАЗТВОР НА
ПОЛИГЛЮКОЗИД (55 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
АЛКИЛ (C8-C10)/(C12-C14):(40 % ИЛИ ПОМАЛКО/60 % ИЛИ ПОВЕЧЕ) РАЗТВОР НА
ПОЛИГЛЮКОЗИД (55 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

БРОЙ 92
Глава

ООН
номер

17
17
18

РАЗТВОРИ

17
ГЛИЦЕРИН

ГЛИЦЕРИН

18
18

Глицерин триацетат

ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ

17

Глицеритол

ГЛИЦЕРИН

18

Глицерол

ГЛИЦЕРИН

18

ГЛИЦЕРОЛ МОНООЛЕАТ

18

Глицеролов олеат

ГЛИЦЕРОЛ МОНООЛЕАТ

18

Глицерол 1-олеат

ГЛИЦЕРОЛ МОНООЛЕАТ

18

Глицерол триацетат

ГЛИЦЕРИЛ ТРИАЦЕТАТ

17

ГЛИЦЕРИЛ ТРИАЦЕТАТ
ГЛИЦИДИЛОВ ЕСТЕР НА С10 ТРИАЛКИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА
Глицидил неодеканоат
Разтвор на глицин сода
ГЛИЦИН, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА
СОЛ
Гликол

17
17
ГЛИЦИДИЛОВ ЕСТЕР НА С10 ТРИАЛКИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА
ГЛИЦИН, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ

17
17
17

ЕТИЛЕНОВ ГЛИКОЛ

17

Гликол карбонат

ЕТИЛЕНКАРБОНАТ

18

Гликол хлорохидрин

ЕТИЛЕН ХЛОРОХИДРИН

17

Гликол дихлорид
РАЗТВОР НА ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА (70 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
Гликол монобутил етер

ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД

17

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

Глицилов алкохол

ГЛИЦЕРИН
РАЗТВОР НА ГЛИОКСАЛ (40 % ИЛИ ПОМАЛКО)

18

Глиоксалдехид

17

РАЗТВОР НА ГЛИОКСАЛ (40 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
Глифозат
Глифозат-моно(изопропиламоний)
ГЛИФОЗАТЕН РАЗТВОР (НЕСЪДЪРЖАЩ ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО)
Алкохол от зърнени култури
ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 4 % СВОБОДНИ
МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Хемимелитин

17
17

ГЛИФОЗАТЕН РАЗТВОР (НЕСЪДЪРЖАЩ
ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНО ВЕЩЕСТВО)
ГЛИФОЗАТЕН РАЗТВОР (НЕСЪДЪРЖАЩ
ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНО ВЕЩЕСТВО)

17
17
17

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

18
17

ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Хендеканова киселина

УНДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

17

1-хендеканол

УНДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

17

3265
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Глава

Хептаметилен

ЦИКЛОХЕПТАН

17

ХЕПТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

3-хептанкарбоксилна киселина
Хептанова киселина

1206

17
17

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

17

ХЕПТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ (D)

17

хептан-2-он

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН

17

хептан-2-он

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН

17

2-хептанон

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН

17

ХЕПТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ООН
номер

17

Хептоева киселина

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

ХЕПТИЛ АЦЕТАТ

17
17

Хептил алкохол, всички изомери

ХЕПТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ) (D)

17

Хептилкарбинол

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Хептилен, смесени изомери

ХЕПТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Хептилова киселина

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

17

n-хептилова киселина

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

17

1-хексадецен

ОЛЕФИНИ (С13+, ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Хексадецил и айкозил метакрилат смес
1-ХЕКСАДЕЦИЛНАФТАЛЕН/1,4-BIS
(ХЕКСАДЕЦИЛ) НАФТАЛЕН СМЕС
Хексадецилнафтален/дихексадецилнафтален смес
Хексадецил/октадецил алкохол
Хексадецил/октадецил и айкозил метакрилати, смеси
Хексаетилен гликол

ЦЕТИЛ/ЕЙКОЗИЛ МЕТАКРИЛАТНА СМЕС

17

Хексахидроанилин

17
1 - Х Е КСА Д Е Ц И Л Н АФТА Л Е Н / 1 , 4 - B I S
(ХЕКСАДЕЦИЛ) НАФТАЛЕН СМЕС
АЛКОХОЛИ (С13+)

17
17

ЦЕТИЛ/ЕЙКОЗИЛ МЕТАКРИЛАТ СМЕС

17

ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

ЦИКЛОХЕКСИЛИМИН

17

Хексахидробензен

ЦИКЛОХЕКСАН

17

Хексахидро-1Н-азепин

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

17

Хексахидро-1-Н-азепин

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

17

Хексахидрофенол

ЦИКЛОХЕКСАНОЛ

17

Хексахидротолуен

МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН

17

Хексаметилен
ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН АДИПАТ
(50 % ВЪВ ВОДА)
ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН (РАЗТОПЕН)
ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН РАЗТВОР

ЦИКЛОХЕКСАН

17

1,6-хексаметилендиамин разтвор
Хексаметилендиамониев адипатен разтвор (50 % разтвор)
ХЕКСАМЕТИЛЕН ДИИЗОЦИАНАТ

ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН РАЗТВОР
ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН АДИПАТ (50 %
ВЪВ ВОДА)

Хексаметилен-1,6-диизоцианат

ХЕКСАМЕТИЛЕН ДИИЗОЦИАНАТ

17
17
17
17
17
17

2281

17

ХЕКСАМЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН
ХЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН
ТВОРИ

17
РАЗ-

1783

18

2493
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Глава

Хексамин

ХЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН РАЗТВОРИ

18

Хексанафтен

ЦИКЛОХЕКСАН
ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН
АДИПАТ (50 % ВЪВ ВОДА)

17

1,6-хександиамин хександиоат (1:1)

17

ХЕКСАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

1,6-хександиамин

ХЕКСАМЕТИЛАМИН ДИАМИН (СТОПЕН)

17

Хексан-1,6-диамин разтвори

ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН РАЗТВОР

17

1,6-хександиаминови разтвори
Хександионова киселина, bis (2-етилхексил) естер
Хексан-1,6-диол

ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН РАЗТВОР

17

ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) АДИПАТ

17

ХЕКСАМЕТИЛАМИН ГЛИКОЛ

17

1,6-хександиол
1,6-ХЕКСАНДИОЛ,
OVERHEADS
n-хексан

ХЕКСАМЕТИЛАМИН ГЛИКОЛ

17

DESTILLATION

17
ХЕКСАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Хексан-2-он

ХЕКСАНОЛ
ЕПСИЛОН-КАПРОЛАКТАМ
ИЛИ ВОДНИ РАЗТВОРИ)
МЕТИЛ БУТИЛ КЕТОН

2-хексанон

МЕТИЛ БУТИЛ КЕТОН

2282

17
(СТОПЕНИ

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
17
17
17

Хексен-1

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Хекс-1-ен

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-хексен

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Хексон

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН

17

ХЕКСИЛ АЦЕТАТ

17

sec-хексил ацетат

МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ

17

Хексил алкохол

ХЕКСАНОЛ

17

Хексилдиметиламин

АЛКИЛ (C12+) ДИМЕТИЛАМИН

17

Хексилен

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

ХЕКСИЛЕН ГЛИКОЛ

2370

1233

18

Хексил етаноат

ХЕКСИЛ АЦЕТАТ

17

Хомопиперидин
2H-тетрахидро-1,4-оксазин

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

17

МОРФОЛИН

17

СОЛНА КИСЕЛИНА

17

Хидрофуран

ТЕТРАХИДРОФУРАН

17

Хидрогенкарбоксилова киселина

МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА

18

Хлороводород, воден
РАЗТВОРИ НА ВОДОРОДЕН ПРЕКИС
(НАД 60 %, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 70 %
ПО МАСА)
Хидроген сулфат
Алфа-хидро-омега-хидроксиполи(окси
(метил-1-етандиил)]

СОЛНА КИСЕЛИНА

17

Хидроксиоцетна киселина

1987

17

ХЕКСАНОЛ
Хексан-6-олид

1208

17

ХЕКСАНОВА КИСЕЛИНА
Хексан-1-ол

ООН
номер

17
СЯРНА КИСЕЛИНА

17

ПОЛИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

17

РАЗТВОР НА ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА
(70 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

17

1789

2015
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Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Хидроксибензен

ФЕНОЛ

17

4-хидроксибутанова киселина лактон

ГАМА-БУТИРОЛАКТОН

17

4-хидроксибутирова киселина лактон
Гама-хидроксибутирова киселина лактон
Хидрокси диметилбензени

ГАМА-БУТИРОЛАКТОН

17

ГАМА-БУТИРОЛАКТОН

17

КСИЛЕНОЛ
РАЗТВОР НА ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА
(70 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

17

Хидроксиетанолова киселина
2-ХИДРОКСИЕТИЛ АКРИЛАТ

17
17

Бета-хидроксиетил акрилат

2-ХИДРОКСИЕТИЛ АКРИЛАТ

17

2-хидроксиетиламин

ЕТАНОЛАМИН

17

N-бета-хидроксиетилетилендиамин
N-(ХИДРОКСИЕТИЛ) ЕТИЛЕНДИАМИНТРИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР НА ТРИНАТРИЕВА СОЛ
2-хидроксиетил пропеноат

АМИНОЕТИЛ ЕТАНОЛАМИН

17

2-ХИДРОКСИЕТИЛ АКРИЛАТ

17

2-хидроксил-2-пропеноат

2-ХИДРОКСИЕТИЛ АКРИЛАТ

17

Алфа-хидроксиизобутиронитрил

АЦЕТОН ЦИАНОХИДРИН

17

4-хидрокси-2-кето-4-метилпентан

ДИАЦЕТОНОВ АЛКОХОЛ

17

4-хидрокси-4-метилпентанон-2

ДИАЦЕТОНОВ АЛКОХОЛ

17

4-хидрокси-4-метилпентан-2-он

ДИАЦЕТОНОВ АЛКОХОЛ

17

2-(хидроксиметил)пропан

ИЗОБУТИЛ АЛКОХОЛ

17

2-хидрокси-2-метилпропиононитрил
2-ХИДРОКСИ-4-(МЕТИЛТИО) БУТАНОВА КИСЕЛИНА
2-хидрокси-4-метилтиобутирова киселина
2-хидроксинитробензен (разтопен)

АЦЕТОН ЦИАНОХИДРИН

17

2-хидроксипропанова киселина

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА

17

2-хидроксипропионова киселина

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА

17

Алфа-хидроксипропионова киселина

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА

17

3-хидроксипропионова киселина, лактон

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН
РАЗТВОР НА ЛАКТОНИТРИЛ (80 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА ЛАКТОНИТРИЛ (80 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
ЕТИЛЕН ЦИАНОХИДРИН
РАЗТВОР НА ЛАКТОНИТРИЛ (80 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
ЕТИЛЕН ЦИАНОХИДРИН

17

ТРИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

17

2-хидроксипропионитрил
Алфа-хидроксипропионитрил
Бета-хидроксипропионитрил
2-хидроксипропиононитрил
3-хидроксипропиононитрил
2-[2-(2-хидроксипропокси)пропокси]
пропан-1-ол
2-хидроксипропиламин

17

17
2-ХИДРОКСИ-4-(МЕТИЛТИО) БУТАНОВА
КИСЕЛИНА
О-НИТРОФЕНОЛ (РАЗТОПЕН)

17
17

17
17
17
17
17

ИЗОПРОПАНОЛАМИН

17

3-хидроксипропиламин

N-ПРОПАНОЛАМИН

17

алфа-хидрокситолуен
3-хидрокси-2,2,4-триметилпентил-изобутират
2,2'-[(имино�������������������������
bis����������������������
(етиленимино)]диетиламин

БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ
2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,3-ПЕНТАНДИОЛ-1ИЗОБУТИРАТ

17

ТЕТРАЕТИЛЕН ПЕНТАМИН

17

2,2'-иминоди(етиламин)

ДИЕТИЛЕНТРИАМИН

17

2,2'-иминодиетанол

ДИЕТАНОЛАМИН

17

17

ООН
номер
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ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

1,1'-иминодипропан-2-ол
Железни (III) хлоридни разтвори
Железен (III) нитрат/азотна киселина
разтвор
Изоацетофенон

ДИИЗОПРОПАНОЛАМИН
ЖЕЛЕЗНИ ХЛОРИДНИ РАЗТВОРИ
ЖЕЛЕЗЕН НИТРАТ/АЗОТНА КИСЕЛИНА
РАЗТВОР
ИЗОФОРОН

17
17

Изоамил ацетат

АМИЛАЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17
17
17

Изобуталдехид

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изобутанал

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изобутанол

ИЗОБУТИЛ АЛКОХОЛ

17

Изобутаноламин

2-АМИНО-2-МЕТИЛ-1-ПРОПАНОЛ

17

Изобутил ацетат

БУТИЛАЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изобутил акрилат

БУТИЛАКРИЛАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

ИЗОБУТИЛ АЛКОХОЛ

17

Изобутил алдехид

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изобутиламин

БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изобутилкарбинол

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

ИЗОБУТИЛ ФОРМИАТ
Изобутил кетон

17
ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН

ИЗОБУТИЛ МЕТАКРИЛАТ

2393

17
МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Изобутил метил кетон

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН

17

Изобутилметилметанол

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Изобутиралдехид

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изобутанов алдехид
1-изоцианато-3-изоцианатометил-триметилциклохексан
3-изоцианатометил-3,5,5-триметилциклохексил
Изодеканол

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ИЗОФОРОН ДИИЗОЦИАНАТ

17

ДЕЦИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изодецилов алкохол

ДЕЦИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изододекан

17

Изононанол

ДОДЕКАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
НОНАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
НОНИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Изооктан

ОКТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изооктанол

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изопентан

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изопентол

АМИЛОВ АЛКОХОЛ, ПЪРВИЧЕН

17

Изопентол

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Изопентен

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изопентил ацетат

АМИЛАЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изопентил алкохол

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Изононанова киселина

1212

17

Изобутилметилкарбинол

Изодурен

ООН
номер

ИЗОФОРОН ДИИЗОЦИАНАТ

17
17

17
17
17

ИЗОФОРОН

17

ИЗОФОРОНДИАМИН

17

2289
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ИЗОФОРОН ДИИЗОЦИАНАТ

17

ООН
номер
2290

ИЗОПРЕН

17

1218

Име на Индекса

Изопропанол

ИМЕ НА ПРОДУКТА

ИЗОПРОПИЛ АЛКОХОЛ

ИЗОПРОПАНОЛАМИН

Глава

18
17

Изопропенилбензен

АЛФА-МЕТИЛСТИРЕН

17

2-изопропоксиетанол

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

2-изопропоксипропан

ИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР

17

ИЗОПРОПИЛ АЦЕТАТ
Изопропилацетон

17
МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН

17

ИЗОПРОПИЛ АЛКОХОЛ

18

ИЗОПРОПИЛАМИН
Изопропиламониев N-(фосфонометил)
глицин
Изопропил карбинол

17
РАЗТВОР НА ГЛИФОЗАТ (НЕСЪДЪРЖАЩ
ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНО ВЕЩЕСТВО)
ИЗОБУТИЛ АЛКОХОЛ

Изопропилкарбинол

ИЗОБУТИЛ АЛКОХОЛ

ИЗОПРОПИЛЦИКЛОХЕКСАН
1-изопропил-3,3-диметилтриметилен
диизоцианат
ИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР

2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,3ПЕНТАНДИОЛ ДИИЗОБУТИРАТ

Изопропилиденацетон

1221

17
17
17
17
17
17

МЕЗИТИЛ ОКСИД

17

Изопропил оксид

ИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР

17

Изопропилтолуен

Р-ЦИМЕН

17

4-изопропилтолуен

Р-ЦИМЕН

17

4-изопропилтолуол

Р-ЦИМЕН

17

Изовалерал

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изовалералдехид

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изовалералдехид

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изовалеричен алдехид

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Изовалерон

ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН

17

Каолинова глинена суспензия

КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ

18

Каолинитна суспензия

КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ

18

КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ

18

Кетохексаметилен

ЦИКЛОХЕКСАНОН

17

Кетон пропан

АЦЕТОН

18

Кетопропан

АЦЕТОН

18

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
РАЗТВОР НА ЛАКТОНИТРИЛ (80 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)
Масло от лампанта

1220

17
17
ЗЕХТИН (СЪДЪРЖАЩ ПО-МАЛКО ОТ
3,3 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

СВИНСКА МАС (СЪДЪРЖАЩА ПОМАЛКО ОТ 1 % СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
ЛАУРИНОВА КИСЕЛИНА

17
17
17

Лаурилов алкохол

ДОДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Лаурил меркаптан

TERT-ДОДЕКАНТИОЛ

17

Лаурил метакрилат

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

17

1159

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

Име на Индекса
Оловни алкили, n.o.s.
Олово тетраетил
Олово тетраметил
Лимонен (Limonene)
ЛЕНЕНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 2 % СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
ТЕЧНИ ХИМИЧЕСКИ ОТПАДЪЦИ
АЛКАРИЛ ПОЛИЕТЕР ДЪЛГА ВЕРИГА (С11-С20)
Луга

ВЕСТНИК
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ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

МОТОРНО
ГОРИВО
ANTI-KNOCK
COMPОUND (СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ АЛКИЛИ)
МОТОРНО
ГОРИВО
ANTI-KNOCK
COMPОUND (СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ АЛКИЛИ)
МОТОРНО
ГОРИВО
ANTI-KNOCK
COMPОUND (СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ АЛКИЛИ)
ДИПЕНТЕН

17
17
17
17
17
17
17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

17

Луга, поташ

РАЗТВОР НА КАЛИЕВ ХИДРОКСИД

17

Луга, сода

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

17

Луга разтвор
РАЗТВОР НА L-ЛИЗИН (60 % ИЛИ ПОМАЛКО)

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

17

Магнезиев хидрат

17
СУСПЕНЗИЯ ОТ МАГНЕЗИЕВ ХИДРОКСИД

РАЗТВОР НА МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД
СУСПЕНЗИЯ
ОТ
МАГНЕЗИЕВ
ХИДРОКСИД
Царевично масло

МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, РАЗТВОР
НА НАТРИЕВА СОЛ
Мезитилен

18
17
18

ЦАРЕВИЧНО ОЛИО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО 10 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД
Меглумин

17
17

N-МЕТИЛГЛЮКАМИН
ИЛИ ПО-МАЛКО)

РАЗТВОР

(70 %

18

ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
17

Метаформалдехид

1,3,5-ТРИОКСАН

17

Метам-натрий

МЕТАМ НАТРИЕВ РАЗТВОР

17

МЕТАМ НАТРИЕВ РАЗТВОР

17

Алфа-метакрилова киселина

МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА

17

Метакрилова киселина, додецилов естер

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

17

Метакрилова киселина, лаурилов естер
МЕТАКРИЛОВА СМОЛА В ЕТИЛЕН
ДИХЛОРИД
МЕТАКРИЛОНИТРИЛ

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

17

Метам натрий

МЕТАМ НАТРИЙ РАЗТВОР
ФОРМАЛДЕХИДНИ РАЗТВОРИ (45 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
ФОРМАМИД
РАЗТВОРИ НА МЕТИЛАМИН (42 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)

Метанамин

1229

17

МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА

Метанамид

2215

17

МЕЗИТИЛ ОКСИД

Метанал

ООН
номер

2531

17
17
17
17
17
17

3079
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Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Метан карбоксилна киселина

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

17

Метанкарбоксилна киселина

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

Mетанова киселина

МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА

17

Mетанол

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Mетенамин

ХЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН РАЗТВОРИ

18

3-МЕТОКСИ-1-БУТАНОЛ
3-Метоксибутан-1-ол

17
3-МЕТОКСИ-1-БУТАНОЛ

3-МЕТОКСИБУТИЛ АЦЕТАТ

17
17

2-метоксиетанол

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

2-метокси-2-метил бутан

TERT-АМИЛ МЕТИЛ ЕТЕР

17

3-метокси-3-метилбутан-1-ол

3-МЕТИЛ-3-МЕТОКСИБУТАНОЛ

17

3-метокси-3-метилбутил алкохол

3-МЕТИЛ-3-МЕТОКСИБУТАНОЛ

17

2-метокси-1-метилетил ацетат
N-(2-МЕТОКСИ-1-МЕТИЛ-ЕТИЛ)-2ЕТИЛ-6-МЕТИЛ-ХЛОРАЦЕТАНИЛИД

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ МЕТИЛ ЕТЕР АЦЕТАТ

17

2-метокси-2-метилпропан

17
МЕТИЛ TERT-БУТИЛ ЕТЕР

17

1-метоксипропан-2-ол

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛЕТЕР

17

1-метокси-2-пропанол ацетат

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ МЕТИЛ ЕТЕР АЦЕТАТ

17

Метилацеталдехид

ПРОПИОНАЛДЕХИД

17

МЕТИЛ АЦЕТАТ
Mетилоцетна киселина

17
ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА

МЕТИЛ АЦЕТОАЦЕТАТ
Mетил ацетилацетат
Бета-метилакролеин

2-метилакрилова киселина, додецилов
естер
2-метилакрилова киселина, лаурилов естер
МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ
МЕТИЛАМИН РАЗТВОРИ (42 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
1-метил-2-аминобензен
2-метил-1-аминобензен

17
17

МЕТИЛ АЦЕТОАЦЕТАТ
КРОТОНАЛДЕХИД

МЕТИЛАКРИЛАТ
2-метилакрилова киселина

ООН
номер

17
17
17

МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА

1919

17

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

17

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

17
17
17

О-ТОЛУИДИН

17

О-ТОЛУИДИН

17

1235

МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ

17

1233

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

2053

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН

17

1110

Mетил-n-амил кетон

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН

17

2-метиланилин

О-ТОЛУИДИН

17

3-метиланилин

О-ТОЛУИДИН

17

о-метиланилин

О-ТОЛУИДИН

17

2-метилбензенамин

О-ТОЛУИДИН

17

3-метилбензенамин

О-ТОЛУИДИН

17

о-метилбензенамин

О-ТОЛУИДИН

17
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Глава

Mетилбензен

ТОЛУЕН

17

Метилбензендиамин

ТОЛУЕНДИАМИН

17

Mетилбензол

ТОЛУЕН

17

2-метил-1,3-бутадиен

ИЗОПРЕН

17

3-метил-1,3-бутадиен

ИЗОПРЕН

17

2-метилбутанал

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

3-метилбутанал

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

1-метилбутан

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-метилбутан

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Метил бутаноат

МЕТИЛ БУТИРАТ

17

2-метил-2-бутанол

TERT-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

2-метилбутан-2-ол

TERT-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

2-метил-4-бутанол

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

3-метил-1-бутанол

АМИЛОВ АЛКОХОЛ, ПЪРВИЧЕН

17

3-метил-1-бутанол

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

3-метилбутан-1-ол

АМИЛОВ АЛКОХОЛ, ПЪРВИЧЕН

17

3-метилбутан-1-ол

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

3-метилбутан-3-ол

TERT-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

3-метилбут-1-ен

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Метилбутени

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

МЕТИЛБУТЕНОЛ

17

1-метилбутил ацетат

АМИЛАЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-метил-2-бутил алкохол

