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ЧАСТ 4
РАЗПОРЕДБИ ЗА ОПАКОВАНЕ И ЦИСТЕРНИ

Глава 4.1
Използване на опаковки, включително средни
контейнери за насипни товари (IBC) и големи опаковки
4.1.0 Определения
Ефективно затворена: затваряне с течност.
Херметически затворена: затваряне на пара.
Сигурно затворена: затворена по такъв начин, че сухото съдържание да не може да изтече по време на
нормалната работа; минималните изисквания за всяко затваряне.

4.1.1

Общи разпоредби за опаковане на опасни товари в опаковки,
включително IBC и големи опаковки
Забележка: За опаковане на стоки от класове 2, 6.2 и 7 общите разпоредби на настоящия раздел се
прилагат само както е посочено в 4.1.8.2 (клас 6.2), 4.1.9.1.5 (клас 7) и в приложимите инструкции за
опаковане от 4.1.4 (P201 и LP02 за класове 2 и P620, P621, P650, IBC620 и LP621 за клас 6.2).

4.1.1.1

Опасните товари се опаковат в опаковки с добро качество, включително IBC и големи опаковки, които са
достатъчно здрави, за да издържат на удари и натоварвания, които обикновено се срещат по време на
транспортиране, включително прехвърляне между товарни транспортни единици и между товарни транспортни
единици и складове, както и всяко изваждане от палет или надземна опаковка за последваща ръчна или
механична обработка. Опаковките, включително IBC и големите опаковки, се конструират и затварят така, че да
се предотврати всякаква загуба на съдържание, когато са подготвени за транспортиране, която може да бъде
причинена при нормални условия на транспортиране, от вибрации или от промени в температурата, влажността
или налягането (например в резултат на надморска височина). Опаковките, включително IBC и големите
опаковки, се затварят в съответствие с информацията, предоставена от производителя. По време на
транспортиране по външната страна на опаковките, контейнерите за насипни товари и големите опаковки не
трябва да има опасни остатъци. Тези разпоредби се прилагат, когато е целесъобразно, за нови, повторно
използвани, преустроени или преработени опаковки, както и за нови, повторно използвани, ремонтирани или
преработени IBC и за нови, повторно използвани или преработени големи опаковки.

4.1.1.2 Части от опаковки, включително IBC и големи опаковки, които са в пряк контакт с опасни товари:

.1 не са засегнати или значително отслабени от тези опасни товари; и
.2 не причиняват опасни последици, като катализиране на реакция или реагиране с опасните товари; и
.3 не позволяват проникване на опасни товари, които биха могли да представляват опасност при нормални
условия на транспортиране.

Когато е необходимо, те трябва да бъдат снабдени с подходящо вътрешно покритие или обработка.
4.1.1.3

Освен ако не е предвидено друго в този Кодекс, всяка опаковка, включително IBC и големите опаковки, с
изключение на вътрешните опаковки, трябва да съответства на конструктивен тип, успешно изпитан в
съответствие с разпоредбите на 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 или 6.6.5, според случая. Могат обаче да се използват
IBC, произведени преди 1 януари 2011 г. и съответстващи на проектен тип, който не е преминал
изпитването на вибрации по 6.5.6.13 или който не е отговарял на критериите по 6.5.6.9.5.4 по времето,
когато е бил подложен на изпитването за падане.

4.1.1.4

При пълнене на опаковки, включително IBC и големи опаковки, с течности ,* трябва да се остави достатъчен
отток (прекъсване), за да се гарантира, че нито изтичането, не възниква нито трайното изкривяване на
опаковката в резултат на разширяването на течността, причинено от температури, които е вероятно да възникнат
по време на транспортиране. Освен ако не са предписани специфични разпоредби, течностите не трябва
напълно да запълват опаковката при температура 55°C.

Разпоредбите, приложими за опаковките за твърди вещества, могат да се прилагат само по отношение на границите на отвора, ако вискозното
вещество има време на изтичане през DIN - чашка с отвор с диаметър 4 mm, превишаващ 10 минути при 20°C (съответстващо на време на
изтичане през чаша форд 4, по-голямо от 690 секунди при 20°C, или с вискозитет, по-голям от 2680 сантистокса при 20°C).

*

379

4

вътрешните опаковки имат същите или по-малки отвори и затварянето е с подобен дизайн (като винтова
капачка, фрикционен капак и т.н.);

използва се достатъчно допълнителен материал за уплътняване, за да се заемат празни пространства и
да се предотврати значително движение на вътрешните опаковки;

вътрешните опаковки са ориентирани в рамките на външната опаковка по същия начин, както в
изпитваната опаковка; и

–

–

–

98
1 + α (50 - tF)

35 × d50
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където d15 и d50 са относителната плътност на течността при 15°C и 50°C, а tF е средната температура на течността по време на
напълването.
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Забележка 3: За диетилетер изискваното минимално изпитвателно налягане е съгласно 6.1.5.5.5 е 250 kPa.

Забележка 2: Таблицата се отнася само за използването на 4.1.1.10.3, което означава, че маркираното изпитвателно налягане
трябва да надвишава 1,5 пъти налягането на парите при 55°C по-малко от 100 kPa. Когато например изпитвателното налягане
за n-декан се определя съгласно 6.1.5.5.4.1, минималното маркирано изпитвателно налягане може да бъде по-ниско.

Забележка 1: При чистите течности налягането на парите при 55°C (Vp55) често може да бъде получено от научни таблици.
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Примери за изисквани подчертани изпитвателни налягания за опаковки, включително IBC, изчислени
съгласно 4.1.1.10.3

IBC, предназначени за транспортиране на течности, не се използват за пренасяне на течности с налягане
на парата над 110 kPa (1.1 bar) при 50°C или 130 kPa (1.3 bar) при 55°C.

.1 така че общото манометрично налягане в опаковката или IBC (т.е. налягането на парите на пълнещото
вещество плюс частичното налягане на въздуха или други инертни газове, по-малко от 100 kPa) при
55°C, определено на базата на максималната степен на пълнене в съответствие с 4.1.1.4 и
температурата на пълнене от 15°C, да не надвишава две трети от маркираното изпитвателно налягане;
или
.2 при 50°C - по-малко от четири седми от сумата на маркираното изпитвателно налягане плюс 100 kPa;
или
.3 при 55°C, по-малко от две трети от сумата на маркираното изпитвателно налягане плюс 100 kPa.

Течностите се пълнят само в опаковки, включително IBC, които имат подходяща устойчивост на
вътрешното налягане, което може да се развие при нормални условия на транспортиране. Тъй като
налягането на парите на течностите с ниска точка на кипене обикновено е високо, якостта на цистерните
за тези течности трябва да бъде достатъчна, за да издържи, с достатъчен коефициент на безопасност, на
вътрешното налягане, което е вероятно да се генерира. Опаковките и IBC, маркирани с хидравличното
изпитвателно налягане, предписано съответно в 6.1.3.1, буква г) и 6.5.2.2.1, се пълнят само с течност с
налягане на парите:

Нови, повторно обработени или повторно използвани опаковки, включително IBC и големи опаковки, или
преработени опаковки и ремонтирани или рутинно поддържани IBC, трябва да могат да преминат
изпитванията, предписани в 6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 или 6.6.5, според случая. Преди да бъдат напълнени и
предадени за транспортиране, всяка опаковка, включително IBC и големи опаковки, се проверява, за да се
гарантира, че няма корозия, замърсяване или други повреди и всеки IBC се проверява по отношение на
правилното функциониране на всяко сервизно оборудване. Всяка опаковка, която показва признаци на
намалена якост в сравнение с одобрения проектен тип, вече не се използва или се реконструира по такъв
начин, че да може да издържи на изпитванията на проектния тип. Всеки IBC, който показва признаци на
намалена якост в сравнение с изпитвания проектен тип, повече не трябва да се използва или трябва да
бъде ремонтиран или рутинно поддържан, така че да може да издържи на изпитванията на проектния тип.

4.1.1.9

4.1.1.10

Течностите могат да се пълнят само във вътрешни опаковки, които имат подходяща устойчивост на
вътрешно налягане, което може да се развие при нормални условия на транспортиране.

Инсталира се вентилационно устройство, ако може да се развие опасно свръхналягане поради
нормалното разлагане на веществата. Вентилацията трябва да бъде проектирана така, че когато
опаковката или IBC са в положението, в което са предназначени за транспортиране, изтичанията на
течност и проникването на чужди вещества да бъдат предотвратени при нормални условия на
транспортиране.

Когато налягането в дадена опаковка може да се развие чрез отделяне на газ от съдържанието (в резултат
на повишаване на температурата или други причини), опаковката или IBC могат да бъдат снабдени с
отдушник, при условие че изпусканият газ няма да създаде опасност поради токсичността си,
запалимостта си, изпуснатото количество и т.н.

4.1.1.8.1

4.1.1.8

ВЕСТНИК

α = d15 - d50

В тази формула α представлява средният коефициент на кубично разширение на течното вещество между 15°C и 50°C; т.е. за
максимално повишаване на температурата с 35°C, "α” се изчислява по формулата:

% от капацитета на IBC

различна температура максималната степен на пълнене може да се определи, както следва:

най-близо до превозваното вещество.

.4 образуването на нестабилни вещества.
Затварянето на опаковките, съдържащи мокри или разредени вещества, трябва да бъде такова, че процентното
съдържание на течност (вода, разтворител или флегматизатор) да не спада под предписаните граници по време
на транспортиране.
Когато последователно са монтирани две или повече системи за затваряне на IBC, първо се затваря тази, която е

.3 образуването на корозивни вещества; или

.2 отделяне на запалими, токсични или задушаващи газове;

.1 изгаряне и/или отделяне на значителна топлина;

Разрешава се използването на допълнителни опаковки в рамките на външна опаковка (напр. междинна опаковка
или съд вътре в изискваната вътрешна опаковка), в допълнение към изискванията на инструкциите за опаковане,
при условие че са спазени всички съответни изисквания, включително тези от 4.1.1.3, и ако е целесъобразно, се
използва подходящ запълващ материал, за да се предотврати движение вътре в опаковката.
Запълващият и абсорбиращият материали трябва да бъдат инертни и подходящи за естеството на
съдържанието.
Естеството и дебелината на външните опаковки трябва да бъдат такива, че триенето по време на
транспортирането да не генерира нагряване, което може да наруши опасно химическата стабилност на
съдържанието.
Опасните товари не се опаковат заедно в една и съща външна опаковка или в големи опаковки с опасни или други
товари, ако те реагират опасно един с друг и причиняват:

Може да се използва по-малък брой от изпитваните вътрешни опаковки или от алтернативните типове
вътрешни опаковки, посочени в .1 по-горе, при условие че се добави достатъчно омекотяване за запълване
на празното(ите) пространство(а) и за предотвратяване на съществено движение на вътрешните опаковки.

материалът, от който са изработени вътрешните опаковки (стъкло, пластмаса, метал и т.н.), осигурява
устойчивост на удар и на силите на стифиране, равни или по-големи от тези на първоначално
изпитваната вътрешна опаковка;

–

Степен на напълване =

* За

4.1.1.7.1

4.1.1.7

4.1.1.6

4.1.1.5.4

4.1.1.5.3

4.1.1.5.2

.2

вътрешните опаковки са с подобен дизайн на изпитваните вътрешни опаковки (като форма – кръгла,
правоъгълна и т.н.);

–

.1 Могат да се използват вътрешни опаковки с равностоен или по-малък размер, при условие че:

Когато външна опаковка на комбинирана опаковка или голяма опаковка е била успешно изпитана с различни
видове вътрешни опаковки, в тази външна опаковка или големи опаковки могат да бъдат събрани и различни
вътрешни опаковки. Освен това, при условие че се поддържа еквивалентно ниво на ефективност, се допускат
следните вариации във вътрешните опаковки без по - нататъшно изпитване на опаковката:

товара в насипно състояние от 50°C не са запълнени повече от 98% от водната му вместимост.*
При въздушния транспорт опаковките, предназначени да съдържат течности, трябва също да могат да издържат
на диференциално налягане без пропуски, както е посочено в международните разпоредби за въздушния
транспорт.
Вътрешните опаковки се опаковат във външна опаковка по такъв начин, че при нормални условия на
транспортиране да не могат да се счупят, пробият или съдържанието им да изтече във външната опаковка.
Вътрешните опаковки, съдържащи течности, се опаковат с техните приспособления за затваряне нагоре и се
поставят във външни опаковки, съответстващи на обозначенията за ориентация, предписани в 5.2.1.7.1 от този
Кодекс. Вътрешните опаковки, които могат лесно да се счупят или пробият, като например тези, изработени от
стъкло, порцелан или каменина, или от определени пластмасови материали и т.н., се обезопасяват с външни
опаковки от подходящ материал за омекотяване. Изтичането на съдържанието не трябва да нарушава
съществено защитните свойства на уплътнителния материал или на външната опаковка.

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
4.1.1.7.2 Освен ако не е посочено друго в списъка на опасните товари, опаковки, съдържащи вещества, които:
.1 отделят запалими газове или пари;
.2 могат да станат взривоопасни, ако бъдат оставени да изсъхнат;
.3 отделят токсични газове или пари;
.4 отделят корозивни газове или пари; или
.5 могат да реагират опасно с атмосферата, ако са херметически затворени.

ДЪРЖАВЕН

4

4.1.1.5.1

4.1.1.5

4.1.1.4.1

Все пак в IBC следва да се остави достатъчно незапълнен обем, за да се гарантира, че при средна температура на

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

БРОЙ 75
С Т Р. 3

4

За пластмасови варели и туби, твърди пластмасови IBC и композитни IBC с пластмасови вътрешни
съдове, освен ако не е одобрено друго от компетентния орган, периодът на употреба, разрешен за превоз
на опасни вещества, е пет години от датата на производство на съдовете, освен когато е предписан пократък период на употреба поради естеството на веществото, което ще се транспортира.

Когато се използва лед като охладителна течност, то той не трябва да засяга целостта на опаковката.

Експлозиви, самоактивиращи се вещества и органични пероксиди

4.1.1.15

4.1.1.16

4.1.1.17
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съдържанието на затворения (те) съд (и) под налягане е (са) ограничено (и) по налягане и обем, така
че ако бъде напълно изпуснато (и) в спасителния (те) съд (и) под налягане, налягането в спасителния
съд под налягане при 65°C не трябва да превишава изпитвателното налягане на съда за остатъчно
налягане (за газове вижте инструкциите за опаковане в P200 (3) 4.1.4.1). Взема се предвид
намаляването на използваемата водна вместимост на съда за остатъчно налягане, например чрез
каквото и да е оборудване в контролирани условия и уплътнителни материали.

Съд под налягане може да бъде поставен в спасителен съд под налягане само ако:
.1 съдът за остатъчно налягане е в съответствие с 6.2.3.5 и е на разположение копие от свидетелството
за одобрение;
.2 части от съда под налягане, които са или е вероятно да бъдат в пряк контакт с опасните товари, няма
да бъдат засегнати или отслабени от тези опасни товари и няма да причинят опасен ефект (напр.
катализираща реакция или реакция с опасните товари); и

4.1.1.19.3

.2 името или упълномощения символ на страната, извършваща рутинната поддръжка.

.1 държавата, в която е извършена рутинната поддръжка; и

С изключение на рутинната поддръжка на метален, от твърди пластмаси, композитни и гъвкави IBC,
извършвана от собственика на IBC, чието състояние и име или оторизиран символ са трайно маркирани
върху IBC, страната, извършваща рутинната поддръжка, трябва трайно да маркира IBC в близост до
маркировката на производителя за типа дизайн на ООН, за да покаже:

IBC от тип 31HZ2 при транспортиране на течности се пълнят до най-малко 80% от обема на външната
обвивка и се транспортират в затворени товарни транспортни единици.

освен ако компетентният орган не одобри друго, за срок, не по-дълъг от шест месеца след датата на
изтичане на последното периодично изпитване или проверка, за да се позволи връщането на опасни
товари или остатъци за правилно обезвреждане или рециклиране. Препратка към това
освобождаване се вписва в транспортния документ.

.2

4.1.3.1

за IBC; те се обозначават с буквено-цифров код, съдържащ буквите „IBC“;
за големи опаковки; те се обозначават с буквено-цифров код, съдържащ буквите „LP“.

подраздел 4.1.4.2
подраздел 4.1.4.3

за IBC
за големи опаковки.

„B“
„L“
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за опаковки, различни от IBC и големи опаковки

„PP“

По принцип в инструкциите за опаковане се уточнява, че са приложими общите разпоредби на 4.1.1, 4.1.2
и/или 4.1.3, според случая. Те могат също така да изискват съответствие със специалните разпоредби на
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 или 4.1.9, когато е целесъобразно. Специални разпоредби за опаковане могат да
бъдат уточнени и в инструкциите за опаковане на отделни вещества или предмети. Те също се
обозначават с буквено-цифров код, съдържащ буквите:

за опаковки, различни от IBC и големи опаковки; тези инструкции за опаковане се
обозначават с буквено-цифров код, съдържащ буквата „P“;

подраздел 4.1.4.1

Инструкциите за опаковане, приложими за опасни товари от класове 1-9, са посочени в 4.1.4.
Те се подразделят на три подраздела в зависимост от вида на опаковките, за които се прилагат:

4.1.3 Общи положения относно инструкциите за опаковане

4.1.2.4

4.1.2.3

след изпразване, но преди почистване, с цел извършване на изискваното изпитване или проверка
преди презареждане; и

.1

IBC не се пълни и предлага за транспортиране след датата на изтичане на последния периодичен тест
или проверка. Въпреки това, IBC, запълнен преди датата на изтичане на последния периодичен тест или
проверка, може да бъде транспортиран за период не по-дълъг от три месеца след датата на изтичане на
последния периодичен тест или инспекция. Освен това IBC може да се транспортира след датата на
изтичане на последния периодичен тест или проверка:

.3 след ремонта или преоборудването, преди повторното му използване за транспорт.

в зависимост от случая; и

.2 след това на интервали, ненадвишаващи две години и половина и пет години,

4

ВЕСТНИК

.3

Съдовете под налягане се поставят в спасителни съдове под налягане с подходящ размер. Максималният
размер на поставения съд под налягане е ограничен до капацитет на водата от 1000 литра. Повече от
един съд под налягане може да бъде поставен в един и същ съд под налягане само ако съдържанието е
известно и не реагират опасно един с друг (виж 4.1.1.6). В този случай общата сума на водните
вместимости на поставените съдове под налягане не трябва да надвишава 1000 литра. Предприемат се
мерки за предотвратяване на движението на съдовете под налягане в резервоара за остатъчно налягане,
например чрез преграждане, обезопасяване или омекотяване.

Забележка: Като допълнителна опаковка в съответствие с точка 5.1.2 може да се използва съд за
остатъчно налягане. Когато се използва като външна опаковка, маркировките трябва да бъдат в
съответствие с 5.1.2.1 вместо 5.2.1.3.

4.1.1.19.2

4.1.1.19.1

В случай на повредени, дефектни, изпускащи или несъответстващи на изискванията съдове под налягане
могат да се използват спасителни съдове под налягане съгласно 6.2.3.

Предприемат се подходящи мерки, за да се гарантира, че няма опасно натрупване на налягане.

Използване на спасителни съдове под налягане

4.1.1.18.3

4.1.1.19

Трябва да се вземат подходящи мерки, за да се предотврати прекомерното движение на повредените или
течащи опаковки в спасителните опаковки. Когато остатъчната опаковка съдържа течности, се добавя
достатъчно инертен абсорбиращ материал, за да се елиминира наличието на свободна течност.

4.1.1.18.2

Използване на спасителни опаковки и големи спасителни опаковки

Повредените, дефектните, течащите или несъответстващите опаковки или опасните товари, които са
разлети или изтекли, могат да бъдат транспортирани в спасителните опаковки, посочени в 6.1.5.1.11 и
6.6.5.1.9. Това не пречи да се използват опаковки с по-голям размер или големи опаковки от подходящ тип
и ниво на ефективност и при условията на 4.1.1.18.2 и 4.1.1.18.3.

4.1.2.2.2

Всеки метален, от твърда пластмаса и композитен IBC се инспектират и изпитват, според случая,
в съответствие с 6.5.4.4 или 6.5.4.5:

4.1.2.2.1
.1 преди пускането му в експлоатация;

Когато IBC се използват за транспортиране на течности с температура на възпламеняване 60°C
(затворена чаша) или по-ниска, или на прахове, които могат да предизвикат експлозия на прах, се вземат
мерки за предотвратяване на опасно електростатично разрядно вещество.

4.1.2.1

ДЪРЖАВЕН

4.1.1.18.1

4.1.1.18

Опаковките, включително IBC, използвани за прахообразни или гранулирани вещества, са устойчиви на
пресяване или са снабдени с подплата.

4.1.1.14

По време на транспортирането опаковките, включително контейнерите за насипни товари и големите
опаковки, се закрепват надеждно към товарната транспортна единица или се съдържат в нея, така че да се
предотврати странично или надлъжно движение или удар и да се осигури подходяща външна подкрепа.

4.1.1.20

4.1.2 Допълнителни общи разпоредби за използването на IBC

След всяка употреба съдовете за остатъчно налягане се почистват, обезвъздушават и проверяват
визуално вътрешно и външно. Те се инспектират и изпитват периодично в съответствие с 6.2.1.6 наймалко веднъж на всеки пет години.

4.1.1.19.5

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
Точното наименование на пратката, номерът на ООН, предшестван от буквите “UN” и етикета(ите),
изисквани за опаковките в глава 5.2, приложими за опасните товари в затворения (те) съд (и) под
налягане, се прилагат за спасителния съд под налягане за транспортиране.

4.1.1.19.4

4

Освен ако в този Кодекс не е предвидено друго, опаковките, включително IBC и големите опаковки,
използвани за стоки от клас 1, самоактивиращи се вещества от клас 4.1 и органични пероксиди от клас 5.2,
отговарят на разпоредбите за групата на средна опасност (група на опаковане II).

Опаковките, включително IBC, използвани за твърди вещества, които могат да станат течни при
температури, които е вероятно да се появят по време на транспортиране, също трябва да могат да
съдържат веществото в течно състояние.

4.1.1.13

За това изпитване не е необходимо приспособленията за затваряне на опаковката да бъдат монтирани.
Вътрешният съд на съставната опаковка може да се изпитва без външната опаковка, при условие че
резултатите от изпитването не се влияят. Това изпитване не е необходимо за вътрешни опаковки на
комбинирани опаковки или големи опаковки.

Всяка опаковка, както е посочено в глава 6.1, предназначена да съдържа течности, преминава успешно
подходящо изпитване за херметичност. Това изпитване е част от програма за осигуряване на качеството,
както е посочено в 6.1.1.3, която показва способността да се постигне подходящото ниво на изпитване,
посочено в 6.1.5.4.4:
.1 преди първото ѝ използване за транспорт;
.2 след повторна обработка или реконструкция на опаковки, преди повторната им употреба за
транспортиране.

4.1.1.12

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

Празните опаковки, включително IBC и големите опаковки, които са съдържали опасно вещество, се
третират по същия начин, както се изисква от този Кодекс за пълни опаковки, освен ако не са взети
подходящи мерки за премахване на всяка опасност.

4.1.1.11

С Т Р.
БРОЙ 75

4

Всяка инструкция за опаковане показва, където е приложимо, приемливите единични и комбинирани
опаковки. За комбинирани опаковки са посочени допустимите външни опаковки, вътрешни опаковки и,
когато е приложимо, максимално допустимото количество във всяка вътрешна или външна опаковка.
Максималната нетна маса и максималният капацитет са определени в точка 1.2.1.

Следните опаковки не се използват, когато превозваните вещества могат да станат течни по време на
транспортиране:

4.1.3.3

4.1.3.4

4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G и 4H1

5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 и 5M2

Каси:

Торби:

националните или международните стандарти за проектиране, изработка, изпитване, производство и
проверка, прилагани от страната, в която се произвеждат съдовете под налягане, при условие че са
спазени разпоредбите на 4.1.3.6 и 6.2.3.3,

.2

Освен ако не е посочено друго, се използват съдове под налягане с минимално изпитвателно налягане от
0,6 MPa.

4.1.3.6.3
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Всеки конструктивен тип съд под налягане се одобрява от компетентния орган на страната производител
или както е посочено в глава 6.2.

копие от одобрението на компетентния орган придружава всяка пратка или транспортният документ
включва указание, че алтернативната опаковка е била одобрена от компетентния орган.

.4

4.1.3.8.1

Всички затварящи устройства и отвори се запечатват така, че да не се допусне загуба на съдържание,
което може да бъде причинено при нормални условия на транспортиране, от вибрации или от промени
в температурата, влажността или налягането (например в резултат на надморска височина). По
външната страна на големите и здрави изделия не трябва да има опасни остатъци.

.2

Те се закрепват в люлки или щайги или други приспособления за манипулиране по такъв начин, че да
не се разхлабват при нормални условия на транспортиране.

.5
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Големите и здрави изделия, съдържащи течности, се съхраняват и обезопасяват, за да се гарантира,
че по време на транспортирането няма да настъпи нито изтичане, нито трайно изкривяване на
изделието.

.4

.2 не причиняват опасни последствия, например катализиране на реакция или реагиране с опасните товари.

.3 Части от големи и здрави изделия, които са в пряк контакт с опасни товари:
.1 не са засегнати или значително отслабени от тези опасни товари; и

Големите и здрави изделия са достатъчно здрави, за да издържат на удари и натоварвания, които
обикновено се срещат по време на транспортиране, включително претоварване между товарни
транспортни единици и между товарни транспортни единици и складове, както и всяко изваждане от
палет за последваща ръчна или механична обработка.

.1

Когато големи и здрави изделия не могат да бъдат опаковани в съответствие с изискванията на глава 6.1
или 6.6 и трябва да бъдат транспортирани празни, непочистени и неопаковани, компетентният орган може
да одобри такова транспортиране. При това компетентният орган взема предвид, че:

4.1.3.8 Неопаковани изделия, различни от артикулите от клас 1

Забележка: Компетентните органи, издаващи такива одобрения, предприемат действия за изменение на
Кодекса, за да включат разпоредбите, обхванати от одобрението, според случая.

компетентният орган определи, че алтернативната опаковка осигурява най-малко същото ниво на
безопасност, както ако веществото е опаковано в съответствие с метод, посочен в конкретната
инструкция за опаковане, посочена в списъка на опасните товари; и

Опаковките, включително IBC и големите опаковки, които не са изрично разрешени в приложимата
инструкция за опаковане, не се използват за превоз на вещество или предмет, освен ако не са специално
одобрени от компетентния орган и при условие че:
.1 алтернативната опаковка отговаря на общите разпоредби на тази глава;

4.1.3.7

.3

Маркирането на съдове под налягане за течности и твърди вещества съгласно 4.1.3.6 (несъответстващи
на изискванията на глава 6.2) трябва да бъде в съответствие с изискванията на компетентния орган на
страната производител.

4.1.3.6.9

когато инструкцията за опаковане, посочена в списъка на опасните товари, указва това,
алтернативната опаковка отговаря на разпоредбите на част 6;

Съдовете под налягане за многократно пълнене не се пълнят с вещество, различно от съдържащото се
преди това, освен ако не са извършени необходимите операции за смяна на услугата.

4.1.3.6.8

.2

Преди пълненето пълначът извършва проверка на съда под налягане и се уверява, че съдът под налягане
има разрешение за транспортиране на веществата и че са спазени разпоредбите на този Кодекс.
Спирателните клапани се затварят след напълването и остават затворени по време на транспортирането.
Изпращачът проверява дали затварящите механизми и оборудването не пропускат.

Освен ако не е посочено друго, съдовете под налягане се подлагат на периодични проверки и изпитвания
на всеки пет години. Периодичната проверка включва външен преглед, вътрешен преглед или
алтернативен метод, одобрен от компетентния орган, изпитване под налягане или равностойно ефективно
безразрушително изпитване със съгласието на компетентния орган, включително проверка на всички
принадлежности (напр. затягане на клапаните, аварийни предпазни клапани или топими елементи).
Съдовете под налягане не се пълнят, след като са станали обект на периодични проверки и изпитвания, но
могат да се транспортират след изтичането на срока. Ремонтите на съдове под налягане трябва да
отговарят на изискванията на 4.1.6.1.11.

4.1.3.6.6

4.1.3.6.7

Нивото на пълнене не трябва да надвишава 95% от вместимостта на съда под налягане при 50°C.
Достатъчен обем на пълнене (прекъсване) се оставя, за да се гарантира, че съдът под налягане няма да се
напълни с течност при температура 55°C.

Клапаните на съдовете под налягане се проектират и конструират по такъв начин, че по своята същност да
могат да издържат на повреди без изпускане на съдържанието или да бъдат защитени от повреди, които
биха могли да причинят неволно изпускане на съдържанието на резервоара за налягане, по един от
методите, посочени в 4.1.6.1.8.1 до 4.1.6.1.8.5.

ВЕСТНИК

4.1.3.6.2

Настоящият подраздел не се прилага за веществата, посочени в 4.1.4.1, инструкция за опаковане P200,
таблица 3.

са разрешени за транспортиране на всякакви течни или твърди вещества, различни от експлозиви,
термично нестабилни вещества, органични пероксиди, самореактивни вещества, вещества, при които
може да се развие значително налягане чрез еволюция на химична реакция и радиоактивен материал
(освен ако не е разрешено в 4.1.9).

приложимите изисквания на глава 6.2; или

.1

Освен ако в този Кодекс не е посочено друго, съдовете под налягане отговарят на:

Съдове под налягане за течности и твърди вещества

4.1.3.6

4.1.3.6.1

Когато инструкциите за опаковане в тази глава разрешават използването на определен вид опаковки
(като 4G; 1A2), опаковки, носещи същия идентификационен код на опаковката, следвани от буквите „V“,
„U“ или „W“, маркирани в съответствие с разпоредбите на част 6 (като „4GV“, „4GU“ или „4GW“; „1A2V“,
„1A2U“ или „1A2W“), също могат да се използват при същите условия и ограничения, приложими за
употребата на този вид опаковка съгласно съответните инструкции за опаковане. Например, когато е
разрешена комбинирана опаковка, маркирана с код на опаковката 4GV, може да се използва комбинирана
опаковка, маркирана с 4G, при условие че са спазени разпоредбите в съответните инструкции за
опаковане по отношение на видовете вътрешни опаковки и количествените ограничения.

4.1.3.5

Композити: 11HZ2 и 21HZ2

Гъвкави: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 и 13M2

Дървесно-влакнеста плоскост: 11G

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
Освен ако не е посочено друго, съдовете под налягане могат да бъдат снабдени с устройство за аварийно
понижаване на налягането, предназначено да предотврати спукване в случай на препълване или авария с
пожар.

4.1.3.6.5

4.1.3.6.4

ДЪРЖАВЕН

Дървени: 11C, 11D и 11F

За вещества от опаковъчни групи II и III:

За вещества от опаковъчна група I:
Всички видове IBC

IBC

Гъвкави пластмаси: 51H (вторична опаковка)

Големи опаковки

Композити: 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 и 6PH1

1D и 1G

Варели

Опаковки

Колона 8 от списъка на опасните товари показва за всяко изделие или вещество инструкциите за
опаковане, които трябва да се използват. Колона 9 посочва специалните разпоредби за опаковане,
приложими за конкретни вещества или предмети.

4.1.3.2

Освен ако не е предвидено друго, всяка опаковка трябва да съответства на приложимите разпоредби на
част 6. По принцип инструкциите за опаковане не дават насоки за съвместимост и потребителят не избира
опаковка, без да провери дали веществото е съвместимо с избрания опаковъчен материал (например,
повечето флуориди са неподходящи за стъклени съдове). Когато в инструкциите за опаковане са
разрешени стъклени съдове, се допускат и порцеланови, фаянсови и каменинови опаковки.

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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Когато в точка 4.1.3.6 и в инструкциите за индивидуално опаковане са разрешени цилиндри и други съдове
под налягане за газове за превоз на течности или твърди вещества, се разрешава и използването на
цилиндри и съдове под налягане от вид, който обикновено се използва за газове, които отговарят на
изискванията на компетентния орган на страната, в която е напълнен цилиндърът или съдът под налягане.
Клапаните трябва да бъдат подходящо защитени. Съдовете под налягане с вместимост от 1 L или помалко се опаковат във външни опаковки, изработени от подходящ материал с подходяща якост и
конструкция по отношение на капацитета на опаковката и предназначението ѝ, и се закрепват или
омекотяват така, че да се предотврати значително движение вътре във външната опаковка при нормални
условия на транспортиране.

Забележка: Голям и здрав артикул може да включва гъвкави системи за задържане на горивото, военно
оборудване, машини или оборудване, съдържащи опасни товари над ограничените количествени прагове.

Неопакованите изделия, одобрени от компетентния орган в съответствие с разпоредбите на 4.1.3.8.1, са
предмет на процедурите за изпращане от част 5. Освен това изпращачът на такива изделия гарантира, че
копие от всяко такова одобрение се транспортира заедно с големите и здрави изделия.

ᇞ

ᇞ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (ТЕЧНОСТИ)

30 L
40 L

Пластмасa
Метал

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
60 kg
400 kg

75 kg
75 kg
75 kg
75 kg
75 kg
40 kg
75 kg

* Не

се разрешава за клас 3, опаковъчна група I.

387

Съдове под налягане, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6.

60 L

60 L

60 L*

60 L

250 L

120 L*

250 L

60 L
60 L
60 L
60 L
60 L
250 L

60 L

60 L
забранени
60 L
забранени
60 L*
забранени

60 L

60 L

250 L

250 L

60 L
60 L
60 L
60 L
60 L

60 L

250 L
450 L
250 L
450 L
250 L
450 L
250 L

450 L

120 kg

120 kg

120 kg

400 kg

60 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

Опаковъчна
група III

4
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Стъклен съд от стомана, алуминий, влакна, шперплат, твърд
Пластмасов или експандиран пластмасов барабан (6PA1, 6PB1, 6PG1,
6PD1, 6PH1 или 6PH2) или в стоманена, алуминиева, дървена или
влакнеста кутия, или в плетена кошница (6PA2, 6PB2,
6PC, 6PG2 или 6PD2)

Пластмасов съд в барабан от влакна или шперплат (6HG1, 6HD1)
Пластмасов съд в стоманена или алуминиева щайга или кутия или
Пластмасов съд от дърво, шперплат, дървесно-влакнеста плоскост или
твърда
Пластмасова кутия (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2)

Пластмасов съд в стоманен, алуминиев или пластмасов барабан
(6HA1, 6HB1, 6HH1)

Композитни опаковки

алуминий, неподвижен капак (3B1)
алуминий, подвижен капак (3B2)
пластмаса, непподвижен капак (3H1)
пластмаса, подвижен капак (3H2)

стомана, неподвижен капак (3A1),
подвижен капак (3A2)

Туби

друг метал, неподвижен капак (1N1)
друг метал, подвижен капак (1N2)
пластмаса, неподвижен капак (1H1)
пластмаса, подвижен капак (1H2)

450 L
250 L
450 L
250 L
450 L
250 L
450 L
250 L

120 kg

250 L

30 kg

пластмаси (3H1, 3H2)

120 kg

забранени
250 L
забранени
250 L
забранени
250 L*
забранени

60 kg

алуминий (3B1, 3B2)
Единични опаковки

60 kg

стомана (3A1, 3A2)

Туби

твърди пластмаси (4H2)

експандирана пластмаса (4H1),

дървесно-влакнеста плоскост (4G),

възстановена дървесина (4F),

шперплат (4D),

естествена дървесина (4C1, 4C2),

120 kg

400 kg

друг метал (4N)

400 kg

400 kg

75 kg

75 kg

400 kg

75 kg

75 kg

400 kg

75 kg

алуминий (4B)

400 kg
400 kg
400 kg

75 kg
75 kg
75 kg

Опаковъчна
група II

максимален капацитет/нетна маса (виж 4.1.3.3)
Опаковъчна група I

стомана (4A)

Каси

други метали (1N1, 1N2)
пластмаси (1H1, 1H2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)

алуминий (1B1, 1B2)

стомана (1A1, 1A2)

Барабани

Външни опаковки

P001

ДЪРЖАВЕН

стомана, неподвижен капак (1A1)
стомана, подвижен капак (1A2)
алуминий, неподвижен капак (1B1)
алуминий, подвижен капак (1B2)

Барабани

10 L

Стъкло

Вътрешни
опаковки

Комбинирани опаковки

Следните опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3.

P001

4.1.4.1 Инструкции за опаковане относно използването на опаковки (с изключение на IBC и големи опаковки)

4.1.4 Списък с инструкциите за опаковане

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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4

4.1.3.9

4.1.3.8.2

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

С Т Р.
БРОЙ 75

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА)

10 kg
30 kg
40 kg
50 kg
50 kg

Външни опаковки

Единични опаковки

шперплат (4D)
дървен материал (4F)
плоскост (4G)
пластмаси (4H1)
пластмаси (4H2)
Туби
стомана (3A1, 3A2)
алуминий (3B1, 3B2)
пластмаси (3H1, 3H2)

стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал
(4C1)
естествено дърво със
стени, устойчиви на
пресяване (4C2)

шперплат (1D)
Влакна (1G)
Каси:

пластмаси (1H1, 1H2)

друг мета; (1N1, 1N2)

алуминий (1B1, 1B2)

стомана (1A1, 1A2)

Барабани

,

400 kg
400 kg
400 kg
60 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

125 kg
125 kg
75 kg
40 kg
125 kg

75 kg
75 kg
75 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
250 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

Опаковъчна група II

125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg

Опаковъчна група I

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

400 kg
400 kg
400 kg
60 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

Опаковъчна група III

Максимална нетна маса (вж. 4.1.3.3)

P002

ВЕСТНИК

389

Тези опаковки не се използват за вещества от опаковъчна група I
които могат да се втечнят по време на транспортиране (виж 4.1.3.4).
5
Тези опаковки не се използват, когато превозваните вещества
могат да станат течни по време на транспортирането (виж 4.1.3.4).

4

стомана (1A1 or 1A24)
алуминий (1B1 or 1B24)
метал, различен от стомана или алуминий (1N1 or 1N24)
пластмаси (1H1 or 1H24)
влакна (1G5)
шперплат (1D5)

Барабани

1 Тези вътрешни опаковки са
устойчиви на пресяване.
2 Тези вътрешни опаковки не
се използват, когато
превозваните вещества могат
да станат течни по време на
транспортирането.
3 Вътрешните опаковки от
хартия и влакна не се
използват за вещества от
опаковъчна група I.

Стъкло
Пластмаси1
Метал
Хартия 1, 2, 3
Влакна1, 2, 3

Вътрешни опаковки

Комбинирани опаковки

Следните опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3.

P002

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН

388

разпоредбите на глава 6.1.
PP4 За ООН 1774 опаковките трябва да отговарят на нивото на ефективност на опаковъчна група II.
PP5 За ООН 1204 опаковките трябва да бъдат конструирани така, че експлозията да не е възможна поради
повишеното вътрешно налягане. За тези вещества не се използват газови бутилки и газови цистерни.
PP10 За ООН 1791, за опаковъчна група II опаковката се вентилира.
PP31 За ООН № 1131, 1553, 1693, 1694, 1699, 1701, 2478, 2604, 2785, 3148, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188,
3398 (PG II и III), 3399 (PG II и III), 3413 и 3414, опаковките са херметически затворени.
PP33 За ООН 1308, за опаковъчни групи I и II се разрешават само комбинирани опаковки с максимално брутно
тегло 75 kg.
PP81 За ООН 1790 с повече от 60 %, но не повече от 85% флуороводород и ООН 2031 с повече от 55% азотна
киселина разрешеното използване на пластмасови варели и варели като единични опаковки е две години от
датата на тяхното производство
PP93 За ООН № 3532 и 3534 опаковките се проектират и конструират така, че да позволяват изпускането на газ или
пари, за да се предотврати натрупването на налягане, което би могло да разкъса опаковките в случай на
загуба на стабилизация.

P001
ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (ТЕЧНОСТИ ) (продължение)
P001
Специални разпоредби за опаковане:
PP1 За ООН № 1133, 1210, 1263 и 1866 и за лепила, печатарски мастила, материали, свързани с печатни
мастила, бои, материали, свързани с бои, и разтвори на смоли, които са причислени към ООН 3082, не се
изисква опаковките от метал или пластмаси за вещества от опаковъчни групи II и III в количества от 5 L или
по-малко на опаковка да отговарят на изпитванията за експлоатационни показатели по глава 6.1, когато се
транспортират:
а) в палетизирани товари, палетна кутия или устройство за единично натоварване, като отделни опаковки,
поставени или подредени и закрепени чрез ремъци, смаляване или разтягане или други подходящи
средства към палет. При морски транспорт палетизираните товари, палетните кутии или устройствата за
единично натоварване трябва да бъдат здраво опаковани и закрепени в затворени товарни
транспортни единици На ро-ро кораби единичните товари могат да се превозват в превозни средства,
различни от затворени превозни средства, при условие че са надеждно оградени до пълната височина на
превозвания товар; или
б)
като вътрешна опаковка на комбинирана опаковка с максимално нетно тегло 40 kg.
PP2 За ООН 3065 могат да се използват дървени бъчви с максимален капацитет 250 L, които не отговарят на

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

БРОЙ 75
С Т Р. 7

5

5

5

400 kg

75 kg
75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

400 kg
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Когато патроните с горивни клетки се опаковат с оборудване, те трябва да бъдат опаковани във вътрешни
опаковки или поставени във външната опаковка с уплътнителен материал или разделител(и), така че
патроните с горивни клетки да бъдат защитени от повреда, която може да бъде причинена от движението
или поставянето на съдържанието във външната опаковка.
Оборудването трябва да бъде обезопасено срещу движение в рамките на външната опаковка.
За целите на тази инструкция за опаковане „оборудване“ означава апаратура, изискваща патроните с
горивни клетки, с които е опаковано за работата си.
(3) За касети с горивни клетки, съдържащи се в оборудването: стабилни външни опаковки, които отговарят на
общите разпоредби на 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 и 4.1.3.
Голямо здраво оборудване (виж 4.1.3.8), съдържащо касети с горивни клетки, може да се транспортира
неопаковано. За касетите с горивни клетки, съдържащи се в оборудването, цялата система трябва да бъде
защитена срещу късо съединение и неволно действие.

разпоредби на 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 и 4.1.3.

P004

Разрешени са следните опаковки:
(1) За касети с горивни клетки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.6 и
4.1.3:
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Туби (3A2, 3B2, 3H2).
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II.
(2) За касети с горивни клетки, опаковани с оборудване: стабилни външни опаковки, които отговарят на общите

P004
ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ
Тази инструкция се прилага за ООН № 3473, 3476, 3477, 3478 и 3479.

Специални разпоредби за опаковане:
PP16 За ООН 2800 батериите трябва да бъдат защитени от късо съединение в опаковката.
PP17 За ООН 2037 опаковките не трябва да надвишават 55 kg нетно тегло за влакнести опаковки или 125 kg нетно
тегло за други опаковки.
PP18 За ООН 1845 опаковките се проектират и конструират така, че да позволяват изпускането на въглероден
диоксид, за да се предотврати натрупването на налягане, което би могло да разкъса опаковките.
PP19 За ООН № 1327, 1364, 1365, 1856 и 3360 се разрешава транспортиране на бали.
PP20 За ООН № 1363, 1386, 1408 и 2793 може да се използва непропусклив, устойчив на
разкъсване съд.
PP32 ООН № 2857 и 3358 могат да бъдат транспортирани неопаковани, в щайги или в подходящи
допълнителни опаковки.
PP90 За ООН 3506 се използват запечатани вътрешни обвивки или торби със силно непропусклив и устойчив на
пробиване материал за живак, които ще предотвратят изпускането на веществото от опаковката,
независимо от местоположението на опаковката.
PP91 За ООН 1044 големи пожарогасители могат също да бъдат транспортирани неопаковани, при условие че са
изпълненни изискванията на 4.1.3.8.1.1 до 4.1.3.8.1.5, клапаните са защитени чрез един от методите в
съответствие с 4.1.6.1.8.1 до 4.1.6.1.8.4 и друго оборудване, монтирано на пожарогасителя, е защитено, за да
се предотврати случайно активиране. За целите на тази специална разпоредба за опаковане „големи
пожарогасители“ означава пожарогасителите, описани в точки от .3 до .5 от специална разпоредба 225 от
глава 3.3.
PP91 За ООН № 1408 и 2793, гъвкавите, влакнестите или дървените опаковки трябва да са непропускливи и
водоустойчиви или да са с непропусклив или водоустойчив слой.

ВЕСТНИК
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Специални разпоредби за опаковане:
PP7 За ООН 2000 целулоидът може да бъде транспортиран разопакован върху палети, увит в пластмасово фолио и обезопасен
с подходящи средства, като например стоманени ленти, като единична стока в затворени товарни транспортни единици.
Всеки палет не трябва да надвишава 1000 kg.
PP8 За ООН 2002 опаковките трябва да бъдат конструирани така, че експлозията да не е възможна поради повишеното
вътрешно налягане. За тези вещества не се използват газови бутилки и газови цистерни.
PP9 За ООН № 3175, 3243 и 3244 опаковките трябва да съответстват на проектен тип, който е преминал изпитване за
херметичност при ниво на ефективност на опаковъчна група II. За ООН 3175 изпитването за херметичност не се изисква,
когато течностите са напълно абсорбирани в твърд материал, съдържащ се в запечатани торби.
PP11 За ООН 1309, опаковъчна група III и ООН 1362, са разрешени торби 5H1, 5L1 и 5M1, ако са опаковани в пластмасови торби
и с разтегателни или свиващи се филми на палети.
PP12 За ООН № 1361, 2213 и 3077, са разрешени торби 5H1, 5L1 и 5M1, когато се транспортират в затворени товарни
транспортни единици.
PP13 За изделия, класифицирани в ООН 2870, се разрешават само комбинирани опаковки, отговарящи на нивото на
ефективност на опаковъчна група I.
PP14 За ООН № 2211, 2698 и 3314 не се изисква опаковките да отговарят на изпитванията за експлоатационни характеристики в
глава 6.1.
PP15 За ООН № 1324 и 2623 опаковките трябва да отговарят на нивото на ефективност на опаковъчна група III.
PP20 За ООН 2217 може да се използва всеки съд, устойчив на пресяване и разкъсване.
PP30 За ООН 2471 не се разрешават вътрешни опаковки от хартия или влакна.
PP31 За ООН № 1362, 1463, 1565, 1575, 1626, 1680, 1689, 1698, 1868, 1889, 1932, 2471, 2545, 2546, 2881, 3048,
3088, 3170, 3174, 3181, 3182, 3189, 3190, 3205, 3206, 3341, 3342, 3448, 3449 и 3450 опаковките се запечатват
херметически.
PP34 За торби на ООН 2969 (цели зърна), торби 5H1, 5L1 и 5M1 са разрешени.
PP37 За ООН № 2590 и 2212 са разрешени торби 5M1. Всички торби от всякакъв вид се транспортират в затворени товарни
транспортни единици или се поставят в затворени твърди допълнителни опаковки.
PP38 За ООН 1309 торбите са разрешени само в затворени товарни единици или като единични товари.
PP84 За ООН 1057 се използват твърди външни опаковки, отговарящи на нивото на ефективност на опаковъчна група II.
Опаковките се проектират и конструират така, че да се предотврати движение, неволно запалване на устройствата или
неволно изпускане на запалими газове или течности.
PP85 За ООН № 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 и 3487 не се допускат торби.
PP92 За ООН № 3531 и 3533 опаковките се проектират и конструират така, че да позволяват изпускането на газ или пари, за да
се предотврати натрупването на налягане, което би могло да разкъса опаковките в случай на загуба на стабилизация.
PP100 За ООН № 1309 1323, 1333, 1376, 1435, 1449, 1457, 1472, 1476, 1483, 1509, 1516, 1567, 3186, 1869, 2210,
2858, 2878, 2968, 3089, 3096 и 3125, гъвкавите, влакнестите или дървените опаковки трябва да са непропускливи и
водоустойчиви или да са с непропусклив или водоустойчив слой.

Съдове под налягане, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6.

400 kg

75 kg

50 kg

400 kg

400 kg
50 kg

400 kg

400 kg

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

400 kg

Не се разрешава

Не се разрешава

Не се разрешава

Не се разрешава

Не се разрешава

Не се разрешава

400 kg

400 kg

400 kg

Не се разрешава

400 kg

400 kg

Не се разрешава
400 kg

400 kg

Не се разрешава
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Тези опаковки не се използват за вещества от опаковъчна група I,
които могат да се втечнят по време на транспортиране (виж 4.1.3.4).
5
Тези опаковки не се използват, когато превозваните вещества могат
да станат течни по време на транспортирането (виж 4.1.3.4).

Пластмасов съд в стоманен, алуминиев, шперплатов,
5
влакнест или пластмасов барабан (6HA1, 6HB1, 6HG1 ,
5
6HD1 или 6HH1)
Пластмасов съд в стоманена или алуминиева щайга или
кутия, дървена кутия, шперплатова кутия, кутия от
дървесни влакна или кутия от плътна пластмаса (6HA2,
6HB2, 6HC, 6HD25, 6HG25 или 6HH2)
Съд от стъкло в стоманен, алуминиев, шперплатов
5
барабан или барабан от влакна (6PA1, 6PB1, 6PD1 или
5
6PG1 ) или в стоманена, алуминиева, дървена или
влакнеста кутия, или в кош за плетене (6PA2,
5
5
6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2 ) или в твърдо или
разширено състояние

Композитни опаковки

Торби
торби (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)5

възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)5
твърди пластмаси (4H2)5

естествена дървесина (4C1)
5
естествена дървесина с преградни стени (4C2)
5
шперплат (4D)

друг метал (4N)

Каси:
5
стомана (4A)
5
алуминий (4B)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Опасните товари се поставят в подходящи външни опаковки. Опаковките трябва да отговарят на изискванията на
4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 и 4.1.3 и да бъдат проектирани така, че да отговарят на конструктивните изисквания на
6.1.4. Използват се външни опаковки, изработени от подходящ материал, с достатъчна здравина и конструкция по
отношение на капацитета на опаковката и предназначението ѝ. Когато тази инструкция за опаковане се използва за
транспортиране на артикули или вътрешни опаковки на комбинирани опаковки, опаковката трябва да бъде
проектирана и изработена така, че да се предотврати неволно изхвърляне на артикули при нормални условия на
транспортиране.

P003
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P002
ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА) (продължение)
P002
Следните опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3.
Единични опаковки (продължение)
Максимална нетна маса (виж 4.1.3.3)
Опаковъчна група Опаковъчна група Опаковъчна група
Туби
стомана (3A1 или 3A24)
120 kg
120 kg
120 kg
алуминий (3B1 или 3B24)
120 kg
120 kg
120 kg
пластмаси (3H1 или 3H24)
120 kg
120 kg
120 kg

С Т Р.
БРОЙ 75

■

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P005

4

(4)

(3)

400 kg
400 kg
400 kg

възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
твърди пластмаси (4H2)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

250 L

P099

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P101

■

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P110(а)

Междинни опаковки

Съдове от
пластмаса
дърво

Торби
пластмаса
текстил, покрит с каучук или
гумена обшивка
текстил, гумиран

Външни опаковки
Барабани
стомана (1A1, 1A2)
метал, различен от стомана или
алуминий
(1N1, 1N2)
пластмаси (1H1, 1H2)
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Допълнителни разпоредби:
1 Междинните опаковки се пълнят с водонаситен материал, като антифризен разтвор или мокра възглавница.
2 Външните опаковки се пълнят с водонаситен материал, като антифризен разтвор или навлажнена
възглавница. Външните опаковки се конструират и запечатват, за да се предотврати изпаряването на
мокрещия разтвор, с изключение на ООН 0224, когато се транспортират сухи.

Приемници
дърво

Торби
пластмаса
текстил, покрит с каучук или
гумена обшивка
текстил, гумиран
текстил

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P110(а)

* Отличителен знак на държавата на регистрация, използван за моторни превозни средства и ремаркета в международното пътно
движение, напр. в съответствие с Женевската конвенция за движението по пътищата от 1949 г. или Виенската конвенция за движението
по пътищата от 1968 г.

превозни средства в международния автомобилен трафик* на страната, за която се отнасят актовете на органа, се
отбелязва върху превозните
документи, както следва:
„Опаковка, одобрена от компетентния орган на ...“

ᇞ Могат да се използват само опаковки, които са одобрени от компетентния орган . Отличителният знак, използван за

P101

Могат да се използват само опаковки, които са одобрени за тези стоки от компетентния орган (виж 4.1.3.7). Копие
от одобрението на компетентния орган придружава всяка пратка или транспортният документ включва указание, че
опаковката е била одобрена от компетентния орган.

P099

Стоманени съдове под налягане
при условие, че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6.

60 L

450 L

максимален капацитет (виж 4.1.3.3)

400 kg

60 kg

400 kg

естествена дървесина (4C1, 4C2)
шперплат (4D),

експандирана пластмаса (4H1)

400 kg

стомана (4А)

ВЕСТНИК
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400 kg

Влакна (1G)

ДЪРЖАВЕН

еквивалентно на предвиденото в глава 6.1. Изделията могат да бъдат транспортирани неопаковани или на
палети, когато опасните товари имат равностойна защита от изделието, в което се съдържат.
В допълнение, следните условия трябва да бъдат изпълнени:
а) Съдовете в изделия, съдържащи течности или твърди вещества, се изграждат от подходящи
материали и се закрепват в изделието по такъв начин, че при нормални условия на транспортиране
да не могат да се счупят, пробият или да изтекат съдържанието им в самото изделие или външната
опаковка;
(b) Съдовете, съдържащи течности със запушалки, трябва да бъдат снабдени с правилно ориентирани
приспособления за затваряне. Съдовете освен това трябва да съответстват на изискванията за
вътрешно изпитване за налягане от 6.1.5.5;
(c) Съдовете, които могат лесно да се счупят или пробият, като тези, изработени от стъкло, порцелан или
каменина, или от определени пластмасови материали, трябва да бъдат правилно закрепени. Изтичането
на съдържанието не трябва да нарушава съществено защитните свойства на изделието или на външната
опаковка;
(d) Съдовете в изделия, съдържащи газове, трябва да отговарят на изискванията на раздел 4.1.6 и глава 6.2,
според случая, или да са в състояние да осигурят ниво на защита, еквивалентно на това на инструкциите
за опаковане Р200.
или P208;
(e) Когато в изделието няма съд, то той напълно обгражда опасните вещества и предотвратява тяхното
освобождаване при нормални условия на транспортиране.
Артикулите се опаковат, за да се предотврати движение и неволното действие при нормални условия на
транспортиране.

400 kg

шперплат (1D)

пластмасов съд в стоманени варели (6HA1)

стоманен, неподвижен капак (3A1)
Композитни опаковки

4

400 kg
400 kg

Каси:

P010

Максимална нетна маса (виж 4.1.3.3)

пластмаса (1H1, 1H2)

Външни опаковки
стомана (1A1, 1A2)

Единични опаковки
стоманен, неподвижен капак (1A1)
Туби

Барабани

стомана 40 L

Барабани

Комбинирани опаковки
Вътрешни опаковки
Стъкло 1 L

P006

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Тази инструкция се прилага за ООН № 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 и 3548.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

При условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3. се разрешават следните опаковки.

P010

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

(1) Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Туби (3A2, 3B2, 3H2).
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на
опаковъчна група II.
(2) В допълнение, за здрави изделия се разрешават следните опаковки:
Стабилни външни опаковки, изработени от подходящ материал и с достатъчна здравина и конструкция по
отношение на капацитета на опаковката и предназначението ѝ. Опаковките трябва да отговарят на
изискванията на 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.8. и 4.1.3, за да се постигне ниво на защита, което е най-малко

P006

Допълнително изискване:
Други опасни товари (напр. батерии, пожарогасители, акумулатори на сгъстен газ или предпазни устройства),
необходими за функционирането или безопасната работа на двигателя или машината, трябва да бъдат надеждно
монтирани в двигателя или машината.

Ако двигателят или машината са конструирани и проектирани така, че средствата за задържане, съдържащи
опасните товари, осигуряват адекватна защита, не се изисква външна опаковка.
В противен случай опасните товари в двигателите или машините се опаковат във външни опаковки, изработени от
подходящ материал, с достатъчна здравина и конструкция по отношение на капацитета на опаковане и
предназначението му и отговарящи на приложимите изисквания на 4.1.1.1, или се фиксират по такъв начин, че да не
се разхлабват при нормални условия на транспортиране, например в люлки, щайги или други приспособления за
боравене.
Освен това начинът, по който се съхраняват средствата за задържане в двигателя или машината, е такъв, че при
нормални условия на транспортиране да се предотврати повреда на средствата за задържане, съдържащи
опасните товари; и в случай на повреда на средствата за задържане, съдържащи течни опасни товари, да не е
възможно изтичане на опасни товари от двигателя или машината (за удовлетворяване на това изискване може да
се използва непропусклив слой).
Средствата за задържане, съдържащи опасни товари, се инсталират, обезопасяват или омекотяват така, че да се
предотврати счупването или изтичането им и да се контролира движението им в двигателя или машината при
нормални условия на транспортиране. Уплътнителният материал не трябва да реагира опасно със съдържанието на
средствата за ограничаване. Изтичането на съдържанието не трябва да нарушава съществено защитните свойства
на материала за омекотяване.

Тази инструкция се прилага за ООН № 3528, 3529 и 3530.

P005

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

БРОЙ 75
С Т Р. 9

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P110(b)

Междинни опаковки

Разделяне на дяловете
метал дърво пластмаси
дървесно-влакнеста
плоскост

Външни опаковки
Каси:
естествена дървесина, пропусклива
стена (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P111

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествена дървесина, обикновена
(4C1)
естествена дървесина,
непропусклива (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
плоскости от дървесни влакна (4G)
пластмаси, експандирани (4H1)
пластмаси, твърди (4H2)

4

4

Вътрешни опаковки

Междинни опаковки

Съдове
метал
пластмаси
дърво

Торби
пластмаса
текстил, пластмасово покритие
или облицовка

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
Естествена дървесина,
обикновена (4C1)
естествена дървесина, непропусклива
(4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, експандирани (4H1)
пластмаси, твърди (4H2)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ
(Твърди, сухи вещества, различни от тези на прах 1.1D)

P112(b)

Междинни опаковки
Торби
(само за ООН 0150)
пластмаса
текстил, пластмасово покритие
или облицовка

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2) друг
метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B) друг
метал (4N)
Естествена дървесина,
обикновена (4C1) естествена
дървесина, непропусклива (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
плоскости от дървесни влакна (4G)
пластмаси, експандирани (4H1)
пластмаси, твърди (4H2)

Торби
тъкана пластмаса, устойчива на пресяване
(5H2)
тъкана пластмаса, водоустойчива (5H3)
пластмаси, фолио (5H4)
текстил, непропусклив (5L2)
текстил, водоустойчив (5L3)
хартия, многостенна, водоустойчива (5M2)
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Специални разпоредби за опаковане:
PP26 За ООН № 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 и 0386 опаковките не съдържат олово.
PP46 За ООН 0209 се препоръчват торби, непропускащи (5H2) TNT на люспи или на уплътнен прах в сухо състояние и
максимална нетна маса 30 kg.
PP47 За ООН 0222 не се изискват вътрешни опаковки, когато външната опаковка е торба.

Торби
хартия, крафт
хартия, многостенна,
водоустойчива пластмаса
текстил
текстил, гумирани
тъкани пластмаси

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P112(b)

Специални разпоредби за опаковане:
PP26 За ООН № 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 и 0394 опаковките не съдържат олово.
PP45 За ООН № 0072 и 0226 не се изискват междинни опаковки.

Допълнителна разпоредба:
Междинни опаковки не се изискват, ако като външна опаковка се използват непропускливи барабани със сменяеми
капаци.

Съдове
метал
пластмаси
дърво

Торби
хартия, многостенна,
водоустойчива пластмаса
текстил
текстил, гумирани
тъкани пластмаси

ВЕСТНИК

394

Специални разпоредби за опаковане:
PP43 За ООН 0159 не се изискват вътрешни опаковки, когато метал (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2) или пластмаса
(1H1 или 1H2) варелите се използват като външни опаковки.

Приемници
дърво

Не е необходимо

Междинни опаковки

P112(a)

ДЪРЖАВЕН

Чаршафи
пластмаса
текстил, гумиран

Торби
хартия,
водонепропусклива
пластмаса
текстил, гумиран

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ
(Твърди влажни вещества, 1.1D)

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P112(a)

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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P111

Специални разпоредби за опаковане:
PP42 За ООН № 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 и 0224 трябва да бъдат изпълнени следните условия:
.1 вътрешните опаковки не съдържат повече от 50 g взривно вещество (количество, съответстващо на
сухото вещество);
.2 отделенията между разделителните прегради не съдържат повече от една вътрешна опаковка, здраво
закрепена; и
.3 външната опаковка може да бъде разделена на максимум 25 отделения.

Торби
каучук, проводими
пластмаси,
проводим

Приемници
метал дърво
каучук, проводими
пластмаси,
проводим

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P110(b)

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

С Т Р.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ
(Твърди, сухи вещества, различни от тези на прах 1.1D)

P112(c)

Съдове
метал
пластмаси
дърво

Торби
хартия, многостенна,
водоустойчива с вътрешна
облицовка
пластмаса

Междинни опаковки

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
Естествена дървесина,
обикновена (4C1)
естествена дървесина,
непропусклива (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

P113

Не е необходимо

Междинни опаковки

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1,
1N2) шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

пластмаси, твърди (4H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D) от възстнановен
дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)

4

4

P114(a)

Вътрешни опаковки

Междинни опаковки

Разделяне на дяловете
дърво

Съдове
метал
пластмаси

Торби
пластмаса
текстил, пластмасово покритие или
облицовка

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)

Каси
стомана (4А)
метал, различен от стомана или
алуминий (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал
(4F)
дървесно-влакнеста плоскост
(4G)
пластмаси, твърди (4H2)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P114(b ) (Твърди сухи вещества)

Не е необходимо

Междинни опаковки

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D) възстнановен дървен
материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
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Специални разпоредби за опаковане:
PP26 За ООН № 0077, 0132, 0234, 0235 и 0236 опаковките не съдържат олово.
PP48 За ООН № 0508 и 0509 не се използват метални опаковки. Опаковките от друг материал с малко количество
метал, например метални запушалки или други метални принадлежности, като посочените в 6.1.4, не се
считат за метални опаковки.
PP50 За ООН № 0160, 0161 и 0508 не са необходими вътрешни опаковки, когато варелите се използват като
външна опаковка.
PP52 За ООН № 0160 и 0161, когато метални варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2) се използват като външна
опаковка, металните опаковки трябва да бъдат конструирани така, че да се предотврати рискът от експлозия
поради повишаване на вътрешното налягане от вътрешни или външни причини.

Съдове
влакнест метал
хартиена пластмаса
тъкана пластмаса,
непропусклива
дървесина

Торби
хартия,
крафт
пластмаса
текстил, непропусклив
тъкана пластмаса, непропусклив

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P114(b)

Допълнителна разпоредба:
Междинни опаковки не се изискват, ако като външна опаковка се използват непропускливи барабани със сменяеми
капаци.
Специални разпоредби за опаковане:
PP26 За ООН № 0077, 0132, 0234, 0235 и 0236 опаковките не съдържат олово.
PP43 За ООН 0342 не се изискват вътрешни опаковки, когато метал (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2) или пластмаса
(1H1 или 1H2) варелите се използват като външни опаковки.

Съдове
метал
пластмаси
дърво

Торби
пластмаса
текстил
тъкани пластмаси

ВЕСТНИК

396

Специални разпоредби за опаковане:
PP49 За ООН № 0094 и 0305 не повече от 50 g вещество се опаковат във вътрешна опаковка. PP50 За
ООН 0027 вътрешните опаковки не са необходими, когато варелите се използват като външна опаковка.
PP51 За ООН 0028 хартиени крафт листове или восъчни хартии могат да се използват като вътрешни
опаковки.

Допълнителна разпоредба:
Опаковката е непропусклива.

Съдове
дървесни
влакна
метал
пластмаси
дърво

Хартиени торби
текстил, гумиран

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ
(Твърди влажни вещества)

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P114(a)

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН

P113

Специални разпоредби за опаковане:
PP26 За ООН № 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 и 0386 опаковките не съдържат олово.
PP46 За ООН 0209 се препоръчват торби, непропускащи (5H2) TNT на люспи или на уплътнен прах в сухо
състояние и максимална нетна маса 30 kg.
PP48 За ООН 0504 не се използват метални опаковки. Опаковките от друг материал с малко количество метал,
например метални запушалки или други метални принадлежности, като посочените в 6.1.4, не се считат за
метални опаковки.

Допълнителни разпоредби:
1 Вътрешни опаковки не се изискват, ако варелите се използват като външна опаковка.
2 Опаковката е непропусклива.

Съдове
дървесни
влакна
метал
пластмаси
дърво

Торби
хартия, многостенна,
водоустойчива пластмаса
тъкани пластмаси

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P112(c)

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P115

Междинни опаковки

Приемници
дърво

Барабани
метал

Торби
пластмаси в метални съдове

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстановен дървен материал (4F)

4

4

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P116

Не е необходимо

Междинни опаковки

Външни опаковки

Туби
стомана (3A1, 3A2)
пластмаси (3H1, 3H2)

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
други метални (1N1, 1N2)
влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)
шперплат (1D)

пластмаси, твърди (4H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B) друг
метал (4N)
естествен дървен материал, обикновен
(4C1)
естествена дървесина, непропускливи
стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)

Торби
тъкани пластмаси (5H1, 5H2, 5H3)
хартия, многостенна, водоустойчива
(5M2)
пластмаси, фолио (5H4)
текстил, непропусклив (5L2)
текстил, водоустойчив (5L3)

ВЕСТНИК

399

Специални разпоредби за опаковане:
PP61 За ООН № 0082, 0241, 0331 и 0332 не се изискват вътрешни опаковки, ако като външна опаковка се използват
непропускливи варели с подвижни глави
PP62 За ООН № 0082, 0241, 0331 и 0332 не се изискват вътрешни опаковки, когато експлозивът се съдържа в материал,
непропусклива за течности.
PP63 За ООН 0081 не се изискват вътрешни опаковки, когато се съдържат в твърда пластмаса, която е
непропусклива за азотни естери.
PP64 За ООН 0331 не се изискват вътрешни опаковки, когато като външни опаковки се използват торби (5H2, 5H3 или 5H4).
PP65 [Премахнат]
PP66 За ООН 0081 торбите не се използват като външни опаковки.

Чаршафи
хартия,
водоустойчива,
восъчна
пластмаса

Приемници
дървесно-влакнеста
плоскост, водоустойчив
метал
пластмаса
дървен материал, непропусклив

Торби
хартия, водо- и
маслонепропускливи
пластмаси
текстил, пластмасово
покритие или тъкана
пластмаса, непропусклив

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.
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Специални разпоредби за опаковане:
PP45 За ООН 0144 не се изискват междинни опаковки.
PP53 За ООН № 0075, 0143, 0495 и 0497, когато касите се използват като външна опаковка, вътрешните опаковки
трябва да имат залепени капачки на винт и да са с вместимост не повече от 5 L. Вътрешните опаковки трябва
да бъдат обградени с незапалими абсорбиращи уплътняващи материали. Количеството абсорбиращ
уплътняващ материал трябва да бъде достатъчно, за да абсорбира течното съдържание. Металните съдове
се уплътняват един спрямо друг. Нетната маса на горивото е ограничена до 30 kg за всяка опаковка, когато
външните опаковки са кутии.
PP54 За ООН № 0075, 0143, 0495 и 0497, когато варелите се използват като външна опаковка и когато междинните
опаковки са варели, те трябва да бъдат обградени с незапалим уплътнителен материал в количество,
достатъчно да абсорбира течното съдържание. Вместо вътрешни и междинни опаковки може да се използва
композитна опаковка, състояща се от пластмасов съд в метален варел. Нетният обем на витлото във всяка
опаковка не трябва да надвишава 120 L.
PP55 За ООН 0144 се вмъква абсорбиращ уплътняващ материал.
PP56 За ООН 0144 металните съдове могат да се използват като вътрешни опаковки.
PP57 За ООН № 0075, 0143, 0495 и 0497 торбите се използват като междинни опаковки, когато касите се използват
като външни опаковки.
PP58 За ООН № 0075, 0143, 0495 и 0497 варелите се използват като междинни опаковки, когато варелите се
използват като външни опаковки.
PP59 За ООН 0144 като външни опаковки могат да се използват каси от дървесно-влакнеста плоскост (4G).
PP60 За ООН 0144 не се използват алуминиеви варели (1B1 или 1B2) и метали, различни от стомана или алуминий,
варели (1N1 или 1N2).

Съдове
пластмаса
дърво

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P130

Не е необходимо

Не е необходимо

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал, обикновен
(4C1)
естествена дървесина, непропускливи
стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, експандирани (4H1)
пластмаси, твърди (4H2)

P131

Не е необходимо

Междинни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

Външни опаковки

400

4

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ
опаковки)

Не е необходимо

Междинни опаковки

Външни опаковки

P132(b ) (Изделия без затворени

стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен
материал (4F)
дървесно-влакнеста
плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

Каси

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Не е необходимо

Междинни опаковки

Външни опаковки

P133

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина, непропускливи
стени (4C2)
шперплат (4D) възстнановен дървен
материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

Междинни опаковки
Съдове
дървесни
влакна
метал
пластмаси
дърво

Външни опаковки
Каси
стомана (4A) алуминий
(4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал, обикновен (4C1)
естествена дървесина, непропускливи стени
(4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

401

PP69 За ООН № 0043, 0212, 0225, 0268 и 0306 скарите не се използват като вътрешни опаковки.

Специални разпоредби за опаковане:

Допълнителна разпоредба:
Съдовете се изискват само като междинни опаковки, когато вътрешните опаковки са скари.

Скари, снабдени с разделителни
прегради
дървесина от
пластмасови
дървесни влакна

Съдове
дървесни влакна
метал пластмаси
дърво

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и специалните
разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P133

Листове
хартия
пластмаса

пластмаси дърво

Съдове
дървесни влакна
метал

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P132(b)

Не е необходимо

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P132 (а)

ВЕСТНИК

Специални разпоредби за опаковане:
PP68 За ООН № 0029, 0267 и 0455 торбите и макарите не се използват като вътрешни опаковки.

Барабани

Съдове
дървесни влакна
метал
пластмаси дърво

Хартиени торби

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

4

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

(изделия, състоящи се от затворени метални, пластмасови или влакнести обвивки, които съдържат
детониращ експлозив или състоящи се от взривни вещества, свързани с пластмаси)

P132 (а)
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ДЪРЖАВЕН

P131

Специални разпоредби за опаковане:
PP67 Следното се прилага за ООН № 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048,
0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281,
0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412,
0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 and 0510: Големи и здрави взривни вещества, които
обикновено са предназначени за военна употреба, без средствата за тяхното стартиране или с начините за тяхното
стартиране, съдържащи
най-малко два ефективни защитни елемента, могат да бъдат транспортирани неопаковани. Когато тези изделия имат
заряди за задвижване или са самоходни, техните запалителни системи трябва да бъдат защитени срещу стимули,
срещани при нормални условия на транспортиране. Отрицателният резултат от Серия изпитвания 4 на неопаковано
изделие показва, че изделието може да се разглежда за транспортиране непакетирано. Такива неопаковани артикули
могат да бъдат прикрепени към люлки или поставени в щайги или други подходящи приспособления за
манипулиране.

Междинни опаковки

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.
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P134

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Не е необходимо

Междинни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

P135

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, експандирани (4H1)
пластмаси, твърди (4H2)

Външни опаковки

402

Не е необходимо

Междинни опаковки

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина, непропускливи
стени (4C2)
шперплат (4D) от възстнановен
дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, експандирани (4H1)
пластмаси, твърди (4H2)

4

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P136

Разделителни прегради във
външните опаковки

Каси
влакна
пластмаси
дървесина

Торби
пластмаса
текстил

Вътрешни опаковки

403

Не е необходимо

Междинни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

Външни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.
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ДЪРЖАВЕН

Листове
хартия
пластмаса

Съдове
дървесни влакна
метал
пластмаси
дърво

Хартиени торби

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P135

Тръби
плоскост от дървесни фибри

Чаршафи
дървесно-влакнеста плоскост,
гофрирана

Съдове
дървесно-влакнеста плоскост
метал
пластмаси
дърво

Торби
Водоустойчиви

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P134

С Т Р. 1 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 75

4

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P137

Не е необходимо

Междинни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

Външни опаковки

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P138

Не е необходимо

Междинни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

P139

Вътрешни опаковки
Не е необходимо

Междинни опаковки

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P140

Не е необходимо

Междинни опаковки

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

405

Специални разпоредби за опаковане:
PP73 За ООН 0105 не се изискват вътрешни опаковки, ако краищата са запечатани.
PP74 За ООН 0101 опаковката е непропусклива, освен когато предпазителят е покрит с хартиена тръба и двата края
на тръбата са покрити с подвижни капачки.
PP75 За ООН 0101 не се използват стоманени, алуминиеви или други метални кутии или варели.

Приемници
дърво

Чаршафи
хартия,
крафт
пластмаса

Барабани

Торби
пластмаса

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P140

Специални разпоредби за опаковане:
PP71 За ООН № 0065, 0102, 0104, 0289 и 0290 краищата на детониращия шнур се запечатват; например с тапа,
здраво закрепена, така че експлозивът да не може да излезе. Краищата на гъвкавия детониращ шнур трябва
да бъдат здраво закрепени.
PP72 За ООН № 0065 и 0289 не се изискват вътрешни опаковки, когато са на рулони.

Листове
хартия
пластмаса

Барабани

Съдове
дървесно-влакнеста плоскост
метал
пластмаси
дърво

Торби
пластмаса

4
ВЕСТНИК
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Външни опаковки
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

Каси

Допълнителна разпоредба:
Ако краищата на изделията са запечатани, не са необходими вътрешни опаковки.

Торби
пластмаса

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P139

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P138

Специални разпоредби за опаковане:
PP70 За ООН № 0059, 0439, 0440 и 0441, когато формованите заряди са опаковани поотделно, коничната кухина е
обърната надолу и опаковката се маркира в съответствие с 5.2.1.7.1. Когато формованите заряди са
опаковани по двойки, коничните кухини трябва да са обърнати навътре, за да се сведе до минимум ефектът
на отделяне в случай на случайно иницииране.

Разделителни прегради във
външните опаковки

Тръби
влакна
метал
пластмаса

Каси
влакна
дървесина

Торби
пластмаса

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P137
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С Т Р. 1 5

P141

Вътрешни опаковки

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Не е необходимо

Междинни опаковки

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

P142

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

Скари, снабдени с разделителни
прегради
пластмаса

Чаршафи
хартия

Съдове от
дървесни влакна
метал
пластмаси
дърво

Хартиени
торби

Вътрешни опаковки

406

Не е необходимо

Междинни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси от стомана
(4A) алуминий
(4B) друг метал
(4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

Външни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P142

Разделителни прегради във
външните опаковки

Скари, снабдени с разделителни
прегради
пласмаси
дървесина

пластмаси
дърво

Съдове
дървесно-влакнеста плоскост
метал

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P143

Не е необходимо

Междинни опаковки

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествен дървен материал,
обикновен (4C1)
естествена дървесина,
непропускливи стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
пластмаси, твърди (4H2)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P144

Не е необходимо

Междинни опаковки

Външни опаковки

Барабани
стомана (1A1, 1A2) алуминий
(1B1, 1B2) други метали (1N1,
1N2) пластмаси (1H1, 1H2)

Каси
стомана (4A) алуминий (4B) друг
метал (4N)
естествена дървесина,
обикновено с метална обшивка
(4C1)
шперплат (4D) с метална
подложка възстановен дървен
материал с метален слой (4F)
пластмаси, експандирани (4H1)
пластмаси, твърди (4H2)

4
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Специални разпоредби за опаковане:
PP77 За ООН № 0248 и 0249 опаковките са защитени срещу проникване на вода. Когато се транспортират
непакетирани водоактивиращи приспособления, те трябва да бъдат снабдени с най-малко две независими
защитни елементи, които предотвратяват навлизането на вода.

Разделителни прегради във
външните опаковки

пластмаси
дърво

Съдове
дървесни влакна
метал

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P144

Специални разпоредби за опаковане:
PP76 За ООН № 0271, 0272, 0415 и 0491, когато се използват метални опаковки, металните опаковки се
конструират така, че да се предотврати рискът от експлозия поради повишаване на вътрешното
налягане от вътрешни или външни причини.

Допълнителна разпоредба:
Вместо горните вътрешни и външни опаковки могат да се използват композитни опаковки (6HH2) (пластмасов съд с
външна твърда каса).

Скари, снабдени с разделителни
прегради
пласмаси
дървесина

Съдове
дървесно-влакнеста плоскост
метал
пластмаси
дърво

Торби
хартия, крафт
пластмаса
текстил
текстил, гумиран

Вътрешни опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.

P143

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН

4

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.1, 4.1.3 и
специалните разпоредби за опаковане от 4.1.5.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P200

P × MM × 10
h
R × 338

408

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (продължение)

P200

Газови бутилки – връзки от бутилки за сгъстени и втечнени газове (с изключение на ацетилен) проверка по време на пълненето
Газови бутилки – връзки от ацетиленови бутилки – условия на пълнене и проверка на пълненето

ISO 11755:2005
ISO 13088:2011

409

Изисквания за токсични вещества с LC 50, по-малък или равен на 200 ml/m3 (ppm)
k: Изходите на клапаните трябва да бъдат снабдени с херметични запушалки или капачки с резба, съответстваща на
тази на изходите на клапаните.
Всяка бутилка в пакет трябва да бъде снабдена с отделен клапан, който трябва да бъде затворен по време на
транспортирането. След напълването колекторът се евакуира, продухва и запушва.
Компресираните пакети, съдържащи флуор по ООН 1045, могат да бъдат изработени с изолиращи клапани на
групи цилиндри, които не надвишават общия капацитет на водата от 150 литра, вместо изолиращите клапани на
всеки цилиндър.
Бутилките и отделните бутилки в сноп трябва да имат изпитвателно налягане, по-голямо или равно на 200 bar и
минимална дебелина на стената 3,5 mm за алуминиева сплав или 2 mm за стомана. Отделните бутилки, които не
отговарят на това изискване, се транспортират в твърда външна опаковка, която осигурява адекватна защита на
бутилката и нейните принадлежности и отговаря на изискванията на опаковъчна група I. Барабаните под налягане
трябва да имат минимална дебелина на стената, определена от компетентния орган.
Съдовете под налягане не трябва да са оборудвани с устройство за понижаване на налягането.
Бутилките и отделните бутилки в сноп трябва да бъдат ограничени до максимална водна вместимост от 85 L.
Всеки клапан трябва да може да издържа на изпитвателното налягане на съда под налягане и да бъде свързан
директно към съда под налягане чрез конци или по друг начин, който отговаря на изискванията на ISO 10692 2:2001.

(5) Специални разпоредби за опаковане:
Съвместимост на материалите
a: Не се използват съдове под налягане от алуминиева сплав.
в: Не се използват медни клапани.
c: Металните части, които влизат в контакт със съдържанието, не трябва да съдържат повече от 65% мед.
d: Когато се използват стоманени съдове под налягане, се използват само тези, които носят маркировката "H" в
съответствие с 6.2.2.7.4, буква (p). са разрешени.

Газови бутилки – бутилки за сгъстени и втечнени газове (с изключение на ацетилен) проверка по време на пълненето

Газови бутилки – Ацетиленови бутилки – Условия на пълнене и проверка на пълненето

ISO 11372:2011

ISO 24431:2006

Газови бутилки – заварени стоманени бутилки за многократнa опотреба за втечнен
нефтен газ (ВНГ)-процедури за проверка преди, по време и след пълненето.

ISO 10691:2004

Ако разтворимостта на сгъстения газ в течната фаза не е известна за изчислението, изпитвателното налягане
може да се изчисли, без да се взема предвид разтворимостта на газа (подточка vi).
(4) Пълненето на съдове под налягане се извършва от квалифициран персонал, като се използват подходящо
оборудване и процедури.
Процедурите следва да включват проверки на:
– съответствието на съдовете и принадлежностите с разпоредбите на този Кодекс;
– тяхната съвместимост с продукта за транспортиране;
– липса на повреди, които биха могли да засегнат безопасността;
– съответствие със степента или налягането на пълнене, според случая;
– маркировки и идентификация.
Тези изисквания се считат за изпълнени, ако се прилагат следните стандарти:

Изпитвателното налягане на резервоара за налягане не трябва да бъде по-ниско от изчисленото общо налягане
минус 100 kPa (1bar).

iv) изчисляване на налягането на парите на втечнения газ при 65 ° C;
v) общото налягане е сумата от налягането на парите на втечнения газ и частичното налягане на сгъстения газ
при 65 ° C;
vi) отчитане на разтворимостта на сгъстения газ при 65 ° C в течната фаза.

(e) За втечнени газове, заредени със сгъстени газове, и двата компонента – втечненият газ и сгъстеният газтрябва да бъдат взети предвид при изчисляването на вътрешното налягане в съда под налягане.
Максималната маса на съдържанието на литър водна вместимост не трябва да надвишава 0,95 пъти плътността на
течната фаза при 50 ° C; освен това течната фаза не трябва да пълни напълно съда под налягане при температура
до 60 ° C.
При пълнене вътрешното налягане при 65 ° C не трябва да надвишава изпитвателното налягане на съдовете
под налягане. Вземат се предвид налягането на парите и обемното разширение на всички вещества в
съдовете под налягане. Когато липсват експериментални данни, се извършват следните стъпки:
i) изчисляване на налягането на парите на втечнения газ и на частичното налягане на сгъстения газ при 15 ° C
(температура на напълване);
ii) изчисляване на обемното разширение на течната фаза в резултат на нагряване от 15 ° C до 65 ° C
и изчисляване на оставащия обем за газообразната фаза;
iii) изчисляване на частичното налягане на сгъстения газ при 65 ° C, като се има предвид обемното разширение на
течната фаза;
Забележка: Разглежда се коефициентът на свиваемост на сгъстения газ при температура 15 ° C и 65° C.

P200
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За втечнени газове под ниско налягане и газови смеси, за които няма съответни данни, максималният
коефициент на запълване се определя, както следва:
FR = (0,0032 × BP – 0,24) × dl
където:
FR
= максимален коефициент на запълване
BP
= точка на кипене (в келвин)
dl
= плътност на течността в точката на кипене
(d) За ООН 1001, ацетилен, разтворен, и ООН 3374 ацетилен, несъдържащ разтворител, вж. (5), специални
разпоредби за опаковане “p ".

FR
= максимален коефициент на запълване
Ph
= минимално изпитвателно налягане (в bar)
MM
= молекулна маса (в g/mol)
R
= 8.31451 × 10-2 bar · L/mol·K (газова константа)
За газовите смеси се взема средната молекулна маса, като се вземат предвид обемните
концентрации на различните съставки.
с) За втечнени газове с ниско налягане максималната маса на съдържанието на литър вода (коефициент на
напълване) трябва да е равна на 0,95 пъти плътността на течната фаза при 50°C; освен това течната фаза не
трябва да напълва съда под налягане при температура до 60°C. Изпитвателното налягане на съда под
налягане трябва да бъде най-малко равно на налягането на парите (абсолютно) на течността при 65°C минус
100 kPa (1 bar).

където

FR =

За втечнени газове под високо налягане и газови смеси, за които няма съответни данни, максимален
коефициент на запълване (FR) се определя, както следва:
FR = 8.5 × 10-4 × dg × P
h
където
FR
= максимален коефициент на запълване
= плътност на газа (при 15°C, 1 bar) (в g/L)
dg
Ph
= минимално изпитвателно налягане (в bar)
Ако плътността на газа не е известна, максималният на запълване
се определя, както следва:
-3
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ДЪРЖАВЕН

i) критерий 5, специална разпоредба за опаковане "r” е изпълнена, когато е приложимо; или
(ii) горният критерий е изпълнен във всички останали случаи.

(1) Съдове под налягане, съдържащи токсични вещества с LC 50 по-малка или равна на 200 ml/m3 (ppm) като
не трябва да бъдат оборудвани с устройство за понижаване на налягането, посочено в таблицата. Устройства
за понижаване на налягането следва да бъде инсталирано върху съдове под налягане, използвани за
транспортиране на ООН 1013 въглероден диоксид и ООН 1070 азотен оксид. Другите съдове под налягане се
оборудват с устройство за понижаване на налягането, ако е посочено от компетентния орган на страната на
използване. Типът на устройството за понижаване на налягането, зададеното налягане за разреждане и
капацитетът за понижаване на налягането на устройствата за понижаване на налягането, ако е необходимо, се
определят от компетентния орган на страната на използване.
(2) Следващите три таблици обхващат сгъстените газове (таблица 1), втечнените и разтворените газове
(таблица 2) и веществата, които не са от клас 2 (таблица 3). Те предоставят:
(а) номера на ООН, точното наименование на пратката и класификацията на веществото;
(b) LC 50 за токсични вещества;
(c) Видовете съдове под налягане, разрешени за веществото, показани с буквата “X ";
(d) максималният период на изпитване за периодична проверка на съдовете под налягане.
Забележка: За съдове под налягане, които използват композитни материали, максималният период
на изпитване трябва да бъде 5 години; Периодът на изпитване може да бъде удължен до посочения в
таблици 1 и 2 (т.е. до 10 години), ако е одобрен от компетентния орган на страната на използване.
(e) минималното изпитвателно налягане на съдовете под налягане;
(f) максималното работно налягане на цистерните под налягане за сгъстени газове (когато не е дадена
стойност, работното налягане не трябва да надвишава две трети от изпитвателното налягане) или
максималното (ите) съотношение (я) на пълнене в зависимост от изпитвателното(ите) налягане(я) за
втечнени и разтворени газове;
(g) специални разпоредби за опаковане, които са специфични за дадено вещество.
(3) Съдовете под налягане в никакъв случай не трябва да се пълнят над допустимата граница съгласно
следните изисквания.
(a) За сгъстените газове работното налягане не трябва да надвишава две трети от изпитвателното налягане
на съдовете под налягане. Ограничения до тази горна граница на работното налягане се налагат от
специална разпоредба “о” в (5) по-долу. В никакъв случай вътрешното налягане при 65°C не трябва да
надвишава изпитвателното налягане.
(b) За втечнени газове под високо налягане коефициентът на запълване трябва да бъде такъв, че
стабилизираното налягане при 65°C да не надвишава изпитвателното налягане на съдовете под налягане.
Допуска се използването на изпитвателни налягания и коефициенти на запълване, различни от посочените в
таблицата, освен когато се прилага специалната разпоредба за опаковане "о”, при условие че:

За съдове под налягане трябва да са спазени общите разпоредби за опаковане от 4.1.6.1. Освен това, за MEGC
трябва да бъдат спазени общите изисквания на 4.2.4.
Цилиндри, тръби, съдове под налягане, снопове от бутилки, изработени, както е посочено в точка 6.2, и MEGC,
изработени, както е посочено в точка 6.7.5, са разрешени за превоз на специфично вещество, когато е посочено в
таблиците по-долу. За някои вещества специалните разпоредби за опаковане могат да забранят определен тип
цилиндър, тръба, барабан под налягане или стелажи за бутилки.
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записите са празни, максималното работно налягане не трябва да надвишава две трети от изпитвателното налягане.
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Смесите, съдържащи диборан, ООН 1911, се пълнят до такова налягане, че ако се получи пълно разлагане
на диборана, да не се превишават две трети от изпитвателното налягане на съда под налягане. Смесите,
съдържащи германий ООН 2192, различни от смеси на до 35% германий във водород или азот или до 28%
германий в хелий или аргон, се пълнят под налягане, което, ако настъпи пълно разлагане на германия, не
трябва да се превишават две трети от изпитвателното налягане на съда под налягане.

Изпитвателното налягане и коефициентът на запълване се изчисляват в съответствие със съответните изисквания
на точка 3. Токсични вещества с LC 50, по-малка или равна на 200 mL/m3, не се транспортират в епруветки,
съдове под налягане или MEGC и трябва да отговарят на изискванията на специалната разпоредба за опаковане "k ".
При това, смесите от азотен оксид и двуазотен тетроксид на ООН от 1975 г. могат да бъдат транспортирани в съдове
под налягане.
За съдове под налягане, съдържащи пирофорни газове или запалими смеси от газове, съдържащи повече от 1%
пирофорни съединения, трябва да са изпълнени изискванията на специалната разпоредба за опаковане "q ".
Предприемат се необходимите стъпки за предотвратяване на опасни реакции (т.е. полимеризация или разлагане)
по време на транспортиране. Ако е необходимо, се изисква стабилизиране или добавяне на инхибитор.

2.3

1016 ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД, КОМПРЕСИРАН

2.3 5.1, 8

2.2

1006 АРГОН, СГЪСТЕН

1045 ФЛУОР, КОМПРЕСИРАН

2.2

1002 ВЪЗДУХ, СГЪСТЕН

Точното наименование на пратката
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ДЪРЖАВЕН

(i) Дебелината на стените на съдовете под налягане трябва да бъде не по-малка от 3 mm.
(ii) Преди транспортирането трябва да се гарантира, че налягането не се е повишило поради потенциално генериране на
водород.
Периодична проверка
u: Интервалът между периодичните изпитвания може да бъде удължен до 10 години за съдове под налягане от
алуминиева сплав, когато сплавта на съда под налягане е била подложена на изпитване за устойчивост на натиск,
както е посочено в ISO 7866:2012 + Cor 1:2014.
v: Интервалът между периодичните проверки на стоманените бутилки може да бъде удължен до 15 години, ако е
одобрен от компетентния орган на страната на употреба.
Изисквания към описанията и към смесите, неупоменатите другаде
z: Конструктивните материали на съдовете под налягане и техните принадлежности трябва да са съвместими със
съдържанието и да не реагират при образуването на вредни или опасни съединения с тях.

ᇞ

Допълнителна
опасност:

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (продължение)
Таблица 1: КОМПРЕСИРАНИ ГАЗОВЕ

lC50, ml/m3

P200

№ ООН

4

Всеки клапан трябва да бъде от безсалников с неперфорирана диафрагма или от тип, който предотвратява изтичане
през или покрай опаковката.
Всеки съд под налягане се изпитва за течове след напълване.
Специфични разпоредби за газа
l:
ООН 1040 етиленов оксид може също да бъде опакован в херметически запечатани стъклени или метални вътрешни
опаковки, подходящо омекотени във влакнести, дървени или метални кутии, отговарящи на ниво на ефективност I на
група опаковки. Максималното допустимо количество във всяка вътрешна стъклена опаковка е 30 g, а максималното
количество, разрешено във всяка метална вътрешна опаковка е 200 g. След напълване всяка вътрешна опаковка се
определя като херметична чрез поставяне на вътрешната опаковка в гореща водна баня при температура и за
определен период от време, достатъчно, за да се гарантира, че вътрешното налягане, равно на парното налягане на
етиленовия оксид при 55°C, е
постигнат. Максималната нетна маса във всяка външна опаковка не трябва да надвишава 2,5 kg.
m: Съдовете под налягане се пълнят до работно налягане, непревишаващо 5 bar.
n: Бутилките и отделните бутилки в пакет трябва да съдържат не повече от 5 kg газ. Когато сноповете, съдържащи
флуор по ООН 1045, са разделени на групи бутилки в съответствие със специалните разпоредби за опаковане "k ",
всяка група трябва да съдържа не повече от 5 kg газ.
o: В никакъв случай не трябва да се превишава работното налягане или коефициентът на запълване, посочени в
таблицата.
p: За ООН 1001 ацетилен, разтворен и ООН 3374 ацетилен, несъдържащ разтворители: бутилките се пълнят с
хомогенен монолитен порест материал; работното налягане и количеството ацетилен не трябва да превишават
стойностите, предписани в одобрението или в ISO 3807 -1:2000, ISO 3807 -2:2000 или ISO 3807:2013, според случая.
За ООН 1001 ацетилен, разтворен: бутилките трябва да съдържат количество ацетон или подходящ разтворител,
както е посочено в одобрението (виж ISO 3807 -1:2000, ISO 3807 -2: 2000 или ISO 3807:2013, според случая);
бутилките, снабдени с устройства за понижаване на налягането или събрани заедно, се транспортират вертикално.
Изпитвателното налягане от 52 бара се прилага само за бутилки, снабдени със стопяем щепсел.
q: Отворите на вентилите на цистерните под налягане за пирофорни газове или запалими смеси от газове, съдържащи
повече от 1% пирофорни съединения, трябва да бъдат снабдени с газонепроницаеми запушалки или капачки. Когато
тези съдове под налягане са събрани в сноп, всеки от тях трябва да е снабден с отделен клапан, който да е затворен
по време на транспортирането, а изходът на клапана на колектора да е снабден с херметична запушалка или
капачка. Газонепропускливите запушалки или капачки трябва да имат резба, която да съответства на тази на
изходите на клапаните.
r:
Коефициентът на запълване на този газ трябва да бъде ограничен така, че ако настъпи пълно разлагане, налягането
да не надвишава две трети от изпитвателното налягане на съда под налягане.
ra: Този газ може да бъде опакован и в капсули при следните условия:
(i) масата на газа не трябва да надвишава 150 g на капсула;
(ii) Капсулите не трябва да имат дефекти, които могат да нарушат концентрацията;
(iii) херметичността на затварянето се осигурява от допълнително устройство (капачка, корона, уплътнение,
свързване и т.н.), което може да предотврати изтичане на затварянето по време на транспортиране;
(iv) Капсулите се поставят във външна опаковка с достатъчна концентрация. Опаковката не трябва да тежи повече от 75 kg.
s:
Съдовете под налягане от алуминиеви сплави са:
– оборудвани само с месингови или неръждаеми стоманени клапани; и
– почистени в съответствие с ISO 11621:1997 и незамърсени с масло. t:
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X

X

X
X

Времеви период, години

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

10

10

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5
5

10

Изпитвателно налягане,
bar*

0.55

10

0.55
0.54
0.68
0.76
1.25
1.03
1.05
1.20
0.83
0.90
1.04
1.11
0.70
0.55
1.15
1.23
0.79
0.59
0.58
0.25
0.30
0.40

10
10
10
190
250
22
27
25
11
100
120
190
250
100
16
10
16
10
18

0.61
0.80
0.64

95
120
300
10
10
10

18

0.50
0.53

10

0.52

0.59

10

10

0.715
0.86
1.13
1.44
1.60

0.54

42
120
250

29
225
300

60
52

Точното наименование на пратката

* Когато

Клас

2.1

8
8

2.3
2.3

2.3

2541

80

X

X

X

X

X

X
2.1
2.3

2.1

X

850

X
X
2.1

2000

X

2.1
2.1

2.3

X

X
2.2

X
2520

2.3

8

2.2

X
X

X

5
2.1

2.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3

8

5.1

2.2

35

115

5.1,
8
8

1350

2.1

2.3

2.3
2.3

2.1

2.3

2.1

2.1

X

X
2.1

X
X

X

X

850

712

X

2.1

X

2.1

2.3
2.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

2.3

X

X

2810

X

X

X
X

X

X

8

2860

X

2.3

X

2.2

2.1

meGCs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

5

5

5

5

10

10

10

10

5

10

10

5

10

10

5

10

10

5

5
5

10

5

10

10

10

10

10

5

5

5

5

10

Времеви период, години

0.81

17

0.67

10

1.03
1.19

10

0.81
20

17

1.51

0.81

12
10

u
1.37

10

413

a

k

a

a

a

a

b

1.13

m, o

z

0.56

1.06
1.34
1.38

1.23

k, a

v, z

k

k

d, u

a

a

b

c

c, z

z

d, u

a, d
a, d
a, d
a, d
a, d

b, z

Специални
разпоредби за
опаковане

19
10

70
140
160
200

12

1.23
0.43

27

0.68
0.74
0.75

180
225
250
20

1.10

13

10

0.78
1.30

1.51

10

0.58
10

0.52

0.67
0.52

0.30
0.56
0.67
0.74

1.51

0.66
0.75

13

22

100
120
150
200
48
10

60

190
250

записите са празни, максималното работно налягане не трябва да надвишава две трети от изпитвателното налягане.

1589 ЦИАНОГЕН ХЛОРИД, СТАБИЛИЗИРАН
1741 БОРЕН ТРИХЛОРИД

1581 СМЕС ОТ ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛБРОМИД с
повече от 2% хлорпикрин
1582 СМЕС ОТ ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛХЛОРИД

1086 ВИНИЛХЛОРИД, СТАБИЛИЗИРАН
1087 ВИНИЛМЕТИЛОВ ЕТЕР, СТАБИЛИЗИРАН

1082 ТРИФЛУОРОХЛОРОЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗИРАН
1083 ТРИМЕТИЛАМИН, БЕЗВОДЕН
1085 ВИНИЛБРОМИД, СТАБИЛИЗИРАН

1081 ТЕТРАФЛУОРОЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗИРАН

1080 СЕРЕН ДИОКСИД СЕРЕН
ХЕКСАФЛУОРИД

1078 ХЛАДИЛЕН ГАЗ,
1079 НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

1075 НЕФТЕНИ ГАЗОВЕ, ВТЕЧНЕН
1076 ФОСГЕН
1077 ПРОПИЛЕН

1064 МЕТИЛ МЕРКАПТАН
1067 ДИНИТРОГЕНЕН ТЕТРОКСИД (АЗОТЕН
ДИОКСИД)
1069 НИТРОЗИЛ ХЛОРИД
1070 АЗОТЕН ОКСИД

1062 МЕТИЛБРОМИД с не повече от
2% хлоропикрин
1063 МЕТИЛХЛОРИД (ХЛАДИЛЕН АГЕНТ ГАЗ R 40)

1058 ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ, незапалими, заредени с
азот, въглероден диоксид или въздух
1060 МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕНОВА
СМЕС, СТАБИЛИЗИРАНИ ИЛИ
1060 МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕНОВА
СМЕС, СТАБИЛИЗИРАНИ (пропадиен
с 1% до 4% метилацетилен)
1061 МЕТИЛАМИН, БЕЗВОДЕН

1053 ВОДОРОДЕН СУЛФИД
1055 ИЗОБУТИЛЕН

1041 СМЕС ОТ ЕТИЛЕН ОКСИД И ВЪГЛЕРОДЕН
ДИОКСИД с повече от 9% етилен оксид, но
не повече от 87%
1043 РАЗТВОР ЗА АМОНИЗИРАНЕ НА ТОРОВЕ
със свободен амоняк
1048 ХЛОРОВОДОРОД БРОМИД,
1050 БЕЗВОДЕН ХЛОРОВОДОРОД,
БЕЗВОДЕН

ООН
№

4
ВЕСТНИК

412

l

a, ra

b

b

u

a

z

v

v, z

b
a

c, p

Коефициент на
запълване
Специални
разпоредби за
опаковане

15
0.78
1040 ЕТИЛЕН ОКСИД ИЛИ ЕТИЛЕН ОКСИД С
2.3 2.1
5
2900
X
X
X
X
X
АЗОТ до общо налягане 1 MPa
(10 бара) при 50°C
* Когато записите са празни, максималното работно налягане не трябва да надвишава две трети от изпитвателното налягане.