TERT-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

2-метил-4-бутил алкохол

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

3-метил-1-бутил алкохол

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

3-метил-3-бутил алкохол

TERT-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

МЕТИЛ TERT-БУТИЛ ЕТЕР

17

МЕТИЛ БУТИЛ КЕТОН

17

МЕТИЛБУТИНОЛ

1224

17

2-метил-3-бутин-2-ол

2-МЕТИЛ-2-ХИДРОКСИ-3-БУТИН

17

2-метил-3-бутин-2-ол

МЕТИЛБУТИНОЛ

17

2-метилбут-3-ин-2-ол

2-МЕТИЛ-2-ХИДРОКСИ-3-БУТИН

17

2-метилбут-3-ин-2-ол

МЕТИЛБУТИНОЛ

17

2-метилбутиралдехид

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

3-метилбутиралдехид

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

МЕТИЛ БУТИРАТ

17

Метил „целосолв“

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ ЕТЕРИ

17

Метилхлороформ

1,1,1-ТРИХЛОРЕТАН

17

Метил цианид

АЦЕТОНИТРИЛ

17

МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН

17

МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕН ДИМЕР
Метил-1,3-циклопентадиен димер

ООН
номер

1237

2296

17
МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕН ДИМЕР

17

МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕНИЛ

17

МАНГАН ТРИКАРБОНИЛ

17

МЕТИЛ ДИЕТАНОЛАМИН

17

3281
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Глава

4-метил-1,3-диоксолан-2-он

ПРОПИЛЕН КАРБОНАТ

18

Метилдисулфид
S.S’-метилен������������������������
bis���������������������
-[N-диалкил(C4-C8)дитиокарбамат]
Метилен бромид

ДИМЕТИЛ ДИСУЛФИД

17

АЛКИЛ ДИТИОКАРБАМАТ (C19-C35)

17

ДИБРОМОМЕТАН

17

2-метиленпропионова киселина

МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА

17

Метил етаноат

МЕТИЛ АЦЕТАТ

17

1-метилетил ацетат

ИЗОПРОПИЛ АЦЕТАТ

17

1-метилетиламин

ИЗОПРОПИЛАМИН

17

2-МЕТИЛ-6-ЕТИЛ АНИЛИН

ООН
номер

17

1,4-метил етил бензен

ЕТИЛ ТОЛУЕН

17

Метилетилкарбинол

SEC-БУТИЛ АЛКОХОЛ

18

Метил етилен гликол

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

18

Метилетилен гликол

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

18

Метилетилен оксид

ПРОПИЛЕН ОКСИД

17

МЕТИЛ ЕТИЛ КЕТОН

17

N-(1-метилетил) пропан-2-амин

ДИИЗОПРОПИЛАМИН

17

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

17

2300

МЕТИЛ ФОРМИАТ

17

1243

РАЗТВОР НА N-МЕТИЛГЛЮКАМИН (70 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)

N-метил-D-глюкамин
N-МЕТИЛГЛЮКАМИН
(70 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
Метил гликол

РАЗТВОР

18
18

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

18

5-метилхексан-2-он

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН

17

Метилхексилкарбинол

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Метил 2-хидроксибензоат

МЕТИЛОВ САЛИЦИЛАТ

17

Метил о-хидроксибензоат

МЕТИЛОВ САЛИЦИЛАТ

17

2-МЕТИЛ-2-ХИДРОКСИ-3-БУТИН

17

2-метил-2-хидрокси-3-бутин

МЕТИЛ БУТАНОЛ

17

2,2'-(метилимино)диетанол

МЕТИЛ ДИЕТАНОЛАМИН

17

N-метил-2,2'-иминодиетанол

МЕТИЛ ДИЕТАНОЛАМИН

17

Метил изоамил кетон
Метил изобутенил кетон

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН
МЕЗИТИЛ ОКСИД

17
17

Метилизобутилкарбинол

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Метилизобутилкарбинол ацетат

МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ

17

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН
2-метиллактонитрил
Метил меркаптопропионалдехид

17
АЦЕТОН ЦИАНОХИДРИН
3- (МЕТИЛТИО)
ПРОПИОНАЛДЕХИД

МЕТИЛ МЕТАКРИЛАТ
Метил метаноат

17
17
17

МЕТИЛФОРМИАТ

3-МЕТИЛ-3-МЕТОКСИБУТАНОЛ

17
17

Метил алфа-метилакрилат

МЕТИЛ МЕТАКРИЛАТ

17

Метил 2-метилпроп-2-еноат

МЕТИЛ МЕТАКРИЛАТ

17

МЕТИЛ НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)
Алфа-метилнафтален

17
МЕТИЛ НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)

17

1247
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Глава

Бета-метилнафтален

МЕТИЛ НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)

17

8-метилнонан-1-ол

ДЕЦИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Метилолпропан
Алфа-метил-омега-метоксиполи (етилен
оксид)
Алфа-метил-омега-метоксиполи (окси1,2-етандиил)
Алфа-метил-омега-метоксиполи (оксиетилен)
Метилоксиран

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ
ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ
ЕТЕР
ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ
ЕТЕР
ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ
ДИМЕТИЛОВ ЕТЕР
ПРОПИЛЕН ОКСИД

18

2-метил-2,4-пентандиол

ХЕКСИЛЕН ГЛИКОЛ

18

2-метилпентан-2,4-диол

ХЕКСИЛЕН ГЛИКОЛ

18

Метилпентан-2-ол

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

4-метилпентанол-2

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

4-метилпентан-2-ол

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

4-метил-2-пентанол ацетат

МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ

17

4-метил-2-пентанон

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН

17

4-метилпентан-2-он

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН

17

2-метилпентен

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-метил-1-пентен

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-метилпент-1-ен

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

4-метил-1-пентен

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

4-метил-3-пентен-2-он

МЕЗИТИЛ ОКСИД

17

4-метилпент-3-ен-2-он

МЕЗИТИЛ ОКСИД

17

4-метил-2-пентил ацетат

МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ

17

Метилпентилацетати

МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ

17

Метил tert-пентил етер

TERT-АМИЛ МЕТИЛ ЕТЕР

17

Метил пентил кетон

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН

17

Метилфенилендиамин

ТОЛУИЛЕНДИАМИН

17

2-метил-m-фенилендиамин

ТОЛУИЛЕНДИАМИН

17

4-метил-m-фенилендиамин

ТОЛУИЛЕНДИАМИН

17

Метилфенилен диизоцианат

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

17

4-метил-1,3-фенилен диизоцианат

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

17

4-метил-m-фенилен диизоцианат

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

17

2-метил-2-фенилпропан

БУТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-метилпропанал

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-метил-1-пропанол

ИЗОБУТИЛ АЛКОХОЛ

17

2-метилпропан-1-ол

ИЗОБУТИЛ АЛКОХОЛ

17

2-метил-2-пропанол

TERT-БУТИЛ АЛКОХОЛ

17

2-метилпропан-2-ол

TERT-БУТИЛ АЛКОХОЛ

17

2-метилпроп-2-еннитрил

МЕТАКРИЛОНИТРИЛ

17

2-метилпропеонова киселина

МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА

17

Алфа-метилпропеонова киселина

МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА

17

2-метилпроп-1-енил метил кетон

МЕЗИТИЛ ОКСИД

17

2-метилпропил акрилат

БУТИЛАКРИЛАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-метил-1-пропилов алкохол

ИЗОБУТИЛ АЛКОХОЛ

17

ДИМЕТИЛОВ
ДИМЕТИЛОВ

17
17
17
17

ООН
номер
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Глава

2-метил-2-пропилов алкохол

TERT-БУТИЛ АЛКОХОЛ

17

Метилпропилбензен

P-ЦИМЕН

17

Метилпропилкарбинол

SEC-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

1-метил-1-пропилетилен

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-метилпропил формиат

ИЗОБУТИЛ ФОРМИАТ

17

ООН
номер

МЕТИЛ ПРОПИЛ КЕТОН

18

1249

2-МЕТИЛПИРИДИН

17

2313

3-МЕТИЛПИРИДИН

17

2313

4-МЕТИЛПИРИДИН

17

2313

Алфа-метилпиридин

2-МЕТИЛПИРИДИН

17

1-метил-2-пиролидинон

N-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДОН

17

1-метилпиролидин-2-он

N-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДОН

17

N-метилпиролидинон

N-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДОН

17

1-метил-2-пиролидон

N-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДОН

17

N-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДОН

17

МЕТИЛОВ САЛИЦИЛАТ

17

Метилстирен

ВИНИЛТОЛУЕН

АЛФА-МЕТИЛСТИРЕН

17

3-(МЕТИЛТИО)ПРОПИОНАЛДЕХИД

Минерално желе
Минерален восък

ВАЗЕЛИН

Млечна киселина
Магнезиево мляко

МЕЛАСА

17
17
18
17
17
18

Монохлоробензен

ХЛОРБЕНЗЕН

17

Монохлоробензол

ХЛОРБЕНЗЕН

17

Моноетаноламин

ЕТАНОЛАМИН

17

Моноетиламин
Моноетиламин разтвори, 72 % или помалко
Моноизопропаноламин

ЕТИЛАМИН
РАЗТВОРИ НА ЕТИЛАМИН (72 % ИЛИ ПОМАЛКО)
ИЗОПРОПАНОЛАМИН

17

Моноизопропиламин

17

Монометиламин разтвори, 42 % или помалко
Монопропиламин

ИЗОПРОПИЛАМИН
РАЗТВОРИ НА МЕТИЛАМИН (42 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
РАЗТВОРИ НА МЕТИЛАМИН (42 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
N-ПРОПИЛАМИН

Монопропилен гликол

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

18

Монометиламин

МОРФОЛИН
МОТОРНО ГОРИВО ANTI-KNOCK
COMP����������������������
O���������������������
UNDS (СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ АЛКИЛИ)
Натриева киселина

2303

17
N-(2-МЕТОКСИ-1-МЕТИЛ-ЕТИЛ)-2-ЕТИЛ6-МЕТИЛ-ХЛОРАЦЕТАНИЛИД
МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
СУСПЕНЗИЯ ОТ МАГНЕЗИЕВ ХИДРОКСИД
ВАЗЕЛИН

Метолахлор

17

17
17
17
17
17
17
17

СОЛНА КИСЕЛИНА

2054
1649

17

НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)

17

НЕОДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

17

2304
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Неодеканова киселина, 2,3-епоксипропилов естер
Неодеканова киселина, глицидилов естер
Неодеканова киселина винилов естер

ГЛИЦИДИЛОВ ЕСТЕР НА С10 ТРИАЛКИЛ
ОЦЕТНА КИСЕЛИНА
ГЛИЦИДИЛОВ ЕСТЕР НА С10 ТРИАЛКИЛ
ОЦЕТНА КИСЕЛИНА
ВИНИЛ НЕДЕКАНОАТ

Неопентан

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Неопентанова киселина

ТРИМЕТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА
2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН-1,3-ДИОЛ
(РАЗТОПЕН ИЛИ РАЗТВОР)

17

Неопентилен гликол
НИТРАТИНОВА КИСЕЛИНА (СМЕС
ОТ СЯРНА И АЗОТНА КИСЕЛИНА)
АЗОТНА КИСЕЛИНА (70 % И ПОВЕЧЕ)
АЗОТНА КИСЕЛИНА (ПО-МАЛКО ОТ
70 %)
Азотна киселина, димяща

Глава

ООН
номер

17
17
17

17
17
17
17

АЗОТНА КИСЕЛИНА (70 % И ПОВЕЧЕ)

17

Азотна киселина, червено димяща
НИТРИЛОТРИОЦЕТНА КИСЕЛИНА,
РАЗТВОР НА ТРИНАТРИЕВА СОЛ

АЗОТНА КИСЕЛИНА (70 % И ПОВЕЧЕ)

17

Нитрило-2,2',2'',-триетанол

ТРИЕТАНОЛАМИН

17

2,2',2''-нитрилотриетанол

ТРИЕТАНОЛАМИН

17

2,2',2''-нитрилотриетанол

ТРИЕТАНОЛАМИН

17

1,1',1''-нитрилoтрипропан-2-ол

ТРИИЗОПРОПАНОЛАМИН

17

1,1',1''-нитрилoтри-2-пропанол

ТРИИЗОПРОПАНОЛАМИН

17

1,1',1''-нитрилoтрипропан-2-ол
НИТРОБЕНЗЕН

ТРИИЗОПРОПАНОЛАМИН

17

Нитробензол

НИТРОБЕНЗЕН

1796
2031,
20
2031

17

17

1662

17

НИТРОЕТАН
НИТРОЕТАН (80 %) НИТРОПРОПАН
(20 %)
Орто-нитрофенол

17

О-НИТРОФЕНОЛ (РАЗТОПЕН)

17

2-нитрофенол

О-НИТРОФЕНОЛ (РАЗТОПЕН)

17

2-нитрофенол (разтопен)

О-НИТРОФЕНОЛ (РАЗТОПЕН)

17

о-нитрофенол

О-НИТРОФЕНОЛ (РАЗТОПЕН)

17

2842

17

0-НИТРОФЕНОЛ (РАЗТОПЕН)

17

1663

1- ИЛИ 2-НИТРОПРОПАН
НИТРОПРОПАН (60 %)/НИТРОЕТАН
(40 %) СМЕС
НОНАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2608

n-нонан
НОНАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ
ИЗОМЕРИ)
Нонаноли

17
17
НОНАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
17

НОНИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

НОНЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
НОНИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Нонилкарбинол

ДЕЦИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Нонилен

НОНЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Нонил хидрид

НОНАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

НОНИЛМЕТАКРИЛАТЕН МОНОМЕР

17
17

17

1920
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ДЪРЖАВЕН

Име на Индекса

ВЕСТНИК

ИМЕ НА ПРОДУКТА

НОНИЛФЕНОЛ

С Т Р. 1 1 9
Глава
17

Нопинен

БЕТА-ПИНЕН

17

Нопинене (nopinene)
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, NF, (1) N.O.S.
(ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ....,
СЪДЪРЖА ....) ST1, CAT.X
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, F, (2) N.O.S. (ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ...., СЪДЪРЖА ....) ST1, CAT.X
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, NF, (3) N.O.S.
(ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ....,
СЪДЪРЖА ....) ST2, CAT.X
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, F, (4) N.O.S. (ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ...., СЪДЪРЖА ....) ST2, CAT.X
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, NF, (5) N.O.S.
(ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ....,
СЪДЪРЖА ....) ST2, CAT.Y
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, F, (6) N.O.S. (ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ...., СЪДЪРЖА ....) ST2, CAT.Y
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, NF, (7) N.O.S.
(ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ....,
СЪДЪРЖА ....) ST3, CAT.Y
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, F, (8) N.O.S. (ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ...., СЪДЪРЖА ....) ST3, CAT.Y
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, NF, (9) N.O.S.
(ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ....,
СЪДЪРЖА ....) ST3, CAT.Z
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, F, (10) N.O.S.
(ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ....,
СЪДЪРЖА ....) ST3, CAT.Z
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, (11) N.O.S. (ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ...., СЪДЪРЖА ....) CAT.Z
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, (12) N.O.S. (ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ...., СЪДЪРЖА ....) CAT.O
Октадекан-1-ол

БЕТА-ПИНЕН

17

АЛКОХОЛИ (C13+)

17

1-октадеканол

АЛКОХОЛИ (C13+)

17

Октанал

ОКТИЛ АЛДЕХИДИ

17

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18

ОКТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ
ИЗОМЕРИ)
ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Октан-1-ол

17

17
ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
17

Октил акрилат

ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
2-ЕТИЛХЕКСИЛ АКРИЛАТ

Октил адипат

ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) АДИПАТ

17

Октилов алкохол

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

ОКТИЛ АЛДЕХИДИ
Октилкарбинол

1262

17

ОКТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Октоена киселина

ООН
номер

17
17

17
НОНИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

1191

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Октилдецилфталат

17

Октил фталат

ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ
ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ

Оенантова киселина

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

17

Оенантилова киселина

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

17

Масло от мирбана (mirbane)

НИТРОБЕНЗЕН

17

Масло от мирбан (myrbane)

НИТРОБЕНЗЕН

17

Масло от терпентин

ТЕРПЕНТИН

17

Масло от витриол

ОЛЕУМ

17

Масло от витриол

СЯРНА КИСЕЛИНА

Масло от вечнозелени растения
ОЛЕФИН-АЛКИЛОВ ЕСТЕР СЪПОЛИМЕР (МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО 2000+)
ОЛЕФИН (С13+, ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

МЕТИЛОВ САЛИЦИЛАТ

Октилова киселина

17
17

17
17
17

ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА

17

ОЛЕУМ

17

Масло от маслиново кюспе
ЗЕХТИН (СЪДЪРЖАЩ ПО-МАЛКО
ОТ 3,3 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Ортофосфорна киселина

ЗЕХТИН (СЪДЪРЖАЩ ПО-МАЛКО ОТ
3,3 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

17
17

ФОСФОРНA КИСЕЛИНA
РАЗТВОР НА ГЛИОКСАЛ (40 % ИЛИ ПОМАЛКО)
РАЗТВОР НА ГЛИОКСАЛ (40 % ИЛИ ПОМАЛКО)
ДИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

1,4-оксазинан

МОРФОЛИН

17

2-оксетанон

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

17

2,2'-оксиbis(1-хлоропропан)

2,2'-ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР
ТЕТРАЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

ИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР
ДИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

ДИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ
РАЗТВОР НА ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА
(70 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОРИ НА ФОРМАЛДЕХИД (45 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)

17

Оксал
Оксалдехид
3-оксапентан-1,5-диол

2,2'-оксиbis(етиленокси)диетанол
2,2'-оксибиспропан
2,2'-оксидиетанол
1,1'-оксидипропан-2-ол
Оксиетанова киселина
Оксиметилен
МАСЛО ОТ ПАЛМОВИ ЯДКИ (СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 5 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
ПАЛМОВО
МАСЛО
(СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 5 % СВОБОДНИ
МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
ПАЛМОВ ОЛЕИН (СЪДЪРЖАЩ ПОМАЛКО ОТ 5 % СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
ПАЛМОВ СТЕАРИН (СЪДЪРЖАЩ
ПО-МАЛКО ОТ 5 % СВОБОДНИ
МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

ООН
номер

17
17
18

17
18

17
17
17
17
17
17

1831
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ДЪРЖАВЕН

Име на Индекса
Парафин
Парафиново желе
Парафинова люспа
n-парафини (С10-С20)

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

ПАРАФИНОВ ВОСЪК

17

ВАЗЕЛИН

17

ПАРАФИНОВ ВОСЪК

17

N-АЛКАНИ (10+)

17

ПАРАФИНОВ ВОСЪК

17

ПАРАЛДЕХИД
ПАРАЛДЕХИД-АМОНЯЧЕН РЕАКЦИОНЕН ПРОДУКТ

17

Фъстъчено масло
Крушово масло
Пеларгонова киселина
Пеларгорен алкохол

17
ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 4 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
НОНАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
НОНИЛ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ПЕНТАХЛОРЕТАН

2920

17
17
17
17

АЛКОХОЛИ (С13+)

17

Пентадец-1-ен

ОЛЕФИНИ (С13+, ВСИЧКИ ОЛЕФИНИ)

17

1-пентадецен

ОЛЕФИНИ (С13+, ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Пента-1,3-диен

1,3-ПЕНТАДИЕН

17

1,3-ПЕНТАДИЕН

1264

17

Пентадеканол

1669

17

Пентаетилен гликол

ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

Пенталин

ПЕНТАХЛОРЕТАН

17

Пентаметилен

ЦИКЛОПЕНТАН

17

2,2,4,6,6-пентаметил-4-хептантиол

TERT-ДОДЕКАНТИОЛ

17

Пентанал

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Пентан

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Пентандиални разтвори, 50 % или помалко
n-пентан

ООН
номер

17
ГЛУТАРАЛДЕХИДНИ РАЗТВОРИ
ИЛИ ПО-МАЛКО)
ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

(50 %

17
17

ПЕНТАНОВА КИСЕЛИНА
N-ПЕНТАНОВА
КИСЕЛИНА
(64 %)/2-МЕТИЛМАСЛЕНА КИСЕЛИНА (36 %) СМЕС
tert-пентанова киселина

17

ТРИМЕТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА

17

Пентан-1-ол

N-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Пентан-2-ол

SEC-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Пентан-3-ол

SEC-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

1-пентанол

N-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

2-пентанол

SEC-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

3-пентанол

SEC-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

1-пентанол ацетат

АМИЛАЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

n-пентанол

N-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

sec-пентанол

SEC-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

tert-пентанол

TERT-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

17

1265

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Пентан-2-он

МЕТИЛ ПРОПИЛ КЕТОН

18

2-пентанон

МЕТИЛ ПРОПИЛ КЕТОН

18

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ООН
номер

17

Пент-1-ен

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

n-пентен

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Пентени

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Пентил ацетат

АМИЛАЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

sec-пентил ацетат

АМИЛАЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Пентил алкохол

N-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

sec-пентил алкохол

SEC-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

tert-пентил алкохол

TERT-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Пентил пропаноат

N-ПЕНТИЛ ПРОПИОНАТ

17

N-ПЕНТИЛ ПРОПИОНАТ

17

1993

ПЕРХЛОРЕТИЛЕН

17

1897

Перхлорометан

ВЪГЛЕРОДЕН ТЕТРАХЛОРИД

17

Перхидроазепин

ХЕКСМЕТИЛЕНИМИН

17

ВАЗЕЛИН
Вазелиново желе
Фене (phene)
Фенилова киселина

17
ВАЗЕЛИН
БЕНЗОЛ И СМЕСИ, ИМАЩИ 10 % БЕНЗОЛ
ИЛИ ПОВЕЧЕ (I)
ФЕНОЛ

ФЕНОЛ

17
17
17
17

Фениламин

ЕСТЕР НА ФЕНОЛ АЛКИЛ СУЛФОНОВА
КИСЕЛИНА
АНИЛИН

1-фенилбутан

БУТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-фенилбутан

БУТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Фенил карбинол

БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Фенил хлорид

ХЛОРБЕНЗЕН

17

1-фенилдекан

АЛКИЛ (С9+) БЕНЗЕНИ

17

1-фенилдодекан

АЛКИЛ (С9+) БЕНЗЕНИ

17

Фенилетан

ЕТИЛБЕНЗЕН

17

Фенил етер

ДИФЕНИЛ ЕТЕР

17

1-фенилетилксилен

17

Фенил хидроксид

1-ФЕНИЛ-1-КСИЛИЛ ЕТАН
БЕНЗОЛ И СМЕСИ, ИМАЩИ 10 % БЕНЗОЛ
ИЛИ ПОВЕЧЕ (I)
ФЕНОЛ

Фенилна киселина

ФЕНОЛ

17

Фенилметан

ТОЛУОЛ

17

Фенилметанол

БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Фенилметилацетат

БЕНЗИЛ АЦЕТАТ

17

1-фенилпропан

ПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-фенилпропан

ПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2-фенилпропен

АЛФА-МЕТИЛСТИРЕН

17

1-фенилтетрадекан

АЛКИЛ (С9+) БЕНЗЕНИ

17

1-фенилтридекан

АЛКИЛ (С9+) БЕНЗЕНИ

17

Фенил алкан (С10-С21) сулфонат

Фенил хидрид

17
17

17
17

2312

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

1-фенилундекан

АЛКИЛ (С9+) БЕНЗЕНИ

17

Фенилксилилетан

1-ФЕНИЛ-1-КСИЛИЛ ЕТАН

17

1-ФЕНИЛ-1-КСИЛИЛ ЕТАН

17

1-фенил-1-(2,5-ксилил) етан

1-ФЕНИЛ-1-КСИЛИЛ ЕТАН

17

1-фенил-1-(3,4-ксилил) етан

1-ФЕНИЛ-1-КСИЛИЛ ЕТАН
ГЛИФОЗАТЕН РАЗТВОР (НЕСЪДЪРЖАЩ
ПОВЪРХНОСТНО АКТИВНО ВЕЩЕСТВО)

17

N-(фосфонометил)глицин

ООН
номер

17

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА

17

1805

ФОСФОР, ЖЪЛТ ИЛИ БЯЛ

17

1381,
24

Фталандион

ФТАЛОВ АНХИДРИД (РАЗТОПЕН)

17

Анхидрид на фталова киселина

ФТАЛОВ АНХИДРИД (РАЗТОПЕН)

17

Фталова киселина, диундецилов естер

ДИУНДЕЦИЛ ФТАЛАТ

17

ФТАЛОВ АНХИДРИД (РАЗТОПЕН)
2-пиколин
3-пиколин
4-пиколин

17
2-МЕТИЛПИРИДИН
3-МЕТИЛПИРИДИН
4-МЕТИЛПИРИДИН

17
17
17

Алфа-пиколин

2-МЕТИЛПИРИДИН

17

Бета-пиколин

3-МЕТИЛПИРИДИН

17

Гама-пиколин

4-МЕТИЛПИРИДИН

17

Пимелов кетон

ЦИКЛОХЕКСАНОН

17

2(10)–пинен

БЕТА-ПИНЕН

17

2-пинен

АЛФА-ПИНЕН

17

АЛФА-ПИНЕН

17

2368

БЕТА-ПИНЕН

17

2368

БОРОВО МАСЛО

17

1272

Пиперилен

1,3-ПЕНТАДИЕН

17

Пивалинова киселина

ТРИМЕТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА

17

Поли (пропилен оксид)
ПОЛИАЛКИЛ (С18-С22) АКРИЛАТ В
КСИЛЕН
ПОЛИАЛКИЛ (С10-С20) МЕТАКРИЛАТ
ПОЛИАЛКИЛ (С10-С18) МЕТАКРИЛАТ/ЕТИЛЕН-ПРОПИЛЕН СЪПОЛИМЕРНА СМЕС
РАЗТВОР НА ПОЛИАЛУМИНИЕВ
ХЛОРИД
ПОЛИ (2+) ЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ
СЪЕДИНЕНИЯ
ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ
ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ ДИМЕТИЛОВ
ЕТЕР
ПОЛИФЕРИЧЕН СУЛФАТЕН РАЗТВОР
ПОЛИИЗОБУТЕНАМИН В АЛИФАТЕН (С10-С14) РАЗТВОРИТЕЛ
ПОЛИИЗОБУТЕНИЛ
АНХИДРИД
АДУКТ

ПОЛИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

17
17
17
17
18
17
17
17
17
17
17

3257
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ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Полиизобутилен

ПОЛИ (4+) ИЗОБУТИЛЕН

17

ПОЛИ (4+) ИЗОБУТИЛЕН
ПОЛИОЛЕФИН АМИД АЛКЕНАМИН
(С17 +)
ПОЛИОЛЕФИН АМИД АЛКЕНАМИН
БОРАТ (С28-С250)
ПОЛИОЛЕФИНАМИН (С28-С250)
ПОЛИОЛЕФИНАМИН В АЛКИЛ (С2С4) БЕНЗОЛИ
ПОЛИОЛЕФИНАМИН В АРОМАТЕН
РАЗТВОРИТЕЛ
ПОЛИОЛЕФИНОВ АНХИДРИД

17

ПОЛИОЛЕФИНОВ ЕСТЕР (С28-С250)
ПОЛИОЛЕФИНОВ ФЕНОЛЕН АМИН
(С28-С250)
ПОЛИОЛЕФИНОВ
ФОСФОРОСУЛФИД, ПРОИЗВОДНО НА БАРИЙ (С28С250)
ПОЛИ(20)ОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН
МОНООЛЕАТ
ПОЛИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

17

ПОЛИСИЛОКСАН

17

РАЗТВОР НА КАЛИЕВ ФОРМИАТ

18

РАЗТВОР НА КАЛИЕВ ХИДРОКСИД

17

КАЛИЕВ ОЛЕАТ
КАЛИЕВ ТИОСУЛФАТ (50 % ИЛИ ПОМАЛКО)
Пропанал

17

ПРОПИОНАЛДЕХИД

17

Пропан-1-амин

N-ПРОПИЛАМИН

17

2-пропанамин

ИЗОПРОПИЛАМИН

17

Пропан-1,2-диол

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

18

1,2-пропандиол

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

18

1,2-пропандиол цикличен карбонат

ПРОПИЛЕН КАРБОНАТ

18

Пропаннитрил

ПРОПИОНИТРИЛ

17

Пропан-1,2,3-триол

ГЛИЦЕРИН

18

1,2,3-пропантриол

ГЛИЦЕРИН

18

1,2,3-пропантриол триацетат

ГЛИЦЕРИЛ ТРИАЦЕТАТ

17

Пропанова киселина

ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА

17

Пропионов анхидрид

ПРОПИОНОВ АНХИДРИД

17

Пропанол

N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Пропан-1-ол

N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Пропан-2-ол

ИЗОПРОПИЛ АЛКОХОЛ

18

1-пропанол

N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

17

2-пропанол

ИЗОПРОПИЛ АЛКОХОЛ

18

ООН
номер

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

17

N-ПРОПАНОЛАМИН

17

3-пропанолид

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

17

n-пропанол

N-ПРОПИЛ АЛКОХОЛ

17

Пропанон

АЦЕТОН

18

Пропан-2-он

АЦЕТОН

18

1814
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Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

2-пропанон

АЦЕТОН

18

Пропеннитрил

АКРИЛОНИТРИЛ

17

Пропеноксид

ПРОПИЛЕН ОКСИД

17

Пропенова киселина

АКРИЛОВА КИСЕЛИНА

17

проп-2-ен-1-ол

АЛИЛ АЛКОХОЛ

17

1-пропенол-3

АЛИЛ АЛКОХОЛ

17

2-пропен-1-ол

АЛИЛ АЛКОХОЛ

17

Пропенилов алкохол

АЛИЛ АЛКОХОЛ

17

Пропиолактон

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

17

ООН
номер

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

17

ПРОПИОНАЛДЕХИД

17

1275

ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА

17

1848

Пропионов алдехид

ПРОПИОНАЛДЕХИД

17

ПРОПИОНОВ АНХИДРИД

17

2496

ПРОПИОНИТРИЛ

17

2404

Бета-пропионолактон

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

17

Пропиононитрил

ПРОПИОНИТРИЛ

17

Пропионил оксид

ПРОПИОНОВ АНХИДРИД

17

1-пропоксипропан-2-ол

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛЕТЕР

17

Пропил ацетат

N-ПРОПИЛОВ АЦЕТАТ

17

N-ПРОПИЛ АЦЕТАТ

17

Пропил ацетон

МЕТИЛ БУТИЛ КЕТОН

17

Пропилов алкохол

N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

17

2-пропилов алкохол

ИЗОПРОПИЛ АЛКОХОЛ

18

N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

17

sec-пропилов алкохол

ИЗОПРОПИЛ АЛКОХОЛ

18

Пропил алдехид

ПРОПИОНАЛДЕХИД

17

Пропиламин

N-ПРОПИЛАМИН

17

N-ПРОПИЛАМИН
ПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
n-пропилбензен
Пропилкарбинол
Пропилен алдехид

17
17
ПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ
КРОТОНАЛДЕХИД

18
17

2,2'-[пропиленbis(нитрилометилен)] дифенол
ПРОПИЛЕН КАРБОНАТ

АЛКИЛ (С8-С9) ФЕНИЛАМИН В АРОМАТНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Пропилен хлорид

1,2 ДИХЛОРОПРОПАН

17

Пропилен дихлорид
алфа, алфа`-(пропилендинитрило)ди-окрезол

1,2 ДИХЛОРОПРОПАН
АЛКИЛ (С8-С9) ФЕНИЛАМИН В АРОМАТНИ РАЗТВОРИТЕЛИ
ПРОПИЛЕН ОКСИД

17

Пропилен епоксид

17
18

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

17
17
18

1,2-пропилен гликол

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

18

Пропилен гликол n-бутил етер

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛЕТЕР

17

1274

1277
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Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Пропиленгликолов етил етер

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛЕТЕР

17

Пропилен гликол метил етер
ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МЕТИЛ ЕТЕР
АЦЕТАТ
ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛЕТЕР
Пропиленгликол монобутил етер

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛЕТЕР

17

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛЕТЕР

17

Пропилен гликол монометилов етер

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛЕТЕР

17

ООН
номер

17
17

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ ФЕНИЛ ЕТЕР

17

Пропиленгликол пропилов етер

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛЕТЕР

17

Пропиленгликолов тример

ТРИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

17

1,2-пропиленгликолов тример

ТРИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

17

Пропиленглико бета-моноетил етер

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛЕТЕР

17

ПРОПИЛЕН ОКСИД

17

1280

ПРОПИЛЕН ТЕТРАМЕР

17

2850

ПРОПИЛЕН ТРИМЕР

17

2057

Пропилетилен

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Пропил метил кетон

МЕТИЛ ПРОПИЛ КЕТОН

18

N-пропил-1-пропанамин

ДИ-N-ПРОПИЛАМИН

17

Псевдобутилен гликол

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

Псевдодокумен

ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Псевдодопинен (Pseudopinen)

БЕТА-ПИНЕН

17

Псевдодопинене (Psuedopinene)

БЕТА-ПИНЕН

17

ПИРИДИН

17

Пирооцетна киселина

АЦЕТОН

18

Пироацетатен етер
Пиролизен бензин (парен крекинг нафта)
Пиролизен бензин, съдържащ 10 % или
повече бензол
Пиромов алдехид
РАПИЧНО МАСЛО (НИСКА ЕРУКОВА
КИСЕЛИНА, СЪДЪРЖАЩА ПО-МАЛКО ОТ 4 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

АЦЕТОН
БЕНЗОЛ И СМЕСИ, ИМАЩИ 10 % БЕНЗОЛ
ИЛИ ПОВЕЧЕ (I)
БЕНЗОЛ И СМЕСИ, ИМАЩИ 10 % БЕНЗОЛ
ИЛИ ПОВЕЧЕ (I)
ФУРФУРОЛ

18

Рициново масло

17
17
17
17

РИЦИНОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 2 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

КОЛОФОН

17
17

Алкохол за разтривки
Наситена мастна киселина (С13 и по-висока)
Утайка киселина

ИЗОПРОПИЛ АЛКОХОЛ

18

МАСТНА КИСЕЛИНА (НАСИТЕНА С13+)

17

СЯРНА КИСЕЛИНА, ИЗРАЗХОДВАНA

17

Сода

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ КАРБОНАТ

17

Сода луга

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

17

НАТРИЕВИ АЦЕТАТНИ РАЗТВОРИ
Натриева киселина сулфит
НАТРИЕВ АЛУМИНОСИЛИКАТСУСПЕНЗИЯ

18
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОГЕНСУЛФИТ (45 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

17
17

1282

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

Име на Индекса

ИМЕ НА ПРОДУКТА

Глава

Разтвор на натриев аминоацетат

ГЛИЦИН, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ

17

НАТРИЕВ БЕНЗОАТ
Натриев 1,3-бензотиазол-2-тиолатен разтвор
Натриев 1,3-бензотиазол-2-ил сулфиден
разтвор
Натриев бихромат
Натриев бисулфид
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ БОРОХИДРИД
(15 % ИЛИ ПО-МАЛКО)/НАТРИЕВ
ХИДРОКСИД
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ КАРБОНАТ
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХЛОРАТ (50 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ДИХРОМАТ
(70 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
Разтвор на натриев глицинат
Натриев хидрат
Натриев хидрогенсулфид
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОГЕНСУЛФИД (6 % ИЛИ ПО-МАЛКО)/
НАТРИЕВ КАРБОНАТ (3 % ИЛИ ПОМАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОГЕНСУЛФИТ (45 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД/АМОНИЕВ СУЛФИД
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД (45 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИД (15 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

17
МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, РАЗТВОР НА
НАТРИЕВА СОЛ
МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, РАЗТВОР НА
НАТРИЕВА СОЛ
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ДИХРОМАТ (70 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД
(45 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

17
17
17
17
17
17
17

ГЛИЦЕРИН, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ

17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД
(45 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

17
17
17
17

17
17
17

Натриев N-метидитиокарбамат

МЕТАМ НАТРИЕВ РАЗТВОР

17

Разтвор на натриев метилдитиокарбамат

МЕТАМ НАТРИЕВ РАЗТВОР

17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ НИТРИТ
Натриев роданат
Натриев роданид

1500

17
17

РАЗТВОРИ НА НАТРИЕВ СУЛФАТ
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ СУЛФИД
(15 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ СУЛФИТ (25 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)

18

Натриев сулфоцианид

1791

17

17
17
17
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ТИОЦИАНАТ (56 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ТИОЦИАНАТ (56 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)

1824

17

17
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ТИОЦИАНАТ (56 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ТИОЦИАНАТ (56 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)

2949

17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ СИЛИКАТ

Натриев сулфоцианат

2693

17

Натриев метилкарбамодитиоат

Натриев меркаптид

2428

17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД
(45 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД
(45 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
МЕТАМ НАТРИЕВ РАЗТВОР

Натриев меркаптан

ООН
номер

17
17

1385

С Т Р.
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Натриев сулхидрат
Натриев тетрахидроборат (15 % или помалко)/разтвор на натриев хидроксид

ВЕСТНИК

ИМЕ НА ПРОДУКТА
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД
(45 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
НАТРИЕВ БОРОХИДРИД (15 % ИЛИ ПОМАЛКО)/РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ТИОЦИАНАТ
(56 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
`D-D фумигант на почвата‘

Глава

ООН
номер

17
17
17

ДИХЛОРОПРОПЕН/ДИХЛОРОПРОПАН
СМЕСИ

СОЕВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 0,5 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Терпентинов спирт
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17
17

ТЕРПЕНТИН

17

Винени спиртни напитки

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

18

Суберан
Сулфонова киселина, алкан (C10-C21)
фенилов естер
СУЛФОЛАН
СУЛФОНИРАН
ПОЛИАКРИЛАТЕН
РАЗТВОР
СЯРА (РАЗТОПЕНА)

ЦИКЛОХЕПТАН
АЛКИЛ СУЛФОНОВА КИСЕЛИНА ЕСТЕР
НА ФЕНОЛ

17
17
17
17
17

СЯРНА КИСЕЛИНА

2448
1830

17

Сярна киселина, дим
СЯРНА КИСЕЛИНА, УПОТРЕБЯВАНА
Серен хлорхидрин

ОЛЕУМ

17

ХЛОРОСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА

17

Серен етер

ДИЕТИЛОВ ЕТЕР

17

1832

17

СУЛФУРИРАНА МАЗНИНА (С14-С20)
СЛЪНЧОГЛЕДОВО ОЛИО (СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 7 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Масло от сладка бреза

17

МЕТИЛОВ САЛИЦИЛАТ

17

Сим-дихлороетан

ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД

17

Сим-дихлороетилов етер

ДИХЛОРОЕТИЛОВ ЕТЕР

17

Сим-диметилетилен гликол

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

Сим-тетрахлороетан

ТЕТРАХЛОРОЕТАН

17

Сим-трихлорбензен

1,2,4-ТРИХЛОРБЕНЗЕН

17

Сим-триоксан
ЛОЙ (СЪДЪРЖАЩ ПО-МАЛКО ОТ
15 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Катранени киселини

1,3,5-ТРИОКСАН

17

КРЕЗОЛИ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Катран камфор

НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)

17

Теребентен
1,3,5,7-тетраазатрицикло[3.3.1.13,7] декан
ТЕТРАХЛОРОЕТАН

БЕТА-ПИНЕН

17

ХЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН РАЗТВОРИ

18

1,1,2,2-тетрахлороетан

ТЕТРАХЛОРОЕТАН

17

Тетрахлоретилен

ПЕРХЛОРЕТИЛЕН

17

1,1,2,2-тетрахлоретилен

ПЕРХЛОРЕТИЛЕН

17

Тетрахлорметан

ВЪГЛЕРОДЕН ТЕТРАХЛОРИД

17

17

17

17

1702
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Глава

Тетра декан-1-ол

АЛКОХОЛИ (C13+)

17

1-тетрадеканол

АЛКОХОЛИ (C13+)

17

Тетрадецен

ОЛЕФИНИ (С13+, ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
АЛКИЛ (С9+) БЕНЗЕНИ

17

Тетрадецилбензен

17

ТЕТРАЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

ТЕТРАЕТИЛЕН ПЕНТАМИН

17

Тетраетилеад
Тетраетил плумбан

МОТОРНО
ГОРИВО
ANTI-KNOCK
COMP��������������������������
O�������������������������
UND (СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ АЛКИЛИ)
МОТОРНО
ГОРИВО
ANTI-KNOCK
COMP��������������������������
O�������������������������
UND (СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ АЛКИЛИ)

ТЕТРАЕТИЛ СИЛИКАТ МОНОМЕР/
ОЛИГОМЕР (20 % В ЕТАНОЛ)
3а,4,7,7а-тетрахидро-3,5-диметил-4,7метан-1Н-инден
ТЕТРАХИДРОФУРАН

МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕН ДИМЕР

Тетрахидро-2H-1,4-оксазин

МОРФОЛИН

17
17

17
17
17
17

1,2,3,4-тетрахидронафтален

ТЕТРАХИДРОНАФТАЛЕН

17

Тетрахидро-1,4-оксазин

МОРФОЛИН

17

Тетрахидротиофен-1-диоксид

СУЛФОЛАН

17

Тетрахидротиофен 1,1-диоксид

СУЛФОЛАН

17

Тетралин
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ТЕТРАХИДРОНАФТАЛЕН

17
17

Тетраметилен цианид

ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
АДИПОНИТРИЛ

Тетраметилен дицианид

АДИПОНИТРИЛ

17

Тетраметилен гликол

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

17

Тетраметилен оксид

ТЕТРАХИДРОФУРАН

17

Тетраметиленсулфон

17

Тетрапропилбензен

СУЛФОЛАН
МОТОРНО
ГОРИВО
ANTI-KNOCK
COMP��������������������������
O�������������������������
UND (СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ АЛКИЛИ)
АЛКИЛ (С9+) БЕНЗЕНИ

Тетрапропилен бензен

ДОДЕЦИЛБЕНЗЕН

17

Тетрил формиат

ИЗОБУТИЛ ФОРМИАТ

17

Тиациклопентан-1,1-диоксид

СУЛФОЛАН

17

4-тиапентанал

3-(МЕТИЛТИО) ПРОПИОНАЛДЕХИД

17

Тиоциклопентан-1,1-диоксид

СУЛФОЛАН

17

Тиофан сулфон

СУЛФОЛАН
КАЛИЕВ ТИОСУЛФАТ (50 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
СУСПЕНЗИЯ ОТ ТИТАНОВ ДИОКСИД

17

1,2,3,5-тетраметилбензен
1,2,4,5-тетраметилбензен

Тетраметилеад

Тиосулфонова киселина, дикалиева сол
Суспензия от титанов (IV) оксид

2320

18

ТЕТРАХИДРОНАФТАЛЕН

1,2,3,4-тетраметилбензен

ООН
номер

17
17
17
17

17
17

17
17

2056
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Глава
17
17

ТОЛУЕНДИАМИН

17

2,4-толуендиамин

ТОЛУЕНДИАМИН

17

2,6-толуендиамин

ТОЛУЕНДИАМИН

17

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ
2-толуидин

17
О-ТОЛУИДИН

О-ТОЛУИДИН

17
ТОЛУОЛ

17

о-толиламин

О-ТОЛУИДИН

17

2,4-толилендиамин

ТОЛУЕНДИАМИН

17

2,6-толилендиамин

ТОЛУЕНДИАМИН

17

Толилендиизоцианат

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

17

2,4-толилен диизоцианат

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

17

m-толилен диизоцианат

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

17

Токсилов анхидрид

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД

17

Токсилов анхидрид

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД

17

Транс-1,3-пентадиен

1,3-ПЕНТАДИЕН

17

Петмез

18

3,6,9-триазаундекаметилендиамин

МЕЛАСА
РАЗТВОР НА ГЛИОКСАЛ (40 % ИЛИ ПОМАЛКО)
ТЕТРАЕТИЛЕН ПЕНТАМИН

3,6,9-триазаундекан-1,11-диамин

ТЕТРАЕТИЛЕН ПЕНТАМИН

17

1,2,3-ТРИХЛОРБЕНЗЕН (РАЗТОПЕН)

17

1,2,4-ТРИХЛОРБЕНЗЕН

17
17

1,1,2-ТРИХЛОРЕТАН

17

Бета-трихлоретан

1,1,2-ТРИХЛОРЕТАН

17

Трихлороетен

ТРИХЛОРЕТИЛЕН

17

Трихлорметан

17
ХЛОРОФОРМ

2321
2831

1710

17

1,2,3-ТРИХЛОРОПРОПАН
1,1,2-ТРИХЛОР-1,2,2-ТРИФЛУОРОЕТАН
ТРИКРЕЗИЛ ФОСФАТ (СЪДЪРЖАЩ
1 % ИЛИ ПОВЕЧЕ ОРТО-ИЗОМЕР)
ТРИДЕКАН

17

ТРИДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

17

17
17
17

Тридеканол

АЛКОХОЛИ (С13+)

17

Тридецен

ОЛЕФИНИ (С13+, ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Тридекоева киселина

ТРИДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

17

ТРИДЕЦИЛАЦЕТАТ
Тридецилов алкохол

1708

17

1,1,1-ТРИХЛОРЕТАН

ТРИХЛОРЕТИЛЕН

2078

17
17

1,2,3-ТРИХЛОРБЕНЗЕН (РАЗТОПЕН)

1709

17

ТРИБУТИЛ ФОСФАТ

1,2,3-Трихлорбензол

1294

17

Толуол

Триацетин

ООН
номер

17
АЛКОХОЛИ (С13+)

17

2574
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Глава

Тридецилбензен

АЛКИЛ (С9+) БЕНЗЕНИ

17

Тридецилова киселина

МАСТНА КИСЕЛИНА (НАСИТЕНА С13+)

17

Тридецилова киселина

ТРИДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

17

Три(диметилфенил) фосфат

ТРИКСИЛИЛ ФОСФАТ

17

ТРИЕТАНОЛАМИН

17

ТРИЕТИЛАМИН

17

ТРИЕТИЛБЕНЗОЛ

17

ТРИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

18

ТРИЕТИЛЕНТЕТРАМИН

17

ТРИЕТИЛ ФОСФАТ

17

ТРИЕТИЛ ФОСФИТ

17

Триформол

1,3,5-ТРИОКСАН

17

Тригликол

ТРИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

18

Три(2-хидроксиетил)амин

ТРИЕТАНОЛАМИН

17

Три(2-хидроксиетил)амин

ТРИЕТАНОЛАМИН

17

Трихидроксипропан

ГЛИЦЕРИН

18

Трихидрокси триетиламин

ТРИЕТАНОЛАМИН

17

ТРИИЗОПРОПАНОЛАМИН
ТРИИЗОПРОПИЛИРАН ФЕНИЛ ФОСФАТИ
ТРИМЕТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА
РАЗТВОР НА ТРИМЕТИЛАМИН (30 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)
Триметиламинометан
ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
1,2,3-триметилбензен

17
БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
17
17
17

1,3,5-триметилбензен

ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2,6,6-триметилбицикло [3.1.1] хепт-2-ен

АЛФА-ПИНЕН

17

Триметил карбинол

TERT-БУТИЛ АЛКОХОЛ
ИЗОФОРОН

17

ИЗОФОРОН

17
17

3,5,5-триметил циклохекс-2-ен-он

ИЗОФОРОН

17

3,3'-триметилендиоксидипропан-1-ол
2,2,4-триметилпентан
2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,3-ПЕНТАНДИОЛ
ДИИЗОБУТИРАТ
2,2,4-триметилпентан-1,3-диол диизобутират
2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,3-ПЕНТАНДИОЛ1-ИЗОБУТИРАТ

ТРИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

17

ОКТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

2,4,4-триметилпент-1-ен
2,4,4-триметилпентен-2

2323

17

ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2,4,4-триметилпентен-1

2259

17

ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

3,3,5-триметил циклохекс-2-енон

1296

17

1,2,4-триметилбензен

1,1,3-триметил-3-циклохексен-5-он

ООН
номер

17
2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,3-ПЕНТАНДИОЛ ДИИЗОБУТИРАТ

17
17

ДИИЗОБУТИЛЕН
ДИИЗОБУТИЛЕН
ДИИЗОБУТИЛЕН

17
17
17

1297
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2,4,4-триметилпент-2-ен

ДИИЗОБУТИЛЕН

17

2,4,6-триметил-1,3,5-триоксан

ПАРАЛДЕХИД

17

2,4,6-триметил-S-триоксан

ПАРАЛДЕХИД

17

Триоксан

1,3,5-ТРИОКСАН

17

1,3,5-ТРИОКСАН

17

Триоксин

1,3,5-ТРИОКСАН

17

Триоксиметилен

1,3,5-ТРИОКСАН

17

Трипропилен

ПРОПИЛЕН ТРИМЕР

17

ТРИПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

17

Трис(диметилфенил) фосфат

ТРИКСИЛИЛ ФОСФАТ

17

N,N,N-трис (2-хидроксиетил)амин

ТРИЕТАНОЛАМИН

17

Трис (2-хидроксипропил)амин

ТРИИЗОПРОПАНОЛАМИН

17

Трис (2-хидрокси-1-пропил)амин
Тринатриев
2-[карбоксилатометил(2хидроксиетил) амино]етилиминоди (ацетат)

ТРИИЗОПРОПАНОЛАМИН
N-(ХИДРОКСИЕТИЛ) ЕТИЛЕНДИАМИНТРИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР НА
ТРИНАТРИЕВА СОЛ
N-(ХИДРОКСИЕТИЛ) ЕТИЛЕНДИАМИНТРИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР НА
ТРИНАТРИЕВА СОЛ
N-(ХИДРОКСИЕТИЛ) ЕТИЛЕНДИАМИНТРИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР НА
ТРИНАТРИЕВА СОЛ
НИТРИЛОТРИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР НА ТРИНАТРИЕВА СОЛ
ТРИКРЕЗИЛ ФОСФАТ (СЪДЪРЖАЩ 1 %
ИЛИ ПОВЕЧЕ ОРТО-ИЗОМЕР)
ТРИКСИЛИЛ ФОСФАТ

17

Тринатриев
N-(карбоксиметил)-N'-(2хидроксиетил)-N,N'-етилендиглицин
Тринатриев N-(2-хидроксиетил) етилендиамин-N,N',N'-триацетат разтвор
Тринатриев нитрилотриацетатен разтвор
Тритолил фосфат, съдържащ по-малко от
1 % ортоизомер
Триксиленил фосфат
ТРИКСИЛИЛ ФОСФАТ
ТОНГ МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 2,5 % СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
ТЕРПЕНТИН

17
17
17
17
17
17
17
17
17

Терпентиново масло

ТЕРПЕНТИН

17

Турпс

17

Ундекан

ТЕРПЕНТИН
НАТРИЕВА АЛУМИНОСИЛИКАТНА СУСПЕНЗИЯ
N-АЛКАНИ (С10+)

1-ундеканкарбоксилна киселина

ЛАУРИНОВА КИСЕЛИНА

17

Тип А зеолит

УНДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

17
17
17

Ундекан-1-ол

УНДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Ундец-1-ен

1-УНДЕЦЕН

17

1-УНДЕЦЕН

17

УНДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

17

Ундецил бензен

АЛКИЛ (С9+) БЕНЗОЛИ

17

Ундецилова киселина

УНДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

17

n-ундецилова киселина

УНДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

17

uns-Триметилбензен

ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
РАЗТВОР НА КАРБАМИД/АМОНИЕВ НИТРАТ (СЪДЪРЖАЩ ВОДЕН АМОНЯК)

17

Карбамид, амонячна течност

ООН
номер

17

1299
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Урея, разтвори на амониев карбамат

РАЗТВОР НА КАРБАМИД/АМОНИЕВ НИТРАТ (СЪДЪРЖАЩ ВОДЕН АМОНЯК)

17

РАЗТВОР НА КАРБАМИД/АМОНИЕВ
НИТРАТ
РАЗТВОР НА КАРБАМИД/АМОНИЕВ
НИТРАТ (СЪДЪРЖАЩ ВОДЕН АМОНЯК)
РАЗТВОР НА КАРБАМИД/АМОНИЕВ
ФОСФАТ
РАЗТВОР НА КАРБАМИД
Валерал

17
17
17
17
ВЕЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
n-валералдехид

17
17

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ПЕНТАНОВА КИСЕЛИНА

17

Валерианова киселина (Valeric acid)

ПЕНТАНОВА КИСЕЛИНА

17

n-валерианова киселина

ПЕНТАНОВА КИСЕЛИНА

17

Валериев алдехид

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Валерон
РАЗТВОР НА РАСТИТЕЛНИ ПРОТЕИНИ (ХИДРОЛИЗИРАН)
Оцетна киселина

ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН

17

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

17

Оцетна нафта

ЕТИЛАЦЕТАТ

17

18

ВИНИЛ АЦЕТАТ

17

Винил карбинол

АЛИЛ АЛКОХОЛ

17

Винил цианид

АКРИЛОНИТРИЛ

17

Винил етаноат

ВИНИЛ АЦЕТАТ

17

ВИНИЛ ЕТИЛ ЕТЕР

17
АКРИЛОВА КИСЕЛИНА

17

ВИНИЛ НЕОДЕКАНОАТ

17

ВИНИЛТОЛУЕН

17

Винил трихлорид

1,1,2-ТРИХЛОРЕТАН

17

Винилтрихлорид

1,1,2-ТРИХЛОРЕТАН

17

Витрилово кафяво масло

ОЛЕУМ

17

ВОДА

2618

17
КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ

18

Бял каустик

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

17

Бял катран

НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)

17

Вино

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, N.O.S.

18

Масло от вечнозелени растения

МЕТИЛОВ САЛИЦИЛАТ

17

Алкохол от дърва

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ
МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

17

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

17

КСИЛЕНИ

1303

17

Бяла глина

Спирт от дърва

1302

18
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ СИЛИКАТ

ВОСЪЦИ

Нафта от дърва

1301

17

ВИНИЛИДЕН ХЛОРИД

Наводно стъкло

2058

17

Валерианова киселина (Valerianic acid)

Винил-мравчена киселина

ООН
номер

17
17

1307
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Глава
17

2,3-ксиленол

КСИЛЕНОЛ

17

2,4-ксиленол

КСИЛЕНОЛ

17

2,5-ксиленол

КСИЛЕНОЛ

17

2,6-ксиленол

КСИЛЕНОЛ

17

3,4-ксиленол

КСИЛЕНОЛ

17

3,5-ксиленол

КСИЛЕНОЛ

17

Ксилоли

КСИЛЕНИ
ЛОЙ (СЪДЪРЖАЩА ПО-МАЛКО ОТ 15 %
СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

17

Жълта грес
ЦИНКОВ АЛКАРИЛ ДИТИОФОСФАТ
(С7-С16)
ЦИНК АЛКЕНИЛ КАРБОКСАМИД
ЦИНКОВ АЛКИЛ ДИТИОФОСФАТ
(СЗ-С14)

(Z)-октадек-9-еноева киселина

17
17

ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА

Z-октадек-9-еноева киселина
z-1,3-пентадиен

1,3-ПЕНТАДИЕН

Г Л А В А

17
17

СОНДАЖНИ СОЛИ (СЪДЪРЖАЩИ ЦИНКОВИ СОЛИ)
ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА

Цинков бромид сондажни соли

ООН
номер
2261

2 0

ПРЕВОЗ НА ТЕЧНИ ХИМИЧЕСКИ ОТПАДЪЦИ
20.1 Увод
20.1.1 Превозът на течни химически отпадъци по море може да представлява заплаха
за човешкото здраве и за околната среда.
20.1.2 Следователно течните химически
отпадъци трябва да бъдат превозвани в съгласно съответните международни конвенции
и препоръки, и по-специално когато става
въпрос за морски транспорт, в наливно (насипно) състояние, съгласно настоящия Kодекс.
20.2 Определения
За целите на настоящата глава:
20.2.1 Течни химически отпадъци са вещества,
разтвори или смеси, предлагани за превоз,
съдържащи или замърсени с една или повече
съставки, които са предмет на изискванията на
настоящия Кодекс и за които не се предвижда
директна употреба, но които се превозват за
изхвърляне, изгаряне или други методи за
обезвреждане, различни от тези в морето.
20.2.2 Трансгранично движение означава
превоз на отпадъци по море от район под
националната юрисдикция на една държава
до или през район под националната юрисдикция на друга държава или до или през район
извън националната юрисдикция на която и
да е държава, при условие че най-малко две
държави са засегнати от движението.
20.3 Приложимост
20.3.1 Изискванията на тази глава са приложими за трансграничното движение на течни
химически отпадъци в наливно състояние,

17
17
17
17

превозвани от морски кораби, и трябва да се
разглеждат във връзка с всички други изисквания на този Кодекс.
20.3.2 Изискванията на тази глава не се
прилагат за:
1. отпадъци в резултат от дейности на
борда, които са обхванати от изискванията
на MARPOL 73/78; и
2. вещества, разтвори или смеси, съдържащи или замърсени с радиоактивни материали,
които са предмет на приложимите изисквания
за радиоактивни материали.
20.4 Допустими пратки
20.4.1 Трансграничното движение на отпадъци може да започне само когато:
1. уведомлението е изпратено от компетентния орган на страната на произход или
от производителя или износителя чрез компетентния орган на страната на произход до
страната на крайното местоназначение; и
2. компетентният орган на страната на
произход, след като е получил писменото
съгласието на страната на крайно местоназначение, в което се посочва, че отпадъците
ще бъдат безопасно изгорени или третирани
с други методи за обезвреждане, е дал разрешение за движението.
20.5 Документация
20.5.1 В допълнение към документацията,
посочена в 16.2 от настоящия Кодекс, корабите, които извършват трансграничен превоз на
течни химически отпадъци, трябва да носят
на борда документ за превоз на отпадъци,
издаден от компетентния орган на страната
на произход.
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20.6 Класификация на течни химически
отпадъци
20.6.1 За целите на опазването на морската
околна среда всички течни химически отпадъци, превозвани в наливно състояние, трябва
да се третират като вредни течни вещества
от категория Х независимо от действително
оценената категория.
20.7 Превоз и обработка на течни химически отпадъци
20.7.1 Течните химически отпадъци трябва
да се превозват в кораби и товарни танкове в
съответствие с минималните изисквания за
течни химически отпадъци, посочени в Глава
17, освен ако има ясни основания, които да
показват, че опасностите от отпадъците биха
оправдали:
1. превоз в съответствие с изискванията
за кораб тип 1; или
2. всички допълнителни изисквания на
настоящия кодекс, приложими за веществото
или, в случай на смес, неговата съставка, която представлява преобладаващата опасност.
Г Л А В А

2 1

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРЕВОЗ НА ПРОДУКТИ, ПРЕДМЕТ
НА КОДЕКСА IBC
21.1 Въведение
21.1.1 Следните критерии са насоки за
определяне класификацията на замърсяване
и определяне на подходящи изисквания за
превоз на товари в наливно (насипно) състояние, които се считат като предложение за
вписване в Кодекса IBC или в Анекса 1, 3
или 4 към MEPC.2/Circs.
21.1.2 При разработването на такива критерии се полагат всички усилия, за да се спазват
критериите и пределните точки, разработени
в рамк ите на Глобалната хармонизирана
система (GHS).
21.1.3 Въпреки че критериите трябва да
бъдат точно дефинирани, за да се установи
единен подход, трябва да се подчертае, че това
са само насоки и, когато практиката (опитът)
или други фактори показват необходимостта
от алтернативни договорености, те винаги
трябва да се вземат предвид. Когато са приети
отклонения от критериите, те трябва да бъдат
надлежно записани с обосновка.
21.2 Съдържание
21.2.1 Тази глава съдържа следното:
1. минимални критерии за безопасност и
замърсяване относно продуктите, предмет на
Глава 17 от Кодекса IBC;
2. критерии, използвани за определяне
на минималните изисквания за превоз на
продукти, които отговарят на критериите за
безопасност или замърсяване, с оглед на това
тези продукти да попаднат в обхвата на Глава
17 от Кодекса IBC;
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3. критерии, използвани за специални изисквания в Глава 15 от Кодекса IBC, които
да бъдат включени в колона „о“ на Глава 17
от Кодекса IBC;
4. критерии, използвани за специални изисквания в Глава 16 от Кодекса IBC, които
да бъдат включени в колона „о“ на Глава 17
от Кодекса IBC; и
5. определяне на свойствата, използвани
в тази глава.
21.3 Минимални критерии за безопасност
и замърсяване на продуктите, предмет на
Глава 17 от IBC Кодекса
21.3.1 Продуктите се считат за опасни и са
предмет на Глава 17 от Кодекса IBC, ако те
отговарят на един или няколко от следните
критерии:
1. инхалация
(виж опре
деленията в параграф 21.7.1.1);
2. дермално
(виж определенията в параграф 21.7.1.2);
3. орално
(виж определенията в параграф 21.7.1.3);
4. токсично за бозайници при продължителна изложеност (виж определенията в
параграф 21.7.2);
5. причинява повишаване чувствителността
на кожата (виж определенията в параграф
21.7.3);
6. п ри ч и н я ва респ и рат орна пови шена
чувствителност (виж определенията в параграф 21.7.4);
7. корозивно за кожата (виж определенията
в параграф 21.7.5);
8. имат индекс на реактивност на водата
(WRI) от ≥1 (виж определенията в параграф
21.7.6);
9. да изискват обезопасяване, инхибиране,
стабилизиране, контрол на температурата или
контрол на средата в танка, за да се пред
отврати опасна реакция (виж определенията
в параграф 21.7.10);
10. точка на възпламеняване <23 °C; и
имат диапазон на експлозивност/запалимост
(изразен като процент от обема във въздуха)
от 20 %;
11. температура на самозапалване ≤200 °C; и
12. са класифицирани като категория на
замърсяване X или Y или отговарящи на
критериите за Правила от 11 до 13 съгласно
параграф 21.4.5.1.
21.4 Критерии, използвани за определяне
на минималните изисквания за превоз на
продукти, които отговарят на минималните
критерии за безопасност или замърсяване, с
оглед на това да бъдат включени в Глава 17
от Кодекса IBC
21.4.1 Колона „а“ – Име на продукта
21.4.1.1 Името Меж ду народен съюз по
чиста и приложна химия (IUPAC) трябва да
се използва, доколкото е възможно, но кога-
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то това е ненужно сложно, тогава може да се използва технически коректно и недвусмислено
алтернативно химическо име.
21.4.2 Колона „b“ – изтрита
21.4.3 Колона „c“ – Категория на замърсяване
21.4.3.1 Колона „с“ посочва категорията на замърсяване, определена за всеки продукт съгласно Анекс II на MARPOL 73/78.
21.4.4 Колона „d“ – Опасности
21.4.4.1 Към колона „d“ се записва „S“, ако са спазени някои от критериите за безопасност,
описани в параграфи 21.3.1.1 до 21.3.1.11.
21.4.4.2 „P“ се записва към колона „d“, ако продуктът отговаря на критериите за записване,
определени за кораб тип 1 до 3, както е определено в Правила 1 – 14 в параграф 21.4.5.
21.4.5 Колона „e“ – Тип кораб
21.4.5.1 Основните критерии за определяне на видове кораби въз основа на профила за риск
GESAMP са показани в таблицата по-долу. Обяснение на подробностите в колоните е представено в приложение I към Анекс II на MARPOL. Избрани правила, посочени в тази таблица, са
посочени в раздел 21.4.5.2 за определяне на конкретни видове кораби.
Номер на правило

А1

А2

В1

1

D3

≥4

NR

3

≥4

NR

4

Тип
кораб
1

CMRTNI
CMRTNI

4

4
≥4

3

6

NR

3

7

2

  ≥1

8

Fp

9

CMRTNI

10
11

E2

≥5

2

5

В2

≥2

F
S

≥4

12

NR

13

3

≥1

14

Всички други вещества от категория „Y“
Всички други вещества от категория „Z“
Всички „други вещества“ (OS)

15

NA

21.4.5.2 Типът кораб се определя съгласно следните критерии:
Кораб тип 1:
Инхалация
Дермално
Орално

; и/или
и/или
и/или

Температура на самозапалване

; и/или

Обхват при експлодиране ≥ 50 % v/v във въздух и точка на възпламеняване <23 °C; и/или
Кораб тип 2:
Инхалация

; и/или

Дермално

; и/или

Орално

; и/или

Tемпература на самозапалване
; и/или
Oбхват при експлодиране ≥ 40 % v/v във въздух и точка на възпламеняване <23 °C; и/или
Всяко от Правила 3 до 10 на таблицата, показана в 21.4.5.1;
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Кораб тип 3:
Всеки от минималните критерии за без
опасност или замърсяване за наливни (насипни) течни товари, предмет на Глава 17 от Кодекса IBC, които не отговарят на изискванията
за кораби тип 1 или тип 2 и не отговарят на
Правило 15 от таблицата, показана в 21.4.5.1.
21.4.6 Колона „f“ – Вид танк
21.4.6.1 Видът на танка се определя съгласно
следните критерии:
Тип танк Инхалация LC 50 ≤ 0,5 mg/l/4 h; и/
1G:
или
Дермално LD50 ≤ 200 mg/kg; и/или
Тем перат у ра на са моза па л ва не
≤ 65 °C; и/или
Обхват при експлодиране ≥ 40 %
обем/обем във въздух и точка на
възпламеняване < 23 °C; и/или
WRI = 2
Тип танк Всеки от минималните критерии
2G:
за безопасност или замърсяване
на наливни (насипни) течни товари, предмет на Глава 17 или на
Кодекса IBC, който не отговаря на
изискванията за танк тип 1G.
21.4.7 Колона „g“ – Отвори на танка
21.4.7.1 Мерките за вентилиране на танка
се определят съгласно следните критерии:
Контро- Инхалация LC 50 ≤ 10 mg/l/4 h; и/или
лирано: Токсичен за бозайниците при продължително излагане; и/или
Респираторен сенсибилизатор; и/или
Нужен е специален контрол при превоз; и/или
Точка на възпламеняване ≤ 60 °C;
и/или
Корозивен за кожата (≤ 4 часа излагане)
Отворе- Всеки от минималните критерии за
но:
безопасност или замърсяване за наливни (насипни) течни товари, предмет
на Глава 17 или Кодекса IBC, които
не отговарят на изискванията за контролирани отвори на танка.

21.4.8 Колона „h“ – Контрол на средата
в танка
21.4.8.1 Условията за контрол на средата в
танка се определят съгласно следните критерии:
Инертиране

Температура на самозапалване ≤
200 °C; и/или
Реагира с въздуха, за да предизвика
опасност; и/или
Експлозивен обхват ≥ 40 % и точка на възпламеняване < 23 °C.
Сух
WRI ≥ 1
Подложка
Прилага се само за конкретни продукти, идентифицирани за всеки
конкретен случай.
Вентилиране Прилага се само за конкретни продукти, идентифицирани за всеки
конкретен случай.
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Когато посочените по-горе критерии не се прилагат (изискванията
относно инертиране може да се изискват съгласно SOLAS).

21.4.9 Колона „i“ – Електрооборудване
21.4.9.1 Ако точката на възпламеняване на
продукта е ≤ 60 °C или продуктът е нагрят до
15 °C от неговата точка на възпламеняване,
тогава необходимото електрическо оборудване се определя съгласно следните критерии,
навсякъде ‘-’ се включва в колони i' и i":
1. Колона i' – Температурен клас:
Т1 температура на самозапалване ≥ 450 °C
Т2 температура на самозапалване ≥ 300 °C, но < 450 °C
Т3 температура на самозапалване ≥ 200 °C, но < 300 °C
Т4 температура на самозапалване ≥ 135 °C, но < 200 °C
Т5 температура на самозапалване ≥ 100 °C, но < 135 °C
Т6 температура на самозапалване ≥ 85 °C, но < 100 °C

2. Колона i" – Група на уреда:
Група
на уреда

MESG при
20° C (mm)

MIC съотношение
продукт/метан

IIA

≥ 0,9

> 0,8

IIB

> 0,05 до < 0,9

≥ 0,45 до ≤ 0,8

IIC

≤ 0,5

< 0,45

2.1. Изпитванията се провеждат в съответствие с процедурите, описани в IEC 60079-1-1:
2002 и IEC 79-3.
2.2. За газове и пари е достатъчно да се направи само едно определяне (пресмятане) или
на Максималното експериментално безопасно
пространство (MESG), или на Минималния
поток на запалване (MIC), при условие че:
За Група IIA: MESG > 0,9 mm или MIC
съотношението > 0,9.
За Група IIB: MESG е ≥ 0,55 mm и ≤ 0,9 mm;
или MIC съотношението е ≥ 0,5 и ≤ 0,8.
За Група IIC: MESG е < 0,5 mm или MIC
съотношението е < 0,45.
2.3. Необходимо е да се определи и MESG
и MIC съотношението, когато:
1. Определянето на MIC съотношението е
единствено направено, когато ще се изисква
определяне на MESG и съотношението е
между 0,8 и 0,9;
2. Определянето на MIC съотношението е
единствено направено, когато ще се изисква
определяне на MESG и съотношението е
между 0,45 и 0,5; или
3. Единствено MESG е установен, когато
ще се изисква определяне на съотношението
на MIC и е между 0,5 mm и 0,55 mm.
3. Колона i''' Точка > 60 °C
: Да
на възпламеняване: ≤ 60 °C
: Не
Незапалим : NF
21.4.10 Колона „j“ – Измерване
21.4.10.1 Типът разрешено оборудване за
измерване е определен съгласно следните
критерии:
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Инхалация LC 50 ≤ 2 mg/l/4 h; и/или
Дермално LD50 ≤ 1000 mg/kg; и/или
Токсично за бозайници при продължително излагане; и/или
Респираторен сенсибилизатор; и/
или
Корозивно за кожата (≤ 3 min.
излагане)

Ограничено: Инхалация: LC 50 > 2 – ≤ 10 mg/l/4
h; и/или
Специалният контрол при превоз
индикира изискваното инертиране;
и/или
Корозивно за кожата (> 3 min. – ≤
1 h излагане); и/или
Точка на възпламеняване ≤ 60 °C
Отворено:

Всеки от минималните критерии
за безопасност или замърсяване за
наливни (насипни) течни товари,
предмет на Глава 17 или Кодекса
IBC, които не отговарят на изискванията за затворено или ограничено
измерване.

21.4.11 Колона „k“ – Откриване на пара
21.4.11.1 Видът на оборудването за откриване
на пара се определя от следните критерии:
Токси ч- Инхалация LC 50 ≤ 10 mg/l/4 h; и/или
ни (Т): Респираторен сенсибилизатор; и/или
Токсичен при продължително излагане
Запали- Точка на възпламеняване ≤ 60 °C
ми (F):
Не:

Когато горепосочените критерии не
се прилагат.

21.4.12 Колона „l“ – Оборудване за противопожарна защита
Подходящите противопожарни средства
се определят като подходящи съгласно следните критерии, свързани със свойствата на
продукта:
Разтворимост
>10 % (> 100 000
mg/l):
Разтворимост
< 10 %
(<100 000 mg/l):

А Пяна, устойчива на алкохол

WRI = 0:

C Воден спрей (обикновено
се използва като охлаждащо
средство и може да се използва с А и/или В, при условие
че WRI = 0).