X

X

X

X

X

X

2.2

X

X

X

2.1

2.2

1028 ДИХЛОРДИФЛУОРМЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 12)
1029 ДИХЛОРФЛУОРМЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 21)
1030 1,1-ДИФЛУОРЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 152a)
1032 ДИМЕТИЛАМИН, БЕЗВОДЕН

350

X

2.2

2.1

X

2.2

2.3

X

2.2

X

X

X

X

X

Барабани под налягане

X
X

ᇞ

Допълнителна опасност:

P200

ДЪРЖАВЕН

1026 ЦИАНОГЕНЦИКЛ
1027 ОПРОПАН

X

2.2

293

1018 ХЛОРОДИФЛУОРОМЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 22)
1020 ХЛОРОПЕНТАФЛУОРЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 115)
1021 1-ХЛОРО -1,2,2,2-ТЕТРАФЛУОРЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 124)
1022 ХЛОРОТРИФЛУОРОМЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 13)

5.1,
8

2.3

1017 ХЛОР

X

1013 ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

X

2.1

2.2

1012 БУТИЛЕН (транс -2-бутилен)

X

X

X

X

X

X

2.1

X

X
X

1010 БУТАДИЕНИ, СТАБИЛИЗИРАНИ (1,2-бутадиен),
или
1010 БУТАДИЕНИ, СТАБИЛИЗИРАНИ (1,3бутадиен), или
1010 БУТАДИЕНИ И ВЪГЛЕВОДОРОДНА СМЕС,
СТАБИЛИЗИРАНИ с повече от 40% бутадиени
1011 БУТАН

387

8

X
X

X

2.2

4000

8

1009 БРОМОТРИФЛУОРОМЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 13B1)

Клас

2.1

Допълнителна опасност:

2.3
2.3

lC50, ml/m3

1001 АЦЕТИЛЕН, РАЗТВОРЕН

Точното наименование на пратката

Цилиндри

1005 АМОНЯК, АХИДРИДЕН
1008 БОРЕН ТРИФЛУОРИД

ООН

№

Тръби

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (продължение)

lC50, ml/m3

Таблица 2: ВТЕЧНЕНИ И РАЗТВОРИМИ ГАЗОВЕ (продължение)

Цилиндри

P200

Тръби

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ
Барабани под налягане

Таблица 2: ВТЕЧНЕНИ И РАЗТВОРИМИ ГАЗОВЕ

Сноп бутилки

P200
Изпитвателно налягане,
bar*

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

Коефициент на
запълване

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

БРОЙ 75
С Т Р. 1 9

4

2.1

2.3

2.1

2.2

2.2

ВИНИЛФЛУОРИД, СТАБИЛИЗИРАН

ДИБОРАН

СМЕС ОТ МЕТИЛХЛОРИД И МЕТИЛЕН ХЛОРИД

СМЕС ОТ ЕТИЛЕН ОКСИД И ВЪГЛЕРОДЕН
ДИОКСИД с не повече от 9% етилен оксид

1,2-ДИХЛОРО -1,1,2,2-ТЕТРАФЛУОРОЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 114)

1911

1912

1952

1958

ИЗОБУТАН
2.1
ХЛОРОДИФЛУОРОМЕТАН И
2.2
ХЛОРОПЕНТАФЛУОРОЕТАНОВА СМЕС с
фиксирана точка на кипене, с приблизително
49% хлордифлуорметан (ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 502)

1969

2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН

2044

*Когато

2.3

2.1

20

115

80

450

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Сноп бутилки

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Цилиндри

X

10
10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

42

12

10

10

130

35

190
250

10

200
300

23

11

10

1.10

0.77

0.80

0.53

1.28

0.73

0.88
0.96

1.18

0.71
0.90

0.43

1.32

1.61

1.01

0.49

225
300

10

0.77
0.34
0.38

250

31

1.30

10

10

0.66
0.75

0.81

0.07

0.64

0.74
1.10

1.11

1.40

190
250

17

250

250

200
300

22

30

10

10

5

10

X

X

10

X

10

10

5

10

5

10

5

X

X

X

X

X

X

X

meGCs

414

записите са празни, максималното работно налягане не трябва да надвишава две трети от изпитвателното налягане.

АРСИН

5.1,
8

2.1

8

299

Времеви период,
години

d, k

b

b

v

k, z

v

z

z

v, z

a

d, k, o

a

a

a

Точното наименование на пратката

ОКТАФЛУОРОБУТ-2-ЕН (ХЛАДИЛЕН ГАЗ R 1318)

АЗОТЕН ТРИОКСИД

ХЕКСАФЛУОРОАЦЕТОН

БРОМОТРИФЛУОРОЕТИЛЕН

СЕРЕН ТЕТРАФЛУОРИД

600

57

470

40

1700
360

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

2601

2.3

2.2

2.1

2.2

2.1

20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

meGCs

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

10

10

10

10

10

10

5

5

10

5

5

5

10

5

10

5

5
5

5

5

5

5
10

5

5

Времеви период, години

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

10

10

10

5

5

P200

1.10

0.90
1.08

415

u

a

300

30

10

200

25

12

22

10

30

225
250
30
200
300

31

225
250
22

23
200
300

10

20

36

200

22

10

31
42
100

13

a, d

a, k

k

k

0.49

1.01

0.63

0.12
0.17
0.64

1.49

0.99

0.63

0.57

0.57

0.50

1.04

1.34

1.08

1.19

0.91

0.32
0.36
0.87
0.47
0.70

1.60

k, r

a, k

z

c

k

k, a

q
q
u

k

k
k
0.30 d, k, q
0.45 d, k, q
0.50

2.25
0.90
1.25

3.08

1.00

1.46

250 0.064 d, q, r
200 1.13

50

10
200

(виж специална разпоредба 900)
X
X
X
X
10
10

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Барабани под налягане

X

Изпитвателно налягане,
bar*

записите са празни, максималното работно налягане не трябва да надвишава две трети от изпитвателното налягане.

СТИБИН

ДИХЛОРДИФЛУОРОМЕТАН И
АЗЕОТРОПНА СМЕС ОТ ДИФЛУОРОЕТАН
с приблизително 74% дихлордифлуорометан
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ ГАЗ R 500)

ЦИКЛОБУТАН

* Когато

2676

2602

ХЛОРОТРИФЛУОРОМЕТАН И ТРИФЛУОРОМЕТАНОВА

2599 АЗЕОТРОПНА СМЕС с приблизително 60%
хлоротрифлуорометан (ХЛАДИЛЕН ГАЗ R 503)

122

2.3
2548 ХЛОРЕН ПЕНТАФЛУОРИД

2.3

2534 МЕТИЛХЛОРОСИЛАН

R 142b)

X
X

2.1
2.2
2.1

X

2.1,
8
5.1,
8

5.1

5.1,
8

8

8

2.1
8

2.1

2.1

2.2

2.2

2.2

2.3

2.3

2.1

2.3

2.3

2.3

X

2455 МЕТИЛНИТРИТ
2517 1-ХЛОРО-1/1-ДИФЛУОРОЕТАН (ХЛАДИЛЕН АГЕНТ ГАЗ

2454 МЕТИЛФЛУОРИД (ХЛАДИЛЕН АГЕНТ ГАЗ R 41)

ЕТИЛФЛУОРИД (ХЛАДИЛЕН АГЕНТ ГАЗ R 161)

2452 ЕТИЛАЦЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗИРАН
2453

2451 АЗОТЕН ТРИФЛУОРИД

2424 ОКТАФЛУОРОПРОПАН (ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 218)

2422

2421

2420

2419

2418

2204 КАРБОНИЛСУЛФИД
2417 КАРБОНИЛ ФЛУОРИД

2.1

X
2

X
2.1

2.1

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

2.3

20

2860
190

160

25

50

620

X

X

Тръби

X

X

2200 ПРОПАДИЕН, СТАБИЛИЗИРАН
2202 ВОДОРОДЕН СЕЛЕНИД, БЕЗВОДЕН
2203 СИЛАН

2.1

8
8

8

8

8

2.1

3020

314

lC50, ml/m3

2.3

2.3
2.3

Допълнителна опасност:

2.1,
8

Цилиндри

2199 ФОСФИН

2197 ВОДОРОДЕН ЙОДИД, БЕЗВОДЕН
2198 ФОСФОРЕН ПЕНТАФЛУОРИД

2.3

2.3

2.3

2.3
2.2

2192 ГЕРМАНИЙ
2193 ХЕКСАФЛУОРЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 116)
2194 СЕЛЕНОВ ХЕКСАФЛУОРИД
2195 ТЕЛУРИЕВ ХЕКСАФЛУОРИД
2196 ВОЛФРАМОВ ХЕКСАФЛУОРИД

2.3

2.3

2191 СУЛФУРИЛФЛУОРИД

2189 ДИХЛОРОСИЛАН

№

ᇞ ООН

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (продължение)

Сноп бутилки

Таблица 2: ВТЕЧНЕНИ И РАЗТВОРИМИ ГАЗОВЕ (продължение)

4
ВЕСТНИК

2188

2.1

2.2

2.1

2.2

2.2

2.2

2.1

2.2

2.3

2.2

2.2

АМОНЯЧЕН РАЗТВОР с относителна плътност помалка от 0,880 при 15°C във вода,
2.2
с повече от 35 %, но не повече от 40% амоняк с
повече от 40%, но не повече от 50% амоняк

Ксенон

2036

2073

1,1,1-ТРИФЛУОРЕТАН (ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 143a)

ТРИФЛУОРОМЕТАН (ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 23)

2035

1984

1-ХЛОРО -2,2,2,2-ТРИФЛУОРЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 133a)

ТЕТРАФЛУОРМЕТАН (ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 14)

1982

1983

ПРОПАН

ОКТАФЛУОРОЦИКЛОБУТАН (ХЛАДИЛЕН АГЕНТ RC 318)

СМЕС ОТ АЗОТЕН ОКСИД И ДИНИТРОГЕН
ТЕТРОКСИД (СМЕС ОТ АЗОТЕН ОКСИД И
АЗОТЕН ДИОКСИД)

1976
1978

1975

1974

ХЛОРОДИФЛУОРОБРОМЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 12B1)

ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, неупоменат другаде

1968

2.3

Допълнителна
опасност:

5.1,
8

Тръби

P200

ДЪРЖАВЕН

1973

ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, неупоменат другаде

1967

2.1

ВЪГЛЕВОДОРОДНА ГАЗОВА СМЕС, ВТЕЧНЕНА,
НЕУПОМЕНАТА ДРУГАДЕ

1965

2.1

ЕТИЛЕН

1962

2.1

2.3

СИЛИЦИЕВ ТЕТРАФЛУОРИД

1859

1860

1,1-ДИФЛУОРЕТИЛЕН (ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 1132a)

2.2

ХЕКСАФЛУОРОПРОПИЛЕН
ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 1216)

1858

1959

2.3

ХЛОРЕН ТРИФЛУОРИД

Точното наименование на пратката

Клас

1749

№

ᇞ ООН

lC50, ml/m3

Таблица 2: ВТЕЧНЕНИ И РАЗТВОРИМИ ГАЗОВЕ (продължение)

Барабани под налягане

P200

Изпитвателно
налягане, bar*

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (продължение)

Клас

P200

Коефициент на
запълване
Специални
разпоредби за
опаковане

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

Коефициент на
запълване
Специални
разпоредби за
опаковане

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

С Т Р. 2 0
БРОЙ 75

4

ᇞ

2.1

ВТЕЧНЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, КОРОЗИВЕН, НЕУПОМЕНАТ

3308

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

5

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

5

10

5

10

10

10

5
10

10

5

5

60
52

30

33

32

36

28

17

26

10

13

48

49
35

18

10

33
20

18

17

10
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записите са празни, максималното работно налягане не трябва да надвишава две трети от изпитвателното налягане.

2.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

meGCs

X

Времеви период, години

Специални разпоредби за
опаковане

0.95

0.93

0.94

0.82

0.73

1.03

1.02

1.16

1.21

0.78

0.95
0.87

1.05

0.98

c
,

z

z

b

z

z

z

z

z

z

z

z

z

1.21 u
0.75

1.09

1.17 k

1.50 a

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (продължение)

5.1

3

Допълнителна опасност:

6.1,
8
6.1,
8
6.1,
8

6.1

40

120

50

25

966

X

X

X

X

X

Барабани под налягане

X

X

X

X

Сноп бутилки

X

X

X

X

X

Времеви период, години

5

5

5

5

5

10

10

10

10

100

Изпитвателно налягане,
bar*
meGCs

P200

[запазено]
P203

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P201

417

Тази инструкция се прилага за хладилни втечнени газове от клас 2.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P203

P202

Разрешени са следните опаковки:
(1) Бутилки и газови цистерни, отговарящи на изискванията за конструкция, изпитване и пълнене, одобрени от
компетентния орган.
(2) Следните комбинирани опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Външни опаковки:
Барабани (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
германци (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Вътрешни опаковки:
(а) За нетоксични газове, херметически затворени вътрешни опаковки от стъкло или метал с максимален
капацитет 5 L на опаковка;
(b) За токсични газове, херметически затворени вътрешни опаковки от стъкло или метал с максимален
капацитет 1 L на опаковка
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група III.

Тази инструкция се прилага за ООН № 3167, 3168 и 3169.

P201

k

†
†

k
k

†

k
t, a

0.84

0.55

записите са празни, максималното работно налягане не трябва да надвишава две трети от изпитвателното налягане.
е минимален обем от 8%.

P202

* Когато

ЙОДЕН ПЕНТАФЛУОРИД

БРОМОВИЯ ТРИФЛУОРИД

† Необходим

2495

5.1

5.1

1745
1746

8

БРОМОВИЯ ПЕНТАФЛУОРИД

6.1

1051 СТАБИЛИЗИРАН ЦИАНОВОДОРОД, със съдържание

Клас

1052 ФЛУОРОВОДОРОД, АХИДРИДЕН

на вода под 3 %

Точното наименование на пратката
lC50, ml/m3

Таблица 3: ВЕЩЕСТВА, КОИТО НЕ СА ОТ КЛАС 2;

4

ВЕСТНИК

* Когато

3374 АЦЕТИЛЕН, БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛ

X

X

X

2.1

2.3

2.2

ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ, НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, ЗАПАЛИМ, НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

3354

3355

X

2.2

X

X

X

X

X

X

X

2.2

≤ 5000

≤ 5000

≤ 5000

2.2

2.1

5.1,
8
8

2.3

2.3

2.1,
8

8

5.1

2.3

2.3

2.3

3338 ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 407A
3339 ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 407B
3340 ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 407C

3318 АМОНЯЧЕН РАЗТВОР, относителна плътност
под 0.880 при 15°C във вода, с повече
под 50% амоняк
3337 ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 404A

КОРОЗИВЕН, НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

3309 ВТЕЧНЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ,
КОРОЗИВЕН, НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ
3310 ВТЕЧНЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛИТЕЛЕН,

ВТЕЧНЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКСИДИРАЩ, НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

3307

X

2.2

≤ 5000

X

2.2

X

X

2.2

2.3

X

2.2

More
than
2900

X

2.1

2.1

X

2.2

X

Сноп бутилки

X

№

ᇞ ООН

P200

ДЪРЖАВЕН

3296 ХЕПТАФЛУОРПРОПАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 227)
3297 ЕТИЛЕНОВ ОКСИД и СМЕС ОТ
ХЛОРОТЕТРА-ФЛУОРЕТАН с не повече от
8,8% етиленов ОКСИД
3298 ЕТИЛЕН ОКСИД И ПЕНТАФЛУОРЕТАНОВА СМЕС с
не повече от 7,9% етилен
оксид
3299 СМЕС ОТ ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И ТЕТРАФЛУОРЕТАН с
не повече от 5,6% етиленов оксид
3300 ЕТИЛЕН ОКСИД И СМЕС ОТ ВЪГЛЕРОДЕН
ДИОКСИД с повече от 87% етилен оксид

X

2.2

3163 ВТЕЧНЕН ГАЗ, НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3220 ПЕНТАФЛУОРЕТАН
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 125)
3252 ДИФЛУОРОМЕТАН (ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 32)

ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ, ТОКСИЧНИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

≤ 5000

≤ 5000

770

10

X

X

2.1

lC50, ml/m3

290

Цилиндри

2.3

3162

ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ, ЗАПАЛИМИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ

2.2

3157 ВТЕЧНЕН ГАЗ, ОКИСЛЯВАЩ, НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

3159 1,1,1,2-ТЕТРАФЛУОРЕТАН
2.2
(ХЛАДИЛЕН АГЕНТ R 134a)
3160 ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ, ТОКСИЧНИ, ЗАПАЛИМИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ 2.3

3161

5.1

2.1

3154 ПЕРФЛУОРО(ЕТИЛВИНИЛОВ ЕТЕР)

5.1

2.3
2.1

3083 ПЕРХЛОРИЛ ФЛУОРИД
3153 ПЕРФЛУОРО(МЕТИЛВИНИЛОВ ЕТЕР)

8

2.3

2.2

3070 ЕТИЛЕНОВ
ОКСИД
И
СМЕС
ОТ
ДИХЛОРОДИФЛУОРОМЕТАН и не повече от 12,5%
етиленов оксид

5.1,
8

Допълнителна опасност:

3057 ТРИФЛУОРОАЦЕТИЛХЛОРИД

2.3

Точното наименование на пратката

Клас

2901 БРОМ ХЛОРИД

ОО
Н
№

Тръби

Таблица 2: ВТЕЧНЕНИ И РАЗТВОРИМИ ГАЗОВЕ (продължение)
Барабани под налягане

P200

Цилиндри

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (продължение)

Тръби

P200
Изпитвателно налягане,
bar*
Коефициент на
запълване

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

Коефициент на
запълване
Специални
разпоредби за
опаковане

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

БРОЙ 75
С Т Р. 2 1

(7) Съвместимост

P205

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P206

419

Специални разпоредби за опаковане:
PP89 За ООН № 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505, независимо от 4.1.6.1.9.2, използваните бутилки за еднократна
употреба могат да имат водна вместимост в L не по-голям от 1000 L, разделен на изпитвателното налягане,
изразено в пръти, при условие че капацитетът и ограниченията на налягането от строителния стандарт
отговарят на ISO 11118:1999, който ограничава максималния капацитет до 50 L.

Бутилки и съдове под налягане не се предлагат за транспортиране, когато са свързани с оборудване за нанасяне на
пръски, като например маркуч и пръчка.

Допълнително изискване:

експериментални данни, се извършват следните стъпки:
(a) изчисляване на налягането на парите на втечнения газ и на частичното налягане на сгъстения газ при
15 ° C (температура на напълване);
(b) изчисляване на обемното разширение на течната фаза в резултат на нагряване от 15°C до 65°C и
изчисляване на оставащия обем за газовата фаза;
(c) изчисляване на частичното налягане на сгъстения газ при 65°C, като се има предвид обемното разширение
на течната фаза;
Забележка: Разглежда се коефициентът на свиваемост на сгъстения газ при температура
15°C и 65°C. (d) изчисляване на налягането на парите на втечнения газ при 65°C;
(e) общото налягане е сумата от налягането на парите на втечнения газ и частичното налягане на
сгъстения газ при 65°C;
(f) отчитане на разтворимостта на сгъстения газ при 65 ° C в течната фаза.
Изпитвателното налягане на бутилките или барабаните под налягане не трябва да бъде по-ниско от изчисленото
общо налягане минус 100 kPa (1bar).
Ако разтворимостта на сгъстения газ в течната фаза не е известна за изчислението, изпитвателното налягане
може да се изчисли, без да се взема предвид разтворимостта на газа (подточка (f)).
(4) Минималното изпитвателно налягане трябва да бъде в съответствие с P200 за горивото, но не трябва да бъде помалко от 20 bar.

налягане трябва да се вземат предвид и двата компонента – втечненият газ и сгъстеният газ. Когато липсват

предвид. За течности, заредени със сгъстен газ, при изчисляването на вътрешното налягане в резервоара под

Наляганията на парите и обемното разширение на всички вещества в бутилките и барабаните под налягане се вземат

налягане при 65°C не трябва да надвишава изпитвателното налягане на бутилките и барабаните под налягане.

надвишава 95% от техния водна вместимост и те не са напълно запълнени при 60°C. Когато са запълнени, вътрешното

(3) Бутилките и барабаните под налягане трябва да бъдат напълнени така, че при 50°C негазообразната фаза да не

Освен ако в тези разпоредби не е посочено друго, се разрешават бутилки и съдове под налягане, отговарящи на
приложимите изисквания на глава 6.2.
(1) Спазват се общите изисквания за опаковане от 4.1.6.1.
(2) Максималният период за провеждане на периодични проверки е 5 години.

Тази инструкция се прилага за ООН № 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505.

P206

(1) За системи за съхранение на метален хидрид трябва да са спазени общите изисквания за опаковане от 4.1.6.1.
(2) Тази инструкция за опаковане обхваща само съдове под налягане, които не надвишават 150 литра водна
вместимост и имат максимално развито налягане, непревишаващо 25 MPa.
(3) Системите за съхранение на метален хидрид, отговарящи на приложимите изисквания за изграждане и
изпитване на съдове под налягане, съдържащи газ от глава 6.2, са разрешени само за превоз на водород.
(4) Когато се използват стоманени съдове под налягане или съставни съдове под налягане със стоманени обвивки,
се използват само тези, които носят маркировката "H” в съответствие с 6.2.2.9.2, буква й).
(5) Системите за съхранение на метален хидрид трябва да отговарят на експлоатационните условия, проектните
критерии, номиналния капацитет, типовите изпитвания, изпитванията на партиди, рутинните изпитвания,
изпитвателното налягане, номиналното налягане на зареждане и разпоредбите за устройствата за понижаване
на налягането за преносимите системи за съхранение на метален хидрид, описани в ISO 16111:2008, и тяхното
съответствие и одобрение се оценяват в съответствие с 6.2.2.5.
(6) Системите за съхранение на метален хидрид се пълнят с водород при налягане, което не надвишава
номиналното налягане на зареждане, посочено в постоянната маркировка на системата, както е посочено
в ISO 16111: 2008.
(7) Изискванията за периодични изпитвания на система за съхранение на метален хидрид са в съответствие със
стандарт ISO 16111: 2008 и се извършват в съответствие с 6.2.2.6, а интервалът между периодичните проверки не
надвишава пет години.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ
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(2) Капацитетът е не повече от 450 литра.
(3) Съдът има двустенна конструкция, като пространството между вътрешната и външната стена се евакуира
(вакуумна изолация). Изолацията трябва да предотвратява образуването на влажен слой от външната
страна на съда.
(4) Материалите на конструкцията трябва да имат подходящи механични свойства при работната температура.
(5) Материалите, които са в пряк контакт с опасните товари, не трябва да бъдат засегнати или отслабени от опасните
товари, предназначени за превоз, и не трябва да причиняват опасно въздействие, например катализиране на
реакция или реагиране с опасните товари.
(6) Съдовете с двустенна конструкция от стъкло трябва да имат външна опаковка с подходящи уплътнителни
или абсорбиращи материали, които да издържат на наляганията и въздействията, които могат да
възникнат при нормални условия на транспортиране.
(7) Съдът трябва да е конструиран така, че да остава в изправено положение по време на транспортиране, например
да има основа, чийто по-малък хоризонтален размер е по-голям от височината на центъра на тежестта, когато е
напълнен до пълно натоварване или да е монтиран на кардани.
(8) Отворите на цистерните са снабдени с устройства, които позволяват изпускането на газове, предотвратяват
всякакво пръскане на течност, и са така конфигурирани, че да останат на място по време на транспортирането.
(9) Отворените криогенни съдове носят следните трайно прикрепени маркировки, например чрез щамповане,
гравиране или гравиране:
–
Наименованието и адреса на производителя;
–
Номера или името на модела.
–
Серийния или партидния номер;
–
Номера на ООН и точното наименование на газовете, за които е предназначена цистерната;
–
Капацитета на съда в литри.

на транспортиране.

Изисквания за отворени криогенни съдове:
Само следните хладилни втечнени газове без окисляване от клас 2.2 могат да бъдат транспортирани в
отворени криогенни съдове: ООН № 1913, 1951, 1963, 1970, 1977, 2591, 3136 и 3158.
Отворените криогенни съдове трябва да бъдат конструирани така, че да отговарят на следните изисквания:
(1) Съдовете се проектират, произвеждат, изпитват и оборудват по такъв начин, че да издържат на всички условия,
включително умора, на които ще бъдат подложени по време на нормалната им употреба и при нормални условия

Материалите, използвани за осигуряване на херметичността на съединенията или за поддържане на затварящите
устройства, трябва да са съвместими със съдържанието. В случай на съдове, предназначени за транспортиране на
оксидиращи газове (т.е. със спомагателно устройство опасност 5.1), тези материали не трябва да реагират с тези
газове по опасен начин.
(8) Периодична проверка
Периодичните проверки и честотата на изпитване на предпазните клапани в съответствие с 6.2.1.6.3 не трябва да
превишават пет години.

P205
Тази инструкция се прилага за ООН 3468.

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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(b) За други затворени криогенни съдове изпитвателното налягане трябва да бъде не по-малко от 1,3 пъти
максималното вътрешно налягане на напълнения съд, като се отчита налягането, което се развива по
време на пълненето и разреждането.
(5) Степен на пълнене
За незапалими, нетоксични хладилни втечнени газове обемът на течната фаза при температура на напълване и
при налягане 100 kPa (1 bar) не трябва да надвишава 98% от водната вместимост на съда под налягане.
За запалими охладени втечнени газове степента на пълнене трябва да остане под нивото, при което, ако
съдържанието се повиши до температурата, при която налягането на парите е равно на налягането на отваряне
на предпазния клапан, обемът на течната фаза би достигнал 98% от водната вместимост при тази температура.
(6) Устройства за понижаване на налягането
Затворените криогенни съдове трябва да бъдат снабдени с поне едно устройство за понижаване на налягането.

(2) Спазват се изискванията на глава 6.2.
(3) Затворените криогенни съдове се изолират по такъв начин, че да не бъдат покрити със скреж. .4
Изпитвателно налягане;
Хладилните течности се пълнят в затворени криогенни съдове със следните минимални изпитвателни
налягания: (а) За затворени криогенни съдове с вакуумна изолация изпитвателното налягане трябва да бъде
не по-малко от 1,3 пъти сумата от максималното вътрешно налягане на напълнения съд, включително по
време на пълнене и изпразване, плюс 100 kPa (1 bar);

Изисквания за затворени криогенни съдове:
(1) Спазват се общите изисквания на 4.1.6.1.

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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плътно затворена метална опаковка, която ще защити адекватно всички фитинги. Максималното количество
гориво на единица и пакет е 42 L.
(2) Алуминиев съд под налягане
Основният резервоар на горивото в този резервоар се състои от заварено пароустойчиво отделение за гориво с
еластомерен мехур с максимален вътрешен обем 46 L. Съдът под налягане трябва да има минимално проектно
налягане 2,680 kPa и минимално налягане на разрушаване 5,170 kPa. Всеки съд се проверява за течове по
време на производството и преди изпращането и се опакова надеждно в незапалим уплътняващ материал за
омекотяване, като вермикулит, в здрава външна плътно затворена метална опаковка, която ще защити
адекватно всички фитинги Максималното количество гориво на единица и пакет е 42 L.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: (1)
Съд под налягане от алуминий, изработен от тръби и със заварени капаци
Основният резервоар на горивото в този резервоар се състои от заварен алуминиев мехур с максимален
вътрешен обем 46 L. Външният резервоар трябва да има минимално проектно налягане 1,275 kPa и минимално
налягане на устройството за разрушаване 2,755 kPa. Всеки съд се проверява за течове по време на
производството и преди изпращането и се счита за херметичен. Цялата вътрешна единица трябва да бъде
надеждно опакована в незапалим уплътняващ материал за омекотяване, като вермикулит, в здрава външна

Тази инструкция се прилага за ООН 3165.
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Допълнителни разпоредби:
Металните каси са напълно обградени с абсорбиращ уплътняващ материал.
Дървените каси са изцяло облицовани с подходящ материал, непроницаем за вода и нитроглицерин.
P301
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d
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d

a

a

a

z

z

z

z

z

z

z

z

z

(6)

Специални
разпоредби
за опаковане

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Комбинирани опаковки, състоящи се от вътрешни метални кутии с вместимост, непревишаваща 1 L, всяка и
външни дървени каси (4C1, 4C2, 4D или 4F), съдържащи не повече от 5 L разтвор.

Тази инструкция се прилага за ООН 3064.
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(12) Максималният срок за периодични проверки е 5 години.
(13) Специални разпоредби за опаковане, които са специфични за дадено вещество (вж. таблица 1).
Съвместимост на материалите
a:
Не се използват бутилки от алуминиева сплав.
d:
Когато се използват стоманени бутилки, се допускат само тези, които носят маркировката "H” в
съответствие с 6.2.2.7.4, буква (p).
Специфични разпоредби за газа
r: Коефициентът на запълване на този газ трябва да бъде ограничен така, че ако настъпи пълно разлагане,
налягането да не надвишава две трети от изпитвателното налягане на бутилката.
Съвместимост на материалите с адсорбирани газове, неупоменати другаде
z: Конструктивните материали на бутилките и техните принадлежности трябва да са съвместими със
съдържанието и да не реагират при образуването на вредни или опасни съединения с тях.

БОРЕН ТРИФЛУОРИД, АДСОРБИРАН

3519

АДСОРБИРАН ВОДОРОДЕН СЕЛЕНИД

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКСИДИРАЩ,
КОРОЗИВЕН, НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

3518

3526

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ,
КОРОЗИВЕН, НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

3517

ФОСФИН, АДСОРБИРАН

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, КОРОЗИВЕН,
НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

3516

АДСОРБИРАН ФОСФОРЕН ПЕНТАФЛУОРИД

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКСИДИРАЩ,
НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

3515

3525

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ,
НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

3514

3524

АДСОРБИРАН ГАЗ, ОКИСЛЯВАЩ, НЕУПОМЕНАТ
ДРУГАДЕ

3513

ГЕРМАНИЙ, АДСОРБИРАН

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, НЕУПОМЕНАТ
ДРУГАДЕ

3512

3523

АДСОРБИРАН ГАЗ, НЕУПОМЕНАТ ДРУГАДЕ

3511

(2)
АДСОРБИРАН ГАЗ, ЗАПАЛИМ, НЕУПОМЕНАТ
ДРУГАДЕ

(1)

Точното наименование на пратката

Таблица 1: АДСОРБИРАНИ ГАЗОВЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (продължение)

3510

№

ᇞ ООН
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(b) Всеки клапан трябва да бъде от безсалников с неперфорирана диафрагма или от тип, който предотвратява
изтичане през или покрай опаковката.
(c) Всяка бутилка и всяка запушалка се изпитват за течове след напълване.
(d) Всеки клапан трябва да може да издържа на изпитвателното налягане на бутилката и да бъде директно
свързан с бутилката чрез конци или по друг начин, който отговаря на изискванията на ISO 10692 -2:2001.
(е) Бутилките и клапаните не трябва да бъдат снабдени с устройство за понижаване на налягането.
(10) Изходите на клапаните на бутилките, съдържащи пирофорни газове, трябва да бъдат снабдени с
газонепроницаеми запушалки или капачки, имащи резба, съответстваща на тази на изходите на клапаните.
(11) Процедурата на пълнене трябва да бъде в съответствие с приложение А към ISO 11513:2011.

тази на изходите на клапаните.

с газа, който трябва да се адсорбира. Газът в комбинация с адсорбиращия материал не трябва да влияе или да
отслабва бутилката, нито да причинява опасна реакция (напр. катализираща реакция).
(7) Качеството на адсорбентния материал се проверява по време на всяко пълнене, за да се гарантира, че
изискванията за налягане и химическа стабилност на тази инструкция за опаковане са изпълнени всеки път,
когато се предлага адсорбиран газов пакет за транспортиране.
(8) Адсорбентният материал не отговаря на критериите за нито един от класовете или подразделенията в този Кодекс.
(9) Изисквания за бутилки и затварящи механизми, съдържащи токсични газове с LC50 по-малка или равна на
200 mL/m3 (ppm) (вж. таблица 1) са, както следва:
(а) Изходите на клапаните са снабдени с херметични запушалки или капачки, имащи резба, съответстваща на

бутилката.
(6) Адсорбентният материал трябва да бъде съвместим с бутилката и да не образува вредни или опасни съединения

(5) Вътрешното налягане при 65°C на напълнената бутилка не трябва да надвишава изпитвателното налягане на

(2) Налягането във всяка пълна бутилка трябва да бъде по-малко от 101,3 kPa при 20°C и по-малко от 300 kPa при 50°C.
(3) Минималното изпитвателно налягане на бутилката трябва да бъде 21 бара.
(4) Минималното налягане на разрушаване на бутилката трябва да бъде 94,5 бара.

(1) Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите изисквания за опаковане от 4.1.6.1:
(а) бутилки, конструирани съгласно посоченото в 6.2.2 и в съответствие с ISO 11513:2011 или ISO 9809 -1:2010; и
(b) бутилки, конструирани преди 1 януари 2016 г. в съответствие с 6.2.3 и спецификация, одобрена от
компетентните органи на страните на транспорт и употреба.

Тази инструкция се прилага за адсорбирани газове от клас 2.
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Специални разпоредби за опаковане:
PP87 За ООН 1950 г. отпадъчните аерозоли, превозвани в съответствие със специална разпоредба 327, опаковките
трябва да имат средство за задържане на свободната течност, която може да изтече по време на транспортирането,
напр. абсорбиращ материал. Опаковката се вентилира по подходящ начин, за да се предотврати създаването на
запалима атмосфера и натрупването на налягане.

Опаковките се проектират и конструират така, че да се предотврати прекомерно движение на аерозолите и неволно
изпускане по време на нормални условия на транспортиране.

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: (а)
Барабани (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II. (b) Твърди външни
опаковки с максимална нетна маса, както следва:
Плоскости дървесно-влакнеста плоскост
55 kg
Различни от плоскости дървесно-влакнеста плоскост 125 kg
Не е необходимо да се спазват разпоредбите на 4.1.1.3.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

Тази инструкция се прилага за ООН 1950.
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Специални разпоредби за опаковане:
PP31 за ООН № 1389, 1391, 1392, 1420, 1421, 1422, 3148, 3184 (PG II), 3185 (PG II), 3187 (PG II), 3188 (PG II),
3398 (PG I), 3399 (PG I) и 3482, опаковките трябва да бъдат херметически затворени.

(3) Стоманени варели (1A1) с максимален капацитет 250 L.
(4) Композитни опаковки, състоящи се от пластмасов съд в стоманен или алуминиев барабан (6HA1 или 6HB1)
с максимална вместимост 250 l.

(2) Комбинирани опаковки
Външни опаковки:
Барабани (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G) (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Туби (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);
Вътрешни опаковки с максимална нетна маса, както следва:
Стъкло
10 kg
Метал или пластмаса 15 kg
Всяка вътрешна опаковка е снабдена със запушалка на резба.
Всяка вътрешна опаковка се обгражда с инертен уплътнителен и абсорбиращ материал в количество,
достатъчно да абсорбира цялото съдържание.
Максималната нетна маса на външна опаковка не надвишава 125 kg.

4

ВЕСТНИК
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Специални разпоредби за опаковане:
PP31 За ООН № 1183, 1242, 1295, 2965 и 2988 опаковките се запечатват херметически.

(2) Комбинирани опаковки
Външни опаковки:
Барабани (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G,
4H1,4H2); туби (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Вътрешни опаковки:
Стъклени, метални или пластмасови със запушалки на резба с максимален капацитет 1 L.
Всяка вътрешна опаковка се обгражда с инертен уплътнителен и абсорбиращ материал в количество,
достатъчно да абсорбира цялото съдържание.
Максималната нетна маса на външна опаковка не надвишава 30 kg.

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
(1) Съдове под налягане, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6. Те се изработват от стомана и
се подлагат на първоначално изпитване и периодични изпитвания на всеки 10 години при налягане не по-малко от
0,6 MPa (6 bar, манометрично налягане). По време на транспортирането течността трябва да бъде под слой
инертен газ с манометрично налягане не по-малко от 20 kPa (0,2 bar).

P401

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
(1) Съдове под налягане, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6. Те се изработват от стомана и
се подлагат на първоначално изпитване и периодични изпитвания на всеки 10 години при налягане не по-малко
от 0,6 MPa (6 bar, манометрично налягане). По време на транспортирането течността трябва да бъде под слой
инертен газ с манометрично налягане не по-малко от 20 kPa (0,2 bar).

P402

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН

Специални разпоредби за опаковане:
PP86 За ООН № 3392 и 3394 въздухът се отстранява от парното пространство с азот или по друг начин.

вместимост не повече от 4 L всяка, със запушалки на резба, снабдени с уплътнения. Вътрешните опаковки се
уплътняват от всички страни със сух, абсорбиращ, незапалим материал в количество, достатъчно да абсорбира
цялото съдържание. Всеки слой от вътрешните опаковки трябва да бъде разделен от разделителна преграда в
допълнение към материала за уплътняване. Вътрешните опаковки не трябва да се пълнят до повече от 90% от
вместимостта им.

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
(1) Съдове под налягане, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6. Те се изработват от стомана и се
подлагат на първоначално изпитване и периодични изпитвания на всеки 10 години при налягане не по-малко от 1
МРа (10 bar, манометрично налягане). По време на транспортирането течността трябва да бъде под слой инертен
газ с манометрично налягане не по-малко от 20 kPa (0,2 bar).
(2) Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4G), варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D или 1G) или туби (3A1, 3A2,
3B1 или 3B2), съдържащи херметически затворени метални кутии с вътрешни опаковки от стъкло или метал, с
вместимост не повече от 1 L всяка, със запушалки на резба с уплътнения. Вътрешните опаковки се уплътняват
от всички страни със сух, абсорбиращ, незапалим материал в количество, достатъчно да абсорбира цялото
съдържание. Вътрешните опаковки не трябва да се пълнят до повече от 90% от вместимостта им. Външните
опаковки трябва да имат максимална нетна маса 125 kg.
(3) Стоманени, алуминиеви или метални варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2), туби (3A1, 3A2, 3B1 или 3B2) или
каси (4A, 4B или 4N) с максимална нетна маса 150 kg всяка с херметически затворени вътрешни метални кутии с

P400

Разрешават се следните комбинирани опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Външни опаковки:
Барабани (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G). Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,
4H2). Туби (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Вътрешни опаковки:
Активаторът (органичен пероксид) трябва да има максимално количество от 125 ml на вътрешна опаковка,
ако е течен, и 500 g на вътрешна опаковка, ако е твърда.
Основният материал и активаторът се опаковат поотделно във вътрешни опаковки.
Компонентите могат да бъдат поставени в една и съща външна опаковка, при условие че няма да
взаимодействат опасно в случай на изтичане.
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност за опаковъчна група II или III съгласно критериите
за клас 3, прилагани за базовия материал.

Тази инструкция се прилага за ООН 3269.

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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15 kg

20 kg

Пластмаса

Метал

(1) Комбинирани опаковки
Външни опаковки: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или
4H2)
Вътрешни опаковки: Метални опаковки с максимална нетна маса 15 kg всяка. Вътрешните опаковки трябва
да бъдат херметически затворени и със запушалки на резба. Съдове от стъкло, всяка с максимална нетна
маса 1 kg, със запушалки на резба с уплътнения, омекотени от всички страни и съдържащи се в
херметически затворени метални кутии. Външните опаковки трябва да имат максимална нетна маса 125 kg.
(2) Метални опаковки: (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 и 3B2)
Максимална брутна маса: 150 kg
(3) Композитни опаковки: Пластмасов съд в стоманен или алуминиев барабан (6HA1 или
6HB1) Максимална брутна маса: 150 kg
Съдовете под налягане могат да се използват, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6.

400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
250 kg
250 kg

алуминий (4B)

250 kg
250 kg
250 kg

120 kg
120 kg

120 kg

метал, различен от стомана или алуминий (1N1, 1N2)
пластмаси (1H1, 1H2)

Единични опаковки

стомана (3A1, 3A2)
алуминий (3B1, 3B2)
пластмаси (3H1, 3H2)

Туби

твърди пластмаси (4H2)

експандирани пластмаси (4H1)

шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)
(4G)

естествена дървесина с непропускливи
стени (4C2)

естествена дървесина (4C1)

друг метал (4N)

250 kg
125 kg
125 kg
60 kg
250 kg

400 kg

стомана (4A)

шперплат (1D)
Влакна (1G)
Каси

400 kg
400 kg
400 kg

пластмаси (1H1, 1H2)

120 kg
120 kg

алуминий (3B1, 3B2)

пластмаси (3H1, 3H2)

75 kg
75 kg
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Специални разпоредби за опаковане:
PP31 За ООН 1381 опаковките се запечатват херметически.

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: (1)
За ООН 1381, влажен фосфор:
.1 Комбинирани опаковки
Външни опаковки: (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D или 4F); максимална нетна маса: 75 kg
Вътрешни опаковки:
i) херметически затворени метални кутии с максимална нетна маса 15 kg; или
(ii) вътрешни стъклени опаковки, уплътнени от всички страни със сух, абсорбиращ, незапалим материал в
количество, достатъчно да абсорбира цялото съдържание с максимална нетна маса 2 kg; или
.2 Барабани (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2); максимална нетна маса: 400 kg
Туби (3A1 или 3B1); максимална нетна маса: 120 kg.
Тези опаковки трябва да могат да преминат изпитването за херметичност, посочено в 6.1.5.4, при опаковъчна група II.
ниво на ефективност.
(2) За ООН 1381 сух фосфор:
.1 при стопяване - барабани (1A2, 1B2 или 1N2) с максимална нетна маса 400 kg; или
.2 В снаряди или твърди предмети, когато се транспортират без компоненти от клас 1, както е посочено от
компетентния орган.

P405

4

ВЕСТНИК
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Специални разпоредби за опаковане:
ПП31 за ООН номера 1360, 1397, 1402, 1404, 1407, 1409, 1410, 1413, 1414, 1415, 1418, 1419, 1423, 1426, 1427, 1428,
1432, 1433, 1436, 1714, 1870, 2010, 2011, 2012, 2013, 2257, 2463, 2806, 2813, 3131, 3132, 3134, 3135, 3208,
3209, 3395, 3396, 3397, 3401, 3402, 3403 и 3404, опаковките се запечатват херметически.
PP83 Премахнат

Съдове под налягане, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6.

Пластмасов съд в стоманен или алуминиев барабан (6HA1 или 6HB1)
Пластмасов съд във влакнест, пластмасов или шперплатов варел (6HG1,
6HH1 или 6HD1) Пластмасов съд в стоманена, алуминиева, дървена, от
шперплат, дървесно-влакнеста плоскост или твърда пластмасова кутия
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2)

250 kg

120 kg

стомана (3A1, 3A2)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Тази инструкция се прилага за ООН 1381.

P405

Специални разпоредби за опаковане:
PP31 За ООН № 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881 и 3200 опаковките се запечатват херметически.
PP86 За ООН № 3391 и 3393 въздухът се отстранява от парното пространство с азот или по друг начин.

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:

400 kg

други метали (1N1, 1N2)

250 kg

Композитни опаковки

P404

алуминий (1B1, 1B2)

алуминий (1B1, 1B2)

Туби

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Тази инструкция се прилага за пирофорни твърди вещества: ООН № 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846,
2881, 3200, 3391 и 3393.

P404

стомана (1A1, 1A2)

Барабани

Максимална нетна маса

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН

стомана (1A1, 1A2)

Барабани

Вътрешните опаковки трябва да
бъдат херметически запечатани
(напр. с тапи или със запушалки на
резба).

2 kg

Стъкло

външни опаковки

Комбинирани опаковки

Вътрешни опаковки
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Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

При условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3. се разрешават следните опаковки.

P403

БРОЙ 75
С Т Р. 2 5

4

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P406

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P407

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P409

427

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: (1)
барабан дървесно-влакнеста плоскост (1G), който може да бъде снабден с облицовка или покритие;
максимална нетна маса: 50 kg.
(2) Комбинирани опаковки: Фиброкартонена кутия (4G) с една вътрешна пластмасова торба; максимална нетна маса:
50 kg.
(3) Комбинирани опаковки: Каса дървесно-влакнеста плоскост (4G) или барабан дървесно-влакнеста плоскост (1G)
с вътрешни пластмасови опаковки, всяка от които съдържа максимум 5 kg; максимална нетна маса: 25 kg.

Тази инструкция се прилага за ООН № 2956, 3242 и 3251.

P409

Допълнително изискване:
Елементите и батериите са защитени срещу късо съединение и са изолирани по такъв начин, че да се предотврати
късо съединение.

Туби (3A2, 3B2, 3H2).
Трябва да има достатъчно материал за омекотяване, за да се предотврати контакт между елементите и между
елементите и вътрешни повърхности на външната опаковка и да се гарантира, че не се извършва опасно
движение на клетките във външната опаковка по време на транспортиране.
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II.
(2) Батериите могат да се транспортират разопаковани или в защитни заграждения (напр. напълно затворени или
дървени щайги с летви).
Терминалите не трябва да издържат теглото на други батерии или материали, опаковани с
батериите. Опаковките отговарят на изискванията на 4.1.1.3.

За елементи:
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);

При условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3. се разрешават следните опаковки.
(1)

P408

ВЕСТНИК
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Специални разпоредби за опаковане:
PP27 ООН 1331, Самозапалващи се клечки кибрит не се опаковат в една и съща външна опаковка с други опасни
товари, различни от кибрити за безопасност или восъчни кибрити или фитили, които се опаковат в отделни
вътрешни опаковки. Вътрешните опаковки не трябва да съдържат повече от 700 самозапалващи се клечки
кибрит.

Максималната брутна маса на опаковката не трябва да надвишава 45 kg, с изключение на кутиите от дървесни влакна,
които не трябва да превишават 30 kg.
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група III.

При условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3. се разрешават следните опаковки.
Външни опаковки:
Барабани (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,4 H2);
Туби (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Вътрешни опаковки:
Кибритът трябва да бъде плътно опакован в добре затворени вътрешни опаковки, за да се предотврати
случайно запалване при нормални условия на транспортиране.

Тази инструкция се прилага за ООН № 1331, 1944, 1945 и 2254.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Тази инструкция се прилага за ООН 3292.

P408

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН
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Специални разпоредби за опаковане:
PP24 ООН № 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 и 3369 не се транспортират в количества, по-големи от 500 g на
опаковка.
PP25 ООН 1347 не се транспортира в количества, по-големи от 15 kg на опаковка.
PP26 За ООН № 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317, 3344 и 3376 опаковките не
съдържат олово.
PP31 За ООН № 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571,
2555, 2556, 2557, 2852, 3317, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370 и 3376, опаковките са
херметически затворени.
PP48 За ООН 3474 не се използват метални опаковки. Опаковките от друг материал с малко количество метал,
например метални запушалки или други метални принадлежности, като посочените в 6.1.4, не се считат за
метални опаковки.
PP78 ООН 3370 не се транспортира в количества, по-големи от 11,5 kg на опаковка.

Допълнителни разпоредби:
1 Опаковките се проектират и конструират така, че да се предотврати загубата на вода или алкохолно съдържание,
или съдържанието на флегматизатора.
2 Опаковките се конструират и затварят така, че да се избегне свръхналягане или натрупване на налягане над
300 kPa (3 бара).
3
Видът на опаковката и максимално допустимото количество за опаковка са ограничени от разпоредбите на
2.1.3.4.

(1) Комбинирани опаковки
Външни опаковки: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H1, 1H2, 3H1 или 3H2)
Вътрешните опаковки трябва да са водоустойчиви.
(2) Барабани от пластмаса, шперплат или дървесни влакна (1H2, 1D или 1G) или кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4D, 4F, 4C2,
4G и 4H2) с водоустойчива вътрешна торба, с пластмасов филм или водоустойчиво покритие.
(3) Метални варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2), пластмасови варели (1H1 или 1H2), метални туби (3A1, 3A2,
3B1 или 3B2), пластмасови туби (3H1 или 3H2), пластмасов съд в стоманени или алуминиеви варели (6HA1 или
6HB1), пластмасов съд във влакнести, пластмасови или шперплатови варели (6HG1, 6HHH1 или 6HD1),
пластмасов съд в стомана, алуминий, дърво, шперплат, дървесно-влакнеста плоскост или твърди пластмасови
кутии (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6H2).

При условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3. се разрешават следните опаковки.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

10 kg
30 kg
40 kg
10 kg
10 kg
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Съдове под налягане, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6.

75 kg

75 kg

75 kg

75 kg

400 kg

50 kg

50 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

ИНСТРУКЦИИ ЗА PACKING (продължение)

P410

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P411

P412

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P500

429

(c) Температурата на външната повърхност на комплектованата опаковка не трябва да надвишава 100°C.

Генераторът(генераторите) се транспортира(т) в опаковка, която(които) отговаря(т) на следните изисквания, когато е
задействан един генератор в опаковката:
(а) няма да се задействат други генератори в пакета; б)
опаковъчният материал няма да се възпламени; и

При условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3. се разрешават следните опаковки.
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Туби (3A2, 3B2, 3H2).
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II.

Тази инструкция се прилага за ООН 3356.

P500

Разрешават се следните комбинирани опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: (1)
Външни опаковки:
Барабани (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G) (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Туби (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);
(2) Вътрешни опаковки:
(а) Активаторът (органичен пероксид) трябва да има максимално количество от 125 ml на вътрешна опаковка,
ако е течен, и 500 g на вътрешна опаковка, ако е твърда.
(b) Основният материал и активаторът се опаковат поотделно във вътрешни опаковки.
Компонентите могат да бъдат поставени в една и съща външна опаковка, при условие че няма да взаимодействат
опасно в случай на изтичане.
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност за опаковъчна група II или III съгласно критериите за
клас 4.1, прилагани за базовия материал.

Тази инструкция се отнася за ООН № 3527.

P412

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Туби (3A2, 3B2, 3H2,
при условие, че не е възможна експлозия поради повишено вътрешно налягане.
Максималната нетна маса не трябва да надвишава 30 kg.

Тази инструкция се прилага за ООН 3270.

P411

PP39 За ООН 1378 се изисква вентилационно устройство за метални опаковки.
PP40 За следните ООН номера, попадащи в PG II, не се допускат торби: 1326, 1340, 1352, 1358, 1374, 1378, 1382, 1390,
1393, 1394, 1395, 1396, 1400, 1401, 1402, 1405, 1409, 1417, 1418, 1436, 1437, 1871, 2624, 2805, 2813, 2830,
2835, 3078, 3131, 3132, 3134, 3170, 3182, 3208 и 3209.
PP83 Премахнат
PP100 За гъвкави, дървесно-влакнести или дървени опаковки по ООН 2950 те трябва да са непропускливи и
водоустойчиви или да са с непропусклив или водоустойчив слой.

Специални разпоредби за опаковане:
PP31 За ООН № 1326, 1339, 1340, 1341, 1343, 1352, 1358, 1373, 1374, 1378, 1379, 1382, 1384, 1385, 1390, 1393,
1394, 1395, 1396, 1398, 1400, 1401, 1402, 1405, 1409, 1417, 1418, 1431, 1436, 1437, 1871, 1923, 1929, 2004,
2008, 2318, 2545, 2546, 2624, 2805, 2813, 2830, 2835, 2844, 2881, 2940, 3078, 3088, 3131, 3132, 3134, 3135,
3170, 3182, 3189, 3190, 3205, 3206, 3208, 3209, 3395, 3396 и 3397, опаковките са херметически затворени.

P410

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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4 За веществата от група II тези опаковки могат да се използват само когато се
транспортират в затворена товарна транспортна единица.

Съд от стъкло в стоманен, алуминиев, шперплатов или влакнест барабан
(6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PG1) или в стомана, алуминий, дърво, плетена
кошница или кутия от дървесно-влакнести плоскости (6PA2, 6PB2, 6PC,
6PD2 или 6PG2) или в твърди или разширени пластмасови опаковки
(6PH1 или 6PH2)
3 Тези опаковки не се използват, когато превозваните вещества могат да се
втечнят по време на транспортирането.

Пластмасов съд в стоманена или алуминиева щайга или кутия, дървена
кутия, шперплатова кутия, кутия от дървесно-влакнести плоскости или
кутия от плътна пластмаса (6HA2, 6HB2,
6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2)

Съд от пластмаса в стоманен, алуминиев, шперплатов, влакнест или пластмасов барабан
(6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 или 6HH1)

Композитни опаковки

Каси:
стомана (4A)3
алуминий (4B)3
друг метал (4N)3
естествена
дървесина (4C1)3
естествена дървесина с преградни стени (4C2)3
шперплат (4D)3
възстановен дървен материал (4F)3 дървесновлакнеста плоскост (4G)3
твърди пластмаси (4H2)3
Торби
Торби (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)3, 4

120 kg
120 kg
120 kg

Туби
стомана (3A1 или 3A2)
алуминий (3B1 или 3B2)
пластмаси (3H1 или 3H2)

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

400 kg
400 kg
400 kg
60 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
60 kg
400 kg

120 kg
120 kg
120 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

Опаковъчна
група III

Максимална нетна маса
Опаковъчна
група II

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

Единични опаковки

Туби
стомана (3A1, 3A2)
алуминий (3B1, 3B2)
пластмаси (3H1, 3H2)

Каси
стомана (4A)
алуминий (4B)
друг метал (4N)
естествена
дървесина (4C1)
естествена дървесина с
преградни стени (4C2)
шперплат (4D)
възстнановен дървен материал (4F)
дървесно-влакнеста плоскост (4G)1
експандирана пластмаса (4H1)
плътна пластмаса (4H2)

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
други метали (1N1, 1N2)
пластмаси (1H1, 1H2)
шперплат (1D)
Влакна 1G(1)

Външни опаковки

P410

ДЪРЖАВЕН

Барабани
стомана (1A1 или 1A2)
алуминий (1B1 или 1B2)
метал, различен от стомана или алуминий (1N1 или 1N2)
пластмаси (1H1 или 1H2)

2

Опаковките са непропускливи.
Тези вътрешни опаковки не се
използват, когато превозваните
вещества могат да станат течни по
време на транспортирането.

1

Стъкло
пластмаса 1
метал
хартия1, 2
влакна1, 2

Вътрешни опаковки

Комбинирани опаковки

При условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3. се разрешават следните опаковки.
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Единични опаковки

Фибро-картонена кутия (4G) или
влакнест барабан (1G), с пластмасови
или метални вътрешни опаковки, всяка
в пластмасова торба

50 kg

2L

60 L

5L

Пластмаса

дървесни влакна (4G)
експандирани пластмаси (4H1)
от плътна пластмаса (4H2)

възстановена дървесина (4F)

шперплат (4D)

естествена дървесина с
преградни стени (4C2)

естествена дървесина (4C1)

60 L

431

Специални разпоредби за опаковане:
PP28 За ООН № 1873 частите от опаковки, които са в пряк контакт с перхлорна киселина, трябва да бъдат
изработени от стъкло или пластмаса.

Стъклен съд в стоманен, алуминиев, влакнест или шперплатов варел (6PA1, 6PB1,
6PD1 или 6PG1) или в стоманена, алуминиева, дървена или влакнеста кутия, или в
шперплатов барабан (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2), или в твърди или
експандирани пластмасови опаковки (6PH1 или 6PH2)

60 L

250 L

250 L

60 L
60 L
60 L

250 L
250 L
250 L

Mаксимален капацитет

125 kg
125 kg
60 kg
125 kg

125 kg

125 kg
125 kg
125 kg
125 kg

друг метал (4N)

125 kg

125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg

Mаксимална нетна маса

алуминий (4B)

Пластмасов съд в стоманен или алуминиев барабан (6HA1, 6HB1)
Пластмасов съд в барабан от влакна, пластмаса или шперплат (6HG1, 6HH1,
6HD1)
Пластмасов съд в стоманена или алуминиева щайга или кутия или
пластмасов съд в
дървена, шперплатова, влакнеста или плътна пластмасова кутия (6HA2, 6HB2, 6HC,
6HD2, 6HG2 или 6HH2)

Композитни опаковки

стомана (3A1)
алуминий (3B1)
пластмаса (3H1)

Туби

Wъншни опаковки

стомана (4A)

Каси

Единични опаковки

5L

Метал

Барабани
стомана (1A1)
алуминий (1B1)
пластмаси (1H1)

5L

Стъкло

Барабани
стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)
друг метал (1N1, 1N2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)
пластмаси (1H1, 1H2)

Комбинирани опаковки
Вътрешни опаковки

P502
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Допълнителни разпоредби:
1 Опаковките трябва да имат минимален пълнеж от 10%.
.2 Опаковките се проветряват.

Стъклен съд в стоманен, алуминиев, влакнест или шперплатов варел (6PA1,
6PB1, 6PD1 или 6PG1) или в стоманена, алуминиева, дървена или влакнеста
кутия, или в шперплатов барабан (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2), или в
твърди или експандирани пластмасови опаковки (6PH1 или 6PH2)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

При условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3. се разрешават следните опаковки.

P502

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН

60 L

250 L

250 L

60 L
60 L
60 L

250 L
250 L
250 L
250 L

максимален капацитет

125 kg

P501

Максимална нетна маса
на външните опаковки

Максимален капацитет
на вътрешните
опаковки
5L

Пластмасов съд в стоманен или алуминиев барабан (6HA1, 6HB1)
Пластмасов съд в барабан от влакна, пластмаса или шперплат (6HG1,
6HH1, 6HD1) Пластмасов съд в стоманена или алуминиева щайга или
кутия или пластмасов съд в дървена, шперплатова, влакнеста или плътна
пластмасова кутия (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2)

Композитни опаковки

стомана (3A1)
алуминий (3B1)
пластмаса (3H1)

Туби

Барабани
стомана (1A1)
алуминий ( 1B1
метал, различен от стомана или алуминий (1N1)
пластмаси (1H1)

(2)

(1) Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2)
или барабани (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1,
1N2, 1H1, 1H2, 1D) или туби (3A1, 3A2,
3B1, 3B2, 3H1, 3H2) със стъклени,
пластмасови или метални вътрешни
опаковки

Комбинирани опаковки

При условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3. се разрешават следните опаковки.

Тази инструкция се прилага за ООН 2015.
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5 kg

5 kg

Външни опаковки

125 kg
40 kg
60 kg
125 kg

дървесно-влакнеста плоскост (4G)
експандирани пластмаси (4H1)

плътна пластмаса (4H2)

Единични опаковки

125 kg

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P504

120 L

432

60 L

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

433

стъклен съд с външен алуминиев, влакнест или шперплатов варел (6PB1, 6PG1,
6PD1) или с външни разширени пластмасови или твърди пластмасови съдове
(6PH1, 6PH2), или с външна алуминиева щайга или кутия или с външна дървена
или влакнеста кутия или с външна плетена кошница (6PB2, 6PC, 6PG2, 6PD2)

60 L

60 L

250 L

60 L
60 L

250 L
250 L

максимален капацитет

125 kg

250 L

пластмасов съд с външна алуминиева каса или щайга, или пластмасов съд с
външна дървена, шперплатова, влакнеста или твърда пластмасова кутия (6HB2,
6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2)

P505

Mаксимална нетна маса
на външните опаковки

пластмасов съд с външен влакнест, пластмасов или шперплатов варел
(6HG1, 6HH1, 6HD1)

Единични опаковки

5L

Максимален капацитет на
вътрешните опаковки

пластмасов съд с външен алуминиев барабан (6HB1)

Композитни опаковки

Туби
алуминий (3B1, 3B2),
пластмаси (3H1, 3H2)

Барабани
алуминий (1B1, 1B2)
пластмаси (1H1, 1H2)

Каси (4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4H2) или барабани
(1B2, 1G, 1N2, 1H2, 1D) или туби (3B2,
3H2) със стъклени, пластмасови или
метални вътрешни опаковки

Комбинирани опаковки

При условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3. се разрешават следните опаковки.

Тази инструкция се прилага за ООН 3375.
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Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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Специални разпоредби за опаковане:
PP10 За ООН № 2014 и 3149 опаковката се вентилира.
PP31 За ООН 2626 опаковките се запечатват херметически.

Стъклен съд в стоманен, алуминиев, влакнест или шперплатов варел (6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PG1) или в
стоманена, алуминиева, дървена или влакнеста кутия, или в шперплатов барабан (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2
или 6PD2) или в твърди или разширени пластмасови опаковки (6PH1 или 6PH2)

60 L

250 L

Пластмасов съд във влакнест, пластмасов или шперплатов барабан (6HG1, 6HH1, 6HD1)

Пластмасов съд в стоманена или алуминиева щайга или кутия или пластмасов съд в дървена, шперплатова,
влакнеста или твърда пластмасова кутия (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2)

Пластмасов съд в стоманен или алуминиев барабан (6HA1, 6HB1)

L
L
L
L
L
L
L

60
60
60

250
250
250
250

максимален капацитет

225 kg

125 kg

75 kg

75 kg

Туби
стомана, неподвижен капак (3A1)
алуминий, неподвижен капак (3B1)
пластмаса, неподвижен капак (3H1)
Композитни опаковки

Барабани
стомана, неподвижен капак (1A1)
алуминий, неподвижен капак (1B1)
метал, различна от стомана или алуминий, неподвижен капак (1N1)
пластмаса, неподвижен (1H1)

Единични опаковки

Вътрешни опаковки: Метални съдове с максимална вместимост 40 L

(4) Външни опаковки: (1A1, 1A2, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2)

Вътрешни опаковки: Метални съдове с максимална вместимост 40 L

(1) Външни опаковки: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2)
Вътрешни опаковки: Съдове от стъкло с максимална вместимост 5 L
(2) Външни опаковки: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2) Вътрешни опаковки: Пластмасови съдове с максимална вместимост 30 L
(3) Външни опаковки: (1G, 4F or 4G)

При условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3. се разрешават следните опаковки.
Комбинирани опаковки
максимална нетна маса

P504

250 kg
200 kg

максимална нетна маса

125 kg

възстнановен дървен материал (4F)

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg

125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg
125 kg

максимална
нетна маса

естествена дървесина (4C1)
естествена дървесина с преградни стени
(4C2)
шперплат (4D)

друг метал (4N)

алуминий (4B)

стомана (4A)

Каси:

други метални (1N1, 1N2)
влакна (1G)
шперплат (1D)
пластмаси (1H1, 1H2)

стомана (1A1, 1A2)
алуминий (1B1, 1B2)

Барабани

Комбинирани опаковки

5 kg

Вътрешни опаковки

Метални варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2)
Плоскости от влакна (1G) или барабани от шперплат (1D), снабдени с вътрешни обшивки

пластмаса

Метал

Стъкло

P503
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При условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3. се разрешават следните опаковки.

P503

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

БРОЙ 75
С Т Р. 2 9

4

ᇞ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

P520

–

0.5/10

oP21

5

5

oP3

–

5/25

oP41

30

25

oP5

60

50

oP6

60

50

oP7

oP8

2254

4002

4
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Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Външни опаковки: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2),
отговарящи на нивото на ефективност на опаковъчна група II. Изделията се опаковат поотделно и се отделят
един от друг, като се използват прегради, разделители, вътрешни опаковки или уплътнителни материали, за да
се предотврати неволно изхвърляне при нормални условия на транспортиране.
Максимална нетна маса: 75 kg

Тази инструкция се прилага за ООН № 1700, 2016 и 2017.

P600

30 mL, поставени в матрица от разширяваща се полиетиленова пяна с дебелина най-малко 130 mm и
плътност 18 ± 1 g/L;
.3 в рамките на носителя от пяна вътрешните опаковки се отделят една от друга на минимално разстояние 40
mm и от стената на външната опаковка на минимално разстояние 70 mm. Опаковката може да съдържа до
два слоя от такива матрици от пяна, всеки от които съдържа до 28 вътрешни опаковки;
.4 максималното съдържание на всяка вътрешна опаковка не надвишава 1 g за твърди вещества или 1 ml за
течности;
.5 максималното нетно количество на външна опаковка е 56 g за твърди вещества или 56 ml за течности, а при
смесени опаковки сумата от грамове и милилитри не надвишава 56; и
.6 когато се използват сух лед или течен азот по избор като охладителна течност за мерки за контрол на
качеството, са спазени изискванията на 5.5.3. Трябва да бъдат осигурени вътрешни опори за закрепване на
вътрешните опаковки в първоначалното им положение. Вътрешната и външната опаковки трябва да
поддържат целостта си на температурата на използвания хладилен агент, както и на температурите и
налягането, които биха могли да възникнат, ако охлаждането се загуби.
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Опаковката на органичен пероксид или самоактивиращо се вещество, която се изисква да носи допълнителен
етикет за опасност ОТ ЕКСПЛОЗИЯ (образец № 1, виж 5.2.2.2.2), също трябва да съответства на разпоредбите,
посочени в 4.1.5.10 и 4.1.5.11.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (продължение)

Специални разпоредби за опаковане:
PP21 За някои самоактивиращи се вещества от типове B или C, ООН № 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233 и
3234, трябва да се използва по-малка опаковка от тази, разрешена съответно чрез методите на опаковане OP5 или OP6
(виж 4.1.7 и 2.4.2.3.2.3).
PP22 ООН 3241, 2-бромо -2-нитропан -1,3-диол се опаковат в съответствие с метода на опаковане OP6.
■ PP94 Много малки количества енергийни проби от раздел 2.0.4.3 могат да бъдат пренасяни съгласно ООН 3223
или ООН 3224, когато е приложимо при условие че:
.1 се използват само комбинирани опаковки с външна опаковка, състояща се от каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D,
4F, 4G, 4H1 и 4H2);
.2 пробите се пренасят в микротитърни плаки или многотитърни плаки, изработени от пластмаса,
стъкло, порцелан или каменина като вътрешна опаковка;
.3 максималното количество за отделна вътрешна кухина не надвишава 0,01 g за твърди вещества или 0,01 ml за течности;
.4 максималното нетно количество на външна опаковка е 20 g за твърди вещества или 20 ml за течности, а при
смесени опаковки сумата от грамове и милилитри не надвишава 20; и
.5 когато се използват сух лед или течен азот по избор като охладителна течност за мерки за контрол на качеството, са
спазени изискванията на 5.5.3. Трябва да бъдат осигурени вътрешни опори за закрепване на вътрешните опаковки
в първоначалното им положение. Вътрешната и външната опаковки трябва да поддържат целостта си на
температурата на използвания хладилен агент, както и на температурите и налягането, които биха могли да
възникнат, ако охлаждането се загуби.
■ PP95 Малки количества енергийни проби от раздел 2.0.4.3 могат да бъдат превозвани съгласно ООН 3223 или ООН 3224,
когато е приложимо при условие че:
.1 външната опаковка се състои само от гофрирана дървесно-влакнеста плоскост от тип 4G с минимални размери 60 cm
(дължина) на 40,5 cm (широчина) на 30 cm (височина) и минимална дебелина на стената 1,3 cm;
.2 отделното вещество се съдържа във вътрешна опаковка от стъкло или пластмаса с максимален капацитет
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Допълнителни разпоредби:
1 Метални опаковки, включително вътрешни опаковки на комбинирани опаковки и външни опаковки на комбинирани
или композитни опаковки, могат да се използват само за методите на опаковане OP7 и OP8.
2 В комбинирани опаковки стъклените съдове могат да се използват само като вътрешни опаковки с максимално
съдържание 0,5 kg за твърди вещества или 0,5 L за течности.
.3 В комбинирани опаковки, уплътнителните материали не трябва да са лесно запалими.

3

Вискозните течности се третират като твърди вещества, когато не отговарят на критериите, предвидени в
определението за течности, представено в 1.2.1.
4
60 L за туби.

2

60 kg за туби/200 kg за кутии и 400 kg за твърди вещества в комбинирани опаковки с външни опаковки, съдържащи
каси (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2) и с вътрешни опаковки от пластмаси или влакна с максимална нетна маса 25 kg.

1

Ако са дадени две стойности, първата се прилага за максималната нетна маса на вътрешна опаковка, а втората-за
максималната нетна маса на цялата опаковка.

0.5

Максимално съдържание в литри за
течности3

oP1

0.5

Начин на
опаковане

Максимална маса (kg) за твърди
вещества и комбинирани опаковки (течни
и твърди)

Mаксимално количество

Mаксимално количество на опаковка/пакет1 за методи на опаковане oP1 до oP8

Опаковките, изброени по-долу, са разрешени, при условие че са изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3 и
специалните разпоредби на 4.1.7. Методите на опаковане са определени от OP1 до OP8. Методите на опаковане,
подходящи за отделните понастоящем определени органични пероксиди и самоактивиращи се вещества, са изброени
в 2.4.2.3.2.3 и 2.5.3.2.4. Количествата, определени за всеки метод на опаковане, са максималните разрешени
количества за опаковка. Разрешени са следните опаковки:
(1) Комбинирани опаковки с външни опаковки, съдържащи каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и
4H2), варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 и 1D), туби (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 и 3H2);
(2) Единични опаковки, състоящи се от варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 и 1D) и туби (3A1, 3A2, 3B1,
3B2, 3H1 и 3H2);
(3) Композитни опаковки с пластмасови вътрешни съдове (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2,
6HH1 и 6HH2).

Тази инструкция се прилага за органични пероксиди от клас 5.2 и самоактивиращи се вещества от клас 4.1.
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Специални разпоредби за опаковане:
По отношение на материалите, които не се делят, трябва да бъдат спазени ограниченията, посочени в точка 2.7.2.3.5.

Допълнителни изисквания:
1 Основните вътрешни съдове се опаковат във вторични опаковки по такъв начин, че при нормални условия на
транспортиране да не могат да се счупят, пробият или да изтекат съдържанието им във вторичната опаковка.
Вторичните опаковки се закрепват във външни опаковки с подходящ материал за омекотяване, за да се
предотврати движение. Ако няколко основни съда са поставени в една вторична опаковка, те трябва да бъдат
опаковани поотделно или разделени, така че да се предотврати контакт между тях.
2
Съдържанието съответства на разпоредбите на точка 2.7.2.4.5.2.
3
Прилага се и изискването в 2.4.6.

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3 и специалните
разпоредби за опаковане на 4.1.9.1.2, 4.1.9.1.4 и 4.1.9.1.7:
Опаковки, включващ:
(a) основен(вни) съд(ове) от метал или пластмаса; в (b) непропусклива(и) вторична(и) твърда(и) опаковка(и); в (c)
твърда външна опаковка:
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Туби (3A2, 3B2, 3H2).

Тази инструкция се прилага за ООН 3507.

P603
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налягането. Всеки съд под налягане, съдържащ токсична при вдишване течност с LC 50 по-малък или равен на
200 mL/m3 (ppm) се затваря със запушалка или клапан отговарящ на следното:
(а) Всяка запушалка или клапан трябва да има връзка с конусна резба директно към съда под налягане и да
може да издържа на изпитвателното налягане на резервоара под налягане без повреда или изтичане;
(b) Всеки клапан е безсалников, с неперфорирана диафрагма, с изключение на това, че за корозивни материали
клапанът може да бъде салников, със сглобка, която е газонепроницаема посредством уплътнителна
капачка с уплътнение, закрепено към корпуса на клапана или резервоара под налягане, за да се предотврати
загубата на материал през или извън опаковката;
(c) Всеки отвор на клапана трябва да бъде запечатан с капачка на резба или твърда запушалка на резба и
инертен уплътнителен материал;
(d) Конструктивните материали за съда под налягане, клапаните, запушалките, изпускателните отвори,
обмазването и уплътненията са съвместими помежду си и с товара.
Всеки съд под налягане с дебелина на стената във всяка точка, по-малка от 2,0 mm, и всеки съд под налягане,
който няма монтирана защита на клапана, се транспортират във външна опаковка. Съдовете под налягане не
трябва да бъдат колекторни или свързани помежду си.

i) датата (месец, година) на първоначалното изпитване и последния периодичен тест;
(ii) името или упълномощения символ на страната, извършваща изпитванията и инспекциите.
(4) Съдове под налягане, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6. Те се подлагат на първоначално
изпитване и периодични изпитвания на всеки 10 години при налягане не по-малко от 1 МРа (10 бара)
(манометрично налягане). Съдовете под налягане не могат да бъдат оборудвани с устройство за понижаване на

налягането. Всеки съд под налягане, съдържащ токсична при вдишване течност с LC 50 по-малък или равен на
200 mL/m3 (ppm) се затваря със запушалка или клапан отговарящ на следното:
(а) Всяка запушалка или клапан трябва да има връзка с конусна резба директно към съда под налягане и да
може да издържа на изпитвателното налягане на резервоара под налягане без повреда или изтичане;
(b) Всеки клапан е безсалников, с неперфорирана диафрагма, с изключение на това, че за корозивни материали
клапанът може да бъде салников, със сглобка, която е газонепроницаема посредством уплътнителна
капачка с уплътнение, закрепено към корпуса на клапана или резервоара под налягане, за да се предотврати
загубата на материал през или извън опаковката;;
(c) Всеки отвор на клапана трябва да бъде запечатан с капачка на резба или твърда запушалка на резба и инертен
уплътнителен материал;
(d) Конструктивните материали за съда под налягане, клапаните, запушалките, изпускателните отвори,
обмазването и уплътненията са съвместими помежду си и с товара.
Всеки съд под налягане с дебелина на стената във всяка точка, по-малка от 2,0 mm, и всеки съд под налягане,
който няма монтирана защита на клапана, се транспортират във външна опаковка. Съдовете под налягане не
трябва да бъдат колекторни или свързани помежду си.

.3 затварящите механизми да са тип капачка на винт, които са:
i) физически задържани с всякакви средства, които могат да предотвратят връщане назад или
разхлабване на затварянето чрез удар или вибрации по време на транспортиране; и
(ii) снабдени с уплътнение на капачката.
(4) Съдове под налягане, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6. Те се подлагат на първоначално
изпитване и периодични изпитвания на всеки 10 години при налягане не по-малко от 1 МРа (10 бара
(манометрично налягане). Съдовете под налягане не могат да бъдат оборудвани с устройство за понижаване на
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(3) Барабани и композитни опаковки (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 или 6HH1), при следните условия:
.1 изпитването за хидравлично налягане се провежда при налягане най-малко 3 bar (манометрично налягане);
.2 изпитванията за конструктивна и производствена херметичност се провеждат при изпитвателно налягане от 0,30 bar; и
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(3) Опаковки, състоящи се от:
Външни опаковки: Стоманени или пластмасови варели, (1A1, 1A2, 1H1 или 1H2), изпитвани в съответствие с
разпоредбите за изпитване в 6.1.5 при маса, съответстваща на масата на сглобената опаковка, или като
опаковка, предназначена да съдържа вътрешни опаковки, или като единична опаковка, предназначена да
съдържа твърди вещества или течности, и маркирана съответно.
Вътрешни опаковки: Барабани и композитни опаковки (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 или 6HA1), отговарящи на
изискванията на глава 6.1 за единични опаковки, при следните условия:
.1 изпитването за хидравлично налягане се провежда при налягане най-малко 3 bar (манометрично налягане);
.2 изпитванията за конструктивна и производствена херметичност се провеждат при изпитвателно налягане от
0,30 bar;
.3 те се изолират от външния барабан чрез използването на инертен амортизиращ материал, който обгражда
вътрешната опаковка от всички страни;
.4 техният капацитет не надвишава 125 L;
.5 затварящите механизми да са тип капачка на винт, които са:
i) физически задържани с всякакви средства, които могат да предотвратят връщане назад или разхлабване
на затварянето чрез удар или вибрации по време на транспортиране; и
(ii) снабдени с уплътнение на капачката.
.6 Външните и вътрешните опаковки се подлагат периодично на изпитване за херметичност съгласно .2 на
интервали от не повече от две години и половина; и
.7 Външните и вътрешните опаковки носят ясно четливи и трайни букви:
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Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3 и
опаковките са херметически затворени:
(1) Комбинирани опаковки с максимално брутно тегло 15 kg, състоящи се от:
– една или повече стъклени вътрешни опаковки с максимално нетно количество от 1 литър всяка и напълнени
до не повече от 90% от капацитета им, затварящите механизми, на които се задържа(т) физически с всякакви
средства, които могат да предотвратят връщане назад или разхлабване чрез удар или вибрации по време на
транспортиране, индивидуално поставени в
– метални съдове заедно с уплътняващ и абсорбиращ материал, достатъчни да абсорбират цялото
съдържание на вътрешната(ите) стъклена(и) опаковка(и), допълнително опаковани в
– 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2 външни опаковки.
(2) Комбинирани опаковки, състоящи се от вътрешни опаковки от метал или пластмаса, индивидуално опаковани с
абсорбент материал, достатъчен да абсорбира съдържанието и инертния материал за омекотяване в 1A1, 1A2,
1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2 външни опаковки с максимална
брутна маса 75 kg. Вътрешните опаковки не трябва да се пълнят до повече от 90% от вместимостта им.
Затварянето на всяка вътрешна опаковка се задържа физически с всички средства, които могат да предотвратят
връщане назад или разхлабване на затварянето чрез удар или вибрации по време на транспортиране.
Вътрешните опаковки не трябва да надвишават 5 L като вместимост.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3 и опаковките са
херметически затворени:
(1) Комбинирани опаковки с максимално брутно тегло 15 kg, състоящи се от:
– една или повече стъклени вътрешни опаковки с максимално нетно количество от 1 литър всяка и напълнени
до не повече от 90% от капацитета им; затварящите механизми, на които се задържа(т) физически с всякакви
средства, които могат да предотвратят връщане назад или разхлабване чрез удар или вибрации по време на
транспортиране, индивидуално поставени в
– метални съдове заедно с уплътняващ и абсорбиращ материал, достатъчни да абсорбират цялото
съдържание на вътрешната(ите) стъклена(и) опаковка(и), допълнително опаковани в
– 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2 външни опаковки.
(2) Комбинирани опаковки, състоящи се от вътрешни опаковки от метал или пластмаси с вместимост,
непревишаваща 5 L индивидуално опаковани с абсорбиращ материал, достатъчен да абсорбира съдържанието и
инертния материал за омекотяване в 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F,
4G или 4H2 външни опаковки с максимална брутна маса 75 kg. Вътрешните опаковки не трябва да се пълнят до
повече от 90% от вместимостта им. Затварянето на всяка вътрешна опаковка се задържа физически с всички
средства, които могат да предотвратят връщане назад или разхлабване на затварянето чрез удар или вибрации по
време на транспортиране.
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Други опасни товари не се опаковат в една и съща опаковка с инфекциозни вещества от клас 6.2, освен ако не
са необходими за поддържане на жизнеспособността, стабилизиране или предотвратяване на разграждане
или неутрализиране на опасностите от инфекциозните вещества Количество от 30 mL или по-малко опасни
товари, включени в класове 3, 8 или 9, може да бъде опаковано във всеки основен съд, съдържащ
инфекциозни вещества. Тези малки количества опасни товари от класове 3, 8 или 9 не са предмет на никакви
допълнителни разпоредби на този Кодекс, когато са опаковани в съответствие с тази инструкция за опаковане.
Компетентният орган може да разреши алтернативни опаковки за транспортиране на животински материал
в съответствие с разпоредбите на 4.1.3.7.

Допълнително изискване:
Опаковките, предназначени да съдържат остри предмети като счупено стъкло и игли, трябва да са устойчиви на
пробиване и задържане на течности при условията на изпитване на експлоатационните качества от глава 6.1.

ДЪРЖАВЕН

4

Допълнителни разпоредби:
1 Вътрешните опаковки, съдържащи инфекциозни вещества, не се обединяват с вътрешни опаковки, съдържащи
несвързани видове стоки. Пълните опаковки могат да бъдат преопаковани в съответствие с разпоредбите на
1.2.1 и 5.1.2: такава допълнителна опаковка може да съдържа сух лед.
2 Освен за извънредни пратки, като цели органи, които изискват специално опаковане, се прилагат следните
допълнителни разпоредби:
(а) Вещества, изпращани при околна температура или при по-висока температура. Основните съдове трябва да
бъдат от стъкло, метал или пластмаса. Осигуряват се положителни средства за осигуряване на херметично
уплътнение, например топлинно уплътнение, обкована запушалка или метална обкатка. Ако се използват винтови
капачки, те трябва да бъдат закрепени с положителни средства, например с тиксо, парафиново уплътнително
тиксо или произведено заключващо устройство;
(b) Вещества, транспортирани охладени или замразени. Лед, сух лед или друг хладилен агент се поставят
около вторичната(ите) опаковка(и) или, като алтернатива, в външна опаковка с една или повече пълни
опаковки, маркирани в съответствие с точка 6.3.3. Осигуряват се вътрешни опори за закрепване на
вторичните опаковки или пакети на мястото им, след като ледът или сухият лед са се разсеяли. Ако се
използва лед, външната опаковка или допълнителната опаковка трябва да бъде
непропусклива. Ако се използва сух лед, външната опаковка или допълнителната опаковка трябва да
позволява отделянето на въглероден двуокис. Основният съд и вторичната опаковка трябва да поддържат
целостта си при температурата на използвания хладилен агент;
(c) Вещества, изпращани в течен азот. Използват се основни пластмасови съдове, които могат да издържат на
много ниска температура. Вторичната опаковка трябва също да може да издържа на много ниски
температури и в повечето случаи трябва да бъде монтирана върху основния съд поотделно. Трябва да бъдат
изпълнени и разпоредбите за изпращане на течен азот. Основният съд и вторичната опаковка трябва да
поддържат целостта си при температурата на течния азот.
(d) Лиофилизираните вещества могат да се транспортират и в първични съдове, които са запечатани с пламък
стъклени ампули или стъклени флакони с гумена запушалка, снабдени с метални пломби.
3 Каквато и да е предвидената температура на пратката, първичният съд или вторичната опаковка трябва да могат
да издържат, без изтичане, на вътрешно налягане, създаващо разлика в налягането, не по-малка от
95 kPa. Този основен съд или вторична опаковка трябва също да може да издържа на температури в интервала
от‐40°C до +55°C.

Туби (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);
Най-малкият външен размер трябва да бъде не по-малък от 100 mm.

Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Туби (3A2, 3B2, 3H2).
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II за твърди вещества.
(2) За опаковки, съдържащи по-големи количества течност:
Барабани (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
буркани (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2);
Композитни опаковки (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1, 6PB1,
6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2).
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II за течности.

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1, с изключение на 4.1.1.15 и
4.1.3: (1) При условие, че има достатъчно абсорбиращ материал, който да абсорбира цялото налично количество
течност и опаковката може да задържа течности:
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Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени специалните разпоредби за опаковане от 4.1.8:
Опаковки, отговарящи на разпоредбите на глава 6.3 и съответно одобрени, състоящи се от:
.1 Вътрешни опаковки, включващи:
(i) херметичен основен(вни)н съд(ове);
(ii) непропусклива вторична опаковка;
(iii) освен за твърди инфекциозни вещества, абсорбиращ материал в достатъчно количество, за да абсорбира
цялото съдържание, поставено между основния(ните) съд(ове) и вторичната(ите) опаковка(и); ако
множество първични съдове са поставени в една вторична опаковка, те се опаковат поотделно или се
отделят, така че да се предотврати контакт между тях;
.2 Твърда външна опаковка:
Барабани (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G) (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);

P620
Тази инструкция се прилага за ООН 3291.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

Тази инструкция се отнася за ООН № 2814 и 2900.
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Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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външна опаковка

125 kg

400 kg
250 kg
250 kg
250 kg
125 kg
125 kg
60 kg

400 kg

400 kg
400 kg
400 kg
400 kg

400 kg

максимална нетна маса
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Специални разпоредби за опаковане:
PP41 За ООН 2803, когато е необходимо да се транспортира галий при ниски температури, за да се поддържа
в напълно твърдо състояние, горните опаковки могат да бъдат опаковани в здрава, водоустойчива външна
опаковка, която съдържа сух лед или други хладилни средства. Ако се използва хладилен агент, се използват
всички посочени по-горе материали в опаковката галият трябва да бъде химически и физически устойчив на
хладилния агент и да има устойчивост на удар при ниските температури на използвания хладилен агент. Ако
се използва сух лед, външната опаковка трябва да позволява отделянето на въглероден двуокис.

плътна пластмаса (4H2)

дървесно-влакнеста плоскост (4G)
експандирани пластмаси (4H1)

възстановен дървен материал (4F)

шперплат (4D)

стомана (4А)
метал, различен от стомана или алуминий (4N)
естествена дървесина (4C1)
естествена дървесина с преградни стени (4C2)

Каси:

стомана (1A1, 1A2)
метал, различен от стомана или алуминий (1N1, 1N2)
пластмаси (1H1, 1H2)
шперплат (1D)
Влакна (1G)

Барабани

(а) Вътрешните опаковки се състоят от стъкло, метал или твърда пластмаса, предназначени да съдържат течности с максимална
нетна маса 15 kg всяка.
(b) Вътрешните опаковки трябва да бъдат опаковани с достатъчно материал за омекотяване, за да се предотврати счупване.
(c) Вътрешните или външните опаковки трябва да имат вътрешни обшивки или торби със силно непропусклив и устойчив на
надупчване материал, непропусклив за съдържанието и напълно обграждащ съдържанието, за да се предотврати
излизането му от опаковката, независимо от нейното положение или ориентация.
(d) Разрешават се следните външни опаковки и максимални нетни маси:

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
(1) Съдове под налягане, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6.
(2) Стоманени колби или бутилки със запушалки на резба с вместимост, непревишаваща 3,0 L; или
(3) Комбинирани опаковки, които отговарят на следните разпоредби:

Тази инструкция се отнася за ООН № 2803 и 2809.

P800

Допълнителна разпоредба:
Компетентният орган може да разреши алтернативни опаковки за транспортиране на животински материал
в съответствие с разпоредбите на 4.1.3.7.
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(b) вторичната опаковка е непропусклива;
(c) Ако множество чупливи основни съдове са поставени в една вторична опаковка, те или се опаковат
поотделно, или се отделят, за да се предотврати контакт между тях.
(d) Ако има някакви съмнения дали остатъчна течност може да присъства в основния съд по време на
транспортирането, се използва опаковка, подходяща за течности, включително абсорбиращи материали.

(b) вторичната опаковка трябва да бъде
херметична;
(c) Ако множество чупливи основни съдове са поставени в една вторична опаковка, те или се опаковат
поотделно, или се отделят, за да се предотврати контакт между тях;
(d) Абсорбиращият материал се поставя между основният(те) съд(ове) и вторичната опаковка. Абсорбиращият
материал трябва да бъде в количество, достатъчно да абсорбира цялото съдържание на основният(те)
съд(ове), така че всяко изпускане на течното вещество да не наруши целостта на уплътнителния материал
или на външната опаковка;
(e) Основният съд или вторичната опаковка трябва да могат да издържат, без течове, на вътрешно налягане
от 95 kPa (0,95 бара).
(8) За твърди вещества
(а) Основният(те) съд(ове) е (са) непропусклив(и);

(5) Поне една повърхност на външната опаковка трябва да има минимален размер 100 mm× 100 mm.
(6) Завършеният комплект трябва да може успешно да премине изпитването за падане по точка 6.3.5.3, както е
посочено в точка 6.3.5.2 от този Кодекс, на височина 1,2 m. След подходяща последователност на падане не
трябва да има изтичане от първичния (те) съд (и), който (ито) остава (т) защитен (и) с абсорбиращ материал,
когато това се изисква, във вторичната опаковка.
(7) За течни вещества
(а) Основният(те) съд(ове) трябва да бъде(ат)
херметичен (и);

50 mm

Минимален размер

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (продължение)

(9) Охладени или замразени образци: лед, сух лед и течен азот
(а) Когато като охладителна течност се използва сух лед или течен азот, се прилагат изискванията на 5.5.3.
Когато се използва лед, той се поставя извън вторичните опаковки или във външната опаковка, или във
външната опаковка. Трябва да бъдат осигурени вътрешни опори за закрепване на вторичните опаковки в
първоначалното им положение. Ако се използва лед, външната опаковка или външната опаковка трябва да
бъде херметична.
(b) Основният съд и вторичната опаковка трябва да поддържат целостта си при температурата на използвания
хладилен агент, както и при температурите и налягането, които биха могли да възникнат, ако охлаждането се
загуби.
(10) Когато опаковките са поставени в външна опаковка, маркировките на опаковката, изисквани от тази инструкция
за опаковане, трябва или да бъдат ясно видими, или да бъдат възпроизведени от външната страна на външната
опаковка.
(11) Инфекциозните вещества, посочени в ООН 3373, които са опаковани и маркирани в съответствие с тази
инструкция за опаковане, не са предмет на други разпоредби на този Кодекс.
(12) Производителите на опаковки и последващите дистрибутори предоставят ясни инструкции за пълнене и
затваряне на такива опаковки на изпращача или на лицето, което подготвя опаковката (напр. пациент), за да
може опаковката да бъде правилно подготвена за транспортиране.
(13)
Други опасни товари не се опаковат в една и съща опаковка с инфекциозни вещества от клас 6.2, освен ако
не са необходими за поддържане на жизнеспособността, стабилизиране или предотвратяване на разграждане
или неутрализиране на опасностите от инфекциозните вещества Количество от 30 mL или по-малко опасни
товари, включени в класове 3, 8 или 9, може да бъде опаковано във всеки основен съд, съдържащ
инфекциозни вещества. Когато тези малки количества опасни товари са опаковани с инфекциозни вещества в
съответствие с тази инструкция за опаковане, не е необходимо да се спазват други разпоредби на Кодекса.
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50 mm

Минимален размер

ООН 3373

(а) основен съд;
(b) вторична опаковка; и
(c) външна опаковка,
от която вторичната или външната опаковка са твърди.
(3) Основните съдове се опаковат във вторични опаковки по такъв начин, че при нормални условия на
транспортиране да не могат да се счупят, пробият или да изтече съдържанието им във вторичната опаковка.
Вторичните опаковки се закрепват във външни опаковки с подходящ материал за уплътняване. Изтичането на
съдържанието не трябва да нарушава целостта на уплътнителния материал или на външната опаковка.
(4) По отношение на транспорта, маркировката, илюстрирана по-долу, се поставя върху външната повърхност на
външната опаковка на фон с контрастиращ цвят и трябва да бъде ясно видима и четлива. Маркировката е във
формата на квадрат, поставен под ъгъл 45° (с форма на диамант), като всяка страна има дължина най-малко 50 mm,
широчината на линията трябва да бъде най-малко 2 mm, а буквите и цифрите - най-малко 6 mm. Точното
наименование на пратката "БИОЛОГИЧНО ВЕЩЕСТВО, КАТЕГОРИЯ В ", изписано с букви с височина най-малко 6
mm, се маркира върху външната опаковка, съседна на маркировката с формата на диамант.

(1) Опаковката трябва да бъде с добро качество, достатъчно здрава, за да издържи нормално на удари и
натоварвания. срещнати по време на транспортиране, включително претоварване между товарни транспортни
единици и между товарни транспортни единици и складове, както и всяко изваждане от палет или допълнителна
опаковка за последваща ръчна или механична обработка. Опаковките се конструират и затварят, за да се
предотврати загубата на съдържание, което може да бъде причинено при нормални условия на транспортиране от
вибрации или промени в температурата, влажността или налягането.
(2) Опаковката се състои от най-малко три компонента:

Тази инструкция се прилага за ООН 3373.
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(e) затварянията трябва да бъдат от винтов тип, които са:
i) Физически държани с всички средства, които могат да предотвратят връщане назад или разхлабване на
затварянето при удар или вибрации по време на транспортиране; (ii) снабдени с уплътнение на капачката;
(f) Външните и вътрешните опаковки се подлагат периодично на вътрешна проверка и изпитване за
херметичност съгласно буква (b) на интервали от не повече от две години и половина; и
(g) Върху външната и вътрешната опаковка са нанесени ясно четливи и трайни букви:
(i) датата (месец, година) на първоначалното изпитване и последното периодично изпитване и проверка на
вътрешната опаковка; и
(ii) името или упълномощения символ на експерта, извършващ изпитванията и инспекциите.
(4) Съдове под налягане, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6.
(а) Те се подлагат на първоначално изпитване и периодични изпитвания на всеки 10 години при налягане не помалко от 1 МРа (10 бара) (манометрично налягане);
(b) Те се подлагат периодично на вътрешна проверка и проверка за херметичност на интервали от не повече от
две години и половина;
(c) Те не могат да бъдат оборудвани с устройство за понижаване на налягането;
(d) Всеки съд под налягане се затваря със запушалка или клапан(и), снабдени с вторично затварящо устройство; и
(е) Материалите на конструкцията на съда под налягане, клапаните, щепселите, изпускателните капачки,
обмазването и уплътненията са съвместими помежду си и със съдържанието.

(d) Капацитетът им не трябва да надвишава 125 литра;

(c) Те се изолират от външния барабан чрез използване на инертен амортисьор, който обгражда вътрешната
опаковка от всички страни;

(b) Изпитванията за конструктивна и производствена херметичност се провеждат при изпитвателно налягане
30 kPa (0,3 bar);

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3 и опаковките са
херметически затворени:
(1) Комбинирани опаковки с максимална брутна маса 25 kg, състоящи се от една или повече вътрешни стъклени
опаковки с максимална вместимост 1,3 литра всяка и напълнени до не повече от 90% от вместимостта им;
запушалките на които се държат физически на място с всякакви средства, които могат да предотвратят връщане
назад или разхлабване чрез удар или вибрации по време на транспортиране, индивидуално поставени във:
– метални или твърди пластмасови съдове, заедно с уплътнителен и абсорбиращ материал, достатъчни да
абсорбират цялото съдържание на вътрешната(ите) опаковка(и), допълнително опаковани в:
– 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2 външни опаковки.
(2) Комбинирани опаковки, състоящи се от вътрешни опаковки от метал или поливинилиден флуорид (PVDF),
непревишаващи 5 литра в индивидуална опаковка с абсорбиращ материал, достатъчен да абсорбира
съдържанието и инертен материал за уплътняване в 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B,
4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2 външни опаковки с максимална брутна маса 75 kg. Вътрешните опаковки не
трябва да се пълнят до повече от 90% от техния капацитет. Затварянето на всяка вътрешна опаковка се
задържа физически с всички средства, които могат да предотвратят връщане назад или разхлабване на
затварянето чрез удар или вибрации по време на транспортиране.
(3) Опаковки, състоящи се от:
Външни опаковки:
Стоманени или пластмасови варели (1A1, 1A2, 1H1 или 1H2), изпитвани в съответствие с изискванията за
изпитване в 6.1.5 при маса, съответстваща на масата на сглобената опаковка, или като опаковка, предназначена
да съдържа вътрешни опаковки, или като единична опаковка, предназначена да съдържа твърди вещества или
течности, и маркирани съответно;
Вътрешни опаковки:
Барабани и композитни опаковки (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 или 6HA1), отговарящи на изискванията на глава 6.1 за
единични опаковки, при следните условия:
(а)
Изпитването за хидравлично налягане се провежда при налягане най-малко 300 kPa (3 bar)
(манометрично налягане);

Тази инструкция се прилага за ООН 1744.
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Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
(1) Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
(2) Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2);
Максимална нетна маса: 75 kg.
Изделията се опаковат поотделно и се отделят един от друг, като се използват прегради, разделители, вътрешни
опаковки или уплътнителни материали, за да се предотврати неволно изхвърляне при нормални условия на
транспортиране.

Тази инструкция се прилага за ООН 2028.
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Специални разпоредби за опаковане:
PP79 За ООН 1790 с повече от 60 %, но не повече от 85% флуороводородна киселина вж. P001.
PP81 За ООН 1790 с не повече от 85% флуороводород и ООН 2031 с повече от 55% азотна киселина
разрешеното използване на пластмасови варели и варели като единични опаковки е две години от
датата на тяхното производство.

(2) Комбинирани опаковки
Външни опаковки: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2;
максимална нетна маса: 125 kg
Вътрешни опаковки: метал; максимален капацитет: 40 L
(3) Композитни опаковки: Стъклен съд в стоманен, алуминиев или шперплатов барабан (6PA1, 6PB1 или 6PD1) или в
стоманена, алуминиева или дървена кутия, или в кошница за плетене (6PA2, 6PB2, 6PC или 6PD2), или в
опаковки от твърда пластмаса (6PH2); максимален капацитет: 60 L.
(4) Стоманени варели (1A1) с максимален капацитет 250 L.
(5) Съдовете под налягане могат да се използват, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6.

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
(1) Комбинирани опаковки
Външни опаковки: 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2;
максимална нетна маса: 75 kg.
Вътрешни опаковки: стъкло или пластмаса; максимален капацитет: 10 L.
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без разливане на течности.

5 За ООН № 2794 и 2795 акумулаторните батерии трябва да могат да преминат изпитване за накланяне под ъгъл 45°,

Допълнителни разпоредби:
.1 Батериите са защитени срещу късо съединение.
2 Батериите, подредени един до друг, се закрепват адекватно в подреждания, разделени от слой от
електронепроводим материал.
3 Клемите на акумулаторните батерии не трябва да поддържат масата на други насложени един върху друг
елементи.
4 Батериите се пакетират или закрепват, за да се предотврати неволно движение.

(3) палети.
Използваните акумулаторни батерии могат също да се транспортират в насипно състояние в кутии от неръждаема
стомана или пластмаса, които могат да съдържат свободна течност.

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1, с изключение на
4.1.1.3 и 4.1.3, с изключение на случаите, когато не е необходимо опаковките да съответстват на разпоредбите на
част 6:
(1) Твърди външни опаковки;
(2) дървени щайги;
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Тази инструкция се прилага за нови и използвани батерии, присвоени на ООН № 2794, 2795 или 3028.
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За елементи или батерии, снабдени с оборудване:
Опаковки, отговарящи на изискванията на параграф 1 от тази инструкция за опаковане, след това
поставени заедно с оборудването във външна опаковка; или
Опаковки, които напълно обграждат елементите или батериите и след това се поставят заедно с
оборудването в опаковка, отговаряща на изискванията на параграф 1 от тази инструкция за
опаковане.
Оборудването трябва да бъде обезопасено срещу движение в рамките на външната опаковка.
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За елементи или батерии, съдържащи се в оборудването:
Стабилни външни опаковки, изработени от подходящ материал и с достатъчна здравина и конструкция по
отношение на капацитета на опаковката и предназначението ѝ. Те трябва да бъдат конструирани по такъв
начин, че да предотвратяват случайна работа по време на транспортиране. Опаковките отговарят на
изискванията на 4.1.1.3.
Голямо оборудване може да бъде предложено за транспортиране неопаковано или на палети, когато на
елементите или батериите е осигурена еквивалентна защита от оборудването, в което те се съдържат.
Устройства като етикети за радиочестотна идентификация (RFID), часовници и температурни
регистриращи устройства, които не могат да генерират опасно отделяне на топлина, могат да бъдат
транспортирани, когато умишлено са оставени работещи в стабилни външни опаковки.
Допълнително изискване:
Елементите или батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.