WRI ≥ 1:

D Сух химикал

А Пяна, устойчива на алкохол; и/или
В Обикновена пяна

Не:

Няма изисквания съгласно
този кодекс
Забележка. Трябва да бъдат изброени всички
подходящи средства.

21.4.13 Колона „m“ – Изтрита
21.4.14 Колона „n“ – Аварийно оборудване
21.4.14.1 Изискването за наличие на аварийно оборудване за персонала на борда се
обозначава с „Да“ в колона „n“ съгласно
следните критерии:
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Инхалация LC 50 ≤ 2 mg/l/4 h; и/или
Респираторен сенсибилизатор; и/или
Корозивен за кожата (≤ 3 min. излагане);
и/или
WRI = 2
Не: показва, че горните критерии не се
прилагат.
21.5 Критерии за специалните изисквания
в Глава 15, които следва да бъдат включени
в колона „o“
21.5.1 Определянето на специални изисквания в колона „o“ обикновено трябва да следва
ясни критерии въз основа на предоставените
във формуляра за докладване данни. Когато
се счита за подходящо да има отклонение
от тези критерии, това трябва да бъде ясно
документирано по такъв начин, че да може
лесно да бъде представено при поискване.
21.5.2 Критериите за позоваване на специалните изисквания, определени в Глави
15 и 16, са дефинирани по-долу с коментари,
когато това е релевантно.
21.5.3 Параграфи 15.2 до 15.10 и 15.20
21.5.3.1 Параграфи от 15.2 до 15.10 и 15.20
посочват конкретни продукти по име със
специални изисквания за превоз, които не
могат лесно да бъдат посочени по друг начин.
21.5.4 Параграф 15.11 – Киселини
21.5.4.1 Параграф 15.11 се прилага за всички
киселини, освен за:
1. органични киселини – в тези случаи се
прилагат само параграфи 15.11.2 до 15.11.4 и
параграфи 15.11.6 – 15.11.8; или
2. за киселини, които не отделят водород – в
тези случаи не е необходимо да се прилага
параграф 15.11.5.
21.5.5 Параграф 15.12 – Токсични продукти
21.5.5.1 Целият параграф 15.12 се добавя
към колона „о“ съгласно следните критерии:
Инхалация LC 50 ≤ 2 mg/l/4 h; и/или
Продуктът е респираторен сенсибилизатор; и/или
Продуктът е токсичен за бозайниците при
продължителна експозиция.
21.5.5.2 Параграф 15.12.3 се добавя към
колона „о“ съгласно следните критерии:
Инхалация LC 50 > 2 – ≤ 10 mg/l/4 h; и/или
Дермално LD50 ≤ 1000 mg/kg; и/или
Орално LD50 ≤ 300 mg/kg.
21.5.5.3 Параграф 15.12.4 се добавя към
колона „о“ съгласно следния критерий:
Инхалация LC 50 > 2 – ≤ 10 mg/l/4 h.
21.5.6 Параграф 15.13 – Товари, защитени
чрез добавки
21.5.6.1 Изиск ването за определ яне на
параграф 15.13 към колона „о“ се основава
на информацията, свързана със склонността
на продуктите да се полимеризират, да се
разлагат, да се окисляват или да подлежат
на други химични промени, които могат да
причинят опасност при нормални условия на
превоз и които биха били предотвратени от
добавянето на подходящи добавки.
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21.5.7 Параграф 15.14 – Товари с парно
налягане, по-голямо от атмосферното при
37.8 °С
21.5.7.1 Изискването за включване на параграф 15.14 към колона „о“ се основава на
следния критерий:
Точка на кипене ≤ 37.8 °C.
21.5.8 Параграф 15.16 – Замърсяване на
товарите
21.5.8.1 Параграф 15.16.1 се заличава.
21.5.8.2 Параграф 15.16.2 се добавя към
колона „о“ съгласно следния критерий:
WRI ≥ 1.
21.5.9 Параграф 15.17 – Повишени изисквания за вентилация
21.5.9.1 Параграф 15.17 трябва да се добави
към колона „о“ съгласно следните критерии:
Инхалация LC50 > 0,5 – ≤ 2 mg/l/4 h; и/или
Респираторен сенсибилизатор; и/или
Токсичен за бозайниците при продължително излагане; и/или
Корозивен за кожата (≤ 1 h излагане).
21.5.10 Параграф 15.18 – Специални изисквания за товарни помпени отделения
21.5.10.1 Параграф 15.18 трябва да се добави
към колона „о“ съгласно следния критерий:
Инхалация LC 50 ≤ 0,5 mg/l/4 h.
21.5.11 Параграф 15.19 – Контрол на преливането
21.5.11.1 Параграф 15.19 трябва да се добави
към колона „о“ съгласно следните критерии:
Инхалация LC 50 ≤ 2 mg/l/4 h; и/или
Дермално LD50 ≤ 1000 mg/kg; и/или
Орално LD50 ≤ 300 mg/kg; и/или
Дихателен сенсибилизатор; и/или
Корозивен за кожата (≤ 3 min. излагане)
Температура на самозапалване ≤ 200 °C
Обхват на експлозията ≥ 40 % v/v във
въздух и точка на възпламеняване <
23 °C; и/или
Класифициран като кораб тип 1 на основание замърсяване.
21.5.11.2 Прилага се само параграф 15.19.6,
ако продуктът има някоe от следните свойства:
Инхалация LC 50 > 2 mg/l/4 h – ≤ 10
mg/l/4 h; и/или
Дермално LD50 ≤ 1000 mg/kg – ≤ 2000
mg/kg; и/или
Орално LD50 ≤ 300 mg/kg – ≤ 2000 mg/
kg; и/или
Кожен сенсибилизатор; и/или
Корозивен за кожата (> 3 min. – ≤ 1 h
излагане); и/или
Tочка на възпламеняване ≤ 60 °C; и/или
Класифициран като кораб тип 2 на основание замърсяване; и/или
Категория на замърсяване X или Y.
21.5.12 Параграф 15.21 – Температурни
сензори
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21.5.12.1 Параграф 15.21 се добавя към
колона „о“ в зависимост от топлинната чувствителност на продукта. Това изискване се
отнася за помпите само в товарните помпени
отделения.
21.6 Критерии за специалните изисквания в Глава 16, които да бъдат включени в
колона „о“
21.6.1 Параграфи от 16.1 до 16.2.5 и от
16.3 до 16.5
21.6.1.1 Те се прилагат за всички товари и
така не се споменават конкретно в колона „o“.
21.6.2 Параграф 16.2.6
21.6.2.1 Параграф 16.2.6 се добавя към колона „о“ за продуктите, които отговарят на
следните критерии:
Замърсяване Категория X или Y и вискозитет ≥ 50 mPa.s при 20 °C.
21.6.3 Параграф 16.2.9
21.6.3.1 Параграф 16.2.9 се добавя към
колона „о“ за продукти, които отговарят на
следния критерий:
Точка на топене ≥ 0 °С.
21.6.4 Параграф 16.6 – Товарът да не се
излага на прекомерна топлина
21.6.4.1 Параграфи 16.6.2 до 16.6.4 се добавят към колона „о“ за продуктите, за които
е установено, че се изисква контрол на температурата по време на превоза.
21.7 Определения
21.7.1 Остра токсичност за бозайници
21.7.1.1 Остра токсичност при вдишване 4
Токсичност при вдишване (LC50)
Степен на опасност
mg/l/4 h
Висока
≤ 0,5
Относително висока
> 0,5 – ≤ 2
Средна
> 2 – ≤ 10
Лека
> 10 – ≤ 20
Пренебрежима
> 20

21.7.1.2 Остра токсичност при контакт с
кожата
Дермална токсичност (LD50)
Степен на опасност
mg/kg
Висока
≤ 50
Относително висока
> 50 – ≤ 200
Средна
> 200 – ≤ 1000
Лека
> 1000 – ≤ 2000
Пренебрежима
> 2000

21.7.1.3 Остро токсично при поглъщане
Орална токсичност (LD50)
Степен на опасност
mg/kg
Висока
≤5
Относително висока
> 50 – ≤ 50
Средна
> 50 – ≤ 300
Лека
> 300 – ≤ 2000
Пренебрежима
> 2000

Всички данни за токсичност при вдишване се
приемат като такива, свързани с изпарения, а не с
мъгли или спрейове, освен ако не е посочено друго.
4
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21.7.2 Токсичен за бозайниците при продължителна изложеност
21.7.2.1 Продуктът е класифициран като
токсичен при продължително излагане, ако
отговаря на някой от следните критерии:
известно е, че е или се подозира, че е карциноген, мутаген, репродуктивен, невротоксичен, имунотоксичен или при излагане под
границите на смъртоносната доза, причинява
системна токсичност, специфична за органите
(TOST) или други свързани ефекти.
21.2.2 Такива ефекти могат да бъдат идентифицирани от GESAMP профила за опасност
на продукта или други признати източници
на такава информация.
21.7.3 Повишаване на чувствителността
на кожата
21.7.3.1 Продукт е класифициран като кожен
сенсибилизатор:
1. ако има данни, че веществото може да
предизвика повишаване на чувствителността при контакт с кожата у значителен брой
хора; или
2. когато има положителни резултати от
подходящ тест върху животни.
21.7.3.2 Когато се използва метод за тестване относно повишаване чувствителността
на кожата от помощен тип, реакцията на
най-малко 30 % от животните се отчита като
положителна. За неспомагателен метод на
тестване реакцията на най-малко 15 % от
животните се счита за положителна.
21.7.3.3 Когато се получи положителен резултат от Теста за подуване ухото на мишката
(MEST) или от Теста за локалните лимфни
възли (LLNA), това може да бъде достатъчно,
за да се класифицира продуктът като кожен
сенсибилизатор.
21.7.4 Повишаване чувствителността на
дихателната система
21.7.4.1 Продуктът е класифициран като
респираторен сенсибилизатор:
1. ако има данни сред хората, че веществото
може да предизвика специфична респираторна
свръхчувствителност; и/или
2. когато има положителни резултати от
подходящ тест върху животни; и/или
3. когато продуктът е идентифициран като
кожен сенсибилизатор и няма доказателства,
които да покажат, че той не е дихателен сенсибилизатор.
21.7.5 Корозивно за кожата 5
Степен на
опасност

Време на излагане, за
което се стига до пълна
дегенерация на кожата

Изключително ко- ≤ 3 min.
розивно за кожата

Време за
наблюдение
≤1h

Продуктите, които са корозивни за кожата, за
целите на определяне на съответните изисквания за
превоз се считат, че са корозивни при вдишване.
5
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Степен на
опасност

Време на излагане, за
което се стига до пълна
дегенерация на кожата

Време за
наблюдение

Силно корозивно > 3 min. – ≤ 1 h
за кожата

≤ 14 дни

Умерено корозив- > 1 h – ≤ 4 h
но за кожата

≤ 14 дни

21.7.6 Вещества, реагиращи на вода
21.7.6.1 Те се класифицират в три групи,
както следва:
Индекс на
реакция
на водата
(WRI)

Определение

2

Всeки химикал, който при контакт
с вода може да произведе токсичен,
запалим или корозивен газ или
аерозол.

1

Всеки химикал, който при контакт с
вода може да генерира топлина или
да произвежда нетоксичен незапалим
или некорозивен газ.

0

Всеки химикал, който при контакт
с вода няма да реагира и да създаде
условия, отговарящи на стойност 1
или 2.

21.7.7 Вещества, реагиращи на въздух
21.7.7.1 Вещества, реагиращи на въздух,
са продукти, които реагират с въздуха, и
предизвикват потенциално опасна ситуация,
например образуването на пероксиди, които
могат да причинят експлозивна реакция.
21.7.8 Електрически уреди – Температурен
клас (за продукти, които или имат точка на
възпламеняване ≤ 60 °C, или се загряват до
15 °C от тяхната точка на възпламеняване)
21.7.8.1 Температурният клас се определя от
Международната електротехническа комисия
(LEC), като:
Най-високата температура, достигната
при практически условия на работа в рамките на показанията на уреда (и признати
претоварвания, ако има такива, свързани
с него), от която и да е част от която и
да е повърхност, излагането на които на
експлозивна атмосфера може да представлява риск.
21.7.8.2 Температурният клас на електрическите уреди се определя, като се избира
Максималната температура на повърхността,
която е най-близка до, но не по-ниска от
температурата на самозапалване на продукта
(виж 21.4.9.1.1).
21.7.9 Електрическа апаратура – Група
апарати (за продукти с точка на възпламеняване ≤ 60° C)
21.7.9.1 Това се отнася за естествено безопасни и подобни електрически апарати за
измерване на атмосфери на експлозивни газове, които IEC разделя на следните групи:
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Група I: за мини, чувствителни към газ гризу
(не се използва от ИМО); и
Група II: за приложения в други отрасли – допълнително подразделени според Максималното експериментално безопасно
пространство (MESG) и/или Минималния поток на запалване (MIC) на газа/
изпаренията в групи IIA, IIB и IIC.

21.7.9.2 Тази характеристика не може да
бъде определена от други данни, свързани с
продукта; тя трябва да бъде или измерена,
или определена на база сходство със сродни
продукти в хомоложни серии.
21.7.10 Специални условия за контрол на
превоза
21.7.10.1 Специални условия за контрол
на превоза се отнасят до специфични мерки,
които трябва да се предприемат, за да се
предотврати опасна реакция. Те включват:
1. Инхибиране: добавянето на съединение
(обикновено органично), което забавя или
спира нежеланата химическа реакция като
корозия, окисляване или полимеризация;
2. Стабилизиране: добавянето на вещество
(стабилизатор), което има свойството да запази
съединението, сместа или разтвора от промяна
на формата или химичния му характер. Такива
стабилизатори могат да забавят скоростта на
реакцията, да запазят химичното равновесие,
да действат като антиоксиданти, да запазят
пигментите и другите компоненти в емулси-
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онна форма или да предотвратят утаяването
на частиците в колоидна суспензия;
3. Инертност: добавянето на газ (обикновено азот) в незапълненото пространство в
танка, което предотвратява образуването на
запалима смес товар/въздух;
4. Контрол на температурата: поддържане на специфичен температурен диапазон за
товара, за да се предотврати опасна реакция
или да се поддържа нисък вискозитет, който
да позволи продуктът да бъде изпомпан; и
5. Уплътняване (подложка) и вентилация:
важи само за определени продукти, идентифицирани за всеки отделен случай.
21.7.11 Запалими товари
21.7.11.1 Товарът се определя като запалим
съгласно следните критерии:
Дескриптор на
Кодекса IBC

Точка на възпламеняване
(градуси по Целзий)

Високозапалим

< 23

Запалим

≤ 60, но ≥ 23

21.7.11.2 Трябва да се отбележи, че точките
на възпламеняване на смеси и водни разтворители, е нужно да се измерват, освен ако
всички компоненти са незапалими.
21.7.11.3 Трябва да се отбележи, че превозът
на наливни (насипни) течни товари, които имат
точка на възпламеняване ≤ 60 °C, е предмет
на други разпоредби на SOLAS.

ДОПЪЛНЕНИЕ
ОБ РА З Е Ц Н А М Е Ж Д У Н А Р ОД НО С ВИ Д Е Т Е ЛС Т В О З А Г ОД НО С Т З А
ПРЕВОЗ Н А ОП АСНИ Х ИМИК А ЛИ В Н А ЛИВНО С ЪС ТОЯНИЕ
МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
(Официален печат)
Издадено съгласно разпоредбите на
МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ,
ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИК АЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
(резолюции MSC.176(79) и MEPC.119(52))
от компетентната власт на Правителството на
….......................................………………………………………………………..............................................…………………………
(пълно официално наименование на държавата)
от .......................................................................................................................................................................
(пълно наименование на компетентното лице или организация, признати от Администрацията)
Данни за кораба 6
Име на кораба

.......................................................................................

Отличителен номер или букви

.......................................................................................

ИМО номер

.......................................................................................

Пристанище на регистрация

.......................................................................................

Брутен тонаж

.......................................................................................

Тип кораб (параграф 2.1.2 от Кодекса)

.......................................................................................

7

Алтернативно данните за кораба могат да бъдат поставени хоризонтално в кутии.
В съответствие със схемата за идентификационен номер на кораба на ИМО, приета от Организацията
с Резолюция А.600(15).
6
7
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Дата, на която е бил положен килът или на която ......................................................................................
корабът е бил в подобен етап на изграждане или
(в случай на преустроен кораб) датата, на която е
започнало преустройството на танкера химикаловоз
Корабът също така напълно отговаря на следните изменения на Кодекса:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Корабът е освободен от спазването на следните разпоредби на Кодекса:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЯВА:
1. Че на кораба е бил извършен преглед в съответствие с разпоредбите на раздел 1.5 от Кодекса;
2. Че прегледът е показал, че конструкцията и оборудването на кораба и състоянието му
са задоволителни във всички отношения и че корабът отговаря на съответните разпоредби на
Кодекса;
3. Че на борда на кораба има наръчник в съответствие с Допълнение 4 към Анекс II на
MARPOL 73/78, както се изисква съгласно Правило 14 от Анекс II, и че устройствата и оборудването на кораба, предписани в наръчника, са във всяко едно отношение задоволителни;
4. Че корабът отговаря на изискванията за превоз в наливно състояние на следните продукти,
при условие че са спазени всички съответни разпоредби, свързани с експлоатацията, посочени
в Кодекса и Анекс II на MARPOL 73/78:
Продукт

Условия на превоз
(брой на танковете, т.н.)

Категория на замърсяване

Продължено в Приложение 1, допълнително подписани и датирани листове8.
Номерата на танковете, посочени в този списък, са определени в Приложение 2, подписан и датиран
план на танка.

5. Че в съответствие с 1.4/2.8.2 9 разпоредбите на Кодекса се изменят по отношение на кораба
по следния начин:
................................................................................................................................................................................
6. Че корабът трябва да бъде натоварен:
1. В съответствие с условията за товарене, предвидени в одобрения план за натоварване,
подпечатан и датиран ........................ и подписан от отговорния служител на Администрацията или на организация, призната от Администрацията10;
2. В съответствие с ограниченията за натоварване, приложени към настоящото Свидетелство11.
Когато се изисква да се натовари корабът в условия, които не съответстват на горепосочената
инструкция, тогава необходимите изчисления, за да се обосноват предложените условия за
товарене, трябва да се съобщят на сертифициращата администрация, която може да разреши
писмено приемането на предложеното условие за товарене12 .
Това Свидетелство е валидно до (дд/мм/гггг): ...................................13 и подлежи на проверка в
съответствие с 1.5 от Кодекса.
Да се изтрие ненужното.
Да се изтрие ненужното.
10
Да се изтрие ненужното.
11
Да се изтрие ненужното.
12
Вместо да бъде включен в Свидетелството, този текст може да бъде добавен към Свидетелството,
ако е подписан и подпечатан.
13
Въведете датата на изтичане, както е посочена от Администрацията, в съответствие с 1.5.6.1 от Кодекса. Денят и месецът на този ден съответстват на годишната дата, определена в 1.3.3 от Кодекса, освен
ако не бъде изменена в съответствие с 1.5.6.8 от Кодекса.
8
9
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Дата на завършване на прегледа, на която се основава това Свидетелство: ..................................
(дд/мм/гггг)
Издаден в ............................................................................................................................................................
(Място на издаване на Свидетелството)
.................................... ........................................................................................................................................
(Дата на издаване)
(Подпис на упълномощения служител, надлежно издаващ Свидетелството)
(Печат или печат на органа според случая)
Забележки относно целостта (завършека) на Свидетелството:
1. Свидетелството може да се издава само на кораби, които имат право да плават под знамето на държави, които са едновременно договарящи се правителства по Конвенцията
SOLAS от 1974 г. и страна по MARPOL 73/78.
2. Тип кораб: Всеки запис в тази колона трябва да е свързан с всички съответни препоръки,
например вписване „Тип 2“ означава Тип 2 във всички отношения, предписани от Кодекса.
3. Продукти: Продуктите, изброени в Глава 17 от Кодекса или които са оценени от Администрацията в съответствие с 1.1.6 от Кодекса, трябва да се изброят. По отношение на
последните „нови“ продукти трябва да се отбележат всички специални изисквания, които
са условно предписани.
4. Продукти: Списъкът на продуктите, които корабът има разрешение да превозва, трябва
да включва вредните течни вещества от категория Z, които не са обхванати от Кодекса
и се обозначават като „Глава 18 категория Z“.
ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ ПРЕГЛЕДИ
НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЯВА, че при прегледа, който се изисква съгласно 1.5.2 от Кодекса, е установено, че корабът съответства на разпоредбите на Кодекса.
Годишен преглед
(Печат или клеймо на Органа според случая)

Подпис: ............................................................................................
(Подпис на надлежно оторизирано лице)
Място: ............................................................
Дата (дд/мм/гггг): ...........................................

Годишен/междинен преглед14
(Печат или клеймо на Органа според случая)

Подпис: ............................................................................................
(Подпис на надлежно оторизирано лице)
Място: ............................................................
Дата (дд/мм/гггг): ...........................................

Годишен/междинен преглед15
(Печат или клеймо на Органа според случая)

Подпис: ............................................................................................
(Подпис на надлежно оторизирано лице)
Място: ............................................................
Дата (дд/мм/гггг): ...........................................

Годишен преглед
(Печат или клеймо на Органа според случая)

Подпис: ............................................................................................
(Подпис на надлежно оторизирано лице)
Място: ............................................................
Дата (дд/мм/гггг): ...........................................

ГОДИШЕН/МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 1.5.6.8.3
НАСТОЯЩОТО УДОСТОВЕРЯВА, че при годишен/междинен16 преглед в съответствие с
параграф 1.5.8.6.3 от Кодекса е установено, че корабът отговаря на съответните разпоредби на
Конвенцията:
Подпис: ................................................................................
(Подпис на надлежно оторизирано лице)
Място: ............................................................
Дата (дд/мм/гггг): ..........................................
(Печат или клеймо на Органа според случая)
14
15
16

Да се изтрие ненужното.
Да се изтрие ненужното.
Да се изтрие ненужното.
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ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО, АКО Е ВАЛИДНО ЗА ПО-МАЛКО
ОТ 5 ГОДИНИ, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 1.5.6.3
Корабът отговаря на съответните разпоредби на Конвенцията и в съответствие с параграф
1.5.6.3 от Кодекса това свидетелство се приема за валидно до (дд/мм/гггг) ..........................

(Печат или клеймо на Органа според случая)

Подпис: ........................................................................................
(Подписано от надлежно оторизирано лице)
Място: ............................................................
Дата (дд/мм/гггг): .....................................

ПОТВЪРЖДЕНИЕ, КОГАТО ПРЕГЛЕДЪТ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ Е БИЛ ЗАВЪРШЕН И СЕ ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 1.5.6.4
Корабът отговаря на съответните разпоредби на Конвенцията и съгласно параграф 1.5.6.4 от
Кодекса това свидетелство се приема за валидно до (дд/мм/гггг) ...............
Годишен преглед:

Подпис: ............................................................................
(Подписано от надлежно оторизирано лице)
Място: ............................................................
Дата (дд/мм/гггг): .....................................

(Печат или клеймо на Органа според случая)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ВАЛИДНОСТТА НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ДО ПРИСТИГАНЕ
В ПРИСТАНИЩЕТО, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕГЛЕДЪТ, ИЛИ ЗА ГРАТИСЕН ПЕРИОД,
КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 1.5.6.5 ИЛИ 1.5.6.6
Това Свидетелство трябва в съответствие с параграф 1.5.6.5/1.5.6.617 от Кодекса да се приема
като валидно до (дд/мм/ггггг): .............................