(4)

(3)

За целите на тази инструкция за опаковане „оборудване“ означава апаратура, за която литиевите клетки или батерии
ще осигуряват електрическа мощност за работата му. Разрешават се следните опаковки при условие, че са спазени
общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
(1) За елементи и батерии:
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Туби (3A2, 3B2, 3H2).
Елементите или батериите се опаковат в опаковки, така че елементите или батериите да са защитени срещу
повреди, които могат да бъдат причинени от движението или поставянето на елементите или батериите в
опаковката.
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II.
(2) Освен това за елементи или батерии с брутно тегло 12 kg или повече, използващи устойчив на удар външен
корпус, и комплекти от такива елементи или батерии:
(а) здрави външни опаковки;
(b) Защитни заграждения (напр. напълно затворени или дървени щайги с летви); или
(c) Палети или други приспособления за обработване.
Елементите или акумулаторните батерии трябва да бъдат обезопасени, за да се предотврати неволно
движение, а клемите не трябва да поддържат теглото на други насложени един върху друг елементи.
Опаковките отговарят на изискванията на 4.1.1.3.

P903
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Тази инструкция се прилага за ООН № 3090, 3091, 3480 и 3481.

P903

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН

Допълнително изискване:
Всеки съд под налягане трябва да бъде в съответствие с изискванията на компетентния орган за веществото(ата)
съдържащо/и се в него.

Опаковани изделия:
Разрешават се следните опаковки при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Туби (3A2, 3B2, 3H2).
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група III.
Опаковките се проектират и конструират така, че да се предотврати движението на изделията и
непреднамереното им действие при нормални условия на транспортиране.
Неопаковани артикули:
Изделията могат да бъдат транспортирани и неопаковани в специални приспособления за манипулиране, превозни
средства или контейнери, когато се придвижват до, от или между мястото, където се произвеждат, и монтажно
предприятие, включително междинни места за манипулиране.

Тази инструкция се прилага за ООН 3268.

P902

Допълнително изискване:
Опасните товари в комплекти се опаковат във вътрешни опаковки, които трябва да бъдат защитени от други
материали в комплекта.

Следните комбинирани опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Барабани (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
германци (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност, съответстващо на групата опаковки, определена за
комплекта като цяло (виж 3.3.1, специална разпоредба 251). Когато комплектът съдържа само опасни товари, за които
не е определена опаковъчна група, опаковките трябва да отговарят на ниво на ефективност на опаковъчна група II.
Максимално количество опасни товари на външна опаковка: 10 kg без масата на който и да е въглероден диоксид, в
твърдо състояние (сух лед), използван като охладител.

Тази инструкция се прилага за ООН 3316.

P901

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
(1) Опаковките съгласно P002; или
(2) Торби (5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5L1, 5L2, 5L3, 5M1 или 5M2) с максимална нетна маса 50 kg.
Рибното брашно може също да се транспортира непакетирано, когато е опаковано в затворени товарни
транспортни единици и свободното въздушно пространство е ограничено до минимум.

Тази инструкция се прилага за ООН 2216.

P900

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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Ако машината или апаратурата е конструирана и проектирана така, че на съдовете, съдържащи опасните товари, да
бъде осигурена адекватна защита, не се изисква външна опаковка. В противен случай опасните товари в машини
или апарати се опаковат във външни опаковки, изработени от подходящ материал, с достатъчна здравина и
конструкция по отношение на капацитета на опаковане и предназначението му и отговарящи на приложимите
изисквания на 4.1.1.1.
Съдовете, съдържащи опасни товари, трябва да съответстват на общите разпоредби на 4.1.1, с изключение на
4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.12 и 4.5.10 не се прилагат; За газове от клас 2.2 вътрешната бутилка или гнездо, съдържанието и
плътността на напълване трябва да отговарят на изискванията на компетентния орган на страната, в която е
напълнена бутилката или съда.
Освен това начинът, по който съдовете се съхраняват в машината или апаратурата, е такъв, че при нормални условия
на транспортиране не е възможно повреда на съдовете, съдържащи опасните товари; и в случай на повреда на
съдовете, съдържащи твърди или течни опасни товари, не е възможно изтичане на опасни товари от машината или
апаратурата (за удовлетворяване на това изискване може да се използва непропусклив слой). Съдовете, съдържащи
опасни товари, се монтират, закрепват или омекотяват така, че да се предотврати счупването или течовете им и да се
контролира движението им в машината или апаратурата при нормални условия на транспортиране. Уплътнителният
материал не трябва да реагира опасно със съдържанието на съдовете. Изтичането на съдържанието не трябва да
нарушава съществено защитните свойства на материала за омекотяване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Вземат се подходящи мерки за запечатване на трансформаторите и кондензаторите, за да се предотврати изтичане при нормални
условия на транспортиране.

Допълнителна разпоредба:

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
(1)
За течности и твърди вещества, съдържащи или замърсени с PCB, полихалогенирани бифенили,
полихалогенирани терфенили или халогенирани монометилдифенилметани: Опаковки в съответствие с P001
или P002, според случая.
(2) За трансформатори, кондензатори и други изделия:
(а) Опаковки в съответствие с инструкциите за опаковане P001 или P002. Изделията се обезопасяват с
подходящ материал за омекотяване, за да се предотврати неволно движение при нормални условия на
транспортиране; или
(b) непропускливи опаковки, които могат да съдържат, в допълнение към изделията, най-малко 1,25 пъти обема
на течните PCB, полихалогенираните бифенили, полихалогенираните терфенили или халогенираните
монометилдифенилметани, присъстващи в тях. В опаковките трябва да има достатъчно абсорбиращ
материал, който да абсорбира най-малко 1,1 пъти обема течност, съдържаща се в изделията. По принцип
трансформаторите и кондензаторите се пренасят в непропускливи метални опаковки, които могат да
задържат, в допълнение към трансформаторите и кондензаторите, най-малко 1,25 пъти обема на наличната в
тях течност.
Независимо от гореизложеното, течности и твърди вещества, които не са опаковани в съответствие с P001 и P002, и
неопаковани трансформатори и кондензатори могат да бъдат транспортирани в товарни транспортни единици,
оборудвани с херметична метална скари с височина най-малко 800 mm, съдържаща достатъчно инертен абсорбиращ
материал, за да абсорбира най-малко 1,1 пъти обема на свободната течност.

Тази инструкция се прилага за ООН № 2315, 3151, 3152 и 3432.

P906

Допълнителни разпоредби:
1 Всички опасни вещества и предмети, съдържащи се като оборудване в уредите, се обезопасяват, за да се
предотврати неволно движение и в допълнение:
(a) сигналните устройства от клас 1 трябва да бъдат опаковани във вътрешни опаковки от пластмаса или
дървесно-влакнеста плоскост;
(b) газовете (клас 2.2) се съдържат в бутилки, определени от компетентния орган, които могат да бъдат
свързани с уреда;
(c) електрическите акумулаторни батерии (клас 8) и литиевите батерии (клас 9) трябва да бъдат изключени или
електрически изолирани и обезопасени, за да се предотврати разливането на течност; и
(d) малки количества други опасни вещества (например от класове 3, 4.1 и 5.2) се опаковат в силни
вътрешни опаковки.
2 Подготовката за транспортиране и опаковане включва разпоредби за предотвратяване на случайно
надуване на уреда.
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Всяка подходяща опаковка е разрешена, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3, с
изключение на това, че опаковките не е необходимо да съответстват на разпоредбите на част 6.
Когато животоспасяващите уреди са конструирани така, че да включват или да се съдържат в твърди външни
непромокаеми кожуси (например за спасителни лодки), те могат да бъдат транспортирани неопаковани.

ᇞ Тази инструкция се прилага за ООН 3363.

ᇞ

ᇞ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Тази инструкция се отнася за ООН № 2990 и 3072.

P905

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН

Допълнително изискване:
Лед, сух лед и течен азот
Когато като охладителна течност се използва сух лед или течен азот, се прилагат изискванията на 5.5.3. Когато се
използва лед, той се поставя извън вторичните опаковки или във външната опаковка, или във външната опаковка.
Трябва да бъдат осигурени вътрешни опори за закрепване на вторичната опаковка в първоначалното положение.
Ако се използва лед, външната опаковка или външната опаковка трябва да бъде херметична.

50
mm

UN 3245

При транспорт маркировката, илюстрирана по-долу, се поставя на външната повърхност на външната опаковка на
фона на контрастиращ цвят и е ясно видима и четлива. Маркировката е във формата на квадрат, поставен под ъгъл
45° (с форма на диамант), като всяка страна има дължина най-малко 50 mm; широчината на линията трябва да бъде
най-малко 2 mm, като буквите и цифрите са с височина най-малко 6 mm.

Разрешени са следните опаковки:
(1) Опаковки, отговарящи на изискванията на 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 и 4.1.3 и проектирани така, че да
отговарят на конструктивните изисквания на 6.1.4. Използват се външни опаковки, изработени от подходящ
материал, с достатъчна здравина и конструкция по отношение на капацитета на опаковката и предназначението
ѝ. Когато тази инструкция за опаковане се използва за транспортиране на вътрешни опаковки на комбинирани
опаковки, опаковката трябва да бъде проектирана и изработена така, че да се предотврати неволно изхвърляне
при нормални условия на транспортиране.
(2) Опаковки, които не е необходимо да отговарят на изискванията за изпитване на опаковките от част 6, но
отговарят на следното:
(а) Вътрешна опаковка, състояща се от:
(i)
основният(те) съд(ове) и вторичната(ите) опаковка(и), основният(те) съд(ове) и вторичната(ите)
опаковка(и) са херметични за течности или пресети за твърди вещества;
(ii) за течности-абсорбиращ материал, поставен между първичния (те) съд (и) и вторичната опаковка.
Абсорбиращият материал трябва да бъде в количество, достатъчно да абсорбира цялото съдържание
на основният(те) съд(ове), така че всяко изпускане на течното вещество да не наруши целостта на
уплътнителния материал или на външната опаковка;
(iii) ако множество чупливи основни съдове са поставени в една вторична опаковка, те се опаковат
поотделно или се отделят, за да се предотврати контакт между тях;
(b) Външната опаковка трябва да бъде достатъчно здрава за своя капацитет, маса и предназначение и с наймалък външен размер от най-малко 100 mm.

Тази инструкция се прилага за ООН 3245.

P904
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Допълнително изискване:
Елементите или батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.

Разрешават се следните опаковки при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
За елементи и батерии и оборудване, съдържащи елементи и батерии:
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2)
Туби (3A2, 3B2, 3H2,
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II.
(1) Всяка повредена или дефектна клетка, батерия или оборудване, съдържащи такива елементи или батерии, се
опакова индивидуално във вътрешна опаковка и се поставя вътре във външна опаковка. Вътрешната или
външната опаковка трябва да бъде херметична, за да се предотврати потенциалното освобождаване на
електролит.
(2) Всяка вътрешна опаковка трябва да е обградена от достатъчно незапалим и електронепроводим
топлоизолационен материал, който да предпазва от опасно отделяне на топлина.
(3) Запечатаните опаковки трябва да бъдат снабдени с вентилационно устройство, когато е целесъобразно.
(4 ) Вземат се подходящи мерки за свеждане до минимум на въздействието на вибрациите и ударите, за
предотвратяване на движението на елементите или батерията в опаковката, което може да доведе до понататъшни повреди и опасни условия по време на транспортиране. За изпълнение на това изискване може да се
използва и материал за омекотяване, който не е запалим и е електронепроводим
(5 ) Незапалимостта се оценява съгласно стандарт, признат в държавата, в която опаковката е проектирана или
произведена.
За течащи батерии и клетки към вътрешната или външната опаковка се добавя достатъчно инертен
абсорбиращ материал, който да абсорбира всяко изпускане на електролит.
Елемент или акумулаторна батерия с нетна маса над 30 kg се ограничава до един елемент или акумулаторна батерия
на външна опаковка.

Тази инструкция се прилага за повредени или дефектни литиево-йонни клетки и батерии и повредени или дефектни
литиево-метални клетки и батерии, включително тези, съдържащи се в оборудването, от ООН № 3090, 3091, 3480 и
3481.
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1 Елементите и батериите се проектират или пакетират така, че да се предотвратят късо съединение и опасното
отделяне на топлина.
2 Защитата срещу късо съединение и опасното отделяне на топлина включва, но не се ограничава до:
– индивидуална защита на клемите на акумулаторите,
– вътрешна опаковка за предотвратяване на контакт между елементи и батерии,
– батерии с вдлъбнати клеми, проектирани да предпазват от късо съединение, или
– използването на непроводим и незапалим материал за запълване на празното пространство между
елементите или батериите в опаковката.
Елементите и батериите се закрепват в рамките на външната опаковка, за да се предотврати прекомерно движение
по време на транспортиране (напр. чрез използване на незапалим и непроводим материал за омекотяване или
чрез използване на плътно затворена пластмасова торба).

(1) Елементите и батериите се опаковат в съответствие със следното:
(а) Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); и
Туби (3A2, 3B2, 3H2).
(b) Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II.
(c) Металните опаковки трябва да бъдат снабдени с електрически непроводим материал за облицовка (напр.
пластмаси) с достатъчна якост за предвидената употреба.
(2) Литиево-йонни батерии с мощност не повече от 20 Wh, литиево-йонни батерии с мощност не повече от 100 Wh,
литиево-метални елементи със съдържание на литий не повече от 1 g и литиево-метални батерии с общо
съдържание на литий не повече от 2 g могат да бъдат опаковани в съответствие със следното:
(а) в здрава външна опаковка до 30 kg брутна маса, отговаряща на общите разпоредби на 4.1.1,
с изключение на 4.1.1.3, и
4.1.3.
(b) Металните опаковки трябва да бъдат снабдени с електрически непроводим материал за облицовка (напр.
пластмаси) с достатъчна якост за предвидената употреба.
(3) За елементите или батериите, съдържащи се в оборудването, могат да се използват здрави външни опаковки,
изработени от подходящ материал, с достатъчна здравина и конструкция по отношение на капацитета на
опаковката и предназначението ѝ. Опаковките отговарят на изискванията на 4.1.1.3. Оборудването може да
бъде предложено и за транспортиране непакетирано или върху палети, когато на елементите или батериите е
осигурена еквивалентна защита от оборудването, в което те се съдържат.
(4) Освен това, за елементи или батерии с брутно тегло 12 kg или повече, използващи устойчив на удар външен
корпус, могат да се използват здрави външни опаковки, изработени от подходящ материал и с подходяща якост
и конструкция по отношение на капацитета на опаковките и тяхното предназначение.
Опаковките отговарят на изискванията на 4.1.1.3.
Допълнителни изисквания:

Тази инструкция се прилага за ООН № 3090, 3091, 3480 и 3481, транспортирани за обезвреждане или
рециклиране, опаковани заедно или опаковани без нелитиеви батерии.
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критерии, според случая, могат да се считат за оценка на продуктивността на опаковката:
(a) Оценката се извършва в рамките на система за управление на качеството (както е описано например в раздел 2.9.4.5), която дава
възможност за проследяване на резултатите от изпитванията, референтните данни и използваните характеризационни модели;
(b) Списъкът на опасностите, които се очакват в случай на термично оттичане за типа на елемента батерия, в състоянието, в което се
транспортира (напр. използване на вътрешна опаковка, степен на зареждане (SOC), използване на достатъчен незапалим,
електрически непроводим и абсорбиращ уплътняващ материал и т.н.), трябва да бъде ясно идентифициран и количествено определен;
референтният списък на възможните опасности за литиевите елементи или батерии (бързо разглобяване, опасна реакция, образуване
на пламък или опасно отделяне на топлина или опасни емисии на токсични, корозивни или запалими газове или пари) може да се
използва за тази цел. Количественото определяне на тези опасности се основава на наличната научна литература;
(c) Смекчаващите ефекти на опаковката се идентифицират и характеризират въз основа на естеството на предоставените защитни
мерки и свойствата на строителния материал. В подкрепа на тази оценка се използва списък на техническите характеристики и
чертежи (плътност [kg·m-3], специфична топлинна мощност [J·kg-1·K-1], стойност на нагряване [kJ·kg-1], топлопроводимост [W·m-1·K-1],
температура на топене и температура на възпламеняване [K], коефициент на топлопренасяне на външната опаковка [W·m-2·K-1], …);
(d) Изпитването и всички съпътстващи изчисления оценяват резултата от топлинно оттичане на елемента или батерията вътре в
опаковката при нормални условия на транспортиране;
(e) В случай че SOC на елемент или батерия не е известен, използваната оценка се извършва с възможно най-високия SOC,
съответстващ на условията за използване на елемент или батерия;
(f) Описват се условията на заобикалящата среда, при които опаковките могат да бъдат използвани и транспортирани (включително за
възможните последствия от емисиите на газ или дим върху околната среда, като вентилация или други методи), в съответствие със
системата за управление на газа на опаковките;
(g) При изпитванията или изчисляването на модела се взема предвид най-лошият сценарий за задействане и разпространение на
топлинно оттичане вътре в елемента или батерия: този сценарий включва възможно най-тежката повреда в нормалното транспортно
състояние, максималните емисии на топлина и пламък за възможното разпространение на реакцията;
(h) Тези сценарии се оценяват в продължение на достатъчно дълъг период, за да могат да възникнат всички възможни
последици (напр. 24 часа).

* Следните

Допълнително изискване:
Елементите или батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.

(1) Опаковката трябва да отговаря на следните допълнителни експлоатационни изисквания в случай на бързо
разглобяване, опасна реакция, образуване на пламък или опасно отделяне на топлина или опасни емисии на
токсични, корозивни или запалими газове или пари на елементите или батериите:
(a) Температурата на външната повърхност на комплектованата опаковка не трябва да надвишава 100 ° C.
Допуска се моментно повишаване на температурата до 200 ° C;
(b) Извън опаковката не трябва да се образува пламък;
(c) От опаковката не трябва да излизат снаряди;
(d) Запазва се структурната цялост на пакета;
(e) Опаковките трябва да имат система за управление на газа (напр. филтърна система, циркулация на
въздуха, задържане за газ, газонепропускливи опаковки и др.), според случая.
(2) Допълнителните изисквания за опаковки се проверяват чрез изпитване, както е посочено от компетентния
орган.*
Доклад от проверката се предоставя при поискване. Като минимално изискване в протокола от проверката се
посочват наименованието на елемента или батерията, номерът на елемента или батерията, масата, типът,
енергийното съдържание на елементите или батериите, идентификацията на опаковката и данните от
изпитването в съответствие с метода за проверка, определен от компетентния орган.
(3) Когато като охладителна течност се използва сух лед или течен азот, се прилагат изискванията на раздел 5.5.3.
Вътрешната опаковка и външната опаковка трябва да поддържат целостта си на температурата на използвания
хладилен агент, както и на температурите и налягането, които биха могли да възникнат, ако охлаждането се
загуби.

Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: За
елементи и батерии и оборудване, съдържащи елементи и батерии:
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Туби (3A2, 3B2, 3H2).
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група I.

Тази инструкция се прилага за повредени или дефектни елементи и батерии на ООН № 3090, 3091, 3480 и 3481,
които могат бързо да се демонтират, да реагират опасно, да предизвикат пламък или опасно отделяне на топлина
или опасно отделяне на токсични, корозивни или запалими газове или пари при нормални условия на
транспортиране.
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ДЪРЖАВЕН

Допълнителни изисквания:
Елементите и батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение; защитата срещу късо съединение
включва, но не се ограничава до:
– индивидуална защита на клемите на акумулаторите,
– вътрешна опаковка за предотвратяване на контакт между елементи и батерии,
– батерии с вдлъбнати клеми, проектирани да предпазват от късо съединение, или
– използването на непроводим и незапалим материал за запълване на празното пространство между
елементите или батериите в опаковката.

(2) За елементи и батерии, съдържащи се в оборудването:
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Туби (3A2, 3B2, 3H2).
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II и да отговарят на
следните изисквания:
(а) Оборудването с различни размери, форми или маси се опакова във външна опаковка с изпитан проектен
тип, посочен по-горе, при условие че общата брутна маса на опаковката не надвишава брутната маса, за която
е изпитан проектният тип;
(b) Оборудването се конструира или опакова по такъв начин, че да се предотврати случайна работа по време на
транспортиране;
(c) Вземат се подходящи мерки за свеждане до минимум на въздействието на вибрациите и ударите и за
предотвратяване на движението на оборудването в опаковката, което може да доведе до повреда и опасно
състояние по време на транспортиране. Когато се използва уплътнителен материал за изпълнение на това
изискване, той трябва да бъде незапалим и електро
непроводим.
(d) Незапалимостта се оценява съгласно стандарт, признат в държавата, в която опаковката е проектирана или
произведена.
(3) Оборудването или батериите могат да бъдат транспортирани неопаковани при условия, определени от
компетентния орган. Допълнителните условия, които могат да бъдат разгледани в процеса на одобрение,
включват, но не се ограничават до:
(а) Оборудването или акумулаторната батерия трябва да са достатъчно здрави, за да издържат на удари и
натоварвания, които обикновено се срещат по време на транспортиране, включително претоварване
между товарни транспортни единици и между товарни транспортни единици и складове, както и всяко
изваждане от палет за последваща ръчна или механична обработка; и
(b) Оборудването или акумулаторът се фиксират в люлки или щайги или други приспособления за
манипулиране по такъв начин, че да не се разхлабват при нормални условия на транспортиране.

(c) Всяка вътрешна опаковка се обгражда изцяло от достатъчно незапалими и електрически
непроводим топлоизолационен материал за защита срещу опасно отделяне на топлина;
(d) Вземат се подходящи мерки за свеждане до минимум на въздействието на вибрациите и ударите и за
предотвратяване на движението на елементите или батерията в опаковката, което може да доведе до
повреда и опасни условия по време на транспортиране. За изпълнение на това изискване може да се
използва материал за уплътняване, който не е запалим и е електронепроводим
(e) Незапалимостта се оценява съгласно стандарт, признат в държавата, в която опаковката е проектирана или
произведена;
(f) Елемент или акумулаторна батерия с нетна маса над 30 kg се ограничава до един елемент или акумулаторна
батерия на външна опаковка.

(b) Всяка клетка или батерия се опакова индивидуално във вътрешна опаковка и се поставя във външна
опаковка;

(1) За елементи и батерии, включително когато са снабдени с оборудване:
Барабани (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Каси (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Туби (3A2, 3B2, 3H2).
Опаковките трябва да съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II и да отговарят на
следните изисквания:
(а) Батериите и елементите, включително оборудването, с различни размери, форми или маси, трябва да
бъдат опаковани във външна опаковка от изпитван проектен тип, посочен по-горе, при условие че общата
брутна маса на опаковката не надвишава брутната маса, за която е изпитан проектният тип;

Разрешават се следните опаковки при условие, че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:

Тази инструкция се прилага за производствени серии на ООН № 3090, 3091, 3480 и 3481, състоящи се от не повече
от 100 елемента или батерии, и за прототипи на елементи или батерии преди производство, когато тези прототипи
се транспортират за изпитване.
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Могат да се използват само IBC, които са одобрени за тези стоки от компетентния орган (виж 4.1.3.7). Копие от
одобрението на компетентния орган придружава всяка пратка или транспортният документ включва указание, че
опаковката е била одобрена от компетентния орган.

IBC99

огради най-малко до височината на IBC.

IBC08

Гъвкавите IBC трябва да са непропускливи и водоустойчиви или да са снабдени с непропусклив и водоустойчив слой.
Гъвкавите, влакнестите или дървените IBC трябва да са непропускливи и водоустойчиви или да са снабдени с
непропусклив и водоустойчив слой.
B6
За ООН № 1327, 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 и 3314 не се изисква IBC да отговарят на
разпоредбите за изпитване на IBC от глава 6.5.
B21 За вещества, ООН № 1374, 2590 и 3535 в IBC, различни от метални или IBC твърди пластмаси, IBC се превозват в
затворени товарни транспортни единици или в товарни контейнери/превозни средства, които имат твърди страни или

B3
B4

(1) метал (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);
(2) Твърди пластмаси (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2);
(3) Композитни (11HZ1, 11HZ2, 21HZ, 21HZ2 и 31HZ1);
(4) плоскости от дървесни влакна (11G);
(5) дървени (11C, 11D и 11F);
(6) Гъвкави (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 или 13M2).
Допълнителни разпоредби:
Които могат да се втечнят по време на транспортиране виж 4.1.3.4.
Специални разпоредби за опаковане:

Разрешават се следните IBC, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3:

IBC08

Специални разпоредби за опаковане:
B1 За вещества от опаковъчна група I, IBC се превозват в затворени товарни транспортни единици или в товарни
контейнери/
превозни средства, които имат твърди страни или огради най-малко до височината на IBC.
B4
Гъвкавите, влакнестите или дървените IBC трябва да са непропускливи и водоустойчиви или да са снабдени с
непропусклив и водоустойчив слой.
B18 За ООН № 3531 и 3533 IBC се проектират и конструират така, че да позволяват изпускането на газ или пари, за
да се предотврати натрупването на налягане, което би могло да разкъса IBC в случай на загуба на
стабилизация.
B21 За твърди вещества в IBC, различни от метални или твърди пластмасови IBC, IBC се превозват в затворени
товарни транспортни единици или в товарни контейнери/превозни средства, които имат твърди страни или
огради най-малко до височината на IBC.

(1) метал (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);
(2) Твърди пластмаси (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2);
(3) Композитни (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 и 31HZ1);
(4) дървени (11C, 11D и 11F)
Допълнителни разпоредби:
1 Когато твърдото вещество може да се втечни на транспортирането, вж. 4.1.3.4.
2 Обшивките от дървени IBC са непропускливи.

Разрешават се следните IBC, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3:

IBC07

Специални разпоредби за опаковане:
B1
За вещества от опаковъчна група I, IBC се превозват в затворени товарни транспортни единици или в товарни
контейнери/ превозни средства, които имат твърди страни или огради най-малко до височината на IBC.
B12 За ООН 2907 IBC трябва да отговарят на нивото на ефективност на опаковъчна група II. Не се използват IBC,
отговарящи на критериите за изпитване на опаковъчна група I.
B21 За твърди вещества в IBC, различни от метални или твърди пластмасови IBC, IBC се превозват в затворени
товарни транспортни единици или в товарни контейнери/превозни средства, които имат твърди страни или
огради най-малко до височината на IBC.

Допълнителна разпоредба:
Които могат да се втечнят по време на транспортиране виж 4.1.3.4.

(1) метал (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);
(2) Твърди пластмаси (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2);
(3) Композитни (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 и 31HZ1).

IBC06

4

ВЕСТНИК
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Специални разпоредби за опаковане:
B1
За вещества от опаковъчна група I, IBC се превозват в затворени товарни транспортни единици или в
товарни контейнери/ превозни средства, които имат твърди страни или огради най-малко до височината на IBC.
B21 За твърди вещества в IBC, различни от метални или твърди пластмасови IBC, IBC се превозват в затворени
товарни транспортни единици или в товарни контейнери/превозни средства, които имат твърди страни или
огради най-малко до височината на IBC.

Разрешават се следните IBC, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3:
(1) метал (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);
(2) Твърди пластмаси (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2);
(3) Композитни (11HZ1, 21HZ1 и 31HZ1).

IBC05

товарни контейнери/ превозни средства, които имат твърди страни или огради най-малко до височината на IBC.

Разрешават се следните IBC, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3:
Метал (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N).
Специални разпоредби за опаковане:
B1
За вещества от опаковъчна група I, IBC се превозват в затворени товарни транспортни единици или в

IBC04

B8
Чистата форма на това вещество не се транспортира в IBC, тъй като е известно, че има налягане на
парите над 110 kPa при 50°C или 130 kPa при 55°C.
B11
Независимо от разпоредбите на 4.1.1.10, разтвор на амоняк на ООН 2672 в концентрации, които не
превишават 25% могат да се транспортират в твърди или композитни пластмасови IBC (31H1, 31H2 и 31HZ1).
B19 За ООН № 3532 и 3534 IBC се проектират и конструират така, че да позволяват изпускането на газ или пари,
за да се предотврати натрупването на налягане, което би могло да разкъса IBC в случай на загуба на
стабилизация.

Специални разпоредби за опаковане:

Разрешават се следните IBC, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3:
(1) Метал (31A, 31B и 31N);
(2) Твърди пластмаси (31H1 и 31H2);
(3) Композитни (31HZ1 и 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 и 31HH2).

IBC03

Чистата форма на това вещество не се транспортира в IBC, тъй като е известно, че има налягане на парите
над 110 kPa при 50°C или 130 kPa при 55°C.
B15 За ООН 2031 г. с повече от 55% азотна киселина разрешеното използване на IBC от неогъваема пластмаса
и на смесени IBC с вътрешен съд от неогъваема пластмаса е две години от датата на тяхното
производство.
B16 За ООН 3375 не се допускат IBC от тип 31А и 31N без одобрението на компетентния орган.
B20 За ООН № 1716, 1717, 1736, 1737, 1738, 1742, 1743, 1755, 1764, 1768, 1776, 1778, 1782, 1789, 1790, 1796,
1826, 1830, 1832, 2031, 2308, 2353, 2513, 2584, 2796 и 2817, попадащи в обхвата на PG II, IBC трябва да
бъдат оборудвани с две устройства за изключване.

B8

Специални разпоредби за опаковане:
B5
За ООН № 1791, 2014, 2984 и 3149 IBC се оборудват с устройство, което позволява вентилация по време на
транспортиране.
Входът към вентилационното устройство трябва да бъде разположен в парното помещение на IBC при
максимални условия на пълнене по време на транспортиране.

Разрешават се следните IBC, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3:
(1) Метал (31A, 31B и 31N);
(2) Твърди пластмаси (31H1 и 31H2);
(3) Композитни (31HZ1).

IBC02

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Разрешават се следните IBC, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3:

IBC06

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Разрешават се следните IBC, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3:
Метал (31A, 31B и 31N).

IBC01

4.1.4.2 Инструкции за опаковане във връзка с използването на междинни контейнери за насипни товари (IBC)

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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3109

ООН
№

31HA1

31HA1

31HA1

31H1
31H2
31HA1
31A

31HA1

2,5-диметил -2,5-ди(терт-бутилперокси)хексан, не повече от
52% в разредител тип А

Изопропилкумил хидропероксид, не повече от 72% в разредител
тип А

p-Ментилхидропероксид, не повече от 72% в разредител тип А

Пероксиоцетна киселина, стабилизирана, не повече от 17%

3,6,9-триетил -3,6,9-триметил -1,4,7-трипероксон не повече от
27% в разредител тип А

454

31H1

31A

1,1- ди-( терт-бутилперокси)циклохексан, не повече от 37% в
разредител тип А

31HA1

31A
31HA1

Ди-терт-бутил пероксид, не повече от 52% в разредител тип А

Дилароил пероксид, не повече от 42%, стабилна дисперсия, във
вода

31H1

Дибензоил пероксид, не повече от 42% като стабилна дисперсия

1,1- ди-( терт-бутилперокси)циклохексан, не повече от 42% в
разредител тип А

31A
31HA1

31HA1

31A

терт-бутил пероксибензоат, не повече от 32% в разредител тип А

Кумил хидропероксид, не повече от 90% в разредител тип А

31HA1

терт-бутил пероксиацетат, не повече от 32% в разредител тип А

терт-бутил перокси -3,5,5-триметилхексаноат, не повече от 37%
в разредител тип А

31A
31HA1

31HA1

терт-бутил хидропероксид, не повече от 72% с вода

Органичен пероксид тип F, течен терт-бутил кумил пероксид

Органичен
пероксид

Тип на
IBC

1000

1500
1500
1500
1500

1250

1250

1000

1000

1000

1250

1250
1000

1000

1250

1250
1000

1250

1000

1250
1000

максималн
о
количество
(литри)
1000
Контрол
ирана
темпера
турата
Аварийна
температура

Изброените по-долу IBC са разрешени за посочените формулировки, при условие че са спазени общите разпоредби
на 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 и специалните разпоредби на 4.1.7.2. Формулировките, изброени по-долу, могат също да бъдат
транспортирани опаковани в съответствие с метода на опаковане OP8 от инструкция за опаковане P520 от 4.1.4.1, със
същите контролни и аварийни температури, ако е приложимо.
За формулировките, които не са изброени по-долу, могат да се използват само IBC, които са одобрени от
компетентния орган (виж 4.1.7.2.2).

IBC520

■

31HA1

1250
1000

1000

1000
1250

1000
1250

1250

1000
1250

1000

+10°C

+15°C

-5°C

+5°C
+5°C

+15°C
-5°C
-5°C

-15°C
-15°C
+20°C

-25°C
-25°C

+15°C
-10°C
-10°C

-20°C
-20°C

+15°C
+15°C
+10°C

+20°C

+15°C
+10°C
+10°C

-10°C
-10°C

+15°C

+35°C

+35°C

-20°C
-20°C

+10°C

+30°C

+30°C

-15°C

-5°C

-5°C
-15°C

-15°C

+5°C
+15°C
+15°C

+10°C
+10°C

-5°C

+5°C

+10°C
-5°C

+35°C
+35°C
0°C

+20°C
+30°C
+30°C

+15°C

IBC520
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а) устройствата за понижаване на налягането и за аварийно освобождаване, монтирани на IBC, са проектирани така, че да отчитат
самоускоряващото се разлагане на органичния пероксид и поглъщането на пожар; и
б) когато е приложимо, посочените контролни и аварийни температури са подходящи, като се има предвид конструкцията (като изолация) на
IBC, която трябва да се използва.

Допълнителни разпоредби:
1 IBC се оборудват с устройство, което позволява вентилация по време на транспортиране. Входът към
устройството за понижаване на налягането трябва да бъде разположен в парното помещение на IBC при
максимални условия на пълнене по време на транспортиране.
2 За да се предотврати експлозивно разкъсване на метални IBC или съставни IBC с пълен метален корпус,
устройствата за аварийно освобождаване се проектират така, че да изпускат всички продукти на разлагане и
изпарения, които са се образували по време на самоускоряващото се разлагане или за период от не по-малко
от един час на огнеустойчивост, изчислен по формулата в 4.2.1.13.8. Контролните и аварийните температури,
посочени в тази инструкция за опаковане, се основават на
Неизолиран IBC Когато превозва органичен пероксид в IBC в съответствие с тази инструкция, изпращачът е длъжен да гарантира, че:

3120 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП F, КОНТРОЛИРАНА
ТЕМПЕРАТУРА контролирана

31A
31HA1

31HA1
31A

Диизобутирил пероксид, не повече от 42% като
стабилна дисперсия във вода
1,1,3,3-тетраметилбутил перокси -2-етилхексаноат, не
повече от 67 %, в разредител тип А
1,1,3,3-тетраметилбутил пероксинеодеканоат, не повече от
52%, стабилна дисперсия, във вода

31HA1
31A

31A
Диизобутирил пероксид, не повече от 28% като
стабилна дисперсия във вода

Ди-( 3,5,5-триметилхексаноил) пероксид, не повече от
52%, стабилна дисперсия, във вода

31HA1
31HA1
31A

Димиристил пероксидикарбонат, не повече от 42%,
стабилна дисперсия, във вода
Ди-( 3,5,5-триметилхексаноил) пероксид, не повече от 52%
в разредител тип А

1250
1250
1000

31A
31A
31HA1

1000

1000

1250

1250

1250

31HA1

Ди-( 2-етилхексил) пероксидикарбонат, не повече от 62 %,
стабилна дисперсия, във вода

Дицетил пероксидикарбонат, не повече от 42%,
стабилна дисперсия, във вода
Дициклохексил пероксидикарбонат, не повече от 42%
като стабилна дисперсия, във вода

31HA1

31A

31A

Кумил пероксинеодеканоат, не повече от 52%, стабилна
дисперсия, във вода
Ди-( 4-терт-бутилциклохексил) пероксидикарбонат, не повече от
42%, стабилна дисперсия, във вода

31A

1000
1250

31HA1
31A

Ди-( 2-неодеканоилпероксиизопропил)бензен, не повече от
42%, стабилна дисперсия, във вода

1250

31A

1250

31A

3-Хидрокси -1,1-диметилбутил пероксинеодеканоат, не
повече от 52%, стабилна дисперсия, във вода

терт-бутил пероксинеодеканоат, не повече от 52%,
стабилна дисперсия, във вода
терт-бутил пероксипивалат, не повече от 27% в разредител тип
B

1250

1000
1250

1000

1250

2000

31A

31HA1
31A

терт-бутил перокси -2-етилхексаноат, не повече от 32% в
разредител тип B
терт-бутил пероксинеодеканоат, не повече от 32% в
разредител тип А
терт-бутил пероксинеодеканоат, не повече от 42%,
стабилна дисперсия, във вода

31HA1

31A

31A
31H1
31HA1

трет-амил перокси -2-етилхексаноат, не повече от 62% в
разредител тип А

трет-амилпероксипивалат, не повече от 32% в разредител тип А

3119 Органичен пероксид тип F, контролирана температура
контролирана

Дикумил пероксид

3110 Органичен пероксид тип F, в твърдо състояние

органичен
пероксид

Тип на
IBC

ИНСТРУКЦИИ ЗАОПАКОВАНЕ (продължение)

4

ВЕСТНИК

■

■

ᇞ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Тази инструкция се прилага за органични пероксиди и самоактивиращи се вещества от тип F.

IBC520

Специални разпоредби за опаковане:
B2
За ООН 0222 в IBC, различни от метални или твърди пластмасови IBC, IBC се транспортират в затворени
товарни транспортни единици.
B3
За ООН 0222 гъвкавите IBC трябва да са непропускливи и водоустойчиви или да са снабдени с непропусклив
и водоустойчив слой.
B9
За ООН 0082 тази инструкция за опаковане може да се използва само когато веществата са смеси от амониев
нитрат или други неорганични нитрати с други запалими вещества, които не са експлозивни съставки. Такива
взривни вещества не трябва да съдържат нитроглицерин, подобни течни органични нитрати или хлорати.
Металните IBC не се разрешават.
B10 За ООН 0241 тази инструкция за опаковане може да се използва само за вещества, които се състоят от вода
като основна съставка и високи пропорции на амониев нитрат или други оксидиращи вещества, някои или
всички от които са
в разтворено състояние Другите съставки могат да включват въглеводороди или алуминиев прах, но не
включват нитро-деривати като тринитротолуен. Металните IBC не се разрешават.
B17 За ООН 0222, металните IBC не се разрешават.

Допълнителни разпоредби:
1 IBC се използват само за безнапорни вещества.
2 Гъвкави IBC се използват само за твърди вещества.

(3) твърди пластмаси (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2);
(4) Композитни (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2).

(2) гъвкави (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 и 13M2);

IBC520
ООН
№

ДЪРЖАВЕН
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ᇞ

IBC100

Тази инструкция се прилага за ООН № 0082, 0222, 0241, 0331 и 0332.
Разрешават се следните IBC, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 и специалните
разпоредби на 4.1.5:
(1) метал (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ
максимално
количество
(литри)

IBC100
Контролира
на
температур
ата

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

аварийна
температура

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (ТЕЧНОСТИ)

10
30
40

L
L
L

Не е позволено

Опаковъчна
група I

Не е позволено

Опаковъчна
група II

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ (ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА)

Дървесно-вланеста плоскост
(50G)

Възстановен дървен
материал (50F)

Шперплат (50D)

Стомана (50А)
Алуминий (50B)
Метал, различен от стомана
или алуминий (50N)
Твърда пластмаса (50H)
Естествена дървесина
(50C)

големи външни опаковки

lP02

Големи външни опаковки

Да се използва само с гъвкави вътрешни опаковки.

■
lP03

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Възстановен дървен материал (50F)

lP03

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

lP99

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

lP101

Не е необходимо

Междинни опаковки

Големи опаковки

Дървесно-вланеста плоскост (50G)

Възстановен дървен материал (50F)

Алуминий (50B)
Метал, различен от стомана или
алуминий (50N)
Твърда пластмаса (50H
Естествена дървесина (50C)
Шперплат (50D)

Стомана (50А)

457

Специални разпоредби за опаковане:
l1 За ООН № 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168,
0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299,
0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435,
0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 и 0510: Големи и здрави взривни вещества, които обикновено са
предназначени за военна употреба, без средствата за тяхното стартиране или с начините за тяхното
стартиране, съдържащи най-малко две ефективни защитни елементи, могат да бъдат транспортирани
неопаковани. Когато тези изделия имат заряди за задвижване или са самоходни, техните запалителни системи
са защитени от възбудители, срещани при нормални условия на транспортиране. Отрицателният резултат от
Серия изпитвания 4 на неопаковано изделие показва, че изделието може да се разглежда за транспортиране
непакетирано. Такива неопаковани артикули могат да бъдат прикрепени към люлки или поставени в щайги или
други подходящи приспособления за манипулиране.

Не е необходимо

Вътрешни опаковки

Следните опаковки са разрешени, при условие че са изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3 и специалните
разпоредби на 4.1.5.

lP101

Могат да се използват само опаковки, които са одобрени за тези стоки от компетентния орган (виж 4.1.3.7). Копие
от одобрението на компетентния орган придружава всяка пратка или транспортният документ включва указание, че
опаковката е била одобрена от компетентния орган.

lP99

Дървесно-вланеста плоскост (50G).
В допълнение, следните условия трябва да бъдат изпълнени:
(а) Съдовете в изделия, съдържащи течности или твърди вещества, се изграждат от подходящи материали и се
закрепват в изделието по такъв начин, че при нормални условия на транспортиране да не могат да се счупят,
пробият или да изтекат съдържанието им в самото изделие или външната опаковка;
(b) Съдовете, съдържащи течности със запушалки, трябва да бъдат снабдени с правилно ориентирани
приспособления за затваряне. Съдовете освен това трябва да съответстват на изискванията за вътрешно
изпитване за налягане от 6.1.5.5;
(c) Съдовете, които могат лесно да се счупят или пробият, като тези, изработени от стъкло, порцелан или
каменина, или от определени пластмасови материали, трябва да бъдат правилно закрепени. Изтичането
на съдържанието не трябва да нарушава съществено защитните свойства на изделието или на външната
опаковка;
(d) Съдовете в изделия, съдържащи газове, трябва да отговарят на изискванията на раздел 4.1.6 и глава 6.2,
според случая, или да са в състояние да осигурят ниво на защита, еквивалентно на това на инструкциите за
опаковане Р200 или P208;
(e) Когато в изделието няма съд, то той напълно обгражда опасните вещества и предотвратява тяхното
освобождаване при нормални условия на транспортиране.
(3)
Артикулите се опаковат, за да се предотврати движение и неволното действие при нормални условия на
транспортиране.

(2)

(1) Разрешават се следните големи опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Твърди, непропускливи големи опаковки съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна група II,
направени от:
стомана (50A);
алуминий (50B);
метал, различен от стомана или алуминий (50N);
твърда пластмаса (50H);
естествена дървесина (50C);
шперплат (50D);

Тази инструкция се прилага за ООН № 3537, 3538, 3540, 3541, 3546, 3547 и 3548.
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Специални разпоредби за опаковане:
l2
Премахнат
l3 За ООН № 1309, 1376, 1483, 1869, 2793, 2858 и 2878 вътрешните опаковки, гъвкави или влакнести, трябва да
са непропускливи и водоустойчиви или да са с непропусклив или водоустойчив слой.
l4 За вътрешни опаковки на ООН № 1932, 2008, 2009, 2545, 2546, 2881 и 3189 от гъвкави влакна или влакна се
запечатват херметически.

Тези опаковки не се използват, когато превозваните вещества могат да се втечнят по време на транспортирането.

Опаковките са непропускливи.

3

3m

Опаковъчна група
III

c

Не е позволено

Опаковъчна
група II

b

Не е позволено

Опаковъчна
група I

а

Дървесно-вланеста плоскост
(50G)
Гъвкави пластмаси (51H)c

Възстановен дървен
материал (50F)

Стъкло
10 kg Стомана (50А)
пластмасаb
50 kg Алуминий (50B)
метал
50 kg
Метал, различен от стомана
хартия a, b 50 kg
или алуминий (50N)
Твърда пластмаса (50H
влакноa, b 50 kg
Естествена дървесина (50C)
Шперплат (50D)

Вътрешни
опаковки

3

3m

Опаковъчна група
III

lP01

Разрешават се следните големи опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3.

lP02

Стъкло
Пластмаси
Метал

Вътрешни
опаковки

Разрешават се следните големи опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3.

lP01

4.1.4.3 Инструкции за опаковане относно използването на големи опаковки

Допълнителни разпоредби:
1 Трябва да има достатъчно абсорбиращ материал, който да абсорбира цялото количество течност, налична в IBC.
2 IBC са в състояние да задържат течности.
3 IBC, предназначени да съдържат остри предмети като счупено стъкло и игли, са устойчиви на продупчване.

Разрешават се следните IBC, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1, с изключение на 4.1.1.15, 4.1.2 и
4.1.3: Твърди, непропускливи IBC, съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна група II.

IBC620

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Тази инструкция се прилага за ООН 3291.

IBC620

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

lP621

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

lP102

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Не е необходимо

Междинни опаковки

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

lP903

459

Допълнително изискване:
Батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.

дървесно-вланеста плоскост (50G).
Батерията трябва да бъде опакована така, че да е защитена от повреди, които могат да бъдат причинени от
нейното движение или поставяне в голямата опаковка.

възстановен дървен материал (50F)

Следните големи опаковки са разрешени за единична батерия и за единично оборудване, съдържащо елементи или
батерии, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Твърди, непропускливи големи опаковки съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна група II, направени
от:
стомана (50A);
алуминий (50B);
метал, различен от стомана или алуминий (50N);
твърда пластмаса (50H);
естествена дървесина (50C);
шперплат (50D);

Тази инструкция се прилага за ООН № 3090, 3091, 3480 и 3481.

lP903

Допълнителна разпоредба:
Всеки съд под налягане трябва да бъде в съответствие с изискванията на компетентния орган за веществото (ата).
съдържаща се в съда(съдовете) под налягане.

дървесно-вланеста плоскост (50G)
Опаковките се проектират и конструират така, че да се предотврати движението на изделията и
непреднамереното им действие при нормални условия на транспортиране.
Неопаковани артикули:
Изделията могат да бъдат транспортирани и неопаковани в специални приспособления за
манипулиране, превозни средства, контейнери или вагони, когато се придвижват до, от или между
мястото, където са произведени, и монтажно предприятие, включително междинни места за
манипулиране.

възстановен дървен материал (50F)

шперплат (50D);

естествена дървесина (50C);

lP902
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Специални разпоредби за опаковане:
l2 Големите опаковки се проектират и конструират така, че да се предотврати опасно движение на аерозолите и
неволно изпускане по време на нормални условия на транспортиране. За отпадъчни аерозоли, превозвани в
съответствие със специална разпоредба 327, големите опаковки трябва да имат средство за задържане на
свободната течност, която може да изтече по време на транспортирането, например абсорбиращ материал.
Големите опаковки трябва да бъдат подходящо вентилирани, за да се предотврати създаването на запалима
атмосфера и натрупването на налягане.

Разрешават се следните големи опаковки за аерозоли, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Твърди, непропускливи големи опаковки съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна група II, направени
от:
стомана (50A);
алуминий (50B);
метал, различен от стомана или алуминий (50N);
твърда пластмаса (50H);
естествена дървесина (50C);
шперплат (50D);
Възстановен дървен материал (50F)
Дървесно-вланеста плоскост
(50G).

lP200

Дървесно-вланеста плоскост (50G)

Възстановен дървен материал (50F)

Стомана (50А)
Алуминий (50B)
Метал, различен от стомана или
алуминий (50N)
Твърда пластмаса (50H)
Естествена дървесина (50C)
Шперплат (50D)

Външни опаковки

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

Опаковани изделия:
Разрешават се следните опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
Твърди големи опаковки, отговарящи на ниво на ефективност на опаковъчна група III, изработени
от:
стомана (50A);
алуминий (50B);
метал, различен от стомана или алуминий (50N);
твърда пластмаса (50H);

Тази инструкция се прилага за ООН 3268.

lP902

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН

Тази инструкция се отнася за ООН № 1950.

lP200

Тръби
Дървесно-влакнест плоскост

Чаршафи
дървесно-влакнеста плоскост,
гофрирана

Съдове дървесно-влакнеста
плоскост метал пластмаси
дърво

Торби
водоустойчиви

Вътрешни опаковки

Следните опаковки са разрешени, при условие че са изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3 и специалните
разпоредби на 4.1.5.

lP102

Допълнителна разпоредба:
Големите опаковки, предназначени да съдържат остри предмети като счупено стъкло и игли, трябва да са устойчиви на пробиване и задържане на
течности при условията на изпитване на експлоатационните качества от глава 6.6.

Разрешават се следните големи опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3.:
(1) За клинични отпадъци, поставени във вътрешни опаковки: Твърди, непропускливи големи опаковки, отговарящи на изискванията на глава 6.6 за
твърди вещества, при ниво на ефективност на опаковъчна група II, при условие че има достатъчно абсорбиращ материал, който да абсорбира
цялото налично количество течност и че голямата опаковка е в състояние да задържа течности.
(2) За опаковки, съдържащи по-големи количества течност: Големи твърди опаковки, отговарящи на изискванията на глава 6.6, на ниво на
ефективност на опаковъчна група II, за течности.

Тази инструкция се прилага за ООН 3291.

lP621

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАКОВАНЕ

lP905

възстановен дървен материал (50F);
твърда дървесно-влакнеста плоскост (50G).
Големите опаковки следва също да отговарят на следните изисквания:
(а) Отделна част от оборудването с различен размер, форма или маса може да бъде опакована във външна
опаковка от изпитвания проектен тип, посочен по-горе, при условие че общата брутна маса на пакета не
надвишава брутната маса, за която проектният тип е бил изпитан;
(b) Оборудването се конструира или опакова по такъв начин, че да се предотврати случайно действие по
време на транспортиране;
(c) Вземат се подходящи мерки за свеждане до минимум на въздействието на вибрациите и ударите и за
предотвратяване на движението на оборудването в опаковката, което може да доведе до повреда и опасно
състояние по време на транспортиране. Когато се използва уплътнителен материал за изпълнение на това
изискване, той трябва да бъде незапалим и електро
непроводим.
(d) Незапалимостта се оценява съгласно стандарт, признат в държавата, в която опаковката е проектирана
или произведена.

4

ВЕСТНИК
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Допълнително изискване:
Елементите и батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.

(2)

твърда дървесно-вланеста плоскост (50G).
Големите опаковки следва също да отговарят на следните изисквания:
(а) батерия с различен размер, форма или маса може да бъде опакована във външна опаковка от
изпитвания проектен тип, посочен по-горе, при условие че общата брутна маса на пакета не надвишава
брутната маса, за която проектният тип е бил изпитан;
(b) Батерията трябва да бъде опакована във вътрешна опаковка и поставена вътре във външната опаковка;
(c) Вътрешната опаковка трябва да бъде напълно обградена от достатъчно незапалим и
електрoнепроводим топлоизолационен материал, който да предпазва от опасно отделяне на
топлина;
(d) Вземат се подходящи мерки за свеждане до минимум на въздействието на вибрациите и ударите и за
предотвратяване на движението на батерията в опаковката, което може да доведе до повреда и опасни
условия по време на транспортиране. Когато се използва уплътнителен материал за изпълнение на това
изискване, той трябва да бъде незапалим и електро
непроводим.
(е) Незапалимостта се оценява съгласно стандарт, признат в държавата, в която опаковката е проектирана
или произведена.
За отделна част от оборудването:
Твърди, непропускливи големи опаковки съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна група II,
направени от:
стомана (50A);
алуминий (50B);
метал, различен от стомана или алуминий (50N);
твърда пластмаса (50H);
естествена дървесина (50C);
шперплат (50D);

възстановен дървен материал (50F)

Следните големи опаковки са разрешени за единична батерия и за единично оборудване, съдържащо елементи или
батерии, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:
(1) За една батерия:
Твърди, непропускливи големи опаковки съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна група II,
направени от:
стомана (50A);
алуминий (50B);
метал, различен от стомана или алуминий (50N);
твърда пластмаса (50H);
естествена дървесина (50C);
шперплат (50D);

Тази инструкция се прилага за производствени серии на ООН № 3090, 3091, 3480 и 3481, състоящи се от не повече
от 100 елемента и батерии, и за прототипи на елементи и батерии преди производство, когато тези прототипи се
транспортират за изпитване.

lP905

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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Допълнително изискване:
Батериите и елементите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.

Повредената или дефектна батерия или оборудване, съдържащо такива елементи или батерии, се опаковат
поотделно във вътрешна опаковка и се поставят външна опаковка. Вътрешната или външната опаковка трябва
да бъде херметична, за да се предотврати потенциалното освобождаване на електролит.
2.
Вътрешната опаковка трябва да е обградена от достатъчно незапалим и електронепроводим
топлоизолационен материал, който да предпазва от опасно отделяне на топлина.
3.
Когато е целесъобразно, запечатаните опаковки трябва да бъдат снабдени с вентилационно устройство.
4.
Вземат се подходящи мерки за свеждане до минимум на въздействието на вибрациите и ударите, за
предотвратяване на движението на батерията или оборудването в опаковката, което може да доведе до понататъшни повреди и опасни условия по време на транспортиране. За изпълнение на това изискване може да
се използва и материал за омекотяване, който не е запалим и е електронепроводим
5.
Незапалимостта се оценява съгласно стандарт, признат в държавата, в която опаковката е проектирана или
произведена.
За течащи батерии и клетки към вътрешната или външната опаковка се добавя достатъчно инертен абсорбиращ
материал, който да абсорбира всяко изпускане на електролит.

1.

Следните големи опаковки са разрешени за единична повредена или дефектна батерия и за единично оборудване,
съдържащо повредени или дефектни клетки или батерии, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и
4.1.3.
За батерии и оборудване, съдържащо елементи и батерии:
Твърди, непропускливи големи опаковки съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна група II, направени
от:
стомана (50A)
алуминий (50B)
метал, различен от стомана или алуминий (50N)
твърди пластмаси (50H)
шперплат (50D)

Тази инструкция се прилага за единични повредени или дефектни батерии и за единични части от оборудването,
съдържащи повредени или дефектни елементи или батерии от ООН № 3090, 3091, 3480 и 3481.
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* Следните критерии, според случая, могат да бъдат разгледани за оценка на експлоатационните качества
на големите опаковки:
(a) Оценката се извършва в рамките на система за управление на качеството (както е описано например в раздел 2.9.4.5), която дава
възможност за проследяване на резултатите от изпитванията, референтните данни и използваните характеризационни модели;
(b) Списъкът на опасностите, които се очакват в случай на термично оттичане за типа акумулаторна батерия, в състоянието, в което се
транспортира (напр. използване на вътрешна опаковка, степен на зареждане (SOC), използване на достатъчен незапалим,
електрически непроводим и абсорбиращ омекотяващ материал и т.н.), трябва да бъде ясно идентифициран и количествено определен;
референтният списък на възможните опасности за литиевите батерии (бързо разглобяване, опасна реакция, образуване на пламък или
опасно отделяне на топлина или опасни емисии на токсични, корозивни или запалими газове или пари) може да се използва за тази
цел. Количественото определяне на тези опасности се основава на наличната научна литература;
(c) Смекчаващите ефекти на голямата опаковка се идентифицират и характеризират въз основа на естеството на предоставените
защитни мерки и свойствата на строителния материал. В подкрепа на тази оценка се използва списък на техническите характеристики
и чертежи (плътност [kg·m3], специфична топлинна мощност [J·kg-1·K-1], стойност на нагряване [kJ·kg-1], топлопроводимост [W·m1·K1],
температура на топене и температура на възпламеняване [K], коефициент на топлопренасяне на външната опаковка [W·m-2·K-1], …);
(d) Изпитването и всички съпътстващи изчисления оценяват резултата от топлинното оттичане на акумулаторната батерия вътре в
голямата опаковка при нормални условия на транспортиране;
(e) В случай че SOC на акумулаторната батерия не е известен, използваната оценка се извършва с възможно най-високия SOC,
съответстващ на условията за използване на акумулаторната батерия;
(f) Описват се условията на заобикалящата среда, при които големите опаковки могат да бъдат използвани и транспортирани
(включително за възможните последствия от емисиите на газ или дим върху околната среда, като вентилация или други методи), в
съответствие със системата за управление на газа на големите опаковки;
(g) при изпитванията или при изчисляването на модела се взема предвид най-лошият сценарий за задействане и разпространение на
топлинна енергия в акумулаторната батерия: този сценарий включва възможно най-лошия отказ при нормални условия на
транспортиране, максималните емисии на топлина и пламък за евентуалното разпространение на реакцията;
(h) Тези сценарии се оценяват в продължение на достатъчно дълъг период, за да могат да възникнат всички възможни
последици (напр. 24 часа).

Допълнително изискване:
Батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.

Разрешават се следните големи опаковки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: За
единична батерия и за единичен елемент от оборудването, съдържащ елементи или батерии:
Твърди, непропускливи големи опаковки съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна група I, направени
от:
стомана (50A);
алуминий (50B);
метал, различен от стомана или алуминий (50N);
твърди пластмаси (50H);
шперплат (50D);
твърда дървесно-влакнеста плоскост (50G).
(1) Голямата опаковка трябва да отговаря на следните допълнителни експлоатационни изисквания в случай на
бързо разглобяване, опасна реакция, образуване на пламък или опасно отделяне на топлина или опасни
емисии на токсични, корозивни или запалими газове или пари на акумулатора:
(a) Температурата на външната повърхност на комплектованата опаковка не трябва да надвишава 100 ° C.
Допуска се моментно повишаване на температурата до 200 ° C;
(b) Извън опаковката не трябва да се образува пламък;
(c) От опаковката не трябва да излизат снаряди;
(d) Запазва се структурната цялост на пакета; и
(e) Големите опаковки трябва да имат система за управление на газа (напр. филтърна система, циркулация на
въздуха, задържане за газ, газонепропускливи опаковки и др.), според случая.
(2) Допълнителните изисквания за големи опаковки се проверяват чрез изпитване, както е посочено от компетентния
орган.*
Доклад от проверката се предоставя при поискване. Като минимално изискване в протокола от проверката
се посочват името на батерията, номерът на батерията, масата, типът, енергийното съдържание на
батериите, идентификацията на големите опаковки и данните от изпитването съгласно метода за проверка,
определен от компетентния орган.
(3) Когато като охладителна течност се използва сух лед или течен азот, се прилагат изискванията на раздел 5.5.3.
Вътрешната опаковка и външната опаковка трябва да поддържат целостта си на температурата на използвания
хладилен агент, както и на температурите и налягането, които биха могли да възникнат, ако охлаждането се
загуби.

Тази инструкция се прилага за повредени или дефектни батерии на ООН № 3090, 3091, 3480 и 3481, които могат
бързо да се демонтират, да реагират опасно, да предизвикат пламък или опасно отделяне на топлина или опасно
отделяне на токсични, корозивни или запалими газове или пари при нормални условия на транспортиране.
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да предпазват взривните вещества, предотвратяват тяхното изпускане и не увеличават риска от
непреднамерено запалване или иницииране, когато са подложени на нормални условия на
транспортиране, включително предвидими промени в температурата, влажността и налягането;

462

.2 с пълната опаковка може да се борави безопасно при нормални условия на транспортиране; и

.1

4.1.5.19

4.1.5.18

463

Когато насипно експлозивно вещество или взривно вещество на неопакован или частично опакован
артикул могат да влязат в контакт с вътрешната повърхност на металните опаковки (1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
4A, 4B и метални съдове), металната опаковка трябва да бъде снабдена с вътрешна облицовка или
покритие (вж. 4.1.1.2).
Инструкция за опаковане P101 може да се използва за всяко взривно вещество, при условие че опаковката
е одобрена от компетентен орган, независимо дали опаковката отговаря на инструкциите за опаковане,
посочени в списъка на опасните товари.
Правителствените военни опасни товари, опаковани преди 1 януари 1990 г. в съответствие с действащия
тогава Кодекс IMDG, могат да бъдат превозвани, при условие че опаковките запазват целостта си и
стоките се декларират като държавни товари, опаковани преди 1 януари 1990 г.

4.1.5.17

ВЕСТНИК

4.1.5.2 Всички опаковки за стоки от клас 1 се проектират и конструират така, че:

4.1.5.1 Спазват се общите разпоредби на 4.1.1.

Големи и здрави взривни вещества, които обикновено са предназначени за военна употреба, без средства
за тяхното започване или с техните средства за започване, съдържащи най-малко две ефективни защитни
елементи, могат да бъдат транспортирани неопаковани. Когато тези изделия имат заряди за задвижване
или са самоходни, техните запалителни системи трябва да бъдат защитени срещу стимули, срещани при
нормални условия на транспортиране. Отрицателният резултат от Серия изпитвания 4 на неопаковано
изделие показва, че изделието може да се разглежда за транспортиране непакетирано. Такива
неопаковани артикули могат да бъдат прикрепени към люлки или поставени в щайги или други подходящи
приспособления за манипулиране, съхранение или спускане по такъв начин, че да не се разхлабват при
нормални условия на транспортиране. Когато такива големи взривни изделия, като част от техните
изпитвания за експлоатационна безопасност и годност, са подложени на режими на изпитване, които
отговарят на разпоредбите на този Кодекс, и тези изпитвания са успешно проведени, компетентният орган
може да одобри такива изделия да бъдат транспортирани съгласно този Кодекс.
Взривните вещества не се опаковат във вътрешни или външни опаковки, когато разликите във вътрешното
и външното налягане, дължащи се на топлинни или други ефекти, могат да причинят експлозия или
разкъсване на опаковката.

4.1.5.15

4.1.5.16

Пластмасовите опаковки не трябва да могат да генерират или акумулират достатъчно статично
електричество, така че изпускането да доведе до стартиране, запалване или функциониране на
опакованите взривни вещества или изделия.

Устройството за затваряне на металните варели трябва да включва подходящо уплътнение; ако
устройството за затваряне включва винтова резба, не трябва да се допуска навлизането на взривни
вещества в винтовата резба.
Опаковките за водоразтворими вещества трябва да бъдат водоустойчиви.
Опаковките за
нечувствителни
или флегматизирани вещества се затварят, за да се предотвратят промени в
концентрацията по време на транспортиране.
Когато опаковката включва двойна обвивка, пълна с вода, която може да замръзне по време на
транспортирането, към водата се добавя достатъчно количество антифриз, за да се предотврати
замръзването. Не се използва антифриз, който може да създаде опасност от пожар поради присъщата му
запалимост.
Пироните, телбодите и другите приспособления за затваряне, изработени от метал без защитно покритие,
не трябва да проникват във вътрешната страна на външната опаковка, освен ако вътрешната опаковка не
предпазва по подходящ начин експлозивите от контакт с метала.
Вътрешните опаковки, фитинги и омекотяващи материали, както и поставянето на взривни вещества или
предмети в опаковки се извършват по начин, който не позволява взривните вещества или предмети да се
разхлабят във външната опаковка при нормални условия на транспортиране. Металните компоненти на
изделията не трябва да влизат в контакт с метални опаковки. Изделията, съдържащи взривни вещества,
които не са затворени във външна обвивка, се отделят една от друга, за да се предотвратят триене и удар.
За тази цел могат да се използват подложки, скари, прегради във вътрешната или външната опаковка,
форми или съдове.
Опаковките трябва да бъдат изработени от материали, съвместими и непропускливи за съдържащите се в
опаковката експлозиви, така че нито взаимодействието между експлозивите и опаковъчните материали,
нито течовете да причиняват опасното транспортиране на експлозива или промяната на опасното
отделение или групата за съвместимост.
Не трябва да се допуска навлизането на взривни вещества във вдлъбнатините на запечатани метални опаковки.

4.1.5.14

4.1.5.13

4.1.5.12

4.1.5.11

4.1.5.10

4.1.5.9

4.1.5.8

4.1.5.7

4.1.5.6

4.1.5.5

4.1.5.4

4.1.5.3

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
.3 опаковките ще издържат на всяко натоварване, наложено им чрез предвидимо натрупване, на което ще
бъдат подложени по време на транспортирането, така че да не увеличават риска, който
представляват взривните вещества, да не се уврежда задържащата функция на опаковките и да не се
нарушават по начин или до степен, които ще намалят тяхната здравина или ще причинят
нестабилност на стека.
Всички взривни вещества и предмети, така както са подготвени за транспортиране, се класифицират в
съответствие с процедурите, описани в 2.1.3.
Стоките от клас 1 се опаковат в съответствие с приложимите инструкции за опаковане, посочени в колони
8 и 9 от Списъка на опасните товари, както е описано подробно в 4.1.4.
Освен ако в този Кодекс не е предвидено друго, опаковките, включително IBC и големите опаковки, трябва
да отговарят на изискванията на глави 6.1, 6.5 или 6.6, според случая, и да отговарят на изискванията за
изпитване за група опаковки II.
Устройството за затваряне на опаковките, съдържащи течни експлозиви, осигурява двойна защита срещу
изтичане.

ДЪРЖАВЕН

4.1.5 Специални разпоредби за опаковане на стоки от клас 1
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Съдовете под налягане, включително техните приспособления за затваряне, се избират така, че да
съдържат газ или смес от газове в съответствие с изискванията на 6.2.1.2 и изискванията на специалните
инструкции за опаковане от 4.1.4.1. Този раздел се прилага и за съдове под налягане, които са елементи
на MEGC.
Съдовете под налягане за многократно пълнене не се пълнят с газ или газова смес, различна от
съдържащата се преди това, освен ако не са извършени необходимите операции за смяна на газовата
услуга. Промяната в работата за сгъстени и втечнени газове трябва да бъде в съответствие със стандарт
ISO 11621:1997, според случая. Освен това за съд под налягане, който преди това е съдържал корозивно
вещество от клас 8 или вещество от друг клас със спомагателна опасност от корозия не се разрешава
превоз на вещество от клас 2, освен ако не са извършени необходимите проверки и изпитвания, както е
посочено в 6.2.1.6.

Преди пълненето пълначът извършва проверка на съда под налягане и се уверява, че съдът под налягане
е разрешен за газа и, в случай на химикал под налягане, за горивото, което ще се транспортира, и че са
спазени разпоредбите на този Кодекс. Спирателните клапани се затварят след напълването и остават
затворени по време на транспортирането. Изпращачът проверява дали затварящите механизми и
оборудването не пропускат.

4.1.6.1.3

4.1.6.1.5

За съдове под налягане с клапани, описани в .2 и .3, трябва да са изпълнени изискванията на ISO
11117:1998 или ISO 11117:2008 + Cor 1: 2009; за клапани с вътрешна защита трябва да са изпълнени
изискванията на приложение А към ISO 10297:2006 или приложение А към ISO 10297:2014.
За системи за съхранение на метален хидрид трябва да бъдат спазени изискванията за защита на
клапаните, определени в ISO 16111: 2008.

Клапаните се проектират и конструират по такъв начин, че по своята същност да могат да издържат на
повреди без изпускане на съдържанието или да бъдат защитени от повреди, които биха могли да причинят
неволно изпускане на съдържанието на съда под налягане, чрез един от следните методи:
.1 Клапаните се поставят във вътрешността на гърлото на съда под налягане и се предпазват с пробка с
резба или капачка;
.2 Клапаните са защитени с капачки. Капачките трябва да имат вентилационни отвори с достатъчна площ
на напречното сечение за отвеждане на газа, ако има теч във вентилите;
.3 Клапаните са защитени с покривала или предпазители;
.4 Съдовете под налягане се транспортират в рамки (напр. стелажи); или
.5 Съдовете под налягане се транспортират във външна опаковка. Опаковката, така както е подготвена за
транспортиране, трябва да може да премине изпитването на падане, посочено в 6.1.5.3, при ниво на
ефективност на опаковъчна група I.
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освен ако съдът под налягане и неговото сервизно оборудване не са проверени и не е установено, че
са в добро работно състояние; или

.2

Методите на опаковане, подходящи за отделните понастоящем самоактивиращи се вещества и органични
пероксиди, са изброени в 2.4.2.3.2.3 и 2.5.3.2.4.
За нови органични пероксиди, нови самоактивиращи се вещества или нови форми на органични пероксиди
или самоактивиращи се вещества се използва следната процедура за определяне на подходящия метод
на опаковане:

4.1.7.1.3
4.1.7.1.4
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ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП B или САМОАКТИВИРАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО ТИП B:
Определя се метод на опаковане OP5, при условие че органичният пероксид (или самоактивиращото
се вещество) отговаря на критериите на 2.5.3.3.2.2 (съгласно 2.4.2.3.3.2.2) в опаковка, разрешена по
метода на опаковане. Ако органичният пероксид (или самоактивиращото се вещество) може да
удовлетвори тези критерии само в по-малка опаковка

Методите на опаковане на органични пероксиди и самоактивиращи се вещества са изброени в инструкция
за опаковане P520 и са определени като ОП1 до ОП8. Количествата, определени за всеки метод на
опаковане, са максималните разрешени количества за опаковка.

4.1.7.1.2

.1

Използване на опаковки (с изключение на IBC)

За органичните пероксиди всички съдове трябва да бъдат “ефективно затворени ". Когато при отделянето
на газ в дадена опаковка има вероятност да се развие значително вътрешно налягане, може да се
монтира вентилационна шахта, при условие че изпусканият газ не създава опасност, в противен случай
степента на пълнене трябва да бъде ограничена. Всяко вентилационно устройство трябва да е
конструирано така, че да не изпуска течност, когато опаковката е в изправено положение, и да е в
състояние да предотвратява проникването на примеси. Външната опаковка, ако има такава, трябва да
бъде проектирана така, че да не пречи на работата на вентилационното устройство.

4.1.7.0.1

Опаковките за органични пероксиди и самоактивиращи се вещества трябва да съответстват на
разпоредбите на глава 6.1 и да отговарят на нейните разпоредби за изпитване за опаковъчна група II.

Общи разпоредби

4.1.7.0

4.1.7.1.1

Специални разпоредби за опаковане на органични пероксиди (клас 5.2)
и самоактивиращи се вещества от клас 4.1

4.1.7

4.1.7.1

Когато в инструкциите за опаковане са разрешени бутилки P200 и други съдове под налягане за газове,
отговарящи на изискванията на този подраздел и на глава 6.2, се разрешава и използването на бутилки и
съдове под налягане, които отговарят на изискванията на компетентния орган на страната, в която е
напълнена бутилката или съдът под налягане. Клапаните трябва да бъдат подходящо защитени.
Съдовете под налягане с вместимост от 1 L или по-малко се опаковат във външни опаковки, изработени от
подходящ материал с подходяща якост и конструкция по отношение на капацитета на опаковката и
предназначението ѝ, и се закрепват или омекотяват така, че да се предотврати значително движение
вътре във външната опаковка при нормални условия на транспортиране.

4.1.6.1.14

.4 освен ако изискваните маркировки за сертифициране, повторно изпитване и пълнене са четливи.

когато са повредени до такава степен, че целостта на съда под налягане или на неговото сервизно
оборудване може да бъде засегната;
освен ако съдът под налягане и неговото сервизно оборудване не са проверени и не е установено, че
са в добро работно състояние; или

.2
.3

.1 при изтичане;

4.1.6.1.13 Не се предлагат пълни съдове под налягане за транспортиране:

.3 освен ако изискваните маркировки за сертифициране, повторно изпитване и пълнене са четливи.

когато са повредени до такава степен, че целостта на съда под налягане или на неговото сервизно
оборудване може да бъде засегната;

.1

4

ВЕСТНИК

4.1.6.1.10 Съдовете под налягане за многкратна употреба, различни от криогенните съдове, се проверяват периодично
в съответствие с 6.2.1.6 и инструкциите за опаковане P200, P205 или P206, според случая. Предпазните
клапани за затворени криогенни съдове се подлагат на периодични проверки и изпитвания в съответствие
с разпоредбите

4.1.6.1.9 Съдовете под налягане за еднократна употреба:
.1 се транспортират във външна опаковка, като кутия или щайга, или в тави, опаковани с разтегливо или
пристягащо фолио;
.2 да бъде с водна вместимост, по-малка или равна на 1,25 L, когато е напълнен със
запалим или токсичен газ;
.3 да не се използват за токсични газове с LC 50, по-малък или равен на 200 mL/m3; и
.4 не се ремонтират след пускането им в експлоатация.

4.1.6.1.8

.3 течове или дефекти в материала на стената, капака или дъното.

.2 пукнатини в стените;

.1 пукнатини в заваряването или други дефекти в заваряването;

Ремонтите са в съответствие с изискванията за производство и изпитване на приложимите стандарти за
проектиране и строителство и са разрешени само както е посочено в съответните стандарти за
периодични проверки, посочени в 6.2.2.4. Съдовете под налягане, различни от кожуха на затворените
криогенни съдове, не се подлагат на ремонт при наличието на:

4.1.6.1.12 Не се предлагат съдове под налягане за пълнене:

4.1.6.1.11

от 6.2.1.6.3 и инструкции за опаковане P203. Съдовете под налягане не се пълнят, след като са станали
изискуеми за периодична проверка, но могат да се транспортират след изтичането на срока.

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
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4.1.6.1.7 Съдовете под налягане, включително техните приспособления за затваряне, трябва да отговарят на
изискванията за проектиране, изработка, проверка и изпитване, описани подробно в глава 6.2. Когато се
предписват външни опаковки, съдовете под налягане трябва да бъдат здраво закрепени към тях. Освен
ако не е посочено друго в подробните инструкции за опаковане, една или повече вътрешни опаковки могат
да бъдат затворени във външна опаковка.

4.1.6.1.6 Съдовете под налягане се пълнят в съответствие с работните налягания, коефициентите на напълване и
предписанията, посочени в съответната инструкция за опаковане на конкретното вещество, което се
напълва. Реактивните газове и газовите смеси се пълнят до такова налягане, че ако настъпи пълно
разлагане на газа, работното налягане на съда под налягане да не се превишава. Стелажи за бутилки не
трябва да се пълнят над най-ниското работно налягане на която и да е бутилка от стелажа.

ᇞ 4.1.6.1.4

Части от съдове под налягане, които са в пряк контакт с опасни товари, не трябва да бъдат засегнати или
отслабени от тези опасни товари и не трябва да причиняват опасно въздействие (напр. катализиране на
реакция или реагиране с опасните товари). Съответно се спазват разпоредбите на ISO 11114 -1:2012 и ISO
11114 -2:2013.

4.1.6.1.2

Общи разпоредби

Този раздел съдържа общите изисквания, приложими към използването на съдове под налягане за
транспортиране на газове от клас 2 и други опасни товари в съдове под налягане (например ООН 1051Циановодород, стабилизиран). Съдовете под налягане се конструират и затварят така, че да се
предотврати всякаква загуба на съдържание, която може да бъде причинена при нормални условия на
транспортиране, включително от вибрации, или от промени в температурата, влажността или налягането
(например в резултат на промяна във височината).

4.1.6.1.1

4.1.6.1

4.2.6 Специални разпоредби за опаковане на стоки от клас 1

БРОЙ 75
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Други органични пероксиди и самоактивиращи се вещества от тип F могат да бъдат транспортирани в IBC
при условия, установени от компетентния орган на страната на произход, когато въз основа на подходящи
изпитвания компетентният орган се увери, че такъв превоз може да се извърши безопасно. Предприетите
изпитвания включват тези, които са необходими за:
.1 да докаже, че органичният пероксид (или самоактивиращото се вещество) отговаря на принципите за
класификация;
.2 да докаже съвместимостта на всички материали, които обикновено са в контакт с веществото по
време на транспортирането;
.3
да определи, когато е приложимо, контролните и аварийните температури, свързани с
транспортирането на продукта в съответния IBC, както са получени от SADT;
.4 да проектира, когато е приложимо, устройствата за понижаване на
налягането и за аварийно освобождаване; и
.5 да определи дали са необходими специални разпоредби за безопасен превоз на веществото.

За самоактивиращите се вещества се изисква контрол на температурата съгласно 2.4.2.3.4. За
органичните пероксиди се изисква температурен контрол съгласно 2.5.3.4.1. Предписанията за контрол на
температурата са дадени в точка 7.3.7.

Извънредните ситуации, които трябва да бъдат взети предвид, са самоускоряващото се разлагане и
обхващане от пламъци. За да се предотврати експлозивно разрушаване на метални или композитни IBC с
пълен метален корпус, устройствата за аварийно освобождаване трябва да бъдат проектирани така, че да
изпускат всички продукти на разлагане и пари, които са се образували по време на самоускоряващото се
разлагане или по време на период от не по-малко от един час пълно обхващане от пламъци, изчислен по
уравненията, дадени в 4.2.1.13.8.

Специални разпоредби за опаковане на инфекциозни вещества от категория А
(клас 6.2, ООН № 2814 и 2900)

Изпращачите на инфекциозни вещества гарантират, че пратките са подготвени по такъв начин, че да
пристигат на местоназначението си в добро състояние и да не представляват опасност за хората или
животните по време на транспортиране.

Определенията в точка 1.2.1 и общите разпоредби за опаковане от 4.1.1.1 до 4.1.1.14, с изключение на
4.1.1.10 до 4.1.1.12, се прилагат за опаковките за инфекциозни вещества. Течностите обаче се пълнят
само в опаковки, които имат подходяща устойчивост на вътрешното налягане, което може да се развие
при нормални условия на транспортиране.

Между вторичната опаковка и външната опаковка се прилага подробен списък на съдържанието.
Когато инфекциозните вещества, които ще се транспортират, не са известни, но се подозира, че отговарят
на критериите за включване в категория А, думите „предполагаемо инфекциозно вещество от категория А“
се изписват в скоби след точното наименование на пратката върху документа, поставен във външната
опаковка.

Преди празната опаковка да бъде върната на изпращача или изпратена на друго място, тя се
дезинфекцира или стерилизира, за да се неутрализира всяка опасност и всеки етикет или маркировка,
показващи, че е съдържала инфекциозно вещество, се отстранява или заличава.

При условие че се поддържа еквивалентно ниво на експлоатационни показатели, се допускат следните
вариации в основните съдове, поставени в междинна опаковка, без по-нататъшно изпитване на
комплектованата опаковка:
.1
Могат да се използват първични съдове с еквивалентни или по-малки размери в сравнение с
изпитваните първични съдове, при условие че:
(а) основните съдове са с конструкция, сходна с тази на изпитвания основен съд (като форма: кръгла,
правоъгълна и т.н.);

4.1.7.2.1

4.1.7.2.2

4.1.7.2.3

4.1.7.2.4

4.1.8

4.1.8.1

4.1.8.2

4.1.8.3

4.1.8.4

4.1.8.5

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

4 Bq/cm2 за бета-и гама-излъчватели и алфа-излъчватели с ниска токсичност, и

за всяка опаковка, предназначена за употреба като опаковка от тип B(U), тип B(M) или тип C, и за
всяка опаковка, предназначена да съдържа делящ се материал, се гарантира, че ефективността на
нейната защита и херметизация и, когато е необходимо, характеристиките за пренос на топлина и
ефективността на системата за задържане са в границите, приложими или определени за одобрения
проект;

.2
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ако проектното налягане на задържащата система надвишава 35 kPa (габарит), се гарантира, че
задържащата система на всяка опаковка отговаря на одобрените проектни изисквания, свързани със
способността на тази система да поддържа целостта си под това налягане;

Преди дадена опаковка да бъде използвана за първи път за превоз на радиоактивен материал се
потвърждава, че тя е произведена в съответствие с проектните спецификации, за да се гарантира
съответствие със съответните разпоредби на този Кодекс и всички приложими сертификати за одобрение.
Необходимо е също така да бъдат изпълнени и следните минимални изисквания, ако е приложимо:

4.1.9.1.6

.1

С изключение на предвиденото в 7.1.4.5.11, нивото на неопределено замърсяване по външните и
вътрешните повърхности на външните опаковки, товарните транспортни единици, цистерните, IBC и
превозните средства не трябва да надвишава границите, посочени в 4.1.9.1.2.
За радиоактивен материал с други опасни свойства, при проектирането на опаковката трябва да се вземат
предвид тези свойства. Радиоактивният материал с допълнителна опасност, опакован в опаковки, които не
изискват одобрението на компетентния орган, се транспортира в опаковки, IBC,цистерни или контейнери
за насипни товари, които отговарят напълно на разпоредбите на съответните глави в част 6, според
случая, както и на приложимите разпоредби на глави 4.1, 4.2 или 4.3 по отношение на тази допълнителна
опасност.

4.1.9.1.4

ᇞ 4.1.9.1.5

Пакетът не съдържа други изделия, освен тези, които са необходими за използването на радиоактивния
материал. Взаимодействието между тези изделия и опаковката при условията на транспорт, приложими
към дизайна, не трябва да намалява безопасността на опаковката.

Тези граници са приложими, когато са осреднени за площ от 300 cm2 от която и да е част на повърхността.

(b) 0,4 Bq/cm2 за всички останали алфа излъчватели.

(а)

Нефиксираното замърсяване по външните повърхности на всяка опаковка се поддържа възможно найниско и при обичайни условия на транспортиране не надвишава следните граници:

4.1.9.1.3

4.1.9.1.2

За опаковките, съдържащи делящ се материал или уранов хексафлуорид, се прилагат допълнителни изисквания.

.8 Опаковка тип C.

.7 Опаковка тип B(М);

.6 Опаковка тип B(U);

.5 Опаковка от тип А;

.4 Промишлена опаковка тип 3 (опаковка тип IP -3);

.3 Промишлена опаковка тип 2 (опаковка тип IP -2);

.2 Промишлена опаковка тип 1 (опаковка тип IP -1);

.1 Изключение от опаковката (виж 1.5.1.5);

Видовете опаковки за радиоактивни материали, обхванати от разпоредбите на този Кодекс, са:

Радиоактивните материали, пакети и опаковки трябва да отговарят на разпоредбите на глава 6.4.
Количеството радиоактивен материал в опаковката не трябва да надвишава границите, посочени в 2.7.2.2,
2.7.2.4.1, 2.7.2.4.4, 2.7.2.4.5, 2.7.2.4.6 и 4.1.9.3.

4.1.9.1
4.1.9.1.1

Специални разпоредби за опаковане на радиоактивен материал
Общи разпоредби

4.1.9

(b) материалът, от който е изработен основния съд (стъкло, пластмаса, метал и т.н.), осигурява
устойчивост на удара и силите на подреждане, равни или по-големи от тези на първоначално
изпитания основен съд;
(c) основните съдове имат същите или по-малки отвори и затварянето е с подобен дизайн (като
капачка на винт, фрикционен капак и т.н.);
(d) използват се достатъчно допълнителни уплътнителни материали за заемане на празни
пространства и за предотвратяване на значително движение на основните съдове; и
(e) основните съдове са ориентирани в междинната опаковка по същия начин, както в изпитваната
опаковка.
.2 Може да се използва по-малък брой от изпитваните първични съдове или от алтернативните типове
първични съдове, посочени в .1 по-горе, при условие че се добави достатъчно уплътняване за
запълване на празното(ите) пространство(а) и за предотвратяване на значително движение на
основните съдове.

ДЪРЖАВЕН
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Използване на средни контейнери за насипни товари

Понастоящем определените органични пероксиди, специално изброени в инструкциите за опаковане
IBC520, могат да бъдат транспортирани в IBC в съответствие с тези инструкции за опаковане. IBC трябва
да отговарят на изискванията на глава 6.5 и да отговарят на предписанията за изпитване за опаковъчна
група II.

4.1.7.2

.5

.4

.3

.2

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки
от разрешените по метода на опаковане OP5 (т.е. една от опаковките, изброени за OP1 до OP4),
тогава се определя съответният метод на опаковане с по-ниския OP номер;
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП C или САМОАКТИВИРАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО ТИП C:
Определя се метод на опаковане OP6, при условие че органичният пероксид (или самоактивиращото
се вещество) отговаря на критериите на 2.5.3.3.2.3 (съгласно 2.4.2.3.3.2.3) в опаковки, разрешени по
метода на опаковане. Ако органичният пероксид (или самоактивиращото се вещество) може да
удовлетвори тези критерии само в по-малки опаковки от разрешените по метода на опаковане OP6,
тогава се определя съответният метод на опаковане с по-нисък OP номер;
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП D или САМОАКТИВИРАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО ТИП D:
Методът на опаковане OP7 се причислява към този вид органичен пероксид или самоактивиращо
се вещество;
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП Е или САМОАКТИВИРАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО ТИП Е:
Методът на опаковане OP8 се причислява към този вид органичен пероксид или самоактивиращо
се вещество;
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП F или САМОАКТИВИРАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО ТИП F:
Методът на опаковане OP8 се причислява към този вид органичен пероксид или самоактивиращо
се вещество.

С Т Р. 4 6
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Преди всяка доставка на какъвто и да е пакет се гарантира, че са изпълнени всички изисквания, посочени
в съответните разпоредби на този Кодекс и в приложимите сертификати за одобрение. Необходимо е
също така да бъдат изпълнени и следните минимални изисквания, ако е приложимо:
.1 трябва да се гарантира, че повдигащите приспособления, които не отговарят на изискванията на точка
6.4.2.2, са демонтирани или по друг начин направени неспособни да бъдат използвани за повдигане
на пакета, в съответствие с 6.4.2.3;
.2 всяка опаковка от тип B(U), тип B(M) и тип C се съхранява, докато условията на равновесие се
доближат достатъчно, за да се докаже съответствие с изискванията за температура и налягане, освен
ако не е получено едностранно одобрение за изключение от тези изисквания;
.3 за всяка опаковка от тип B(U), тип B(M) и тип C се гарантира чрез проверка и/или подходящи
изпитвания, че всички затваряния, клапани и други отвори на задържащата система, през които може
да изтече радиоактивното съдържание, са правилно затворени и, когато е целесъобразно, запечатани
по начина, по който са били направени доказателствата за съответствие с изискванията на 6.4.8.8 и
6.4.10.3;
.4 за опаковки, съдържащи делящ се материал, се извършват измерванията, посочени в точка 6.4.11.5,
буква (b), и изпитванията за доказване на затварянето на всяка опаковка, както е посочено в точка
6.4.11.8.

Изпращачът трябва да разполага и с копие от всички инструкции относно правилното затваряне на пакета
и всяка подготовка за изпращане, преди да извърши каквато и да е пратка съгласно условията на
сертификатите.

С изключение на пратките с изключителна употреба, транспортният индекс на всяка опаковка или външна
опаковка не надвишава 10, нито индексът за критичност на която и да е опаковка или външна опаковка
надвишава 50.

С изключение на опаковките или външните опаковки, превозвани с железопътен или автомобилен
транспорт при условията, посочени в 7.1.4.5.5.1, или при изключителна употреба и специален режим от
кораб при условията, посочени в 7.1.4.5.7, максималното ниво на радиация във всяка точка на всяка
външна повърхност на пакета или външната опаковка не трябва да надвишава 2 mSv/h.

Максималното ниво на радиация във всяка точка на която и да е външна повърхност на опаковката или
външната опаковка при изключителна употреба не трябва да надвишава 10 mSv/h.

Пирофорният радиоактивен материал се опакова в опаковки от тип А, тип B(U), тип B(M) или тип C и се
инертира по подходящ начин.

Разпоредби и контрол за транспортиране на материали ISA и SCo

Количеството LSA материал или SCO в една опаковка тип IP -1, опаковка тип IP -2, опаковка тип IP -3 или
предмет или сбор от предмети, в зависимост от случая, се ограничава така, че нивото на външно
излъчване на 3 m от незащитения материал или предмет или сбор от предмети да не надвишава 10 mSv/h.

За материалите LSA и SCO, които са или съдържат делящи се материали, които не са изключени по
2.7.2.3.5, се спазват приложимите изисквания на 7.1.4.5.15 и 7.1.4.5.16.

За материалите LSA и SCO, които са или съдържат делящи се материали, се спазват приложимите
изисквания на 6.4.11.1.

Материалите LSA и SCO в групи LSA-I и SCO-I могат да бъдат транспортирани неопаковани при следните
условия:
.1 всички неопаковани материали, различни от руди, съдържащи само естествени радионуклиди, се
транспортират по такъв начин, че при обичайни условия на транспортиране да няма изпускане на
радиоактивното съдържание от превоза, нито загуба на защита;
.2 всяко превозно средство се използва изключително, освен когато се транспортира само SCO-I, при
което замърсяването на достъпните и недостъпните повърхности не е по-голямо от десет пъти
приложимото ниво, определено в 2.7.1.2;
.3 за SCO-I, когато се подозира, че върху недостъпни повърхности съществува нефиксирано
замърсяване, надвишаващо стойностите, посочени в 2.7.2.3.2.1.1, се вземат мерки, за да се
гарантира, че радиоактивният материал не се изпуска в превозното средство; и
.4 неопакованият делящ се материал отговаря на изискванията на точка 2.7.2.3.5.5.

освен ако не е посочено друго в 4.1.9.2.4, материалите LSA и SCO се опаковат в съответствие с таблица
4.1.9.2.5.

4.1.9.1.8

4.1.9.1.9

4.1.9.1.10

4.1.9.1.11

4.1.9.1.12

4.1.9.1.13

4.1.9.2

4.1.9.2.1

4.1.9.2.2

4.1.9.2.3

4.1.9.2.4

4.1.9.2.5

Тип IP -2

Тип IP -2

При условията, посочени в 4.1.9.2.4, материалът LSA-I и SCO-I могат да бъдат транспортирани неопаковани.
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Съдържанието на опаковките, съдържащи делящ се материал, е това, което е определено за дизайна на
опаковката или директно в разпоредбите на този Кодекс, или в сертификата за одобрение.

4.1.9.3 Опаковки, съдържащи делящ се материал

a

Тип IP -3
Тип IP -1

Тип IP -2

LSA-III
SCO-Ia
SCO-II
Тип IP -1

Тип IP -2
Тип IP -3

Тип IP -1
Тип IP -2

Тип IP -2
Тип IP -2

Тип IP -1
Тип IP -1

Не се използва изключително

Твърди вещества
Течност и газ

LSA-II

LSA-I
Твърди вещества
Течности

Тип на промишлена опаковка
изключителна употреба

4

ВЕСТНИК
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Преди всяка доставка на какъвто и да е пакет се гарантира, че същият не съдържа нито едно от следните:
.1 радионуклиди, различни от определените за дизайна на опаковката; нито
.2 съдържание във форма или физично или химично състояние, различно от определеното за дизайна на
опаковката.

Радиоактивно съдържание

Таблица 4.1.9.2.5-Разпоредби относно промишлени опаковки за материал ISA и SCo

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

ДЪРЖАВЕН

4

Глава 4.1 – Използване на опаковки, включително IBC и големи опаковки

за всяка опаковка, предназначена да съдържа делящ се материал, се гарантира, че ефективността на
показателите за безопасност по отношение на критичността е в границите, приложими или
определени за дизайна, и по-специално, когато, за да се спазят изискванията на 6.4.11.1 за неутронни
отрови, се извършват проверки за потвърждаване на наличието и разпространението на тези
неутронни отрови.

4.1.9.1.7

.3

БРОЙ 75
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Преносими цистерни и MEGC, произведени преди 1 януари 2012 г., които съответстват на разпоредбите за
маркировка от 6.7.2.20.1 г., 6.7.3.16.1 г., 6.7.4.15.1 г. или 6.7.5.13.1 от Кодекса IMDG в сила от 1 януари
2010 г. (изменение 34 -08), в зависимост от случая, могат да продължат да се използват, ако отговарят на
всички други съответни разпоредби на това издание на Кодекса, включително, когато е приложимо,
изискването на 6.7.2.20.1 (ж) за маркиране на символа "S” върху табелата, когато корпусът или
отделението са разделени от пластини с пренапрежение на участъци, които не надвишават 7500 литра
вместимост. Когато корпусът или помещението вече са били разделени преди 1 януари 2012 г. с импулсни
плочи на участъци с капацитет не повече от 7500 литра, капацитетът на корпуса или съответно

4.2.0.3

В настоящия раздел се съдържат общи разпоредби, приложими за използването на преносими цистерни
за превоз на вещества от класове 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. В допълнение към тези общи разпоредби,
преносимите цистерни трябва да съответстват на разпоредбите за проектиране, изработка, проверка и
изпитване, подробно описани в точка 6.7.2. Веществата се транспортират в преносими цистерни в
съответствие с приложимата инструкция за преносими цистерни и със специалните разпоредби за
преносими цистерни, определени за всяко вещество от списъка на опасните товари.
По време на транспортиране преносимите цистерни трябва да бъдат адекватно защитени срещу повреди
по корпуса и сервизното оборудване в резултат на страничен и надлъжен удар и преобръщане. Ако
корпусът и сервизното оборудване са конструирани така, че да издържат на удар или преобръщане, не е
необходимо те да бъдат защитени по този начин. Примери за такава защита са дадени в 6.7.2.17.5.
Някои вещества са химически нестабилни. Те се приемат за транспортиране само когато са предприети
необходимите стъпки за предотвратяване на тяхното опасно разлагане, трансформация или
полимеризация по време на транспортиране. За тази цел по-специално се полагат старания корпусите да
не съдържат вещества, които могат да предизвикат тези реакции.
Температурата на външната повърхност на корпуса, с изключение на отворите и техните затварящи
механизми, или на топлинната изолация не трябва да надвишава 70°C по време на транспортиране.
Когато е необходимо, корпусът трябва да бъде термоизолиран.
Празните преносими цистерни, които не са почистени и не съдържат газ, трябва да отговарят на същите
изисквания като преносимите цистерни, напълнени с предишното вещество.
Веществата не се транспортират в съседни помещения на корпуси, когато те могат да реагират опасно
помежду си и да причинят:

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3

4.2.1.4

4.2.1.5
4.2.1.6

Освен ако името на превозваното(ите) вещество(а) не фигурира(т) върху металната плоча, описана(и) в
6.7.2.20.2 г., копие от свидетелството, посочено(и) в 6.7.2.18.1, се предоставя(т) при поискване от
компетентен орган или негов упълномощен орган и се предоставя(т) своевременно от изпращача,
получателя или агента, в зависимост от случая.

Степен на пълнене
Преди пълненето товародателят гарантира, че се използва подходящата преносима цистерна и че тя не е
натоварена с вещества, които при контакт с материалите на корпуса, уплътненията, сервизното
оборудване и всякакви защитни облицовки има вероятност да реагират опасно с тях и да образуват опасни
продукти или значително да отслабят тези материали. Може да се наложи товародателят да се консултира
съвместно с производителя на веществото с компетентния орган за насоки относно съвместимостта на
веществото с материалите на преносимата цистерна.

4.2.1.8

4.2.1.9
4.2.1.9.1
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4.2.1.9.1.1 Преносимите цистерни не трябва да се пълнят над максималната степен на пълнене, посочена в 4.2.1.9.2 до
4.2.1.9.6. Приложимостта на 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 или 4.2.1.9.5.1 за отделни вещества е посочена в

Сертификатът за одобрение на проекта, протоколът от изпитването и свидетелството, показващи
резултатите от първоначалната инспекция и изпитване за всяка преносима цистерна, издадени от
компетентния орган или неговия упълномощен орган, се съхраняват от службите или органа и
собственика. Собствениците могат да предоставят тази документация по искане на всеки компетентен
орган.

4.2.1.7

.5 опасно повишаване на налягането.

.4 образуването на нестабилни вещества;

.3 образуването на корозивни вещества;

.2 отделяне на запалими, токсични или задушаващи газове;

.1 изгаряне и/или отделяне на значителна топлина;

Общи разпоредби относно използването на преносими цистерни за превоз на
вещества от клас 1 и класове от 3 до 9

4.2.1

4
ВЕСТНИК
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Преносимите цистерни и MEGC по ООН, произведени в съответствие със сертификат за одобрение на
проекта, издаден преди 1 януари 2008 г., могат да продължат да се използват, при условие че се установи,
че отговарят на приложимите разпоредби за периодични проверки и изпитвания.

Забележка: Автоцистерни от тип 4, 6 и 8 по ММО могат да бъдат конструирани след 1 януари 2003 г. в
съответствие с разпоредбите на глава 6.8.

Забележка:
За по-лесна справка са включени следните описания на съществуващите типове цистерни по ММО:
Цистерна тип 1 по ММО означава преносим цистерна за превоз на вещества от класове 3 до 9, оборудвана
с устройства за понижаване на налягането, с максимално допустимо работно налягане от 1,75 бара и
повече.
Цистерна тип 2 по ММО означава преносима цистерна, оборудвана с устройства за понижаване на
налягането, с максимално допустимо работно налягане, равно на или по-високо от 1,0 bar, но под 1,75 bar,
предназначена за превоз на определени опасни течности с ниска степен на опасност и някои твърди
вещества.
Цистерна тип 4 по ММО означава автоцистерна за превоз на опасни товари от класове 3 до 9 и включва
полуремарке с постоянно прикрепен цистерна или цистерна, прикрепена към шаси, с най-малко четири
заключващи устройства със завъртане, които отговарят на стандартите ISO (напр. ISO 1161:1984).
Цистерна тип 5 по ММО означава преносима цистерна, оборудвана с устройства за понижаване на
налягането, която се използва за транспортиране на хладилни втечнени газове от клас 2.
Цистерна тип 6 по ММО означава автоцистерна за превоз на неохладени втечнени газове от клас 2 и
включва полуремарке с постоянно прикрепена цистерна или цистерна, прикрепена към шаси, оборудвана с
части от сервизно и структурно оборудване, необходими за транспортиране на газове.
Цистерна тип 7 по ММО означава топлоизолирана преносима цистерна, оборудвана с работни елементи и
структурно оборудване, необходими за транспортирането на охладени втечнени газове. Преносимата
цистерна трябва да може да се транспортира, натоварва и разтоварва, без да е необходимо да се
отстранява структурното ѝ оборудване, и трябва да може да се повдига, когато е пълна. Не трябва да е
постоянно обезопасено на борда.
Цистерна тип 8 по ММО означава автоцистерна за транспортиране на охладени втечнени газове от клас 2
и включва полуремарке с постоянно прикрепена топлоизолирана цистерна, оборудвана с части от
сервизно и структурно оборудване, необходими за транспортиране на охладени втечнени газове.
■ Цистерна тип 9 по ММО означава пътно превозно средство с газови елементи, предназначено за превоз на
сгъстени газове от клас 2 с елементи, свързани помежду си чрез колектор, постоянно закрепен към
шасито, което е оборудвано с части от сервизно оборудване и структурно оборудване, необходими за
преноса на газове. Елементите са бутилки, тръби и стелажи за бутилки, предназначени за пренос на
газове, съгласно 2.2.1.1.