(Печат или клеймо на Органа според случая)

Подпис: ...................................................................................
(Подписано от надлежно оторизирано лице)
Място: ............................................................
Дата (дд/мм/гггг): .....................................

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ГОДИШНАТА ДАТА, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 1.5.6.8
В съответствие с параграф 1.5.6.8 от Кодекса новата годишна дата е (дд/мм/гггг): .............

(Печат или клеймо на Органа според случая)

Подпис: ...................................................................................
(Подписано от надлежно оторизирано лице)
Място: ............................................................
Дата (дд/мм/гггг): .....................................

В съответствие с параграф 1.5.6.8 новата годишна дата е (дд/мм/гггг): .............

(Печат или клеймо на Органа според случая)

Подпис: ...................................................................................
.....
(Подписано от надлежно оторизирано лице)
Място: ............................................................
Дата (дд/мм/гггг): .....................................

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Към Международното свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние
Продължение на списъка от продукти към тези, посочени в раздел 4, и условията за техния
превоз.
Продукти

17

Да се изтрие ненужното.

Условия на превоз
(брой на танковете, т.н.)

Категория на замърсяване
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Продукти

Дата: .....................................
(дд/мм/гггг)
(както на Свидетелството)
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Условия на превоз
(брой на танковете, т.н.)
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Категория на замърсяване

.....................................................................................................
(Подпис на длъжностното лице, което издава Свидетелството и/или печат на издаващия орган)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Към Международното свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние
ПЛАН НА ТАНК А (спесимен)
Име на кораба: .................................................................................................................................................
Отличителен номер или букви: ...................................................................................................................

Дата: .....................................
(дд/мм/гггг)
(както на Свидетелството)
8765

.....................................................................................................
(Подпис на длъжностното лице, което издава Свидетелството и/или печат на издаващия орган)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 34 от
2005 г. за реда за заплащане от държавния
бюджет на лечението на българските граждани
за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване (обн., ДВ, бр. 95 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 16, 48 и 95 от 2006 г.,
бр. 31, 69, 89, 90 и 96 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г.,
бр. 7, 21, 63, 89 и 100 от 2010 г., бр. 13, 18 и
94 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 31, 62 и 95
от 2014 г., бр. 37 от 2016 г., бр. 65 от 2018 г. и
бр. 32 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Максималната стойност за единица
лекарствено вещество по международно непатентно наименование за лекарствената форма,
която се заплаща от държавния бюджет, се
определя в левове, като се взема най-ниската
стойност между стойността за единица лекарствено вещество по международно непатентно
наименование за лекарствената форма от
предходното договаряне, в случай че такова
е проведено, най-ниската стойност, изчислена
на база цена за същия лекарствен продукт по
международно непатентно наименование със
съответната лекарствена форма, заплащана от
обществените фондове на страните, посочени
в чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти,
приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.), и
максималната стойност, договорена по реда
на чл. 262, ал. 12 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 2. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби думите „и 2“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Кирил Ананиев
8834

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3437
от 11 март 2019 г.

по административно дело № 5252 от 2018 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – седмо отделение, в съдебно
заседание на осми октомври две хиляди и
осемнадесета година в състав: председател:

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Соня Янкулова, членове: Павлина Найденова,
Весела Андонова, при секретар Анелия Станкова и с участието на прокурора Маринела
Тотева изслуша докладваното от председателя
Соня Янкулова по адм. дело № 5252/2018 г.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Иван Тихомиров
Млъзев, Велико Търново, ул. Филип Тотю
№ 19, вх. В, ет. 1, ап. 2, срещу Инструкция
за отмяна на Инструкция за провеж дане
на предварителни проверки (изх. № 89 от
10.03.2011 г. на Прокуратурата на Република
България и изх. № Із-673 от 16.03.2011 г. на
Министерството на вътрешните работи, на
главния прокурор на Република България и
на министъра на вътрешните работи), изх.
№ И-208 от 11.02.2014 г. на Прокуратурата
на Република България и изх. № Із-191 от
10.02.2014 г. на Министерството на вътрешните работи.
І. Становища на страните:
1. Ж а лбоподат ел я т – И ва н Ти хом и ров
Млъз ев, счита оспорената Инструкция за
отмяна на Инструкция за провеждане на
предварителни проверки (Инструкцията за
отмяна) за издадена в нарушение на чл. 79
във връзка с чл. 78, ал. 2 АПК и чл. 37, ал. 1
от Закона за нормативните актове (ЗНА).
Счита, че дейност та м у на а двокат и
представляващ лица, обект на предварителни проверки, е предмет на регламентация в
Инструкцията за провеждане на предварителни проверки (Инструкция № 89), поради
което невъзможността за запознаване със
съществуващата нормативна уредба на тази
дейност формира интереса му от оспорване
на Инструкцията за отмяна. Позовава се и на
правото на защита, гарантирано от Директива
2013/48/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното
производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на
уведомяване на трето лице при задържане и
на осъществяване на връзка с трети лица и
консулски органи през периода на задържане
(Директива 2013/48). Сочи, че полицейските
и проку рорск ите органи продъл жават да
прилагат Инструкция № 89, доколкото лип
сва нормативна база, въз основа на която да
бъде осъществявана дейността, което създава
невъобразим хаос в практиката на института
на предварителната проверка.
Счита Инструкцията за отмяна за нормативен акт по смисъла на чл. 75, ал. 2 във
връзка с чл. 79 АПК, който не е обнародван.
Последното е пряко нарушение на чл. 5, ал. 5
от Конституцията. Сочи, че органът не е спазил изискванията на чл. 26, ал. 2 ЗНА, както
и е нарушил чл. 28, ал. 2 и 3 ЗНА.
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Счита допуснатите нарушения на админист ративнопроизводствените правила за
съществени и основание за отмяна на оспорения нормативен акт на основание чл. 193,
ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 3 АПК.
Моли съда да отмени оспорената Инструкция за отмяна. Претендира направените по
делото разноски. Жалбоподателят се представ
лява от адв. Павлин Стоянов, Адвокатска
колегия, Велико Търново.
2. Ответникът по жалбата – главният прокурор на Република България, счита жалбата
за недопустима.
Оспорената Инст ру к ци я за отм яна не
представлява подзаконов нормативен акт,
поради което спорът не попада в хипотезата
на чл. 132, ал. 2, т. 1 АПК, нито в която и
да е от останалите хипотези на ал. 2, поради
което не е подсъден на Върховния административен съд. Инструкцията за отмяна не се
издава по прилагане на закон или подзаконов
нормативен акт от по-висока степен, а за да
възстанови едно правно положение, прието
за опорочено „до степен на нищожност“ с
отменения от нея акт. С оглед предмета си
Инструкцията за отмяна не се отнася до не
определен и неограничен брой адресати и няма
многократно, а еднократно правно действие,
като по отношение на постановената отмяна
е само израз на вече съществуващото към
датата на издаването є правно положение,
установено с Решение № 10567 от 18.07.2012 г.
на Върховния административен съд, постановено по административно дело № 14419/2011 г.
Счита, че за жалбоподателя не е налице
правен интерес от обжалване на Инструкцията
за отмяна, тъй като тя не е нормативен акт,
а той не е неин адресат.
Моли съда да остави без разглеж дане
жалбата. Ответникът се представл ява от
юрисконсулт Ирена Касалова.
3. Ответникът по жалбата – министърът
на вътрешните работи, счита същата за недопустима, алтернативно излага доводи за
нейната неоснователност.
Сочи, че Инструкцията за отмяна е акт, с
който се оттегля Инструкция № 89, като мотив
за това е Решение № 10567 от 18.07.2012 г. на
Върховния административен съд. Доказателство за това е проведената кореспонденция
между издалите я органи. Наред с това Инструкцията за отмяна има характер на вът
решнослужебен акт и не подлежи на съдебен
контрол, тъй като цели оптимизиране на работата в Прокуратурата и в Министерството на
вътрешните работи. За жалбоподателя липсва
правен интерес от оспорване, тъй като актът
създава задължения за органи, подчинени на
издалите я органи, а не и за граждани.
Доводът на жалбоподателя за продължаващо прилагане от полицейските и прокурорските органи на Инструкция № 89 не е
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от естество да застраши или наруши правата
на физически лица, за които е приложим
институтът на предварителната проверка.
Несъответно на нормативната уредба счита
позоваването на Директива 2013/48.
Моли съда да остави без разглеж дане
жалбата, алтернативно – да я отхвърли като
неоснователна. Ответникът се представлява
от юрисконсулт Любослав Попов.
4. Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение
за допустимост и основателност на жалбата.
Оспорващият е адвокат и упражняването на
тази професия би могло да доведе до възможност оспореният нормативен акт да намери
приложение спрямо него. Инструкцията за
отмяна е нормативен акт по смисъла на чл. 75,
ал. 1 АПК, относим не само за органите, подчинени на главния прокурор и на министъра
на вътрешните работи. Безспорно по делото
е, че процедурата по чл. 26, ал. 2 и чл. 28
ЗНА не е спазена и актът не е обнародван.
Последното прави акта нищожен.
ІІ. Фактите по делото:
За да се произнесе по допустимостта и
основателността на жалбата, съдът установи
от фактическа страна, че:
1. На 10.03.2011 г. и на 11.03.2011 г. главният
прокурор на Република България и министърът
на вътрешните работи одобряват Инструкция
за провеждане на предварителни проверки.
Инструкцията е издадена на основание чл. 138,
т. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и
чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР, отм.). С Инструкцията са регламентирани правомощията на
прокурора преди образуване на досъдебно
производство, по възлагане на предварителна
проверка, правомощията на по-горестоящата
прокуратура, дисциплинарни мерки, организационни и контролни мерки.
Съгласно:
член 1 „В зависимост от качеството и
пълнотата на сигнала или друга информация,
постъпили в прокуратурата като законен повод
по смисъла на чл. 208 НПК, прокурорът може:
т. 5. да изпрати преписката на органите
на МВР и/или на друг специализиран орган
за извършване на предварителна проверка;
т. 6. да извърши лично предварителна
проверка съгласно чл. 145, ал. 1, т. 1 ЗСВ“;
член 14, ал. 1 „Разпорежданията на прокурора, в рамките на неговата компетентност,
при извършване на предварителни проверки,
са задължителни за органите на МВР, длъжностните лица и гражданите“.
2. На 18.07.2012 г. с Решение № 10567, постановено по административно дело № 14419/2011 г.,
Върховният административен съд обявява
за нищожни чл. 8 в частта „резолюция по
чл. 4 и 5“, чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 11, ал. 2 и
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чл. 13, ал. 1 и 2 от Инструкция № 89. Съдът
приема, че Инструкция № 89 е нормативен
акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК, но при
издаването му органите не са спазили чл. 26,
ал. 2 и чл. 28 ЗНА, както и чл. 5, ал. 5 от
Конституцията във връзка с чл. 78, ал. 2 АПК
и чл. 37, ал. 1 ЗНА.
3. На 7.03.2013 г. с Решение № 3231, постановено по административно дело № 12635/2012 г.,
Върховният административен съд оставя в сила
Решение № 3231.
4. На 11.04.2013 г. гла вн и я т п рок у рор
издава Указание № 15070/2010 г., с което регламентира приложимостта на чл. 4, 5 и 9 от
Инструкция № 89 и възможността постановлението на прокурора за отказ да се образува
досъдебно производство да се обжалва пред
по-горестоящата прокуратура. Указанието е
изпратено до всички прокуратури.
5. На 17.04.2013 г. главният прокурор уведомява министъра на вътрешните работи
за Решение № 10567 и Решение № 3231 на
Върховния административен съд и издаденото Указание № 15070/2010 г., като моли за
съдействие за неговото изпълнение.
6. На 10.05.2013 г. директорът на дирекция
„Координация и информационно-аналитична
дейност“ в Министерството на вътрешните
работи уведомява директорите на главните и на областните дирекции за Указание
№ 15070/2010 г.
7. На 30.01.2014 г. главният прокурор уведомява министъра на вътрешните работи
за Решение № 10567 и Решение № 3231 на
Върховния административен съд, както и
за подадени нови жалби срещу Инструкция
№ 89, поради което предлага същата да бъде
отменена.
8. На 10.02.2014 г. и на 11.02.2014 г. главният
прокурор и министърът на вътрешните работи
издават Инструкция за отмяна на Инструкция
за провеждане на предварителни проверки
(изх. № 89 от 10.03.2011 г. на Прокуратурата
на Република България и изх. № Із-673 от
16.03.2011 г. на Министерството на вътрешните работи), изх. № И-208 от 11.02.2014 г. на
Прокуратурата на Република България и изх.
№ Із-191 от 10.02.2014 г. на Министерството
на вътрешните работи, която има следното
съдържание:
„§ 1. Инструкция за провеждане на предварителни проверки (изх. № 89 от 10.03.2011 г.
на ПРБ и изх. № Із-673 от 16.03.2011 г. на
МВР) се отменя.
§ 2. Задължава длъжностните лица от прокуратурите и Министерството на вътрешните
работи до 31.05.2014 г. да осигурят поетапно връщане в съответните прокуратури на
всички преписки, които са били възложени
на основание Инструкция № 89, били са приключени и архивирани в структурните звена
на министерството.
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§ 3. Инструкцията се издава на основание
чл. 138, т. 4, предложение 2 ЗСВ и чл. 21, т. 11
ЗМВР“ (отм.).
9. На 7.04.2014 г. с Определение № 4690,
по с т а нов ено по а д м и н ис т р ат и вно д е ло
№ 2152/2013 г., Върховният административен съд е прекратил съдебното производство
по оспорване на подзаконов нормативен
акт – Инструкция № 89, поради отмяната є
с Инструкция за отмяна на Инструкция за
провеждане на предварителни проверки. Определението е влязло в сила на 23.04.2014 г.
10. На 15.02.2018 г. г-н Млъзев подава заявление за достъп до обществена информация до
началника на Районно управление – Велико
Търново, с искане за достъп до информация
относно Инструкция № Із-191 от 10.02.2014 г.
на министъра на вътрешните работи.
11. На 16.02.2018 г. г-н Млъзев подава заявление за достъп до обществена информация
до административния ръководител на Районна
прокуратура – Велико Търново, с искане за
достъп до обществена информация относно
Инструкция № И-208 от 11.02.2014 г. на главния
прокурор на Република България.
12. На 26.02.2018 г. директорът на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, Велико Търново, предоставя на
г-н Млъзев достъп до исканата обществена
информация – цитираният подзаконов нормативен акт е Инструкция за отмяна на
Инструкция за провеждане на предварителни
проверки, изх. № И-208 от 11.02.2014 г. на
Прокуратурата на Република България и изх.
№ Із-191 от 10.02.2014 г. на Министерството
на вътрешните работи, като сочи, че няма
данни да е обнародвана.
13. На 2.03.2018 г. районният прокурор в
Районна прокуратура – Велико Търново, предоставя на г-н Млъзев исканата обществена
информация – копие от Инструкция № И-208.
ІІІ. По допустимостта на жалбата:
При така установените по делото факти,
за да прецени допустимостта на жалба, съ
дът следва, първо, да определи характера на
оспорения акт – е ли Инструкцията за отмяна нормативен административен акт, и ако
да – второ, има ли жалбоподателят правен
интерес от оспорването є.
1. По характера на оспорения акт:
Съгласно легалната дефиниция на нормативен административен акт – чл. 75, ал. 1
АПК, съответно чл. 1а ЗН А, елементите,
които характеризират един административен
акт като нормативен, са: първо, съдържа
административноправни норми, второ, тези
норми се отнасят за неопределен или неограничен брой адресати, и трето, нормите имат
многократно действие.
С Решение № 10567 Върховният админист
ративен съд е приел, че Инструкция № 89 е
нормативен административен акт.
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Тя съдържа административноправни норми – едностранно и властнически двата издали я органа създават правила за поведение
във връзка с правата на лица, които твърдят,
че са пострадали от престъпления. Правата
на лица, които твърдят, че са пострадали от
престъпление, но по отношение на което твърдение компетентният прокурор счита, че не
са налице достатъчно данни за образуване на
досъдебно производство, се регламентират от
норми на публичното и в частност на административното право, тъй като не са предмет на
регламентация от Наказателно-процесуалния
кодекс. Тези норми се отнасят за неопределен
и неограничен брой лица, защото всеки би
могъл да бъде техен субект – пострадал, негови наследници, ощетено юридическо лице,
лице, направило съобщение до прокурора по
смисъла на чл. 1 от инструкцията. Нормите
имат и многократно действие.
Съгласно чл. 79 АПК, съответно чл. 11,
ал. 3 ЗНА, нормативният административен
акт се отменя с изрична разпоредба на последващ нормативен акт. Следователно, по
силата на изрична правна норма актът, който
отменя нормативен административен акт,
има качеството на нормативен административен акт. Дали този акт ще съдържа и други
правни норми, или само правна норма, която
отменя нормативния административен акт, е
въпрос на преценка на органа, но този факт не
влияе на правната същност на отменителния
акт. Изричната законодателна разпоредба,
която определя характера на отменителния
акт, е функция на основно начало в административното право, че актът, с който органът
преустановява действието на издаден свой
акт, трябва да бъде с еднаква правна сила с
акта, чието действие се преустановява, т.е.
двата акта трябва да бъдат еднакви по своята
правна същност. Няма как един нормативен
административен акт да бъде отменен с индивидуален административен акт или с акт
с неясен правен статус с оглед доводите на
ответника – главния прокурор, акт, който
„се издава, за да възстанови едно правно
положение, прието за опорочено „до степен
на нищожност“.
Вярно е, че с влязло в сила съдебно решение е установено, че отделни разпоредби от
Инструкция № 89 са нищожен административен акт, като основанието за нищожност е
такова, че обективно обуславя нищожността
и на цялата инструкция – необнародване на
инструкцията, което значи негоден да породи
правни последици нормативен административен акт. Но фактът, че Инструкция № 89
страда от толкова тежък порок на формата,
който я прави нищожен нормативен административен акт, сам по себе си не е основание
да се приеме, че отмяната на този нищожен
акт не следва да се извърши с нормативен
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административен акт. Инструкция № 89 е
нормативен административен акт по своята
правна същност – отговаря на дефиницията
на чл. 75, ал. 1 АПК, и с оглед на това, като
издадена от държавни органи, тя се ползва с
презумпцията за законност. Това значи, че дотогава, докогато компетентен орган – издалият
я орган или съдът, не установят по надлежния
ред нейната нищожност, тя би могла да въведе
в заблуждение правните субекти, че това е
валиден нормативен административен акт и
с оглед на това да породи у тях разбирането,
че дължат спазването є. Разбира се, всеки
правен субект може да се позове на нищожността на един нормативен административен
акт, но въпрос на преценка на съответните
компетентни държавни органи, овластени
с неговото изпълнение, е дали ще приемат
довода за нищожност, или не. Фактът, че при
едно евентуално съдебно искане за защита на
нарушените от нищожния нормативен административен акт права съдът би прогласил
нищожността на акта и би уважил искането,
не е основание да се приеме, че органът не
следва да отмени с валиден акт нищожната
инструкция.
Видно от изложеното оспорената Инструкция за отмяна има качеството на нормативен
административен акт, тъй като претендира
да о т мени нормат ивен а дм инист рат ивен
акт. Каква е причината за отмяна – порок на
акта или отпаднала необходимост от него, е
ирелевантно за правната същност на отменителния акт. Той, по силата на чл. 79 АПК,
следва да бъде нормативен.
Неоснователни са доводите на ответника – министъра на вътрешните работи, че този
акт не отговаря на изискванията на чл. 75, ал. 1
АПК. Разпоредбата на § 1 от Инструкцията
за отмяна съдържа административноправно
правило за поведение – установява отмяната
на Инструкция № 89. Това правило се отнася
до неопределен и неограничен брой правни
субекти – всички, които са били адресати
на и/или със засегнати права или законни
интереси от Инструкция № 89. Що се отнася
до третия елемент на фактическия състав на
определението за нормативен административен акт – многократно правно действие, то
безспорно действието на акта е еднократно,
но липсата на този елемент от фактическия
състав не води до извод за ненормативен
характер на отменителния акт с оглед на
изричната разпоредба на чл. 79 АПК.
2. По правния интерес от оспорване на акта:
За да е допустимо оспорването, за жалбоподател я трябва да е налице право да
оспори нормативния административен акт
по смисъла на чл. 186, ал. 1 АПК. Видно
от разпоредбата право на оспорване на нормативен административен акт имат лицата,
чиито права, свободи или законни интереси
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са засегнати или могат да бъдат засегнати от
акта. Това значи, че за жалбоподателя трябва
да е налице личен, пряк правен интерес от
оспорване на акта.
Жалбоподателят е надлежно регистриран
адвокат, вписан в адвокатска колегия и в
Единния регистър на адвокатите при Висшия
адвокатски съвет, съгласно чл. 9, ал. 3 от
Закона за адвокатурата (ЗА). С оглед на разпоредбата на чл. 134, ал. 1 от Конституцията
адвокатът подпомага гражданите и юридичес
ките лица при защитата на техните права и
законни интереси. Съгласно чл. 2, ал. 1 ЗА
дейност та си адвокат ът осъществява при
спазването на четири принципа, първият от
които е независимост, а съгласно чл. 40, ал. 2
ЗА при осъществяване на професионалната си
дейност адвокатът е длъжен да се ръководи
от върховенството на закона и да защитава
правата и законните интереси на клиента си
по най-добрия начин.
Съгласно чл. 48, ал. 3 от Конституцията
всеки гражданин свободно избира професията
си и мястото на работа, но съгласно ал. 1 на
същия член държавата се грижи за създаване
на условия за осъществяване на това право.
Следователно, за да упражнява ефективно конституционното си право на труд от
свободно избраната професия, жалбоподателят, с оглед на законовите изисквания за
добросъвестно упражняване на избраната
професия, неминуемо има правен интерес от
съществуването на нормативна уредба, която
максимално му позволява да изпълни законовото си задължение за защита на правата и
законните интереси на клиента при спазване
на върховенството на закона. Вярно е, че чл. 51
ЗА възлага на адвоката отговорност само за
виновно неизпълнение на задълженията, но
въпрос на професионална отговорност е и
използването на всички възможни правни
средства за създаването на нормативна среда,
която гарантира в максимална степен правата и законните интереси на клиентите на
адвоката. Тогава, когато адвокатът счита, че
даден нормативен административен акт ще
му попречи да изпълни професионалните си
задължения по искания от закона начин, тъй
като не гарантира върховенство на закона, за
него е налице правен интерес от оспорване
на този акт.
Наред с това жалбоподателят има правен
интерес от оспорване и в качеството си на физическо лице, тъй като би могъл да бъде лице,
което твърди, че е пострадало от престъпление, и правото му на защита, при нея снотата
относно правния статус на Инструкция № 89,
би могло да бъде накърнено.
Интересът на жалбоподателя е и личен,
защото именно той упражнява професията на
адвокат. Жалбоподателят има личен правен
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интерес и в качеството на гражданин, тъй
като обективно би могъл да бъде лице, което
твърди, че е пострадало от престъпление.
При оспорването на нормативен административен акт законодателят допуска засягането на правата да не е обективирано
в непременно настъпване на вреди, а да е
налице възможност за засягане. В Решение № 5 от 17.04.2007 г. по конституционно
дело № 11/20 06 г. Конст и т у ционни я т съд
изрично прие, че в хипотезата на чл. 186,
ал. 1 АПК „засягането на права не означава
непременно настъпване на вреди за правните
субекти като предпоставка за обжалването,
а една възможност за засягане на права.
Прогресивният характер на легитимацията
според чл. 186, ал. 1 АПК е възможността
да се обжа лват нормативните ак тове на
администрацията не само когато са налице
пряко нарушени права, но и при предстоящо
засягане на права.“
С оглед на това нормативно съдържание на
правото на оспорване по чл. 186, ал. 1 АПК
за жалбоподателя е налице личен, пряк, правен интерес от оспорване на Инструкцията
за отмяна.
ІV. По съществото на спора:
Съдът, при така установената фактическа
обстановка, след като обсъди твърденията и
доводите на страните и събраните по делото
доказателства и извърши служебно проверка
на оспорения акт на основание чл. 168, ал. 1
във връзка с чл. 196 АПК, счита жалбата за
основателна.
Безспорно е, че оспорената Инструкция
за отмяна е издадена от компетентен орган.
Инструкция № 89 е издадена от главния прокурор и от министъра на вътрешните работи.
С оглед на това Инструкцията за отмяна
следва да бъде издадена именно от тези два
органа, което обективно е факт.
Оспорената инструкция е издадена и в исканата от закона задължителна писмена форма.
Но с оглед на установения неин нормативен
характер, за да породи валидно правно действие, инструкцията следва да бъде надлежно
обнародвана в „Държавен вестник“, т.е. налице
е изискване за форма на външно изразяване
на нормативния акт, което е установено в
Конституцията. Член 5, ал. 5 от Конституцията
изрично установява, че нормативните актове
се публикуват и влизат в сила три дни след
обнародването им, освен когато в тях е определено друго. Аналогични са разпоредбите
на чл. 37, ал. 1 ЗНА и чл. 78, ал. 2 АПК. Това
повтаряне на конституционното решение само
утвърждава значимостта на обнародването като
завършващ елемент на фактическия състав
по издаване и влизане в сила на нормативния
административен акт и като начин за узнаване
от адресатите на акта за издаването му.
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Фактът, че инструкцията, чиято отмяна
осъществява процесния акт, не е обнародвана, сам по себе си не води до извод, че не
е налице необходимост от обнародване и на
отменителната инструкция. Инструкция № 89
обективно съществува като акт на двата органа, което е видно и от издадените от главния
прокурор Указания, които не само установяват
съществуването и прилагането є, но и изрично
регламентират как точно да става прилагането.
Следователно, макар Инструкция № 89 да е
нищожен нормативен административен акт,
нейното прилагане е превърнало фактическото
в нормативно – налице е прилагане на акта и
фактическо уреждане в съответствие с него
на правоотношенията, предмет на регламентацията му.
Това изисква този акт да бъде надлежно
отменен, за да може да се установи в правния
мир яснота относно неговата неприложимост. Това може да стане само с валиден и
законосъобразен акт за отмяна. Да се приеме,
че понеже отмененият акт страда от порок,
който го прави нищожен, не е необходимо и
отменителният акт да бъде валиден и законосъобразен, значи единствено да се толерира
неправомерното действие на двата органа,
което би имало за краен резултат неяснота
относно приложимостта или неприложимостта
на Инструкция № 89.
Това пряко нарушава принципа на правовата държава – чл. 4, ал. 1 от Конституцията,
и принципа на законност – чл. 4, ал. 1 и 2
от Конституцията, както и принципите за
правна стабилност и на оправданите правни
очаквания от правните субекти. Вярно е, че
всеки, който има интерес да установи факта
на необнародване на Инструкция № 89, може
да заведе установителен иск по чл. 128, ал. 2
АПК. Но с оглед субективните предели на
действие на установителното съдебно решение
то ще има действие само между страните по
делото. В контекста на презумпцията за законосъобразност на административния акт и
на неговата пряка изпълняемост отмяната на
Инструкция № 89 следва да бъде осъществена по начин, който не оставя каквото и да е
съмнение за нейната неприложимост, а това
значи чрез валиден и законосъобразен акт.
Обнародването е единствено възможната
форма за външно изразяване на нормативния
административен акт. Само изразен в тази
форма нормативен административен акт се
ползва от презумпцията за законност и има
обвързваща задължителна сила, скрепена
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с властта на държавата. Обнародването е
конституционна гаранция за обезпечаването
на интересите на лицата, но и на държавата,
защото създава изискуемата от Конституцията
публичност на волеизявлението на органа. Неспазването на тази конституционно установена
форма за външно изразяване на нормативния
административен акт засяга валидността на
волеизявлението – то не може да придобие
исканото от закона правно действие на нормативен административен акт.
Горното прави оспорената Инструкция
за отмяна на Инструкция за провеждане на
предварителни проверки нищожен акт. Съдът
следва да прогласи нищожността є.
С оглед изхода от спора, направено от жалбоподателя искане и на основание чл. 143, ал. 1
АПК съдът следва да осъди Прокуратурата
на Република България и Министерството на
вътрешните работи – юридическите лица, в
чиято структура се намират органите – ответници, да заплатят на г-н Млъзев направените по делото разноски. Същите, видно
от доказателствата по делото, са в размер на
10 лв. държавна такса, 20 лв. такса за обнародване на съобщение и 500 лв. адвокатско
възнаграждение по договор за правна защита
и съдействие № 2137 от 4.10.2018 г.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК Върховният административен съд
РЕШИ:
Обявява нищожността на Инструкция за
отмяна на Инструкция за провеждане на
предварителни проверки.
Ос ъ ж да Прок у рат у рата на Реп у бл и к а
България, седалище и адрес на управление
София, бул. Витоша № 2, да заплати на Иван
Тихомиров Млъзев, Велико Търново, ул. Филип Тотю № 19, вх. В, ет. 1, ап. 2, 265 (двеста
шестдесет и пет) лв. разноски по делото.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи, седалище и адрес на управление
София, ул. 6 септември № 29, да заплати на
Иван Тихомиров Млъзев, Велико Търново,
ул. Филип Тотю № 19, вх. В, ет. 1, ап. 2, 265
(двеста шестдесет и пет) лв. разноски по
делото.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването пред
петчленен състав на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Чолаков
8808