Разпоредбите относно използването и конструирането на преносими цистерни в тази глава и в глава 6.7 се
основават на препоръките на ООН относно превоза на опасни товари. Преносими цистерни и пътни
цистерни, сертифицирани и одобрени преди 1 януари 2003 г. в съответствие с разпоредбите на Кодекса
IMDG, който е в сила на 1 юли 1999 г. (изменение 29), могат да продължат да се използват, при условие че
се установи, че отговарят на приложимите разпоредби за периодични проверки и изпитвания. Те отговарят
на разпоредбите, посочени в колони 13 и 14 от глава 3.2. Подробно обяснение и конструктивни разпоредби
могат да бъдат намерени в CCC.1/Circ.3
Преразгледани насоки относно продължаващото използване на съществуващи преносими типове
цистерни по ММО и автоцистерни за превоз на опасни товари.

Преходни разпоредби

Преносимите цистерни по ММО, произведени преди 1 януари 2003 г., се маркират с указание за
инструкциите за експлоатация на преносимите цистерни, за които отговарят на изискванията за
минимално изпитвателно налягане, минимална дебелина на корпуса, понижаване на налягането и
отваряне на дъното, както се изисква в точки 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 и 6.7.4.15.2. Тези преносими цистерни не
е необходимо да бъдат маркирани с инструкции за преносими цистерни до следващата периодична
проверка и изпитване.

Преносимите цистерни и MECG, произведени преди 1 януари 2014 г., не е необходимо да отговарят на
изискванията на 6.7.2.13.1.6, 6.7.3.9.1.5, 6.7.4.8.1.5 и 6.7.5.6.1 (d) относно маркировката на устройствата за
понижаване на налягането.

Преносимите цистерни, произведени преди 1 януари 2014 г., не е необходимо да бъдат маркирани с
инструкции за преносими цистерни, както се изисква в 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 и 6.7.4.15.2, до следващата
периодична проверка и изпитване.

ДЪРЖАВЕН

4.2.0.2

4.2.0.1

4.2.0

Разпоредбите на тази глава се прилагат и за автоцистерни до степента, посочена в глава 6.8.

Използване на преносими цистерни и многоелементни
газови контейнери (MEGC)

Глава 4.2

Глава 4.2 – Използване на преносими цистерни и MEGC
помещението, не е необходимо да се допълва със символа "S” до извършването на следващата
периодична проверка или изпитване съгласно 6.7.2.19.5.
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97
1 + α(tr - tf)

където d15 и d50 са плътностите на течността съответно при 15°C и 50°C.

α = 35 d50

d15 – d50

95
1 + α(tr - tf)

В тези формули α е средният коефициент на кубично разширение на течността между средната
температура на течността по време на пълненето (tf) и максималната средна температура в насипно
състояние по време на транспортирането (tr) (и двете в °C). За течности, транспортирани при условия на
околната среда, α може да се изчисли по формулата:

Степен на пълнене =

Максималната степен на пълнене (в %) за течности от класове 6.1 и 8, в опаковъчни групи I и II, и течности
с абсолютно налягане на парите над 175 kPa (1,75 bar) при 65°C или за течности, идентифицирани като
морски замърсители, се определя по формулата:

Степен на пълнене =

Максималната степен на пълнене (в %) за обща употреба се определя по формулата:

със степен на напълване, за течности с вискозитет по-малък от 2 680 mm2/s при 20°C или при
максималната температура на веществото по време на транспортиране, в случай на нагрято
вещество, повече от 20%, но по-малко от 80%, освен ако корпусите на преносимите цистерни не са
разделени от прегради или импулсни плочи, на участъци с вместимост не повече от 7 500 L;

Преносими цистерни не се предлагат за превоз:

Допълнителни разпоредби, приложими към превоза на вещества от клас 3 в преносими цистерни

4.2.1.10

4.2.1.11

Преносимите цистерни не се пълнят или изпразват докато са на борда.

4.2.1.9.8

472

Забележка: За самоактивиращи се вещества от клас 4.1 виж 4.2.1.13.

Всяко вещество се изпитва и на компетентния орган на страната на произход се представя доклад за
одобрение. Уведомлението за това се изпраща на компетентния орган на страната на местоназначение.
Уведомлението съдържа съответната транспортна информация и протокола с резултатите от
изпитването. Предприетите изпитвания включват тези, които са необходими за:
.1 да докаже съвместимостта на всички материали, които обикновено са в контакт с веществото по
време на транспортирането;
.2 да предоставя данни за конструкцията на устройствата за понижаване на налягането и за аварийно
освобождаване, като взема предвид проектните характеристики на преносимата цистерна.

4.2.1.13.1

47032

U (923 - T )

за изолирани корпуси

(K)

473

Налягането от началото до края на изпускането на устройството(ата) за аварийно освобождаване трябва
да бъде по-високо от посоченото в 4.2.1.13.7 и се основа на резултатите от изпитванията, посочени в
4.2.1.13.1. Устройствата за аварийно освобождаване се оразмеряват по такъв начин, че максималното
налягане в цистерната никога да не надвишава изпитвателното налягане на преносимата цистерна.
Забележка: Пример за метод за определяне на размера на устройства за аварийно освобождаване е
даден в приложение 5 към Ръководството за изпитвания и критерии.

(W·m-2·K-1)

U = K/L = коефициент на топлопренос на изолацията
T =температура на веществото при условия на освобождаване

(W·m-1·K-1)
(m)

L = дебелина на изолационния слой

където:
K = топлопроводимост на изолационния слой

F =

където:
q = поглъщане на топлина (W)
А = навлажнена площ (м2)
F = изолационен фактор;
F = 1 за неизолирани плавателни
съдове, или

q = 70961FA0.82

Устройствата за аварийно освобождаване могат да бъдат от пружинен или чуплив тип или комбинация от
двата вида, проектирани да изпускат всички продукти на разлагане и изпарения, които са се образували в
продължение на не по-малко от един час от пълно обхващане от пламъци, изчислено по следната
формула:

4.2.1.13.8

Преносимите цистерни трябва да бъдат снабдени с устройства за понижаване на налягането и устройства
за аварийно освобождаване. Могат да се използват и устройства за намаляване на вакуума. Устройствата
за понижаване на налягането трябва да работят при налягания, определени както в зависимост от
свойствата на веществото, така и от конструктивните характеристики на преносимия резервоар. В
корпуса не се допускат топими елементи.
Устройствата за понижаване на налягането се състоят от пружинни
клапани, монтирани за
предотвратяване на значително натрупване в преносимата цистерна на продуктите от разлагането и
изпарения, изпускани при температура 50°C. Капацитетът и налягането от началото до края на
изпускането на предпазните клапани се основават на резултатите от изпитванията, посочени в 4.2.1.13.1.
Налягането от началото до края на изпускането в никакъв случай не трябва да бъде такова, че да изтече
течност от клапана(клапаните), ако преносимата цистерна бъде преобърната.

Преносимите цистерни трябва да бъдат снабдени с устройства за измерване на температурата.

4.2.1.13.6

4.2.1.13.7

Преносимият резервоар трябва да бъде проектиран за изпитвателно налягане най-малко 0,4 МРа (4 бара).

4.2.1.13.5

Допълнителните разпоредби за превоз на органични прекиси или самоактивиращи се вещества със SADT
под 55°C в преносими цистерни се определят от компетентния орган на страната на произход.
Уведомлението за това се изпраща на компетентния орган на страната на местоназначение.

4.2.1.13.3

4.2.1.13.4

Прилагат се следните разпоредби за преносими цистерни, предназначени за превоз на органични прекиси
от тип F или самоактивиращи се вещества от тип F със самоускоряваща се температура на разлагане
(SADT) 55°C или повече. В случай на конфликт тези разпоредби имат предимство пред посочените в точка
6.7.2. Аварийните ситуации, които трябва да се вземат предвид, са самоускоряващо се разлагане на
веществото и огнеустойчивост, както е описано в 4.2.1.13.8.

4.2.1.13.2

Всички допълнителни разпоредби, необходими за безопасното транспортиране на веществото, се
описват ясно в доклада.

Допълнителни разпоредби, приложими за превоза на вещества от клас 5.2 и клас 4.1 в преносими
цистерни

[запазено]

4
ВЕСТНИК

[запазено]

Допълнителни разпоредби, приложими към превоза на вещества от клас 4
(различни от клас 4.1 самоактивиращи се вещества) в преносими цистерни

Всички преносими цистерни, предназначени за превоз на запалими течности, се затварят и се оборудват с
устройства за освобождаване в съответствие с точки 6.7.2.8-6.7.2.15.

Джобовете на мотокари на преносимите цистерни се затварят, когато цистерната е пълна. Тази
разпоредба не се прилага за преносими цистерни, които съгласно 6.7.2.17.4 не е необходимо да бъдат
снабдени със средства за затваряне на джобовете на мотокари.

опасни вещества може да се изисква по-ниска степен на пълнене.

.4 освен ако сервизното оборудване е проверено и е установено, че е в добро работно състояние. За някои

.3 при изтичане или повреда степен, която води до нарушаване на целостта на преносимата цистерна или
на нейните подемни или обезопасителни приспособления; и

.2 с остатъци от вещества, които преди това са били транспортирани, полепнали по външната страна на
корпуса или сервизното оборудване;

.1

където df и dr са плътността на течността при средната температура на течността по време на пълненето и
максималната средна температура в насипно състояние по време на транспортирането.

Глава 4.2 – Използване на преносими цистерни и MEGC

Допълнителни разпоредби, приложими към превоза на вещества от клас 5.1 в преносими цистерни

4.2.1.13

4.2.1.12

ДЪРЖАВЕН

4.2.1.9.7

4.2.1.9.6

Максималната степен на пълнене (в %) на твърдите вещества, превозвани над точките на топене, и на
повишените температурни течности се определя по следната формула:
Степен на пълнене = 95 dr

4.2.1.9.5.1

df

Разпоредбите на 4.2.1.9.2 до 4.2.1.9.4.1 не се прилагат за преносими цистерни, които съдържат вещества,
поддържани при температура над 50°C по време на транспортиране (например посредством нагревателно
устройство). За преносими цистерни, оборудвани с нагревателно устройство, се използва регулатор на
температурата, за да се гарантира, че максималната степен на пълнене не е повече от 95% пълна по
всяко време по време на транспортирането.

4.2.1.9.5

4.2.1.9.4.1 Максималната средна температура в насипно състояние (tr) се приема за 50°C, с изключение на това, че при
пътувания при умерени или екстремни климатични условия съответните компетентни органи могат да се
съгласят на по-ниска или да изискват по-висока температура, според случая.

4.2.1.9.4

4.2.1.9.3

4.2.1.9.2

инструкции за преносими цистерни или специални разпоредби в 4.2.5.2.6 или 4.2.5.3 и колони 13 и 14 от
списъка с на опасните товари.

Глава 4.2 – Използване на преносими цистерни и MEGC
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Преносимите цистерни могат да бъдат изолирани или защитени със сенници. Ако SADT на веществото в
преносимата цистерна е 55°C или по-малък, или преносимата цистерна е изработена от алуминий, то
тя трябва да бъде изцяло изолирана. Външната повърхност трябва да бъде изработена от бял или ярък метал.

Степента на пълнене не трябва да надвишава 90% при 15°C.

Маркировката, изисквана в точка 6.7.2.20.2, включва номера на ООН и техническото наименование с одобрената
концентрация на въпросното вещество.

4.2.1.13.12

4.2.1.13.13

4.2.1.13.14

Устройствата за понижаване на налягането на преносимите цистерни, използвани за превоз на вещества от клас 8, се
интервали, ненадвишаващи една година.

Допълнителни разпоредби, приложими за превоза на вещества от клас 9 в преносими цистерни

4.2.1.17.1

4.2.1.18

Настоящият раздел съдържа общи разпоредби, приложими за използването на преносими цистерни за превоз на
охладени втечнени газове от клас 2 и химикали под налягане.

Преносимите цистерни трябва да отговарят на изискванията за проектиране, изработка, проверка и изпитване,
Неохладените втечнени газове и химикали под налягане се транспортират в преносими цистерни,

4.2.2.1

4.2.2.2

.4 освен ако сервизното оборудване е проверено и е установено, че е в добро работно състояние.

В настоящия раздел се съдържат общи разпоредби, приложими за използването на преносими цистерни
за транспортиране на охладени втечнени газове.
Преносимите цистерни трябва да отговарят на изискванията за проектиране, изработка, проверка и
изпитване, описани подробно в точка 6.7.4. Охладените втечнени газове се транспортират в преносими
цистерни, отговарящи на инструкцията за преносими цистерни T75, както е описано в 4.2.5.2.6, и
специалните разпоредби за преносимите цистерни, определени за всяко вещество в колона 14 от списъка
на опасните товари и описани в 4.2.5.3.
По време на транспортиране преносимите цистерни трябва да бъдат адекватно защитени срещу повреди
по корпуса и сервизното оборудване в резултат на страничен и надлъжен удар и преобръщане. Ако
корпусът и сервизното оборудване са конструирани така, че да издържат на удар или преобръщане, не е
необходимо те да бъдат защитени по този начин. Примери за такава защита са дадени в 6.7.4.12.5.

4.2.3.1
4.2.3.2

4.2.3.3
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Общи разпоредби относно използването на преносими цистерни за превоз на
охладени втечнени газове от клас 2

Джобовете на мотокари на преносимите цистерни се затварят, когато цистерната е пълна. Тази
разпоредба не се прилага за преносими цистерни, които съгласно 6.7.3.13.4 не е необходимо да бъдат
снабдени със средства за затваряне на джобовете на мотокари.

4.2.3

4.2.2.9

.3 при повреда до степен, която води до нарушаване на целостта на цистерната или на нейните подемни
или обезопасителни приспособления; и

.2 при изтичане;

в състояние на незапълнен обем, което може да предизвика неприемлива хидравлична сила поради
пренапрежение в преносимата цистерна;

Преносимите цистерни не се предлагат за превоз:

4.2.2.8

.1

Преносимите цистерни не се пълнят или изпразват, докато са на борда.

4.2.2.7.4

Преди пълненето товародателят гарантира, че преносимата цистерна е одобрена за транспортиране на
неохладен втечнен газ или на пропеланта на химикала под налягане и че преносимата цистерна не е
натоварена с неохладени втечнени газове или с химикали под налягане, които при контакт с материалите
на корпуса, уплътненията и сервизното оборудване има вероятност да реагират опасно с тях и да
образуват опасни продукти или значително да отслабят тези материали. По време на пълненето
температурата на неохладения втечнен газ или на пропеланта на химикали под налягане трябва да
попада в границите на проектния температурен диапазон.

4.2.2.7.1

Преносимите цистерни не трябва да се пълнят над максимално допустимата брутна маса и максимално
допустимата товарна маса, определена за всеки транспортиран газ.

Пълнене

4.2.2.7

4.2.2.7.3

Празните преносими цистерни, които не са почистени и не съдържат газ, трябва да отговарят на същите
изисквания като преносимите цистерни, напълнени с предишния хладилен втечнен газ.

4.2.2.6

Максималната маса на неохладения втечнен газ на литър обем на корпуса (kg/l) не трябва да надвишава
плътността на неохладения втечнен газ при 50°C, умножена по 0,95. Освен това корпусът не трябва да е
пълен с течност при 60°C.

Освен ако името на превозваното(ите) газ(ове) не фигурира(т) върху металната плоча, описана(и) в
6.7.3.16.2., копие от свидетелството, посочено(и) в 6.7.3.14.1, се предоставя(т) при поискване от
компетентен орган и се предоставя(т) своевременно от изпращача, получателя или агента, в зависимост
от случая.

4.2.2.5

4.2.2.7.2

Някои неохладени втечнени газове са химически нестабилни. Те се приемат за транспортиране само
когато са предприети необходимите стъпки за предотвратяване на тяхното опасно разлагане,
трансформация или полимеризация по време на транспортиране. За тази цел се полагат старания
преносимите цистерни да не съдържат хладилни втечнени газове, които могат да предизвикат тези
реакции.

4.2.2.4

4
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Общи разпоредби за използването на преносими цистерни за превоз
на неохладени втечнени газове и химикали под налягане

вещества над точката им на топене трябва да съответстват на разпоредбите на инструкцията за преносими цистерни T4 за твърди
вещества от опаковъчна група III или T7 за твърди вещества от опаковъчна група II. Преносима цистерна, която позволява
да бъде избрано еквивалентно или по-високо ниво на безопасност в съответствие с 4.2.5.2.5. Максималната степен
на пълнене (в %) се определя в съответствие с 4.2.1.9.5 (TP3).

Освен ако не е посочено друго в списъка на опасните товари, преносими цистерни, използвани за превоз на тези твърди

инструкции за преносими цистерни не се прилагат за превоз при температури над тяхната точка на топене, могат да бъдат
транспортирани в преносими цистерни, при условие че твърдите вещества са класифицирани в класове 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1,
8 или 9 и нямат допълнителна опасност, различна от тази на клас 6.1 или клас 8, и са в опаковъчна група II или III.

Твърди вещества, транспортирани или предлагани за транспортиране над точката на топене, които не са обозначени с инструкции за
преносими цистерни в колона 13 от списъка на опасните товари от глава 3.2 или когато обозначените

Допълнителни разпоредби, приложими към превоза на твърди вещества
транспортирани над точката на топене

4.2.2

4.2.1.19.2

△ 4.2.1.19.1

4.2.1.19

Допълнителни разпоредби, приложими за превоза на вещества от клас 8 в преносими цистерни

4.2.1.17

[запазено]

Степента на пълнене на преносимите цистерни не надвишава 90% или, като алтернатива, всяка друга стойност,
компетентните органи.

Преносимите цистерни, използвани за превоз на радиоактивен материал, не се използват за превоз на други
товари.

4.2.1.16.2

Допълнителни разпоредби, приложими за превоза на вещества от клас 7 в преносими цистерни

4.2.1.16.1

[запазено]

Допълнителни разпоредби, приложими за превоза на вещества от клас 6.2 в преносими цистерни

[запазено]

Допълнителни разпоредби, приложими за превоза на вещества от клас 6.1 в преносими цистерни

4.2.1.16

4.2.1.15

4.2.1.14

могат да се транспортират в преносими цистерни.

По време на транспортиране преносимите цистерни трябва да бъдат адекватно защитени срещу повреди
по корпуса и сервизното оборудване в резултат на страничен и надлъжен удар и преобръщане. Ако
корпусът и сервизното оборудване са конструирани така, че да издържат на удар или преобръщане, не е
необходимо те да бъдат защитени по този начин. Примери за такава защита са дадени в 6.7.3.13.5.

4.2.2.3

в съответствие с инструкцията за преносими цистерни T50, както е описано в 4.2.5.2.6, и всички специални
разпоредби за преносими цистерни, определени за специфични нехладилни втечнени газове в списъка на
опасните товари и описани в 4.2.5.3.

ДЪРЖАВЕН

4

Сервизното оборудване, като клапани и външни тръбопроводи, се разполага така, че да не остава никакво
тях след напълване на преносимата цистерна.

4.2.1.13.11

Органични пероксиди и самоактивиращи се вещества, специално изброени в инструкцията за преносими цистерни T23 в 4.2.5.2.6

Устройствата за вакумно освобождаване и пружинните клапани трябва да бъдат снабдени с ограничители на
намаляване на капацитета за освобождаване, причинен от пожарогасителя.

4.2.1.13.10

4.2.1.13.15

За изолираните преносими цистерни капацитетът и настройката на устройството(ата) за аварийно
освобождаване се определят, като се приема, че изолацията намалява с 1% от площта на повърхността.

4.2.1.13.9

Глава 4.2 – Използване на преносими цистерни и MEGC

Глава 4.2 – Използване на преносими цистерни и MEGC

С Т Р. 5 0
БРОЙ 75

4

Действително време на задържане

Действителното време на задържане се изчислява за всяко пътуване в съответствие с процедура,
призната от компетентния орган, въз основа на следното:

4.2.3.7

4.2.3.7.1

при повреда до степен, която води до нарушаване на целостта на преносимата цистерна или на
нейните подемни или обезопасителни приспособления;

освен ако продължителността на превоза, след отчитане на евентуални закъснения, не надвишава
действителното време на задържане.

.6

Джобовете на мотокари на преносимите цистерни се затварят, когато цистерната е пълна. Тази
разпоредба не се прилага за преносими цистерни, които съгласно точка 6.7.4.12.4 не е необходимо да
бъдат снабдени със средства за затваряне на джобовете на мотокари.

освен ако действителното време на задържане на транспортирания охладен втечнен газ не е
определено в съответствие с 4.2.3.7 и преносимият резервоар е маркиран в съответствие с 6.7.4.15.2;
и

.5

.4 освен ако сервизното оборудване е проверено и е установено, че е в добро работно състояние;

.3

.2 при изтичане;

MEGC трябва да съответстват на изискванията за проектиране, изработка, проверка и изпитване, описани
подробно в точка 6.7.5. Елементите на MEGC се проверяват периодично в съответствие с разпоредбите,
посочени в инструкциите за опаковане P200 и 6.2.1.6.

4.2.4.2

4.2.4.5.2

.3 освен ако изискваните маркировки за сертифициране, повторно изпитване и пълнене са четливи.

когато са повредени до такава степен, че целостта на съдовете под налягане или тяхното структурно
или сервизно оборудване може да бъде засегната;

Празните MEGC, които не са почистени и обезвъздушени, трябва да отговарят на същите изисквания като
MEGC, напълнени с предишното вещество.

.4 освен ако изискваните маркировки за сертифициране, повторно изпитване и пълнене са четливи.

.3 освен ако съдовете под налягане и тяхното структурно и сервизно оборудване са проверени и е
установено, че са в добро работно състояние; и

.2

.1 при изтичане;

Не се предлагат пълни MEGC за превоз;

За опасни товари от класове 1-9 се прилагат инструкции за преносими цистерни. Инструкциите за
преносими цистерни предоставят специфична информация, отнасяща се до разпоредбите за преносимите
цистерни, приложими за конкретни вещества. Тези разпоредби се спазват в допълнение към общите
разпоредби в тази глава и глава 6.7.
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Инструкции за преносими цистерни
4.2.5.2.1

Забележка: Разрешените за транспортиране газове в MEGC са посочени в колоната "MEGC” в таблици 1 и
2 от инструкцията за опаковане P200 в 4.1.4.1.

Този раздел включва инструкциите и специалните разпоредби за преносими цистерни, приложими за
опасните товари, разрешени за превоз в преносими цистерни. Всяка инструкция за преносима цистерна се
идентифицира с буквено-цифрово означение (Т1 - Т75). Списъкът на опасните товари в глава 3.2 показва
инструкциите за преносими цистерни, които трябва да се използват за всяко вещество, разрешено за
транспортиране в преносима цистерна. Когато в списъка на опасните товари не фигурира инструкция за
преносима цистерна, превозът на веществото в преносими цистерни не се разрешава, освен ако е
издадено одобрение от компетентния орган, както е посочено в точка 6.7.1.3. Специални разпоредби за
преносими цистерни са определени за специфични опасни товари в списъка на опасните товари в глава
3.2. Всяка специална разпоредба за преносима цистерна се идентифицира с буквено-цифрово
обозначение (като TP1). Списък на специалните разпоредби за преносимите цистерни е даден в 4.2.5.3.

4.2.5.2

4.2.5.1.1

4.2.5.1 Общи разпоредби

4.2.5 Инструкции и специални разпоредби за преносими цистерни

4.2.4.7

4.2.4.6

когато са повредени до такава степен, че целостта на съдовете под налягане или тяхното структурно
или сервизно оборудване може да бъде засегната;

MEGC не се предлагат за пълнене:

.2 освен ако съдовете под налягане и тяхното структурно и сервизно оборудване са проверени и е
установено, че са в добро работно състояние; и

.1

Отворът(ите) за пълнене се затваря (т) с капаци или запушалки. Устойчивостта на херметичност на
затварящите механизми и оборудването се проверява от товародателя след пълненето.

4.2.4.5.5
4.2.4.5.6

Изолационните клапани се затварят след напълването и остават затворени по време на
транспортирането. Токсични газове от клас 2.3 се транспортират в MEGC само когато всеки елемент е
оборудван с изолиращ клапан.

4.2.4.5.4

MEGC не се пълнят над максимално допустимата брутна маса.

Елементите на MEGC се запълват в съответствие с работните налягания, коефициентите на пълнене и
разпоредбите за пълнене, посочени в инструкцията за опаковане P200 за конкретния газ, който се пълни
във всеки елемент. В никакъв случай не се пълни MEGC или група елементи като единица, която
надвишава най-ниското работно налягане на даден елемент.

4.2.4.5.1

4.2.4.5.3

Пълнене
Преди пълненето MEGC се проверява, за да се гарантира, че има разрешение за транспортиране на газа и
че са спазени приложимите разпоредби на този Кодекс.

4.2.4.5

Изискванията за периодични изпитвания и проверки на MEGC са посочени в 6.7.5.12. MEGC или техните
елементи не се товарят или пълнят, след като станат изискуеми за периодична проверка, но могат да
бъдат транспортирани след изтичането на срока.

4.2.4.4
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Настоящият раздел съдържа общи изисквания, приложими към използването на многоелементни газови
контейнери (MEGC) за транспортиране на неохладени газове.

4.2.4.1

4.2.4 Общи разпоредби относно използването на многоелементни газови контейнери (MEGC)

4.2.3.9

Преносимите цистерни не се предлагат за превоз:

4.2.3.8

.1 в състояние на незапълнен обем, което може да предизвика неприемлива хидравлична сила поради
пренапрежение в корпуса;

Действителното време на задържане се отбелязва или върху самия преносима цистерна, или върху
метална плоча, здраво закрепена към нея, в съответствие с точка 6.7.4.15.2.

4.2.3.7.1

най-ниското зададено налягане на устройството(ата) за ограничаване на налягането.

Преносимите цистерни не се пълнят или изпразват, докато са на борда.

4.2.3.6.5

действителното налягане на пълнене;

Може да се разреши по-висока първоначална степен на пълнене, при условие че бъде одобрена от
компетентния орган, когато предвидената продължителност на транспорта е значително по-кратка от
времето на задържане.

4.2.3.6.4

.4

Корпусите, предназначени за превоз на хелий, могат да се пълнят до входа на устройството за
понижаване на налягането, но не и над него.

4.2.3.6.3

.3

При оценката на първоначалната степен на пълнене се взема предвид необходимото време за задържане
за планираното пътуване, включително евентуални закъснения. Началната степен на пълнене на корпуса,
с изключение на предвиденото в 4.2.3.6.3 и 4.2.3.6.4, трябва да бъде такава, че ако съдържанието, с
изключение на хелий, се повиши до температура, при която налягането на парите е равно на максимално
допустимото работно налягане (MAWP), обемът, зает от течността, да не надвишава 98%.

4.2.3.6.2

действителната плътност на пълнене;

Преди пълненето товародателят гарантира, че преносимата цистерна е одобрена за транспортиране на
охладения втечнен газ и, че преносимата цистерна не е натоварена с охладени втечнени газове, които при
контакт с материалите на корпуса, уплътненията и сервизното оборудване има вероятност да реагират
опасно с тях и да образуват опасни продукти или значително да отслабят тези материали. По време на
пълненето температурата на охладения втечнен газ трябва да бъде в границите на проектния
температурен диапазон.

4.2.3.6.1

.2

Пълнене

4.2.3.6

референтното време на задържане за транспортиране на охладения втечнен газ (виж 6.7.4.2.8.1)
(както е посочено на табелата, посочена в 6.7.4.15.1);

Празните преносими цистерни, които не са почистени и не съдържат газ, трябва да отговарят на същите
изисквания като преносимите цистерни, напълнени с предишното вещество.

4.2.3.5

По време на транспортиране MEGC трябва да бъдат защитени срещу повреда на елементите и
сервизното оборудване в резултат на страничен и надлъжен удар и преобръщане. Ако елементите и
сервизното оборудване са конструирани така, че да издържат на удар или преобръщане, не е необходимо
да бъдат защитени по този начин. Примери за такава защита са дадени в 6.7.5.10.4.

4.2.4.3

Глава 4.2 – Използване на преносими цистерни и MEGC

ДЪРЖАВЕН

.1

Освен ако върху металната плоча, описана в точка 6.7.4.15.2, не фигурира името на превозвания газ (и),
копие от сертификата, посочен в точка 6.7.4.13.1, се предоставя при поискване от компетентния орган и се
предоставя своевременно от изпращача, получателя или агента, в зависимост от случая.

4.2.3.4

Глава 4.2 – Използване на преносими цистерни и MEGC

БРОЙ 75
С Т Р. 5 1

T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T50

Няма

Няма

Няма

T22

T22

T20, T22

T19, T20, T22
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T18 , T19, T20, T21, T22

T18, T19, T20, T22

T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T14, T16, T18, T19, T20, T22
T14, T19, T20, T21, T22
T19, T20, T22
T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T10, T14, T19, T20, T22
T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22
T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22
T14, T19, T20, T22

T2
T3
T4
T5
T6

T7
T8
T9
T10
T11
T12

T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

Разрешени и преносими инструкции за цистерни

T1

Посочена инструкция
за преносим резервоар

4.2.5.2.6

Инструкции за преносими цистерни

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕНОСИМИ ЦИСТЕРНИ

T1 – T22

10

T20

10

10 mm

10 mm

8 mm

6 mm

6 mm

6 mm

Вж. 6.7.2.4.2

Вж. 6.7.2.4.2

6 mm

6 mm

Вж. 6.7.2.4.2

Вж. 6.7.2.4.2

6 mm

6 mm

Вж. 6.7.2.4.2

Вж. 6.7.2.4.2

Вж. 6.7.2.4.2

Вж. 6.7.2.4.2

Вж. 6.7.2.4.2

Вж. 6.7.2.4.2

Вж. 6.7.2.4.2

виж 6.7.2.4.2

Mинимална дебелина
на корпуса
(в mm - еталонна
стомана)
(виж 6.7.2.4)

Нормален

Вж. 6.7.2.8.3

Нормален

Вж. 6.7.2.8.3

Вж. 6.7.2.8.3

Вж. 6.7.2.8.3

Нормален

Вж. 6.7.2.8.3

Нормален

Вж. 6.7.2.8.3

Нормален

Вж. 6.7.2.8.3

Нормален

Вж. 6.7.2.8.3

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Не е позволено

Не е позволено

Не е позволено

Не е позволено

Вж. 6.7.2.6.3

Вж. 6.7.2.6.3

Вж. 6.7.2.6.3

Вж. 6.7.2.6.3

Не е позволено

Не е позволено

Вж. 6.7.2.6.3

Вж. 6.7.2.6.3

Не е позволено

Не е позволено

Не е позволено

Вж. 6.7.2.6.3

Вж. 6.7.2.6.2

Не е позволено

Вж. 6.7.2.6.3

Нормален

Виж 6.7.2.8.3

Виж 6.7.2.6.3
Виж 6.7.2.6.2

Нормален

Виж 6.7.2.6.2

(вж. 6.7.2.6)

Освобождаване на
налягането
Разпоредбиб

Нормален

Освобождаване на
налягането
разпоредби а
(вж. 6.7.2.8)

4

ВЕСТНИК
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b Когато тази колона показва „не се разрешава“, не се допускат отвори на дъното, когато веществото, което ще
се транспортира, е течност (виж 6.7.2.6.1). Когато веществото, което ще се транспортира, е твърдо при всички
температури, срещани при нормални условия на транспортиране, се разрешават долни отвори, отговарящи на
изискванията на точка 6.7.2.6.2.

a Когато е посочена думата „нормален“, се прилагат всички разпоредби на 6.7.2.8, с изключение на 6.7.2.8.3.

T22

10

10

T19

T21

10

T18

10

10

T16
T17

6
10

T14

6

T15

6

T13

4

T10

T12

4

T9

6

4

T11

4

T7
T8

4

2.65

T4

T6

2.65

T3

2.65

1.5

T5

1.5

T2

Mинимално
налягане на
изпитване (бар)

T1

Инструкции за
преносими
цистерни

Тези инструкции за преносими цистерни се прилагат за течни и твърди вещества от клас 1 и класове от 3 до
9. Трябва да бъдат спазени общите разпоредби на раздел 4.2.1 и изискванията на раздел 6.7.2.

T1 – T22

В инструкциите за преносимите цистерни се посочват разпоредбите, приложими за преносимите цистерни,
когато се използват за превоз на специфични вещества. Инструкции за преносими цистерниТ1 до Т2
определят приложимото минимално изпитвателно налягане, минималната дебелина на корпуса (в mm от
еталонна стомана) и разпоредбите за понижаване на налягането и отваряне на дъното.

Глава 4.2 – Използване на преносими цистерни и MEGC

ДЪРЖАВЕН

4

Определяне на подходящите инструкции за преносими цистерни

4.2.5.2.5

Когато в списъка на опасните товари е посочена конкретна инструкция за преносими цистерни, могат да се
използват допълнителни преносими цистерни, които притежават по-високи изпитвателни налягания, поголяма дебелина на корпуса, по-строги мерки за отваряне на дъното и устройства за понижаване на
налягането. За определяне на подходящите преносими цистерни, които могат да се използват за превоз
на определени вещества, се прилагат следните насоки:

Охладените втечнени газове са посочени в инструкцията за преносими цистерни T75.

Неохладените втечнени газове са посочени в инструкцията за преносими цистерни T50. T50 осигурява
максимално допустимите работни налягания, разпоредби за отваряне на дъното, разпоредби за
намаляване на налягането и степен на пълнене за неохладените втечнени газове, разрешени за
транспортиране в преносими цистерни.

4.2.5.2.3

4.2.5.2.4

За веществата от клас 1 и класове от 3 до 9, в инструкциите на преносимите цистерни се посочват
приложимото минимално изпитвателно налягане, минималната дебелина на обвивката (от еталонна
стомана), разпоредбите за отваряне на дъното и разпоредбите за освобождаване на налягането. В T23
самоактивиращите се вещества от класове 4.1 и 5.2 органични пероксиди, разрешени за транспортиране в
преносими цистерни, са изброени заедно с приложимите контролни и аварийни температури.

4.2.5.2.2

Глава 4.2 – Използване на преносими цистерни и MEGC

С Т Р. 5 2
БРОЙ 75

4

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕНОСИМИ ЦИСТЕРНИ

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП F, В
ТВЪРДО СЪСТОЯНИЕ, С
КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА

Пероксиоцетна киселина,
дестилирана, стабилизирана§

Ди-( 3,5,5-триметилхексаноил)
пероксид, не повече от 38% в
разредител тип A или тип B

терт-бутил перокси -3,5,5триметилхексаноат, не повече от
32% в разредител тип B

терт-бутил пероксипивалат, не повече
от 27% в разредител тип B

терт-бутил перокси -2-етил-хексаноат,
не повече от 32% в разредител тип B

терт-бутил пероксиацетат, не повече от
32% в разредител тип B

4

Минимална
дебелина на
корпуса (mm –
еталонна стомана)

Вижте
6.7.2.4.2

Вижте
6.7.2.4.2

Вижте
6.7.2.4.2

Виж
6.7.2.4.2

Вижте
6.7.2.6.3

Вижте
6.7.2.6.3

Вижте
6.7.2.6.3

Вижте
6.7.2.6.3

Изисквания за
долния отвор

T23

Вижте
6.7.2.8.2,
4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8

Вижте
6.7.2.8.2,
4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8

Вижте
6.7.2.8.2,
4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8

Вижте
6.7.2.8.2,
4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8

Вижте
4.2.1.13.13

Вижте
4.2.1.13.13

Вижте
4.2.1.13.13

Вижте
4.2.1.13.13

‡

+35°C

‡

+5°C

+40°C

+35°C

+30°C

+10°C

+5°C

0°C

+20°C

+35°C

-5°C

‡

+15°C

+30°C

-10°C

‡
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Формула, получена от дестилация на пероксиоцетна киселина с произход от пероксиоцетна киселина в
концентрация не повече от 41% с вода, общ активен кислород (пероксиоцетна киселина + H2O2) ≤ 9,5%, която
отговаря на критериите на 2.5.3.3.2.6. “КОРОЗИВНА” допълнителна табела за опасност (образец № 8, вж.
5.2.2.2.2).

Самореактивно твърдо вещество, тип
F, температурно контролирано

3240
4

4

4

4

Минимално
налягане на
изпитване (бар)
Минимална
дебелина на
корпуса (mm –
еталонна
стомана)

7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
7.0
7.0
70

1012 Бутилен

максимално
допустимо
работно
налягане (МДРН)
в 6.7.3.1.

Вж. определението за

1011 Бутан

1010 Бутадиени и въглеводородна
смес,
стабилизирани
с
повече от 40% бутадиени

1009 Бромотрифлуорометан
(Хладилен газ R 13B1)

7.5
7.0
7.0
7.0

Максимално
допустимо работно
налягане (bar) Малки;
Непокрити; Защитени
от слънце; Изолирани
по съответен начинaа

1010 Бутадиени, стабилизирани

Неохладени втечнени газове

29.0
25.7
22.0
19.7
38.0
34.0
30.0
27.5

ОО
Н№

1005 Амоняк, безводен, втечнен

Вижте
6.7.2.8.2,
4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8

Вижте
6.7.2.8.2,
4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8

Вижте
6.7.2.8.2,
4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8

Вижте
6.7.2.8.2,
4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8

Вижте
4.2.1.13.13

Вижте
4.2.1.13.13

Вижте
4.2.1.13.13

Вижте
4.2.1.13.13

Степен на
пълнене

*

*

T50

*

*

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Отвори под
нивото на
течността

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Виж 6.7.3.7.3

Освобождаване
на налягането
разпоредби b
(вж. 6.7.3.7)

0.53

0.51

Виж 4.2.2.7

0.55

1.13

0.53

Максималното
съотношение на
пълнене (kg/l)
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„Малки“ означава цистерни с корпус с диаметър 1,5 m или по-малко; „Непокрити“ означава цистерни с корпус с диаметър над 1,5
m без изолация или слънцезащитен екран (виж 6.7.3.2.12); „Слънцезащитен екран“ означава цистерни с корпус с диаметър над
1,5 m със слънцезащитен екран (виж 6.7.3.2.12); „Изолирани“ означава цистерни с диаметър на корпуса над 1,5 m с изолация
(виж определението за „проектна референтна температура“ в 6.7.3.1).
b
Думата „нормален“ в колоната за понижаване на налягането показва, че не се изисква чуплив диск, както е посочено в точка
6.7.3.7.3.

а

Вижте
6.7.2.6.3

Вижте
6.7.2.6.3

Вижте
6.7.2.6.3

Вижте
6.7.2.6.3

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕНОСИМИ ЦИСТЕРНИ

Вижте
6.7.2.4.2

Вижте
6.7.2.4.2

Вижте
6.7.2.4.2

Вижте
6.7.2.4.2

Контролирана
температурата

Тази инструкция за преносими цистерни се прилага за хладилни втечнени газове и химикали под налягане (ООН №:
3500, 3501, 3502, 3503, 3504 i 3505). Трябва да бъдат спазени общите разпоредби на 4.2.2 и разпоредбите на 6.7.3.

T50

* както е определено от компетентния орган.

Самореактивно твърдо вещество, тип
F, температурно контролирано

Самореактивно твърдо вещество тип F

САМОРЕАКТИВНО ТЕЧНО
ВЕЩЕСТВО ТИП F

Вещество

3239

3230

3229

ООН
№

Изисквания за
долния отвор

T23

4

ВЕСТНИК

‡ както е определено от компетентния орган.

† Максимално количество на преносима цистерна: 2000 kg.

* При условие, че са предприети стъпки за постигане на безопасност, еквивалентна на 65% терт-бутил хидропероксид и 35% вода.

3120

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ТИП F,
ТЕЧЕН, С КОНТРОЛИРАНА
ТЕМПЕРАТУРА

3119

трет-амил пероксинеодеканоат, не
повече от 47% в разредител тип А

4

Органичен пероксид тип F, в твърдо
състояние
Дикумил пероксид†

3110

4

4

Органичен пероксид тип F, течен
терт-бутил хидропероксид*, не повече
от 72% с вода
Кумил хидропероксид, не повече от 90%
в разредител тип А
Ди-терт-бутил пероксид, не повече от
32% в разредител тип А
Изопропил кумил хидропероксид, не
повече от 72% в разредител тип А
p-Ментилхидропероксид, не повече от
72% в разредител тип А
Пинанил хидропероксид, не повече от
56% в разредител тип А

Вещество

Минимално
налягане на
изпитване (бар)

3109

ООН
№

Изисквания за
понижаване на
налягането

Тази инструкция за преносими цистерни се прилага за самоактивиращи се вещества от клас 4.1 и органични
пероксиди от клас 5.2. Трябва да бъдат спазени общите разпоредби на 4.1.2 и разпоредбите на 6.7.2. Спазват се и
специфичните разпоредби за самоактивиращи се вещества от клас 4.1 и органични пероксиди от клас 5.2 в
4.2.1.13. Формулировките, изброени по-долу, могат също да бъдат транспортирани опаковани в съответствие с
метода на опаковане OP8 от инструкция за опаковане P520

T23

Степен на
пълнене

Изисквания за
понижаване на
налягането

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕНОСИМИ ЦИСТЕРНИ (продължение)

ДЪРЖАВЕН

ᇞ §

ᇞ

Контролирана
температурата

T23

Аварийна
температура

Глава 4.2 – Използване на преносими цистерни и MEGC

Аварийна
температура
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БРОЙ 75
С Т Р. 5 3

4

10.3
9.8
7.9
7.0

18.0
16.0
14.5
13.0

16.0
15.0
13.0
11.5

7.0
7.0
7.0
7.0

16.0
14.0
12.4
11.0

7.0
7.0
7.0
7.0

15.5
13.8
12.0
10.6

7.0
7.0
7.0
7.0

7.0
7.0
7.0
7.0

–
–
–
10.0

1021 1-Хлоро-1,2,2,2тетрафлуоретан
(Хладилен газ R 124)

1027 Циклопропан

1028 Дихлородифлуорометан
(Хладилен газ R 12)

1029 Дихлорфлуорметан
(Хладилен газ R 21)

1030 1,1-Дифлуоретан
(Хладилен газ R 152a)

1032 Диметиламин, ахидриден

1033 Диметил етер

1036 Етиламин

1037 Етилхлорид

1040 Етиленов оксид с азот
до общо налягане от 1 MPa
(10 бара) при 50°C

Разрешено

Не е
позволено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Нормален

Вж. 6.7.3.7.3

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Разрешено

Разрешено

Нормален

Нормален

Разрешено

Разрешено

Нормален

Вж. 6.7.3.7.3

(вж. 6.7.3.7)

Освобождаване
на налягането
разпоредби b

Вж. 4.2.2.7

0.78

0.80

0.61

0.58

0.59

0.79

1.23

1.15

0.53

1.20

1.06

1.03

1.25

Максималното
съотношение на
пълнене (kg/l)

точка 6.7.3.7.3.

482

10.8
9.6
7.8
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
14.5
12.7
11.3
10.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
Вж. определението
за максимално

1061 Метиламин, ахидриден

1062 Метилбромид с не повече от
2% хлорпикрин

1063 Метилхлорид
(Хладилен газ R40)

1064 Метил меркаптан

1067 Динитроген тетроксид

1075 Нефтен газ, втечнен

17.0
15.0
13.1
11.6
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
7.0
10.6
9.3
8.0
7.0

1082 Трифлуорохлоретилен,
стабилизиран
(Хладилен газ R 1113)
1083 Триметиламин, ахидриден

1085 Винилбромид, стабилизиран

1086 Винилхлорид, стабилизиран

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Не е
позволено

Не е
позволено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Не е
позволено

Не е
позволено

Разрешено

Не е
позволено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Отвори под
нивото на
течността

T50

Нормален

Нормален

Нормален

Вж. 6.7.3.7.3

Вж. 6.7.3.7.3

Нормален

Нормален

Нормален

Вж. 6.7.3.7.3

Вж. 6.7.3.7.3

Нормален

Вж. 6.7.3.7.3

Нормален

Нормален

Нормален

(вж. 6.7.3.7)

Освобождаване
на налягането
разпоредби b

0.81

1.37

0.56

1.13

1.23

Вж. 4.2.2.7

0.43

Вж. 4.2.2.7

1.30

0.78

0.81

1.51

0.58

0.43

0.52

Максималното
съотношение
на пълнене
(kg/l)

точка 6.7.3.7.3.

483

а
„Малки“ означава цистерни с корпус с диаметър 1,5 m или по-малко; „Непокрити“ означава цистерни с корпус с
диаметър над 1,5 m без изолация или слънцезащитен екран (виж 6.7.3.2.12); „Слънцезащитен екран“ означава цистерни
с корпус с диаметър над 1,5 m със слънцезащитен екран (виж 6.7.3.2.12); „Изолирани“ означава цистерни с диаметър на
корпуса над 1,5 m с изолация (виж определението за „проектна референтна температура“ в
6.7.3.1).
b
Думата „нормален“ в колоната за понижаване на налягането показва, че не се изисква чуплив диск, както е посочено в

11.6
10.3
8.5
7.6

Вж. определението
за максимално

1079 Серен двуокис

1078 Хладилен газ, неупоменат
другаде

28.0
24.5
22.0
20.0

28.0
24.5
22.0
20.0

1060 Метилацетилен и пропадиенова
смес, стабилизирани

1077 Пропилен

8.1
7.0
7.0
7.0

Неохладени втечнени газове

1055 Изобутилен

ООН
№

Максимално
допустимо работно
налягане (bar) Малки;
Непокрити; Защитени
от слънце; Изолирани
по съответен начинaа

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕНОСИМИ ЦИСТЕРНИ (продължение)

4

ВЕСТНИК

а
„Малки“ означава цистерни с корпус с диаметър 1,5 m или по-малко; „Непокрити“ означава цистерни с корпус с
диаметър над 1,5 m без изолация или слънцезащитен екран (виж 6.7.3.2.12); „Слънцезащитен екран“ означава цистерни
с корпус с диаметър над 1,5 m със слънцезащитен екран (виж 6.7.3.2.12); „Изолирани“ означава цистерни с диаметър на
корпуса над 1,5 m с изолация (виж определението за „проектна референтна температура“ в 6.7.3.1).
b
Думата „нормален“ в колоната за понижаване на налягането показва, че не се изисква чуплив диск, както е посочено в

Вж.
определението
за максимално
допустимо
работно
налягане (МДРН)
в 6.7.3.1.

23.0
20.0
18.0
16.0

1020 Хлоропентафлуороетан
(Хладилен газ R 115)

Разрешено

Не е
позволено

Отвори под
нивото на
течността

T50

T50

ДЪРЖАВЕН

1041 Етилен оксид и смес от
въглероден диоксид с повече
от 9%, но не повече от 87%
Етиленов оксид

26.0
24.0
21.0
19.0

1018 Хлордифлуорметан
(Хладилен газ R 22)

Максимално
допустимо работно
налягане (bar) Малки;
Непокрити; Защитени
от слънце; Изолирани
по съответен начинaа

19.0
17.0
15.0
13.5

Неохладени втечнени газове

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕНОСИМИ ЦИСТЕРНИ (продължение)

1017 Хлор

ООН
№

T50
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4

19.2
16.9
15.1
13.1

19.2
16.9
15.1
13.1

15.2
13.0
11.6
10.1
7.0
7.0
7.0
7.0

1582 Смес от хлорпикрин и
метилхлорид

1858 Хексафлуорпропилен
(Хладилен газ R 1216)

1912 Смес от метилхлорид и
метилен хлорид

7.4
7.0
7.0
7.0

8.8
7.8
7.0
7.0

22.5
20.4
18.0
16.5

7.0
7.0
7.0
7.0

31.0
27.5
24.2
21.8

1974 Хлородифлуоробромометан
(Хладилен газ R 12B1)

1976 Октафлуороциклобутан
(Хладилен газ RC 318)

1978 Пропан

1983 1-хлоро-2,2,2,2- трифлуоретан
(Хладилен газ R 133a)

2035 1,1,1-трифлуоретан
(Хладилен газ R 143a)

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

0.76

1.18

0.42

1.34

1.61

1.05

0.49

Вж. 4.2.2.7

1.30

0.81

1.11

0.81

1.51

0.67

Максималното
съотношение на
пълнене (kg/l)

точка 6.7.3.7.3.

8.9
7.8
7.0
7.0
20.0
18.0
16.0
14.5
14.6
12.9
11.3
9.9
14.0
12.0
11.0
9.0
14.3
13.4
11.2
10.2
17.7
15.7
13.8
12.1

2517 1-хлор-1,1-дифлуоретан
(Хладилен газ R 142b)

2602 Дихлордифлуорометан и
дифлуороетан азеотропна
смес с приблизително
74% дихлородифлуорометан
(Хладилен газ R 500)
3057 Трифлуороацетилхлорид

3070 Смес от етилен оксид и
дихлородифлуорметан, с
не повече от 12,5% етилен
оксид
3153 Перфлуоро(метилвинилов етер)

3159 1,1,1,2-тетрафлуоретан
(Хладилен газ R 134a)

43.0
39.0
34.4
30.5
16.0
14.0
12.5
11.0
8.1
7.0
7.0
7.0
25.9
23.4
20.9
18.6
16.7
14.7
12.9
11.2

3252 Дифлуорометан
(Хладилен газ R 32)

3296 Хептафлуоропропан
(Хладилен газ R 227)

3297 Смес от етилен оксид и
хлоротетрафлуоретан, с не
повече от 8,8% етилен оксид
3298 Смес от етилен оксид и
пентафлуоретан, с не повече от
7,9% етилен оксид
3299 Смес от етилен оксид и
тетрафлуоретан, с не повече
от 5,6% етилен оксид

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Не е
позволено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Отвори под
нивото на
течността

T50

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Вж. 6.7.3.7.3

Вж. 6.7.3.7.3

Нормален

Нормален

Нормален

(вж. 6.7.3.7)

Освобождаване
на налягането
разпоредби b

1.03

1.02

1.16

1.20

0.78

0.87

Вж. 4.2.2.7

Вж. 4.2.2.7

1.04

1.14

1.09

1.17

1.01

0.99

1.07

Максималното
съотношение на
пълнене (kg/l)

485

„Малки“ означава цистерни с корпус с диаметър 1,5 m или по-малко; „Непокрити“ означава цистерни с корпус с диаметър над 1,5 m без изолация или
слънцезащитен екран (виж 6.7.3.2.12); „Слънцезащитен екран“ означава цистерни с корпус с диаметър над 1,5 m със слънцезащитен екран (виж
6.7.3.2.12); „Изолирани“ означава цистерни с диаметър на корпуса над 1,5 m с изолация (виж определението за „проектна референтна температура“ в
6.7.3.1).
b
Думата „нормален“ в колоната за понижаване на налягането показва, че не се изисква чуплив диск, както е посочено в точка 6.7.3.7.3.