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка в Постановление № 279 на Министерския съвет от 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични
документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 89 от 12 ноември
2019 г.): В § 12 думите „§ 8, т. 2“ да се четат „§ 8, т. 3“.
8895
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕШЕНИЕ № 231
от 12 ноември 2019 г.
Производството е образувано на основание
чл. 99, т. 2 от АПК поради установяването на
нови обстоятелства от съществено значение за
издаването на Заповед № РД-782 от 24.11.2017 г.
(ДВ, бр. 1 от 2018 г.) на министъра на околната
среда и водите, с която територията на природен
парк „Витоша“ е намалена с общо 10,39 дка,
съставляващи площта на поземлени имоти с
планоснимачни № 68134.2095.640 и 68134.2096.391
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София.
Съгласно чл. 103, ал. 2 от АПК възобновяването се разглежда по реда на глава шеста от АПК.
След като се запознах с фактическата обстановка по казуса и като взех предвид събраните
в хода на административното производство доказателства, установих следното:
Производството по издаване на Заповед № РД782 от 24.11.2017 г. на министъра на околната среда
и водите е започнало в изпълнение на влязло в
сила съдебно Решение № 4144 от 4.04.2017 г. по
адм. дело № 12973/2016 г. по описа на ВАС, пет
членен състав, и Решение № 9236 от 27.07.2016 г.
по адм. дело № 8972/2014 г. по описа на ВАС,
седмо отделение.
Съгласно гореописаните решения на ВАС се
отменя Решение № 19 от 31.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите в частта, с която
е отхвърлено предложението за намаляване на
територията на природен парк „Витоша“ с площта
на имот с идентификатор 68134.2095.640, собственост на Белослава Бориславова Йонова, и имот
с идентификатор 68134.2096.391, собственост на
Владимир Илиев Топалов, и изпраща преписката
на министъра на околната среда и водите за произнасяне със задължителни указания по тълкуване
и прилагане на закона в срок от шест месеца.
Решение № 19 от 31.01.2013 г. на министъра на
околната среда и водите е завършващият акт на
процедура по увеличаване и намаляване на територията на природен парк „Витоша“, проведена
от Министерството на околната среда и водите
по реда на глава трета от Закона за защитените
територии (ЗЗТ). Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗТ
промените по чл. 41, т. 2 и 3 от ЗЗТ – по увеличаване и намаляване на територията на парка,
се извършват при спазване на същите процедури
както при обявяването на защитената територия. Съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗЗТ за промените
министърът на околната среда и водите издава
заповед и същата на основание чл. 43 от ЗЗТ се
обнародва в „Държавен вестник“.
Основният аргумент от горецитираните решения за връщане на административната преписка
е свързан с допуснати съществени нарушения на
производствените правила. В тази връзка съдът
дава следните задължителни указания: „Ако след

приключване на дейността на комисиите органът
счете, че в хода на работата си комисиите са допуснали процедурни нарушения и пропуски, които
имат съществено значение за законосъобразното
изпълнение на правомощията им, е следвало да не
приема работата на комисиите, а да разпореди
повторното извършване на дейността, като създаде
необходимата регламентация за отстраняване на
допуснатите нарушения и пропуски.
Вместо да изпълни законовото си задължение за
обезпечаване законосъобразна дейност на комисиите,
органът е приел посочените от двамата участници
нарушения за основания за отказ от одобрение на
предложенията за увеличаване и намаляване на територията на парка. Но една територия се отказва
да бъде извадена или прибавена към територията
на парка не защото комисиите по чл. 38, ал. 1 ЗЗТ
са допуснали нарушения в дейността си, а защото
съответната територия не притежава или притежава характеристиките по чл. 29, ал. 1 ЗЗТ. Не
нарушения на производство, а материалноправни
са изискванията за включване или изключване от
територията на природния парк.
Следователно, като е използвал незаконово установен критерий за преценка на основателността
на предложенията за увеличаване и намаляване на
територията, министърът е постановил акта си
в нарушения на материалния закон.
…………….
Установяването, че един имот попада в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000
не е защото имотът е защитена територия по
Закона за защитените територии, а защото се е
считало, че отговаря на изискванията за защитена
територия. Предпоставките за включване на един
имот в рамките на защитена зона по екологична
мрежа Натура 2000 не са предмет на регламентиране от Закона за защитените територии, а от
Закона за биологичното разнообразие. С оглед на
това фактът, че имотът попада в две защитени
зони от екологична мрежа Натура 2000, е ирелевантен при преценка на съответствието на имота
с изискванията на закона за принадлежността му
към защитената територия – природен парк.“
От горното следва, че при връщане на административната преписка за ново произнасяне от
МОСВ релевантни за решаване са единствено фак
тите досежно статута на поземлени имоти с планоснимачни № 68134.2095.640 и № 68134.2096.391
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София с оглед изискването дали отговарят
на изискванията и изпълняват предназначението
си на защитена територия.
Впо с ледс т вие с ъ с За пов ед № РД-782 о т
24.11.2017 г. на министъра на околната среда
и водите е намалена територията на природен
парк „Витоша“ с общо 10,39 дка, съставляващи
площта на поземлени имоти № 68134.2095.640 и
№ 68134.2096.391 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София.
Във връзка с пост ъпила жа лба с вх.
№ Ж-8/15.01.2018 г. в МОСВ до ВАС от „Сдружение
„Коалиция Природа България“ е установено, че
при издаване на Заповед № РД-782 от 24.11.2017 г.
на министъра на околната среда и водите не е
извършена нарочна проверка относно това, дали
упоменатите имоти имат характеристики на защитени територии, дали представляват продължение
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на естествени екосистеми и дали имат характерни
ландшафти и обекти на неживата природа във
връзка с Решение № 4144 от 2017 г. по описа на
ВАС, петчленен състав. С оглед максимална защита на обществения интерес, свързан с гарантирането на опазването на защитените територии,
и на основание чл. 156, ал. 1 от АПК е оттеглена
Заповед № РД-782 от 24.11.2017 г. на министъра
на околната среда и водите с Решение № 5 от
15.01.2018 г. С Решение № 14432 от 29.10.2019 г.
по описа на ВАС е потвърдено Решение № 5045
от 4.04.2019 г. по адм. д. № 4760/2018 г. на ВАС, с
което е отменено Решение № 5 от 15.01.2018 г. на
министъра на околната среда и водите. Междувременно съдебното производство по обжалване
на Заповед № РД-782 от 24.11.2017 г. е прекратено
с Определение № 5639 от 30.04.2018 г. на ВАС,
седмо отделение.
Вследствие са направени допълнителни теренни
проучвания, депозирани в МОСВ с вх. № 95-002286/11.09.2019 г. от проф. д-р Никола Колев, Съюз
на лесовъдите в България, за извършен цялостен
анализ на състоянието на упоменатите два имота,
включващ комплексни екосистемни проучвания.
Със заявление с вх. № 95-00-2286 от 11.09.2019 г.
се установява, че в рамките на проведени теренни
проучвания на поземлени имоти с идентификатори
№ 68134.2095.640 и № 68134.2096.391 се прави извод,
че разпространението на растителни съобщества в
двата имота е тясно и органично свързано с хидротермичните условия на отделните местообитания
и хабитати, изложението и наклона на склоновете
на съседни имоти, които са част от територията
на природен парк „Витоша“. Установена е система
от индикатори и морфологични особености на
растителните организми, които характеризират
определени наследствени взаимовръзки и специфична свързаност на имотите с насажденията,
растителните съобщества и хабитати в природния парк. Направен е научнообоснован извод, че
двата поземлени имота представляват естествено
продължение на природните екосистеми и съобщества, свързани с насажденията в природен парк
„Витоша“, както и че е необходимо да се запази
екосистемната цялост и естествена свързаност
със защитената територия на парка, най-вече с
оглед на факта, че посочените поземлени имоти са
природно и структурно свързани с ландшафта на
природния парк. Цитираното заявление съдържа
нови факти и обстоятелства, които по същността
си са от значение за волеизявлението по процедурата по глава трета от ЗЗТ.
С доклад с изх. № 95-00-6166 от 6.11.2019 г. на
Министерството на околната среда и водите са
изведени доводи, че са налице нови обстоятелства, които да обосноват по недвусмислен начин
извода, че поземлени имоти с идентификатори
№ 68134.2095.640 и № 68134.2096.391 по описа на
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София имат характеристиките на защитени
територии и е необходимо да бъдат запазени в
рамките на природен парк „Витоша“.
С оглед на така изложената фактическа обстановка достигнах до следните правни изводи:
Съгласно разпоредбата на чл. 99 от АПК влязъл в сила индивидуален административен акт,
какъвто се явява Заповед № РД-782 от 24.11.2017 г.
на министъра на околната среда и водите, може
да бъде отменен или изменен, ако не е подлежал
на оспорване по административен ред – от органа, който го е издал. Следователно в настоящия
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случай компетентен по смисъла на чл. 99 от
АПК е министърът на околната среда и водите
в качеството си на орган издател.
Възобновяването като правен способ за преодоляване на т. нар. „формална законна сила“ на
административните актове означава, че отново ще
бъдат разгледани материалноправните въпроси,
които са били основен предмет на съответното
административно производство и които са решени
с издадения административен акт.
От административната преписка може да
се направи изводът, че за Заповед № РД-782 от
24.11.2017 г. на министъра на околната среда
и водите не е осъществен съдебен контрол по
законосъобразност, като производството е прекратено с Определение № 5639 от 30.04.2018 г.
по описа на ВАС, седмо отделение. Отделно с
Решение № 14432 от 29.10.2019 г. по описа на
ВАС, петчленен състав, и Решение № 5045 от
4.04.2019 г., по адм. дело № 4760/2018 г. по описа
на ВАС, седмо отделение, е изразено становище
за липса на образувано съдебно производство
по оспорване на Заповед № РД-782 от 2017 г. на
министъра на околната среда и водите. В този
смисъл заповедта се счита за влязла в законна
сила на 2.01.2018 г.
Освен материалните предпоставки, спазени
са и преклузивните срокове за възобновяване
на производството по издаване на административния акт.
Съгласно императивното изискване на чл. 102,
ал. 2 от АПК възобновяването на производството
по чл. 99, т. 2 – 7 от АПК може да се направи в
тримесечен срок от узнаване на обстоятелството,
което служи за основание за отмяна или изменение на административния акт, но не по-късно
от една година от възникване на основанието.
Производството се образува поради новооткрити
обстоятелства и нови писмени доказателства от
съществено значение за издаването на акта, които
при решаването на въпроса от административния
орган не са могли да бъдат известни на страната
в административното производство (чл. 99, т. 2 от
АПК). Като такива се установяват с допълнителни теренни проучвания, постъпили в МОСВ със
заявление с вх. № 95-00-2286/11.09.2019 г. В тази
връзка е спазен предвиденият в чл. 102, ал. 2 от
АПК срок за образуване на производството по
възобновяване.
Съгласно допълнителните теренни проучвания на поземлени имоти № 68134.2095.640 и
№ 68134.2096.391 е установено, че разпространението на растителни съобщества е тясно и
органично свързано с хидротермичните условия
на отделните местообитания и хабитати, изложението и наклона на склоновете на съседните
имоти, които са част от територията на природен
парк „Витоша“. При извършена теренна проверка
са установени система от индикатори и орфологични особености на растителните организми,
които характеризират определени наследствени
взаимовръзки и специфична свързаност на имотите с насажденията, растителните съобщества
и хабитатите в природния парк. В рамките на
изследваните имоти са формирани адекватен тип
съобщества, асоциации и биогрупи от първични,
стационарни, подвижни и вторични видове организми. Направен е научнообоснован извод, че двата
имота представляват естествено продължение на
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природните екосистеми и съобщества, свързани с
насажденията в природния парк „Витоша“, като
е направен извод, че е необходимо да се запази
екосистемната цялост и естествена свързаност
със защитената територия на парка, най-вече с
оглед на факта, че посочените поземлени имоти
са природно и структурно свързани с ландшафта
на природния парк. Установено е, че двата имота
не са необратимо увредени и унищожени и имат
необходимия природен капацитет и потенциал да
изпълняват както към момента, така и занапред
основните цели и предназначение за съхранение и
опазване на биологичното разнообразие, природното и генетичното наследство на организмовия
свят на територията на природен парк „Витоша“.
Природният парк „Витоша“ е обявен за защитена територия по реда на Закона за защитените територии с Постановление № IIIа 15422 от
27.10.1934 г. на министъра на народното стопанство
(ДВ, бр. 178 от 1934 г.) и ПМС № 621 от 1.08.1952 г.,
разширен със Заповед № 1075 от 23.11.1981 г. на
председателя на Комитета на опазване на природната среда (ДВ, бр. 101 от 1981 г.) и Заповед
№ 82 от 8.02.1991 г. на министъра на околната
среда (ДВ, бр. 24 от 1991 г.). Паркът е прекатегоризиран в природен парк със Заповед № РД-349
от 14.07.2000 г. на министъра на околната среда и
водите. Със Заповед № РД-179 от 1.03.2004 г. (ДВ,
бр. 24 от 2004 г.) на министъра на околната среда
и водите границата на парка на територията на
Столична община е определена с координати на
точките по чупките на границата в Координатна
система 1970 г.
За всички имоти, част от природния парк, са
в сила режимите, въведени със ЗЗТ, заповедите за
обявяване на парка, както и тези по плана за управлението му, приет с Решение № 305 от 22.04.2005 г.
на Министерския съвет на Република България.
Това е първият парк на Балканския полуостров и
един от първите в Европа, като неговото опазване
и ползване винаги са били предмет на широко
обществено внимание. С т. 1 от Постановление
№ 621 от 1.09.1952 г. е постановено, че планината
Витоша е обявена за природен парк на трудещите
се и младежта, за отдих и почивка.
Преценката дали един имот притежава характеристиките на защитена територия по чл. 29, ал. 1
от ЗЗТ, е вменена единствено на министъра на
околната среда и водите, който прави тази преценка въз основа наличието на предпоставките
по чл. 29, ал. 1 от ЗЗТ и на комисията, назначена
на основание чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ.
По смисъла на Закона за защитените територии
(ЗЗТ) (чл. 29, ал. 1) една територия, като в закона
не е определено дали е имот (тъй като имотът
е част от територията), се обявява за природен
парк, когато включва разнообразни екосистеми
с многообразие на растителни и животински
видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на
неживата природа.
Природните паркове се управляват с цел
поддържане на разнообразието на екосистемите
и опазване на биологичното разнообразие в тях,
предоставяне на възможност за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности,
устойчиво ползване на възообновяеми природни
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ресурси при запазване на традиционни форми
на поминък, както и осигуряване на условия за
развитие на туризъм.
С намаляването на територията на природен
парк „Витоша“ (осъществено със Заповед № РД-782
от 24.11.2017 г.) и съгласно установените факти от
допълнителните теренни проучвания се създава
предпоставка за увреждане на обществения интерес чрез намаляване на територията, на която
се поддържа разнообразието на екосистемите и
опазването на биологичното разнообразие.
За да се гарантира изпълнението на целите,
заложени в ЗЗТ, както и защитата на обществения интерес, поддържането на разнообразието
на екосистемите и опазването на биологичното
разнообразие, е необходимо да се изследват всички
относими факти и обстоятелства дали тези 10,39
дка, съставляващи площта на поземлени имоти
№ 68134.2095.640 и № 68134.2096.391 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София,
притежават характеристика на защитена територия.
От заявление с вх. № 95-00-2286 от 11.09.2019 г.
се установява, че са налице данни, че цитираните
имоти имат характеристики на защитена територия, т.е. установяват се нови обстоятелства,
които са от съществено значение за произнасянето на министъра на околната среда и водите
по предложението за намаляване на площта на
природния парк по реда на глава трета от ЗЗТ.
Новооткритите и съществували към момента на постановяване на административния акт
обстоятелства, обективирани в заявление с вх.
№ 95-00-2286 от 11.09.2019 г., са основание за възобновяване на производството по издаването му
по смисъла на чл. 99, т. 2 от АПК. В този смисъл
е и целта на закона – съобразяване на откритите
нови (но съществували към момента на издаване на акта) обстоятелства, които по обективни
причини не са могли да бъдат съобразени към
доказателствения материал в административната
преписка, което е довело до невъзможност органът да разкрие обективната истина по време на
висящността на административното производство,
респ. – да формира адекватно на закона властническо волеизявление и да предизвика целените от
приложимата правна норма законови последици.
Гореописаните новооткрити обстоятелства
и писмените доказателства са от съществено
значение за опазване на природата в защитените
територии и обществено отговорно значение за
жителите на столицата от правото им на територия, отредена им за отдих и почивка, съгласно
Постановление № ІІІа 15422 от 27.10.1934 г. на
министъра на народното стопанство.
В тази връзка се обуславя необходимостта от
отмяна на Заповед № РД-782 от 24.11.2017 г. на
министъра на околната среда и водите.
При повторното произнасяне по изпълнение
на Решение № 4144 от 4.04.2017 г. по адм. дело
№ 12973/2016 г. по описа на ВАС, петчленен
състав, и Решение № 9236 от 27.07.2016 г. по
адм. дело № 8972/2014 г. по описа на ВАС, седмо отделение, следва да се съобрази, обследва и
прецени основателността на предложенията за
увеличаване и намаляване на територията на
природния парк „Витоша“ относно поземлени
имоти № 68134.2095.640 и № 68134.2096.391 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София при законосъобразно проведена
процедура по реда на глава трета от ЗЗТ.
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 99,
т. 2, във връзка с чл. 100 от Административно
процесуалния кодекс реших:
О т м е н я м и з ц я л о З а п о в ед № РД-78 2 о т
24.11.2017 г. на министъра на околната среда и
водите, с която територията на Природен парк
„Витоша“ е намалена с общо 10,39 дка, състав
ляващи площта на поземлени имоти с планоснимачни № 68134.2095.640 и № 68134.2096.391 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София.
Възобновявам административното производство по процедура по глава трета от ЗЗТ за намаляване и увеличаване на площта на Природен парк
„Витоша“ по повод предложения от междуведомствена комисия, определена със Заповед № РД-700
от 9.06.2003 г. на министъра на околната среда и
водите, както и постъпили в МОСВ предложения
от Сдружение „Геофорум Витоша“ с вх. № 26-002123/30.08.2005 г. и Асоциацията на парковете в
България по отношение на поземлени имоти с планоснимачни № 68134.2095.640 и № 68134.2096.391
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. София при спазване на указанията, дадени
в мотивите на настоящото решение.
За министър:
Кр. Живков
8900
26. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Заповед № РС-112 от 15.11.2019 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС67 от 11.10.2016 г. за строеж: „Реконструкция и
модернизация на приемното здание на жп гара
Подуяне – пътническа“ по проект „Реконструкция
на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“
с местоположение УПИ IV – „за жп гара Подуяне“, кв. 10а (поземлен имот с идентификатор
59392.34.1087 по кадастралната карта на гр. София),
м. Ботевградско шосе – рамка, район „Подуяне“,
гр. София, Столична община, област София. Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
8859
83. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУ Т) обявява, че е издал на „Булгартранс
газ“ – Е А Д, С офи я, Ра зрешен ие за с т роеж
№ РС-111 от 15.11.2019 г. за обект: „Подмяна на
северен (магистрален) газопровод в участъка
очистно съоръжение „Беглеж“ – кранов възел
„Дерманци“ – кранов възел „Батулци“ – кранов
възел „Калугерово“, подобект: „Етап 2 – преносен газопровод от кранов възел „Дерманци“
до кранов възел „Бат улци“, на територи ята
на землищата на с. Дерманци, с. Тодоричене,
с. Петревене, с. Румянцево и с. Беленци, община
Луковит, и землищата на с. Орешене и с. Батулци,
община Ябланица, област Ловеч. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
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14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
8860
31. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебна власт, както
следва:
1.1. Военно-окръжна проку рату ра – Пловдив – изтичащ мандат.
1.2. Окръжна прокуратура – Кърджали – изтичащ мандат.
1.3. Районна прокуратура – Оряхово – свободна длъжност.
1.4. Районна прокуратура – Свиленград – свободна длъжност;
1.5. Софийска районна прокуратура – свободна
длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
8862
34. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 161/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Георги Николов Христов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от три месеца.
8836
34а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 193/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Лиляна Веселинова Динева – адво-
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кат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
8837
34б. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 163/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Григор Борисов Нешков – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от три месеца.
8838
34в. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 160/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Галина Иванова Стоянова – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от три месеца.
8839
34г. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 166/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Диана Динкова Христова – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от три месеца.
8840
34д. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 173/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Елен Петров Атанасов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
8841
34е. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 175/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Елиана Стоименова Масева – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
8842
34ж. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 1/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Ямбол, Радостин Илиев Илиев – адвокат
от Адвокатската колегия – Ямбол, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от дванадесет месеца.
8843

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на прокурор от Върховната
административна прокуратура против Тарифата
за таксите, които се събират от Агенция „Пътна
инфраструктура“ (Загл. изм. – ДВ, бр. 102 от
2009 г., в сила от 1.01.2010 г.), приета с ПМС
№ 219 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила
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от 9.09.2008 г.; изм., бр. 101 от 2008 г., в сила от
25.11.2008 г., бр. 3 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.,
бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., бр. 102
от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 82 от 2010 г.,
бр. 26 от 2011 г., в сила от 1.06.2011 г., бр. 94 от
2012 г., в сила от 10.12.2012 г., бр. 91 от 2015 г.,
в сила от 10.12.2015 г.; доп., бр. 32 от 2017 г., в
сила от 21.04.2017 г.; изм., бр. 102 от 2017 г., в
сила от 1.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2018 г.,
в сила от 1.01.2019 г.; изм. с Решение № 10932
на ВАС на РБ от 18.09.2018 г. – бр. 66 от 2019 г.,
в сила от 20.08.2019 г.), по който е образувано
адм. д. № 11345/2019 г. по описа на Върховния
административен съд. Делото е насрочено за
14.04.2020 г. от 11 ч.
8756
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на зам. окръжен прокурор в Окръжната
прокуратура Велико Търново против разпоредбата
на чл. 60 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Велико Търново, приета
с Решение № 68 по протокол № 9 от 28.12.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Велико Търново, с
искане за отмяната є като незаконосъобразна.
Образувано е адм. д. № 697/2019 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 20.12.2019 г. от 9,30 ч.
8777
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК обявява, че е образувано адм. д. № 376 по
описа за 2019 г. на съда по протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
разпоредбите на чл. 19, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 в
частта „… събиране…“ и чл. 22, ал. 5 в частта
„… събиране, транспортиране…“ от Наредбата
за управление на дейностите по третиране на
отпадъците на територията на община Сапарева
баня, приета с Решение № 7 от 30.07.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Сапарева баня. Иска се
отмяна на процесните разпоредби в оспорената
им част поради противоречието им на правна
норма от по-висок ранг. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
18.12.2019 г. от 10 ч.
8774
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК обявява, че е образувано адм. д. № 369 по
описа за 2019 г. на съда по протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
разпоредбите на чл. 8, чл. 29, ал. 1 и чл. 31,
ал. 1 в частта „... събиране… транспортиране…“,
чл. 27 и чл. 32, ал. 1 в частта „... събиране…“ и
чл. 42, ал. 1 и 2 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Трекляно,
приета с Решение № 122 от 11.09.2015 г. на Общинския съвет – с. Трекляно. Иска се отмяна на
оспорените разпоредби поради противоречието
им на правни норми от по-висок ранг. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 18.12.2019 г. от 10 ч.
8775
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Административният съд – Пазарджик, ХІ
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на Стефан Янев – прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против чл. 30, ал. 2, 3,
4, 5 и 6, чл. 36, ал. 1 в частта и относно „…събиране…“, ал. 2 в частта є относно „… събиране…“,
чл. 37, ал. 1 в частта є относно „… събиране…“,
чл. 39, ал. 5 и чл. 41, ал. 5 в частта им относно „…
събиране, транспортиране…“ от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община
Ракитово, приета с Решение № 638 от 24.07.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Ракитово. По оспорването е образувано адм. д. № 1271/2019 г. по
описа на Административния съд – Пазарджик,
и е насрочено за о.с.з. на 11.12.2019 г. от 10,30 ч.
8776
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 3409 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
ХХVІІІ състав, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, против Наредбата за условията
и реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски ясли и детски градини
на територията на община Пловдив в частта: приложение № 1 в частта относно посочения критерий
„Липса на задължения към Община Пловдив
към предходната календарна година“, т. 1.4 от
приложение № 2, т. 14 и 15 от приложение № 3.
8810
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1443/2019 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.01.2020 г. от 10 ч.,
по което предмет на оспорване е разпоредбата
на чл. 46 в частта относно ,,... и кметствата“ от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Ботевград, приета с Решение № 23
по протокол № 2 от 27.02.2003 г. на Общинския
съвет – Ботевград.
8752
Районният съд – Момчилград, гражданска
колегия, призовава Онур Серафимов, с неизвестен
последен адрес, да се яви в съда в двуседмичен
срок считано от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ като ответник по гр.д.
№ 480/2019 г., заведено от Снежана Станимирова
Серафимова по чл. 49 и сл. СК, за връчване на
искова молба и приложенията към нея ведно със
съобщение по чл. 131 от ГПК. При неявяване
на ответника или упълномощено от него лице
в указания срок съдът ще му назначи особен
представител и делото ще се гледа при условията
на чл. 48 ГПК.
8809
Софийският районен съд, 37 състав, призовава
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ Майкъл Улохо Оухофаса, с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение,
37 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи препис от искова молба и приложенията
по гр. д. № 19566/2019 г., подадена от Галя Валентинова Георгиева, с правно основание чл. 49,
ал. 1 от Семейния кодекс, както и да подаде писмен отговор. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител.
8757
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Окръжният съд – Кърджали, на основание
чл. 155 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 182/2019 г. по предявен на 23.07.2019 г. от
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ
срещу Христо Ангелов Русев с постоянен адрес
Кърджали, бул. България № 29, вх. Б, ет. 2, ап. 12,
за отнемане в полза на държавата на имущество
на стойност 192 872,89 лв., а именно:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Христо Ангелов Русев:
сумата в размер 100 лв., представляваща равностойността на 1 дружествен дял от капитала
на „Руан 2006“ – ЕООД, ЕИК 201322480;
сумата в размер 100 лв., представляваща равностойността на 1 дружествен дял от капитала
на „Ахрида Стройтекс“ – ЕООД, ЕИК 201153531;
сумата в размер 1670 лв., представляваща
равностойността на 167 дружествени дяла от
капитала на „Акваген“ – ООД, ЕИК 200517626.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Христо Ангелов Русев:
сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарна стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел X 5, peг.
№ К5505АТ, отчужден с договор за покупко-продажба от 23.12.2010 г.;
сумата в общ размер 3500 лв., представляваща
внесена сума на каса от трети лица;
сумата в размер 15 000 лв., представляваща
превод от трето лице;
сумата в размер 2733,57 лв., представляваща
допълнителна парична вноска в дружество „Ахридастрой“ – ЕООД, ЕИК 108690117;
сумата в размер 129 769,32 лв., представляващи
вноски по безсрочен депозит „Токуда Премиум“
в евро с IBAN: BG 04 CREX 9260 1412 1281 00,
открит на 26.09.2008 г.;
сумата в размер 35 000 лв., представляваща
допълнителна парична вноска в дружество „Ахрида Стройтекс“ – ЕООД, ЕИК 201153531.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.02.2020 г. от 10 ч. в Окръжния съд – Кърджали, бул. Беломорски № 48.
Указва на третите заинтересовани лица, които
имат самостоятелни права върху предмета на
спора, че могат на основание чл. 225 от ГПК да
встъпят в делото, като предявят искове против
страните, до приключване на съдебното дирене
в първа инстанция.
8861
Софийският градски съд, I гр. отделение, 26 състав, на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. дело № 11992/2019 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу Абдулкарим Мохамед
Шехо Мохамед Мариш и Иванка Атанасова Шехо
за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество.
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) чрез представляващия председател
иска съдът да постанови решение, с което да отнеме
в полза на държавата имущество на стойност 582
809,87 лв. от Абдулкарим Мохамед Шехо Мохамед
Мариш, ЕГН 7205115682, с постоянен и настоящ
адрес: София, ж.к. Надежда 1, бл. 111, ет. 10,
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ап. 48, и Иванка Атанасова Шехо, ЕГН 7806095577,
с постоянен и настоящ адрес: София, ж.к. Надежда
1, бл. 111, ет. 10, ап. 48, както следва:
От Иванка Атанасова Шехо и Абдулкарим
Мохамед Шехо Мохамед Мариш на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ товарен автомобил марка „Мицубиши“, модел „Аутлендър“, peг. № СА5949ВС, рама
JMBXRCU5W6U004215, двигател 4G69LX0808, с
дата на първа регистрация 23.10.2006 г. и с пазарна
стойност към момента в размер 7500 лв.
От Иванка Атанасова Шехо на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ сумата 100 лв., представ
ляваща продажната цена на капитала на „Бижу
2015“ – ЕООД, на основание чл. 151 във връзка
с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ.
От Иванка Атанасова Шехо на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ сумата в размер 549 538,90 лв., представляваща изтеглени суми на каса, подлежаща
на отнемане на основание чл. 151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ.
От Абд улкарим Мохамед Шехо Мохамед
Мариш на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 4 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ сумата 100 лв.,
представляваща равностойността на един дружествен дял в размер 100 лв. от капитала на „Рай
72“ – ЕООД, и сумата в общ размер 25 570,97 лв.,
внесени от Абдулкарим Мохамед Шехо по банкови
сметки на дружества, подлежаща на отнемане на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ.
Съгласно определение № 25884 от 6.11.2019 г.
по гр. дело № 11992/2019 г. Софийският градски
съд, I гр. отделение, 26 състав, указва на всички
заинтересовани лица, че могат да предявят своите
претенции върху имуществото в двумесечен срок,
считано от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ и датата на насроченото първо съдебно
заседание. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на
СГС, като в нея впишат номера на настоящото
дело – гр. дело № 11992/2019 г. на СГС, 26 състав.
В молбата си всяко заинтересовано лице следва
ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като
посочи и в коя точка на настоящото обявление е
описано имуществото. При неизпълнение съдът
ще наложи глоба.
Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 25.02.2020 г. от 11 ч.
8759
Софийският градски съд разпуска и прекратява
на основание чл. 38, т. 5 и чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗПП
политическа партия с наименование „Федерация
активно гражданско общество“, регистрирана по
ф. д. № 4650/2005 г. на СГС, със седалище и адрес
на управление – София, район „Оборище“, бул.
Мадрид № 30, ет. 3, ап. 5.
8924

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен Клуб по Бейзбол и Софтбол Старт
99 – Пантерите“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението съгласно чл. 10 от устава на сдружението
на 22.12.2019 г. в 16 ч. в София, ж.к. Младост 3,
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бл. 333, вх. 4, ет. 3, ап. 11, при следния дневен
ред: 1. отчет на председателя за дейността на
„Спортен Клуб по Бейзбол и Софтбол Старт
99 – Пантерите“; 2. приемане на финансов отчет
на сдружението; 3. освобождаване от отговорност
на членовете на УС за дейността на клуба; 4.
промяна на устава на „Спортен Клуб по Бейзбол
и Софтбол Старт 99 – Пантерите“; 5. избор на
нов УС на „Спортен Клуб по Бейзбол и Софтбол
Старт 99 – Пантерите“; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 11 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
8766
14. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по бейзбол и софтбол „Лъвовете – НСА“ – София,
на основание чл. 10 от устава на сдружението и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 22.12.2019 г. в
10 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението – София, район „Студентски“, ж.к.
Студентски град, бл. 70, ап. 203, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на управителния съвет и годишен финансов
отчет на сдружението; 2. приемане на основни
насоки и програма за дейността на сдружението; 3. приемане на бюджета на сдружението; 4.
освобождаване на членовете на УС и избор на
нови членове; 5. приемане на нов устав на сдружението; 6. разни. Общото събрание е законно,
ако присъстват повече от половината от всички
негови членове. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на явилите се
негови членове. Материалите за провеждане на
събранието ще са на разположение на всички
членове един месец преди датата на събранието.
Настоящата покана е поставена на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
8767
22. – Управителният съвет на „Стрелкови клуб
ЦСКА“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 21, ал. 2 от устава свиква редовно общо
отчетно събрание на 27.12.2019 г. в 13,30 ч. в София, стрелбище „Четвърти километър“, бул. Асен
Йорданов № 2, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета на председателя на клуба за
дейността през 2019 г.; 2. приемане финансовосчетоводния отчет на клуба за 2019 г.; 3. промени
в устава на „Стрелкови клуб ЦСКА“. Писмените
материали по дневния ред са на разположение в
седалището на клуба – София, бул. Асен Йорданов
№ 2, стрелбище, ет. 3. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8854
3. – Адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия на основание чл. 81, ал. 2 от Закона
за адвокатурата свиква редовно общо събрание на
колегията на 25 и 26.01.2020 г. в 8 ч. в аудитория
272 в Юридическия факултет в сградата на СУ
„Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител
№ 15, при следния дневен ред: 1. разглеждане
на отчета за дейността на адвокатския съвет
през отчетната година и вземане на решения
по него; 2. разглеждане доклада на контролния
съвет; 3. разглеждане отчета на дисциплинарния
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съд; 4. разглеждане отчета на управителя на ОК
„Адвокат“; 5. информация във връзка с проектиране и изграждане на нова сграда върху терена
на ОД „Лозенец“ и вземане на решение по тези
въпроси; 6. вземане на решение за учредяване
право на строеж на ЕР ЮГ EVN група (КЕЦ
Приморско) за изграждане на нов трафопост от
6 кв. м и присъединяване на обект; 7. приемане
бюджета на колегията за следващата финансова
година; 8. избор на адвокатски съвет, председател
на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния
съд; 9. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната.
8905
68. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква
на 25 и 26.01.2020 г. в 8,30 ч. редовно годишно
общо събрание на адвокатите при Адвокатската
колегия – Бургас, в сградата на Съдебната палата – Бургас, ет. 1, зала № 2, при следния дневен ред:
1. запознаване на общото събрание с финансовото
и документалното състояние на АК – Бургас, при
встъпването в длъжност на настоящия адвокатски
съвет и към 25.01.2020 г.; 2. отчет за дейността
на адвокатския съвет през 2019 г.; 3. доклад на
контролния съвет за 2019 г.; 4. отчет на дисциплинарния съд за 2019 г.; 5. приемане бюджета на
съвета на АК за 2020 г.; 6. провеждане на избор
за допълване състава на дисциплинарния съд с
двама членове; 7. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите в страната през 2020 г.; 8.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 от Закона за адвокатурата събранието ще
се проведе в 9,30 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от присъстващите членове на колегията.
8811
33. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Яхт-клуб „Кап. Г. Георгиев –
Порт Варна“, Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
26.12.2019 г. в 10 ч. във Варна, на адрес: Морска
гара – Варна, сграда „Яхт Клуб“, ет. 2, офиса
на СНЦ „ЯК „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“,
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; 2. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
8735
10. – Управителният съвет на КВТ „Черно
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 26.12.2019 г.
в 17 ч. във Варна, Спортен комплекс „Черно
море“ – зала „Меридиан“, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на клуба; 2. промени в
състава на УС; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8762
24. – Управителният съвет на сдружение
„Бадминтон скоуш клуб“, Велико Търново, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
31.12.2019 г. в 17 ч. във Велико Търново, фоайе
на зала „Сава Величков“, Велико Търново, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчетите за
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2019 г.; 2. приемане на програма проекто-бюджет
за 2020 г.; 3. приемане на решение за промени в
устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 3 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
8806
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб „Кристи“ – Дряново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.12.2019 г. в 10 ч. в
Дряново, ул. Стефан Стамболов № 28, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на управителния
съвет на сдружението; 2. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 3. приемане на нов устав
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде
проведено един час по-късно при същия дневен
ред. Материалите за събранието са предоставени
в офиса на сдружението.
8770
94. – Съветът на Адвокатската колегия –
Кърджали, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА
свиква редовно общо събрание на колегията на
25.01.2020 г. в 9 ч. в съдебната зала на Районния съд – Кърджали, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на съвета на колегията за
2019 г.; 2. отчетен доклад на контролния съвет
за 2019 г.; 3. отчетен доклад на председателя
на дисциплинарния съд за 2019 г.; 4. приемане
на бюджета на съвета на колегията за 2020 г.;
5. избор на делегати за Общото събрание на
ВАС – София; 5. разни.
8873
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб „Атлет“ – Мездра,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 27.12.2019 г. в 15 ч. в Мездра, във физкултурния салон на СУ „Иван Вазов“, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за промени
в устава на сдружението; 2. отчет за дейността
на сдружението за 2019 г.; 3. финансов отчет на
сдружението за 2019 г.; 4. обсъждане и приемане
на спортен календар за 2020 г.; 5. разни. Поканват
се членовете или техните писмено упълномощени
представители да вземат участие в работата на
общото събрание. Акредитацията на делегатите
ще протече от 14 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 16 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
8853
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб – Нова Загора“,
Нова Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на членовете на клуба
на 3.01.2020 г. в 13 ч. в Нова Загора, офиса на
клуба, на адрес: ул. Петко Енев № 52, при следния
дневен ред: 1. промяна в адреса на управление на
сдружението; 2. промени в устава на сдружението
относно: предмет, цели и задачи на сдружението, членство, органи на управление и техните
правомощия, имущество и финансови средства,
свикване на общо събрание; 3. освобождаване на
член на контролния съвет по негова молба и избор
на нов член. При липса на кворум в посочения
по-горе час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ управителният съвет насрочва ново събрание в 14 ч.
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същия ден, на същото място и при същия дневен
ред, като събранието ще се проведе независимо
от броя на присъстващите членове.
8852
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Тенис клуб Плевен – Професионален спортен
клуб“ – Плевен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 32 и 33 от устава свиква общо събрание на
4.01.2020 г. в 14 ч. в Плевен, ул. Цар Калоян № 10,
при следния дневен ред: 1. приемане на промени в
устава на сдружението; 2. освобождаване на член
на УС и приемане на нов член; 3. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 34
от устава събранието ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите са на разположение в седалището
на сдружението всеки ден от 14 до 16 ч.
8764
122. – Съветът на Адвокатската колегия – Разград, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за
адвокатурата свиква редовно общо отчетно съб
рание на адвокатите при Разградската адвокатска
колегия на 25.01.2020 г. от 9,30 ч. в залата на
хотел „Централ“ – Разград, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на САК през отчетната
2019 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на
дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на
САК за финансовата 2020 г.; 5. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден
в 10,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията. Поканват се всички членове
на Разградската адвокатска колегия да участват в
събранието лично или чрез писмено упълномощен
представител по реда на Закона за адвокатурата.
8748
12. – Управителният съвет на Спортен клуб
по бадминтон „Хоталич 2005“ – Севлиево, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
свиква общо събрание на клуба на 3.01.2020 г.
в 17 ч. в Севлиево, ул. Стефан Пешев № 2, при
следния дневен ред: 1. вземане на решения за
промени в устава на Спортен клуб по бадминтон
„Хоталич 2005“; 2. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава
общото събрание ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на Спортен клуб по бадминтон „Хоталич 2005“.
Писмените материали, свързани с дневния ред,
са на разположение на членовете на общото съб
рание на Спортен клуб по бадминтон „Хоталич
2005“ по седалището и адреса на управление.
8622
11. – Управителният съвет на сдружение
„Тенис клуб „Царевец“ – Севлиево, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.01.2020 г. в 10 ч. по седалището на сдружениет о в
Севлиево, ул. Марин Попов № 23, вх. Б, ет. 2, ап. 5,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
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сдружението за 2019 г.; проект за решение: приема
отчета на УС; 2. промени в управителния съвет на
сдружението; проект за решение: приема промени
в управителния съвет на сдружението; 3. промени в устава на сдружението; проект за решение:
приема промени в устава на сдружението. Материалите по дневния ред за събранието се оставят
на разположение на членовете на сдружението в
канцеларията по седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час по-късно при същия
дневен ред и се счита за законно независимо от
броя на явилите се членове.
8784
99. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Силистра, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква годишно отчетно събрание
на колегията на 25.01.2020 г. в 9 ч. в сградата на
Адвокатската колегия – Силистра, ул. Стефан
Караджа № 19, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на съвета на колегията през 2019 г.
и вземане на решения по него; 2. доклад на контролния съвет за проверка на финансовата дейност
на САК през 2019 г.; 3. отчет на дисциплинарния
съд за 2019 г.; 4. приемане бюджет на съвета на
колегията за 2020 г.; 5. избор на делегати за общо
събрание на адвокатите; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за
адвокатурата събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове. Поканват се всички членове на колегията да
участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощен представител.
8844
37. – Съветът на Адвокатската колегия –
Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за
адвокатурата свиква редовно общо събрание на
колегията на 25.01.2020 г. в 9,30 ч. в зала 324 на
Окръжния съд – Сливен, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2019 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3.
отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет
на съвета на колегията за следващата финансова
година; 5. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите от страната в София; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
8763
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Боксов клуб – Червен бряг“, Червен бряг, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 3.01.2020 г.
в 10 ч. в адреса на седалището на клуба – гр. Червен бряг, ул. Княз Борис І № 28, вх. А, ап. 11, при
следния дневен ред: 1. изменение и допълнение в
устава на сдружението; 2. избиране и освобождаване членове на управителния съвет; 3. приемане
и изключване на членове.
8805

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