а

34.4
30.8
27.5
24.5

3220 Пентафлуороетан
(Хладилен газ R 125)

Вж. определението за
максимално
допустимо работно
налягане (МДРН) в
6.7.3.1.
3163 Втечнен газ, неупоменат другаде Вж. определението
за максимално
допустимо работно
налягане (МДРН) в
6.7.3.1.

3161 Втечнен газ, запалим,
неупоменат другаде

23.1
20.8
18.6
16.6

2424 Октафлуоропропан
(Хладилен газ R 218)

№

Максимално
допустимо работно
налягане (bar) Малки;
Непокрити; Защитени
от слънце; Изолирани
по съответен начинaа

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕНОСИМИ ЦИСТЕРНИ (продължение)
Неохладени втечнени газове

4

ВЕСТНИК

484

а
„Малки“ означава цистерни с корпус с диаметър 1,5 m или по-малко; „Непокрити“ означава цистерни с корпус с
диаметър над 1,5 m без изолация или слънцезащитен екран (виж 6.7.3.2.12); „Слънцезащитен екран“ означава цистерни
с корпус с диаметър над 1,5 m със слънцезащитен екран (виж 6.7.3.2.12); „Изолирани“ означава цистерни с диаметър на
корпуса над 1,5 m с изолация (виж определението за „проектна референтна температура“ в 6.7.3.1).
b
Думата „нормален“ в колоната за понижаване на налягането показва, че не се изисква чуплив диск, както е посочено в

28.3
25.3
22.8
20.3

Разрешено

Разрешено

Нормален

Нормален

Разрешено

Разрешено

Нормален

Вж. 6.7.3.7.3

Вж. 6.7.3.7.3

Нормален

(вж. 6.7.3.7)

Освобождаване
на налягането
разпоредби b

Разрешено

Не е
позволено

Не е
позволено

Разрешено

Отвори под
нивото на
течността

T50

T50
ООН

ДЪРЖАВЕН

1973 Хлородифлуорометан и
хлоропентафлуороетанова смес
с фиксирана точка на кипене, с
приблизително
49% хлордифлуорметан
(Хладилен газ R 502)

1965 Въглеводороден газ,
втечнена смес,
1969 Изобутан

Вж. определението
за максимално
8.5
7.5
7.0
7.0

7.0
7.0
7.0
7.0

1581 Смес от хлорпикрин и
метилбромид с повече от 2%
хлорпикрин

1958 1,2-дихлоро-1,1,2,2тетрафлуоретан
(Хладилен газ R 114)

7.0
7.0
7.0
7.0

Неохладени втечнени газове

Максимално
допустимо работно
налягане (bar) Малки;
Непокрити; Защитени
от слънце; Изолирани
по съответен начинaа

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕНОСИМИ ЦИСТЕРНИ (продължение)

1087 Винилметилов етер,
стабилизиран

ООН
№

T50
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БРОЙ 75
С Т Р. 5 5

Вж. определението за
максимално допустимо
работно налягане
(МДРН) в 6.7.3.1.

Вж. определението за
максимално допустимо
работно налягане
(МДРН) в 6.7.3.1.

Вж. определението за
максимално допустимо
работно налягане
(МДРН) в 6.7.3.1.

3503 Химикали под налягане,
корозивни, неупоменати
другаде

3504 Химикали под налягане,
запалими, токсични,
неупоменати другаде

3505 Химикали под налягане,
запалими, корозивни,
неупоменати другаде

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

Разрешено

T50

Вж. 6.7.3.7.3

Вж. 6.7.3.7.3

Вж. 6.7.3.7.3

Вж. 6.7.3.7.3

Вж. 6.7.3.7.3

Вж. 6.7.3.7.3

Нормален

Нормален

Нормален

Нормален

Вж. 6.7.3.7.3

(вж. 6.7.3.7)

Освобождаване
на налягането
разпоредби b

c

c

c

c

c

c

TP4

TP4

TP4

TP4

TP4

TP4

0.95

0.93

0.94

0.82

Вж. 4.2.2.7

Максималното
съотношение
на пълнене
(kg/l)

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕНОСИМИ ЦИСТЕРНИ

T75

486

Не трябва да се надвишава степента на напълване, предписана в 4.2.1.9.2.

[Запазено]
[Запазено]
Цистерната трябва да бъде снабдена със специално устройство за предотвратяване на
подналягането и свръхналягането при нормални условия на транспортиране. Това устройство се
одобрява от компетентния орган. Предписанията за понижаване на налягането са посочени в
6.7.2.8.3, за да се предотврати кристализацията на продукта в предпазния клапан.

TP15
TP16

Серен триоксид 99,95% чист и по-висок процент може да се транспортира в цистерни без
инхибитор, при условие че се поддържа температура, равна на или по-висока от 32,5°C.
Когато се транспортира при отопляеми условия, отоплителното устройство трябва да бъде
монтирано извън корпуса. За ООН 3176, тази разпоредба се прилага само когато веществото
реагира опасно с вода.
Може да се използва преносима цистерна с минимално изпитвателно налягане 4 bar, ако е
доказано, че изпитвателно налягане от 4 bar или по-малко е приемливо съгласно определението
за изпитвателно налягане в точка 6.7.2.1.

TP25
TP26

TP27

487

Преносимата цистерна може да бъде оборудвана с устройство, разположено при максимални
условия на пълнене, в парното пространство на корпуса, за да се предотврати натрупването на
свръхналягане поради бавното разлагане на транспортираното вещество. Това устройство
трябва също така да предотвратява неприемливо количество изтичане на течност в случай на
преобръщане или навлизане на чужди вещества в цистерната. Това устройство се одобрява от
компетентния орган или от неговия упълномощен орган.

TP24

TP23 [Запазено]

TP22 Смазочният материал за съединения или други устройства трябва да бъде съвместим с кислорода.

TP21 Дебелината на обвивката трябва да бъде не по-малка от 8 mm.цистерните се изпитват хидравлично
и се проверяват вътрешно на интервали, ненадвишаващи 2,5 години.

ТР20 Това вещество се транспортира само в изолирани цистерни под азотно одеяло.

TP19 Изчислената дебелина на корпуса се увеличава с 3 mm. Дебелината на корпуса се проверява
ултразвуково на интервали между периодичните хидравлични изпитвания.

TP18 Температурата трябва да се поддържа между 18°C и 40°C. Преносимите цистерни, съдържащи
втвърдена метакрилова киселина, не трябва да се претоплят по време на транспортирането.

TP17 За термична изолация на цистерната се използват само неорганични незапалими материали.

При транспортирането на това вещество се осигурява автономен дихателен апарат, освен ако на
борда няма автономен дихателен апарат, както се изисква от Правило ІІ -2/19 (ІІ -2/54) на SOLAS.

TP14

[Запазено]

TP12
TP13

[Запазено]

TP11

Изисква се оловна облицовка с дебелина не по-малко от 5 mm, която се изпитва ежегодно, или
друг подходящ материал за облицовка, одобрен от компетентния орган. Преносима цистерна
може да бъде предложена за превоз след датата на изтичане на последната проверка на
облицовката за период не по-дълъг от три месеца след датата на изтичане на последното
изпитване, след изпразване, но преди почистване, за целите на извършване на следващото
изисквано изпитване или проверка преди презареждане.

ᇞ TP10

Въздухът се отстранява от парното пространство с азот или по друг начин.

TP7

Вещество с това описание се транспортира само в преносима цистерна с одобрение, издадено от
компетентния орган.

Степента на напълване, предписана в 4.2.3.6, трябва да бъде спазена.
За да се предотврати избухването на цистерната при всички случаи, включително обхващането от
пламъци, тя трябва да бъде снабдена с устройства за понижаване на налягането, които са
подходящи по отношение на капацитета на цистерната и естеството на транспортираното
вещество. Устройството трябва също да бъде съвместимо с веществото.

TP5
TP6

ТР9

Степента на напълване не трябва да надвишава 90% или, като алтернатива, всяка друга стойност,
одобрена от компетентния орган (виж 4.2.1.16.2).

TP4

Изпитвателното налягане за преносимия резервоар може да бъде намалено до 1,5 бара, когато
температурата на възпламеняване на транспортираните вещества е по-висока от 0°C.

Максималната степен на напълване (в %) на твърдите вещества, транспортирани над точките на
топене, и на повишените температурни течности се определя в съответствие с 4.2.1.9.5.

TP3

TP8

Не трябва да се превишава степента на напълване, предписана в 4.2.1.9.3.

TP2

4

ВЕСТНИК

TP1

Специални разпоредби за преносимите цистерни са определени за някои вещества, за да се посочат
разпоредби, които са в допълнение или вместо тези, предвидени в инструкциите за преносимите цистерни
или в разпоредбите на глава 6.7. Специални разпоредби за преносими цистерни се определят с буквеноцифрово обозначение, започващо с буквите „TP“ (разпоредба за цистерните) и се причисляват към
специфични вещества в колона 14 от списъка на опасните товари в глава 3.2. Следва списък на специалните
разпоредби за преносими цистерни:

4.2.5.3 Специални разпоредби за преносими цистерни

Тази инструкция за преносими цистерни се прилага за хладилни втечнени газове. Трябва да бъдат спазени общите
разпоредби на 4.2.3 и 6.7.4.

T75

в
За ООН № 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505 се взема предвид степента на пълнене вместо максималното съотношение
на пълнене.

точка 6.7.3.7.3.

„Малки“ означава цистерни с корпус с диаметър 1,5 m или по-малко; „Непокрити“ означава цистерни с корпус с диаметър
над 1,5 m без изолация или сенник (виж 6.7.3.2.12); „Сенник“ означава цистерни с корпус с диаметър над 1,5 m със
слънцезащитен екран (виж 6.7.3.2.12); „Изолирани“ означава цистерни с диаметър на корпуса над 1,5 m с изолация (виж
определението за „проектна референтна температура“ в 6.7.3.1).
b
Думата „нормален“ в колоната за понижаване на налягането показва, че не се изисква чуплив диск, както е посочено в

Вж. определението за
максимално допустимо
работно налягане
(МДРН) в 6.7.3.1.

3502 Химикали под налягане,
токсични, неупоменати другаде

3501 Химикали под налягане,
запалими, неупоменати
другаде

Вж. определението за
максимално допустимо
работно налягане
(МДРН) в 6.7.3.1.
Вж. определението за
максимално допустимо
работно налягане
(МДРН) в 6.7.3.1.

29.9
26.8
23.9
21.3

3340 Хладилен газ R 407C

3500 Химикали под налягане,
неупоменати другаде

33.0
29.6
26.5
23.6

3339 Хладилен газ R 407B

Разрешено

Разрешено

31.6
28.3
25.3
22.5

31.3
28.1
25.1
22.4

Разрешено

Отвори под
нивото на
течността

Вж. определението
за максимално
допустимо
работно

3338 Хладилен газ R 407A

3318 Амонячен разтвор с
относителна плътност помалка от 0,880 при 15°C във
вода, с повече от 50% амоняк
3337 Хладилен газ R 404A

Максимално
допустимо работно
налягане (bar) Малки;
Непокрити; Защитени
от слънце; Изолирани
по съответен начинaа

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕНОСИМИ ЦИСТЕРНИ (продължение)

Неохладени втечнени газове
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№
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Вътрешният преглед за 2,5 години може да бъде отменен или заменен с други методи за
изпитване или процедури за проверка, определени от компетентния орган или неговия
упълномощен орган, при условие че преносимият резервоар е предназначен за транспортиране
на органометалните вещества, на които е определена тази специална разпоредба за
цистерната. Този преглед обаче се изисква, когато са изпълнени условията на точка 6.7.2.19.7.

Цистерни с долни отвори могат да се използват при кратки международни пътувания.

Преносими цистерни с дънни отвори могат също да се използват при дълги международни
пътувания.

TP41

TP90

TP91

489

Цистерната на автоцистерна или елементите на пътната цистерна, оборудвано с газови елементи,
се закрепват към превозното средство по време на нормалната работа по пълнене, изпразване и
транспортиране. Цистерните тип 4 на ММО се закрепват към шасито, когато се транспортират на
борда на кораби. Автоцистерни и автоцистерни, оборудвани с газови елементи не трябва да се
пълнят или разтоварват докато са на борда. Автоцистерна и автоцистерна, оборудвана с газови
елементи се качва на борда на собствен ход и се оборудва с постоянни приспособления за
закрепване на борда на кораба.
Автоцистерни и автоцистерни, оборудвани с газови елементи трябва да съответстват на
разпоредбите на глава 6.8. Цистерните тип 4, 6 и 8 на ММО могат да се използват в съответствие с
разпоредбите на глава 6.8 само за кратки международни рейсове.
На веществата, разрешени за превоз в цистерни тип 9 на ММО е предназначена специална
разпоредба 974.

ВЕСТНИК

488

Преносимите цистерни не трябва да се транспортират, когато са свързани с оборудване за
пръскане.

TP40

за ООН 1838 може да се прилага T10.

Инструкция за преносими цистерни T9 може да продължи да се прилага до 31 декември 2018 г.
Инструкция за преносими цистерни T4 може да продължи да се прилага до 31 декември 2018 г.

.3

TP38
TP39

за ООН 2486 може да се прилага T8; и

.2

■ 4.2.6.3

� 4.2.6.2

� 4.2.6.1

� 4.2.6 Допълнителни разпоредби за използването на автоцистерни и
пътни цистерни, оборудвани с газови елементи
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ДЪРЖАВЕН

TP37

TP35

TP34

TP33

За ООН № 0331, 0332 и 3375 могат да се използват преносими цистерни при следните условия:

TP32

За да се избегне ненужно задържане, всяка преносима цистерна, изработена от метал, се
оборудва с устройство за понижаване на налягането, което може да бъде от тип с повторно
затварящ се пружинен товар, чуплив диск или топящ се елемент. Налягането, зададено за
разреждане или разрушаване, според случая, не трябва да е по-голямо от 2,65 bar за
преносими цистерни с минимално изпитвателно налягане, по-голямо от 4 bar.
.2
Само за ООН 3375 се доказва пригодността за транспортиране в цистерни. Един от
методите за оценка на тази пригодност е изпитване 8, буква d) в серия изпитвания 8 (вж.
Ръководството за изпитвания и критерии, част 1, подраздел 18.7).
.3
Не се допуска веществата да останат в преносимата цистерна за какъвто и да е период,
който би могъл да доведе до слепване. Вземат се подходящи мерки, за да се избегне
натрупването и уплътняването на вещества в резервоара (напр. почистване и т.н.).
Инструкциите за преносимите цистерни, определени за това вещество, се прилагат за
гранулирани и прахообразни твърди вещества и за твърди вещества, които се пълнят и
заустват при температури над тяхната точка на топене и които се охлаждат и транспортират
като твърда маса. За твърди вещества, които се транспортират над тяхната точка на топене,
вж. 4.2.1.19.
Преносимите цистерни не е необходимо да бъдат подлагани на изпитването на удар по точка
6.7.4.14.1, ако са с маркировка „НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ“
върху табелката, посочена в точка 6.7.4.15.1, а също и с букви с височина най-малко 10 cm от
двете страни на външния кожух.
Инструкция за преносими цистерни T14 може да продължи да се прилага до 31 декември
2014 г. TP36 Топими елементи в парното пространство могат да се използват в преносими
цистерни.
Инструкция за преносими цистерни T14 може да продължи да се прилага до 31 декември
2016г., с изключение на това, че до тази дата:
.1
за ООН № 1810, 2474 и 2668 може да се прилага Т7;

Това вещество се транспортира в изолирани цистерни. TP31 Това вещество се транспортира в
цистерни в твърдо състояние.

TP30

.1

Може да се използва преносима цистерна с минимално изпитвателно налягане 1,5 bar, ако е
доказано, че изпитвателно налягане от 1,5 bar или по-малко е приемливо съгласно
определението за изпитвателно налягане в точка 6.7.2.1.

TP29
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Може да се използва преносима цистерна с минимално изпитвателно налягане 2,65 bar, ако е
доказано, че изпитвателно налягане от 2,65 bar или по-малко е приемливо съгласно
определението за изпитвателно налягане в точка 6.7.2.1.

TP28

БРОЙ 75
С Т Р. 5 7

Този раздел съдържа общи изисквания, приложими към използването на контейнери за превоз на твърди
вещества в насипно състояние. Веществата се транспортират в контейнери за насипни товари в
съответствие с приложимата инструкция за контейнери за насипни товари, обозначена с буквите BK в
колона 13 от списъка на опасните товари, със следното значение:

4.3.1.1

Когато дадено вещество не е обозначено с BK2 или BK3 в колона 13 от Списъка на опасните товари,

В контейнери за насипни товари не се допускат вещества, които могат да станат течни при температури,
които е вероятно да се появят по време на транспортиране.

Контейнерите в насипно състояние са непроницаеми за пресяване и са така затворени, че при нормални
условия на транспортиране съдържанието да не може да излезе, включително от вибрациите, или от
промените в температурата, влажността или налягането.

Твърдите вещества в насипно състояние се товарят в контейнери за насипни товари и се разпределят
равномерно по начин, който свежда до минимум движението, което може да доведе до повреда на
контейнера или изтичане на опасни товари.

Когато са монтирани вентилационни устройства, те трябва да се поддържат чисти и работещи.

Твърдите вещества в насипно състояние не трябва да реагират опасно с материала на контейнера за
насипни товари, уплътненията, оборудването, включително капаците и покривалата, или със защитните
покрития, които са в контакт със съдържанието, или да ги отслабват значително. Контейнерите за насипни
товари се конструират или приспособяват така, че стоките да не могат да проникват между дървените
подови настилки или да влизат в контакт с онези части от контейнерите за насипни товари, които могат да
бъдат засегнати от опасните товари или остатъци от тях.

Преди да бъде напълнен и предоставен за транспортиране, всеки контейнер за насипни товари се
инспектира и почиства, за да се гарантира, че не съдържа никакви остатъци по вътрешността или
външната повърхност, които биха могли да:

4.3.1.3

4.3.1.4

4.3.1.5

4.3.1.6

4.3.1.7

4.3.1.8

4.3.1.9

Ако последователно са монтирани няколко системи за затваряне, системата, която е разположена найблизо до превозваните опасни товари, първо се затваря преди пълненето.

Празните контейнери за насипни товари, които съдържат опасни товари, се третират по начина, предписан
в този Кодекс за пълен контейнер за насипни товари, освен ако не са взети адекватни мерки за анулиране
на всяка опасност.

4.3.1.11

4.3.1.12

4.3.2

.9 всяка повреда на сервизното или оперативното оборудване.
Преди да се напълни гъвкав контейнер за насипни товари, той се проверява визуално, за да се гарантира,
че е структурно годен за експлоатация, че текстилните му ремъци, носещите структурни ремъци, тъканта
на каросерията, частите на заключващите устройства, включително металните и текстилните части, не са
издадени или повредени и че вътрешните му обшивки не са разкъсани, разкъсани или повредени.
За гъвкави контейнери за насипни товари периодът на използване, разрешен за превоз на опасни товари,
е две години от датата на производство на гъвкавия контейнер за насипни товари.
Поставя се вентилационно устройство, ако в гъвкавия резервоар за насипни товари може да се образува
опасно натрупване на газове. Вентилацията трябва да бъде проектирана така, че при нормални условия
на транспортиране да се предотвратява проникването на чужди вещества или на вода.

491

Контейнерите за насипни товари се конструират или приспособяват така, че стоките да не могат да влизат
в контакт с дърво или друг несъвместим материал.

4.3.2.3 Насипни товари от клас 5.1

Могат да се използват само затворени контейнери за насипни товари (BK2). Тези стоки се транспортират в
контейнери за насипни товари, които са водонепропускливи.

4.3.2.2 Насипни товари от клас 4.3

Могат да се използват само затворени контейнери за насипни товари (BK2). Общата маса, превозвана в
контейнер за насипни товари, трябва да бъде такава, че температурата на самозапалване да е по-висока
от 55°C.

4.3.2.1 Насипни товари от клас 4.2

Допълнителни разпоредби, приложими за насипни товари от класове 4.2, 4.3, 5.1, 6.2, 7 и 8

4.3.1.16.2

4.3.1.16.1

4.3.1.16

всяко изкривяване на цялостната конфигурация, което е достатъчно голямо, за да попречи на
правилното подравняване на оборудването за обработка, монтирането и обезопасяването на шасито
или превозното средство, или поставянето в товарните помещения на корабите;

.8 повреда на подемните приспособления или на интерфейсните елементи на оборудването за боравене;
или

.7

.6 набивки и уплътнения, които не уплътняват;

.5 панти и арматура за врати, които са захванати, усукани, счупени, липсващи или неработещи по друг
начин;

.4 всяка връзка в праг на врата или ъглов стълб;

.3 повече от две връзки във всяка горна или долна странична релса;

.2 повече от една връзка или неправилна връзка (като например прилепнало снаждане) в горния или
долния край на релсите или преградите на вратите;

.1 огъвания, пукнатини или счупвания на конструктивните или поддържащите елементи, които засягат
целостта на резервоара;

.4 образуване на нестабилни вещества.
Преди да се напълни контейнер за насипни товари, той се проверява визуално, за да се гарантира, че е
структурно годен за експлоатация, че вътрешните му стени, таван и подове не са изпъкнали или
повредени, както и че всички вътрешни обшивки или оборудване за задържане на вещества не са
разкъсани, разкъсани или повредени, които биха могли да застрашат неговите възможности за задържане
на товари. „Структурно годен за експлоатация“ означава, че контейнерът за насипни товари няма големи
дефекти в структурните си компоненти, като горни и долни релси, горни и долни крайни релси, праг и
преграда на вратата, напречни елементи на пода, ъглови греди и ъглови фитинги в товарен контейнер.
Съществените дефекти включват

.3 образуване на корозивни течности; или

.2 емисии на запалими и/или токсични газове;

.1 изгаряне и/или отделяне на значителна топлина;
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По време на транспортирането по външните повърхности на контейнера за насипни товари не трябва да има опасни
остатъци.

4.3.1.10

– засегнат възможностите за задържане на опасни товари на контейнера за насипни товари.

– увредят конструктивната цялост на контейнера за насипни товари; или

4

4.3.1.15

4.3.1.14

Ако контейнерите за насипни товари се използват за превоз на насипни товари, които могат да причинят
прахова експлозия или се образуват запалими пари (напр. за някои отпадъци), се вземат мерки за
изключване на източниците на запалване и за предотвратяване на опасно електростатично разреждане по
време на транспортиране, товарене или разтоварване на товара.
Вещества, например отпадъци, които могат да реагират опасно един с друг, и вещества от различни
класове и стоки, които не са предмет на този Кодекс, които могат да реагират опасно един с друг, не се
смесват в един и същ контейнер за насипни товари. Опасните реакции са:
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– причинят опасна реакция с веществото, предназначено за транспортиране;

компетентният орган на страната на произход може да издаде временно одобрение за превоз.
Одобрението се включва в документацията на пратката и съдържа като минимум информацията, която
обикновено се предоставя в инструкциите за контейнерите за насипни товари, и условията, при които
веществото се транспортира. Компетентният орган следва да инициира подходящи мерки за включване
на задачата в списъка на опасните товари. Когато дадено вещество не е разрешено за транспортиране в
контейнер за насипни товари BK1, може да бъде издадено освобождаване в съответствие с 7.9.1.

С изключение на предвиденото в 4.3.1.3, контейнери за насипни товари се използват само когато на
дадено вещество е даден код на контейнер за насипни товари в колона 13 от списъка на опасните товари.

4.3.1.2

Контейнерът за насипни товари трябва да съответства на разпоредбите на глава 6.9.

BK3: разрешено е транспортирането в гъвкави контейнери за насипни товари.

BK2: разрешено е транспортирането в затворени контейнери за насипни товари;

BK1: разрешено е транспортирането в контейнери за насипни товари с обшивка;

Общи разпоредби

Контейнери за насипни товари с платнища (BK1) не се използват за морски транспорт, освен както
е посочено в 4.3.3.

4.3.1

Забележка:

Използване на контейнери за насипни товари

Глава 4.3

4.3.1.13

Част 4 - Разпоредби за опаковането и цистерни

С Т Р. 5 8
БРОЙ 75

4.3.2.4.2

4.3.2.4.1

затворените контейнери за насипни товари и техните отвори са защитени от течове по проект.
Тези контейнери за насипни товари трябва да имат непорести вътрешни повърхности и да нямат
пукнатини или други характеристики, които биха могли да повредят опаковките вътре, да
попречат на дезинфекцията или да позволят непреднамерено освобождаване;

отпадъци от ООН 3291, съдържащи остри предмети, се транспортират само в изпитвани и
одобрени от ООН твърди опаковки, отговарящи на изискванията на инструкции за опаковане
P621, IBC620 или LP621;

.9

Контейнерите за насипни товари с покривала (BK1) не се използват за морски транспорт, освен ако
ООН 3077 не отговаря на критериите на 2.9.3, транспортирани при кратки международни пътувания.

Допълнителни разпоредби относно използването на гъвкави контейнери
за насипни товари (BK3)
Гъвкави контейнери за насипни товари се допускат само в трюмовете на кораби за общи товари. Не
се разрешава транспортирането им в товарни транспортни единици.

4.3.3.1

4.3.4
4.3.4.1

493

Допълнителни разпоредби относно използването на контейнери за насипни товари
с покривала (BK1)

Могат да се използват само затворени контейнери за насипни товари (BK2). Тези товари се
транспортират в контейнери за насипни товари, които са водонепроницаеми.
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затвореният контейнер за насипни товари се проверява за течове или разливи след всяко
пътуване. Ако отпадъци на ООН 3291 са изтекли или са били разлети в затворен контейнер за
насипни товари, те не трябва да се използват повторно, докато не бъдат напълно почистени и,
ако е необходимо, дезинфекцирани или обеззаразени с подходящ агент. Не се превозват други
стоки заедно с ООН 3291, освен медицински или ветеринарни отпадъци. Всички други такива
отпадъци, превозвани в същия затворен контейнер за насипни товари, се проверяват за
възможно замърсяване.

могат да се използват и твърди опаковки, посочени в инструкциите за опаковане P621, IBC620
или LP621. Те трябва да бъдат правилно обезопасени, за да се предотвратят повреди по време
на нормални условия на транспортиране. Отпадъците, превозвани в твърди опаковки и
пластмасови торби заедно в един и същ затворен контейнер за насипни товари, трябва да бъдат
подходящо отделени един от друг, например чрез подходящи твърди прегради или разделители,
мрежести мрежи или по друг начин обезопасяващи опаковките, така че да се предотврати
повреда на опаковките при нормални условия на транспортиране;
.8 отпадъците от ООН 3291 в пластмасови торби не се сгъстяват в затворен контейнер за насипни
товари по такъв начин, че торбите да не могат повече да пропускат;

.7

.6

.5 отпадъци от ООН 3291, които съдържат течности, се транспортират само в пластмасови торби,
съдържащи достатъчно абсорбиращ материал, за да абсорбират цялото количество течност, без
тя да се разлива в контейнера за насипни товари;

единични артикули с тегло над 30 kg, като например замърсени матраци, могат да бъдат
превозвани, без да е необходима пластмасова торба, когато това е разрешено от компетентния
орган;

За превоза на неопакован радиоактивен материал вж. 4.1.9.2.4.

Насипни товари от клас 8

4.3.3

4.3.2.6

4.3.2.5 Насипен материал от клас 7
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.4

.3 Отпадъците от ООН 3291 се съдържат в затворения контейнер за насипни товари в изпитвани от
ООН и одобрени запечатани непропускливи пластмасови торби, изпитвани за твърди вещества
от група на опаковане II и маркирани в съответствие с
6.1.3.1. Тези пластмасови торби трябва да могат да преминат изпитванията за устойчивост на
скъсване и удар съгласно ISO 7765 -1:1988, Пластмасово фолио и листове. Определяне
устойчивост на удар по метода на свободно падащо тяло (дарт метод) – част 1: Методи на стълба
и ISO 6383 -2:1983, Пластмаси – Фолио и листове – Определяне на съпротивлението на скъсване
– Част 2: Елмендорфски метод. Всяка торба трябва да има устойчивост на удар от най-малко 165
g и устойчивост на скъсване от най-малко 480 g както в успоредната, така и в перпендикулярната
равнина по отношение на дължината на торбата. Максималната нетна маса на всяка
пластмасова торба е 30 kg;

.2

.1 допускат се само затворени контейнери за насипни товари (BK2);

Необработени насипни отпадъци от клас 6.2 (ООН 3291)

Забележка: Компетентните национални здравни органи могат да изискват допълнителни разпоредби.

.3 Затворените контейнери за насипни товари не се използват повторно, докато не бъдат напълно
почистени и дезинфекцирани.

.2 Животинският материал се обработва старателно с подходящ дезинфектант преди натоварване
преди транспортиране.

.1 Затворените контейнери за насипни товари и техните отвори са непропускливи по конструкция или
чрез поставяне на подходящ слой.

Животинският материал, съдържащ инфекциозни вещества (ООН № 2814, 2900 и 3373), е разрешен
за превоз в контейнери за насипни товари, ако са изпълнени следните условия:

4

Глава 4.3 - Използване на контейнери за насипни товари

Транспортиране в контейнери за насипни товари от животински материал от клас 6.2

4.3.2.4 Насипни товари от клас 6.2

БРОЙ 75
С Т Р. 5 9

5

Превозвачът не приема опасни товари за превоз, освен ако:

5.1.1.3

Когато информацията, приложима за опасните товари, се предоставя на превозвача в електронна форма,
информацията се предоставя на превозвача във всеки един момент на транспортирането до крайното
местоназначение. Информацията трябва да може да бъде представена незабавно на хартиен носител.
Целта на посочването на точното наименование на пратката (вж. 3.1.2.1 и 3.1.2.2) и номера на ООН на
веществото, материала или предмета, предлагани за транспортиране, а в случай на морски замърсител на добавянето на „морски замърсител“ в придружаващата пратката документация, както и на маркирането
на точното наименование на пратката в съответствие с 5.2.1 върху опаковката, включително IBC,
съдържащи стоките, е да се гарантира, че веществото, материалът или предметът могат лесно да бъдат

5.1.1.5

5.1.1.6

Отделните пратки, включващи окомплектоване на товар или товарна единица, се маркират и етикетират в
съответствие с глава 5.2. Всяка пратка опасни товари, съдържаща се в окомплектования товар или в
защитения контейнер трябва да отговаря на всички приложими разпоредби на Кодекса. Маркировката
„OVERPACK“ върху защитения контейнер е индикация за съответствие с тази разпоредба. Предвидената
функция на всяка опаковка не трябва да се нарушава от окомплектования товар или защитения контейнер.
Всяка пратка, върху която са нанесени маркировки за ориентация на опаковката, както е предписано в
5.2.1.7.1 от този Кодекс, и която и да е товарна единица, поставен в окомплектован товар или използвана
като вътрешна опаковка в голяма опаковка, се ориентира в съответствие с тези маркировки.

5.1.2.2

5.1.2.3

5
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Товарна единица и окомплектован товар се маркират с точното наименование на пратката и номера на
ООН и се маркират и етикетират, както се изисква за опаковките по глава 5.2, за всеки артикул опасни
товари, съдържащ се в защитния контейнер или окомплектования товар, освен ако не са видими
маркировки и етикети, представителни за всички опасни товари в защитния контейнер или
окомплектования товар. Върху горната опаковка, освен това, се отбелязва думата „OVERPACK (ТОВАРНА
ЕДИНИЦА)“, освен ако не са видими маркировки и етикети, представителни за всички опасни товари, както
се изисква в глава 5.2, освен ако не се изисква в 5.2.2.1.12. Надписът на маркировката „OVERPACK“
трябва да бъде с височина най-малко 12 mm.

5.1.2.1

5.1.2 Използване на защитни контейнери и окомплектовани товари

■ Забележка: В съответствие с GHS пиктограма на GHS, която не се изисква от този Кодекс, следва да се
поставя само в транспорта като част от пълен етикет на GHS, а не самостоятелно (вж. GHS 1.4.10.4.4).

идентифицирани по време на транспортирането. Тази лесна идентификация е особено важна в случай на
произшествие с тези стоки, за да се определи какви аварийни процедури са необходими за правилното
справяне със ситуацията, а в случай на морски замърсители - за капитана, за да се съобрази с
изискванията за докладване на протокол I към MARPOL.

Информацията, приложима за опасните товари, придружава опасните товари до крайното местоназначение.
Тази информация може да фигурира в документа за превоз на опасни товари или в друг документ. Тази
информация се предоставя на получателя при доставката на опасните товари.

5.1.1.4

.2 информацията, приложима за опасните товари, се предоставя в електронна форма.

е предоставено копие от документа за превоз на опасни товари и други документи или информация,
както се изисква от разпоредбите на този Кодекс; или

Освен ако в този Кодекс не е предвидено друго, никое лице не може да предлага опасни товари за превоз,
освен ако тези товари не са надлежно маркирани, етикетирани, с поставени знаци, описани и
освидетелствани в транспортен документ и по друг начин в състояние за превоз, както се изисква от тази
част.

5.1.1.2

.1

В тази част се определят разпоредбите за пратките с опасни товари по отношение на разрешаването на
пратки и предварителните уведомления, маркирането, етикетирането, документацията (ръчна, електронна
обработка на данни (EDP) или електронен обмен на данни (EDI) и обозначаването със знаци.
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ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ

ЧАСТ 5

Прилагане и общи разпоредби

5.1.1
5.1.1.1

Общи разпоредби

Глава 5.1

С Т Р. 6 0
БРОЙ 75

Товарните контейнери, цистерните, контейнерите за насипни товари (IBC), както и други опаковки и
защитени контейнери, използвани за транспортиране на радиоактивен материал, не се използват за
транспортиране на други товари, освен ако не са обеззаразени под нивото от 0,4 Bq/cm2 за бета-и гамаемитери и нискотоксични алфа емитери и 0,04 Bq/cm2 за всички останали алфа емитери.

Празните товарни транспортни единици, които все още съдържат остатъци от опасни товари или са
натоварени с празни непочистени опаковки или празни непочистени контейнери за насипни товари,
отговарят на разпоредбите, приложими за стоките, които последно се съдържат в единицата, опаковките
или контейнерите за насипни товари.

Смесени опаковки

5.1.3.2

5.1.3.3

5.1.4

Общи положения

5.1.5.1.1

Преди първата пратка от пакет, за който се изисква одобрението на компетентния орган, изпращачът
гарантира, че копия от всяко приложимо свидетелство на компетентния орган, приложимо за този
дизайн на пакета, са представени на компетентния орган на страната на произход на пратката и на
компетентния орган на всяка страна, през която или в която ще се транспортира пратката. От
изпращача не се изисква да чака потвърждение от компетентния орган, нито от компетентния орган се
изисква да направи такова потвърждение за получаване на сертификата.
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.1 Опаковки от тип С, съдържащи радиоактивен материал с активност по-голяма от 3 000 A1 или 3 000
A2, според случая, или 1 000 TBq, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска;

.2 За всеки от следните видове пратки:

.1

Необходимо е уведомяване на компетентните органи, както следва:

Уведомления

Разпоредби могат да бъдат одобрени от компетентен орган, съгласно които пратка, която не отговаря на
всички приложими разпоредби на този Кодекс, може да бъде транспортирана при специален режим (вж.
1.5.4).

Одобрение на пратката чрез специален режим

.4
програми за радиационна защита на пратки от плавателни съдове със специално предназначение в
съответствие със 7.1.4.5.7 с изключение на това, че компетентен орган може да разреши транспорт до или
през своята страна без одобрение на пратката, чрез специална разпоредба в своето одобрение на проекта
(вж. 5.1.5.2.1).

безопасността на опаковките в един товарен контейнер или в един транспортен кораб надвишава 50.
От това изискване се изключват пратките от морски плавателни съдове, ако сборът на показателите
за безопасност по отношение на критичността не надвишава 50 за който и да е трюм, отделение или
определена палубна зона и разстоянието от 6 m между опаковъчни групи или защитни контейнери,
както се изисква в таблица 7.1.4.5.3.4, е спазено; и

превоз на пакети от тип B(M), съдържащи радиоактивен материал с активност, по-голяма от 3 000 А1
или 3 000 A2, според случая, или 1 000 TBq, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска;
превоз на опаковки, съдържащи делящи се материали, ако сборът на показателите за критичност на

.2

.3

превоза на пакети от тип B(M), които не отговарят на изискванията на точка 6.4.7.5 или са проектирани
да позволяват контролирано периодично проветряване;

.1

Многостранно одобрение се изисква за:

Одобрения на превоз

достатъчно информация, за да се даде възможност за идентификация на пакета или пакетите,
включително всички приложими номера на свидетелствата и идентификационни маркировки;

определяне на основните стойности на радионуклидите, посочени в точка 2.7.2.2.1, за отделни
радионуклиди, които не са изброени в таблица 2.7.2.2.1 (вж. точка 2.7.2.2.2.1);
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определя максималното ниво на излъчване в милисиверти на час (mSv/h) на разстояние 1 m от
външните повърхности на пакета, защитния контейнер, товарния контейнер или непакетираните LSA-I
и SCO-I. Определената стойност се умножава по 100 и полученото число е транспортния индекс.

Транспортният индекс (TI) за опаковка, товарна единица или товарен контейнер, или за неопакован LSA-I
или SCO-I, е номерът, получен в съответствие със следната процедура:
.1

Определяне на транспортния индекс (TI) и индекса за безопасност при критични ситуации (CSI)
5.1.5.3.1

За дизайни на опаковки, за които не се изисква издаването на свидетелство за одобрение от компетентен
орган, изпращачът, при поискване, предоставя за проверка от съответния компетентен орган
документални доказателства за съответствието на дизайна на пакета с всички приложими разпоредби.

Изпращачът разполага с копие от всяко приложимо свидетелство.

Свидетелствата за одобрение на проекта на пакета и на превоза могат да бъдат обединени в едно
свидетелство. Свидетелствата и заявленията за тези свидетелства са в съответствие с разпоредбите на
точка 6.4.23.

Свидетелствата потвърждават, че приложимите разпоредби са спазени, а за одобренията на проекта се
поставя идентификационен знак.

.5 алтернативни ограничения на дейността за освободена пратка инструменти или предмети (вж. 2.7.2.2.2.2).

.4

.3 определени пратки (вж. 5.1.5.1.2);

.2 специални условия;

.7 пратки от тип C;

.6 пратки от тип B(U) и пратки от тип B(M);

.5 пратки, съдържащи делящ се материал, освен ако не са изключени от 2.7.2.3.5, 6.4.11.2 или 6.4.11.3;

.4 пратки, съдържащи 0,1 kg или повече уранов хексафлуорид;

.3 делящ се материал, освободен по 2.7.2.3.5.6;

.2 нискодиспергиращ се радиоактивен материал;

.1 специален радиоактивен материал;

5.1.5.3

5.1.5.2.3

5.1.5.2.2

Свидетелствата, издадени от компетентния орган, се изискват за следното:
.1 дизайн за:

Свидетелства, издадени от компетентния орган

5.1.5.2.1

максималната активност на радиоактивното съдържание по време на транспортиране, изразена в
единици бекерели (Bq) с подходящ символ за префикс SI (виж 1.2.2.1). За делящ се материал
вместо активност може да се използва масата на делящия се материал (или на всеки делящ се
нуклид за смеси, когато е целесъобразно) в грамове (g) или кратни на тях.

.5

5.1.5.2

описание на физичните и химичните форми на радиоактивния материал или дали той е
радиоактивен материал със специална форма или радиоактивен материал с ниска степен на
диспергиране; и

.4

.3 наименованията на радиоактивния материал или нуклиди;

.2 информация за датата на изпращане, очакваната дата на пристигане и предложения маршрут;

.1

5

ВЕСТНИК

5.1.5.1.4

5.1.5.1.3

5.1.5.1.2

Одобрение на превозите и уведомяване

5.1.5.1

В допълнение към одобрението на конструкциите на опаковките, описани в глава 6.4, при определени
обстоятелства се изисква и многостранно одобрение на превоза (5.1.5.1.2 и 5.1.5.1.3). При някои
обстоятелства е необходимо също така компетентните органи да бъдат уведомени за пратка (5.1.5.1.4).

Общи разпоредби за клас 7

5.1.5

етикетира и маркира, както се изисква за всяко вещество. Не е необходимо да се поставят етикети за
допълнителна опасност, ако опасността вече е представена от етикет за основна опасност.

От изпращача не се изисква да изпраща отделно уведомление, ако изискваната информация е
включена в заявлението за одобрение на пратката (вж. 6.4.23.2).

.4 първоначалният преглед включва:

.3

изпращачът уведомява компетентния орган на страната на произход на пратката и компетентния
орган на всяка страна, през която пратката ще бъде транспортирана или в която ще бъде
транспортирана. Уведомлението се предава на всеки компетентен орган преди началото на превоза и
за предпочитане най-малко 7 дни предварително.

.4 превоз под специален режим;

.3 Опаковки от тип БB(М);

.2 Опаковки от тип B(U), съдържащи радиоактивен материал с активност по-голяма от 3 000 A1 или 3
000 A2, според случая, или 1 000 TBq, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска;

ДЪРЖАВЕН

5

Освен за клас 7, опаковката, включително IBC, която преди това е съдържала опасни товари, се
идентифицира, маркира, етикетира и се обозначава със знаци, както се изисква за тези опасни товари,
освен ако не се предприемат стъпки като почистване, обезвреждане на пари или повторно пълнене с
неопасни вещества, за да се неутрализира всяка опасност.

5.1.3.1

△ Когато два или повече опасни товара са опаковани в една и съща външна опаковка, опаковката се

Изпразване на непочистени опаковки или единици

5.1.3

БРОЙ 75
С Т Р. 6 1

2

размер на товара ≤ 1 m

a

2

Категория

III – ЖЪЛТО

Б

III – ЖЪЛТО

II – ЖЪЛТО

I – БЯЛО

Ако измерената стойност на TI не е по-голяма от 0,05, цитираната стойност може да бъде нула в съответствие с

Повече от 2 mSv/h, но не повече от 10 mSv/h

Повече от 10

Повече от 0,005 mSv/h, но не повече от 0,5 mSv/h

Не повече от 0,005 mSv/h

Повече от 0,5 mSv/h, но не повече от 2 mSv/h

a

Условия

Максимално ниво на радиация във
всяка точка на външната

Повече от 1, но не повече от 10

Повече от 0, но не повече от 1

Транспортен индекс

b
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5.1.5.3.1.3.
превозът се извършва и при “изключителна употреба ", с изключение на товарните контейнери (вж. таблица 7.1.4.5.3).

a

за категория III – ЖЪЛТО, освен съгласно разпоредбите на 5.1.5.3.5, се причислява товарна единица
или товарен контейнер, който съдържа пакети, превозвани по специален режим.

.5

a

пратка, транспортирана по специален режим, се причислява към категория III – ЖЪЛТО, освен
съгласно разпоредбите на 5.1.5.3.5;

.4

0

ако нивото на повърхностно излъчване е по-високо от 2 mSv/h, опаковката или защитния контейнер се
транспортират при изключителна употреба и съгласно разпоредбите на 7.1.4.5.6 или 7.1.4.5.7, според
случая;

.3

номерът на ООН, предшестван от буквите „UN“ и името и адресът на изпращача и получателя и, ако
е приложимо, идентификационният знак за всяко свидетелство за одобрение на компетентен орган
(вж. 5.4.1.5.7.1.7), се посочват в специален транспортен документ, като товарителница, въздушна
товарителница или друг подобен документ, отговарящ на изискванията на 5.4.1.2.1-5.4.1.2.4; и

Независимо от разпоредбите за обозначаване и маркиране на товарните транспортни единици, всяка
опаковка, съдържаща опасни товари, опаковани в товарната транспортна единица, се маркира и етикетира
в съответствие с изискванията на глава 5.2.
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Опаковки, опаковани в товарна транспортна единица

неопакованият или опакован делящ се материал, класифициран в съответствие с 2.7.2.3.5.5, се
транспортира изключително с транспортен кораб с не повече от 45 g делящи се нуклиди.

5.1.6.1

.5

.4 делящ се материал в опаковки, класифицирани в съответствие с 2.7.2.3.5.4, се транспортира в пратка с
не повече от 15 g делящи се нуклиди;

.3 делящ се материал в опаковки, класифицирани в съответствие с 2.7.2.3.5.3, се транспортира в пратка с
не повече от 45 g делящи се нуклиди;

.2 само един одобрен делящ се материал в опаковки, класифицирани в съответствие с 2.7.2.3.5.6, е
разрешен за всяка пратка, освен ако в свидетелството за одобрение не са разрешени множество
материали;

.1 само една от разпоредбите на 2.7.2.3.5.1 до 2.7.2.3.5.6 е разрешена за всяка пратка;

Делящият се материал, отговарящ на едно от условията от 2.7.2.3.5.1 до 2.7.2.3.5.6, трябва да отговаря
на следните изисквания:

Специфични разпоредби за изпращането на делящ се материал

5.1.6

5.1.5.5

5.1.5.4.3 Прилагат се изискванията на 5.2.1.5.8 и 5.2.2.1.12.5, ако е приложимо.

.2 прилагат се изискванията на 5.4.1.6.2 и, ако е приложимо, изискванията на 5.4.1.5.7.1.7, 5.4.1.5.7.3 и
5.4.1.5.7.4.

.1

■ 5.1.5.4.2 Изискванията към документацията от 5.4.1 и 5.4.5 не се прилагат за освободени опаковки радиоактивен
материал от клас 7, с изключение на:

.3 допустимата брутна маса, ако тя надвишава 50 kg.

.2 идентификация на изпращача или получателя, или и двете; и

.1 номерът на ООН, предшестван от буквите „UN“;

освободените опаковки радиоактивен материал от клас 7 се маркират четливо и трайно от външната
страна на опаковката със:

5

ВЕСТНИК

Таблица 5.1.5.3.4 – Категории пакети, защитни контейнери и товарни контейнери

транспортният индекс се определя съгласно процедурите, посочени в 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2;

.2

Опаковките, товарните единици и товарните контейнери се причисляват към категория I – БЯЛО, II –
ЖЪЛТО ИЛИ III – ЖЪЛТО в съответствие с условията, посочени в таблица 5.1.5.3.4, и със следните
изисквания:

5.1.5.3.4

както индексът на транспортиране, така и условията на нивото на повърхностно облъчване се вземат
предвид при определянето на подходящата категория за дадена опаковка, товарна единица или
товарен контейнер. Когато транспортният индекс отговаря на условието за една категория, но нивото
на повърхностно излъчване отговаря на условието за друга категория, опаковката, защитния
контейнер или товарният контейнер се причисляват към по-високата категория. За тази цел категория
I - БЯЛО се счита за най-ниската категория;

Индексът на критичност на безопасността за всеки товарна единица или товарен контейнер се определя
като сбор от CSI на всички съдържащи се пратки. Същата процедура се следва за определяне на общата
сума на CSI в пратка или на борда на транспортен кораб.

5.1.5.3.3

.1

Транспортният индекс за всяка товарна единица, товарен контейнер или транспортно средство се
определя или като сбор от TI на всички съдържащи се пратки, или чрез пряко измерване на нивото на
радиация, освен в случаите на нетвърди защитни контейнери, за които транспортният индекс се определя
само като сбор от TI на всички пратки.

най-голямата площ на напречното сечение на измервания товар.

10

3

2

1

Коефициент на умножение

5.1.5.3.2

a

20 m < размер на товара

2

5 m < размер на товара ≤ 20 m

2

2

1 m < размер на товара ≤ 5 m

2

Размер на товара

Таблица 5.1.5.3.1 - коефициенти на умножение за цистерни, товарни контейнери и неопаковани lSA-I и SCo-I

.3
получената стойност в 5.1.5.3.1.1 и 5.1.5.3.1.2 по-горе се закръглява до първия знак след
десетичната запетая (напр. 1.13 става 1.2), с изключение на това, че стойност от 0,05 или по-малка
може да се счита за нула.

.2
за цистерни, товарни контейнери и неопаковани LSA-I и SCO-I, стойността, определена в
5.1.5.3.1.1 по-горе, се умножава по съответния коефициент от таблица 5.1.5.3.1;

Специални разпоредби за опаковки с изключение на радиоактивен материал от клас 7

5.1.5.4.1

Във всички случаи на международен превоз на пакети, изискващи одобрение от компетентния орган на
проекта или превоза, за които се прилагат различни типове одобрения в различните страни, засегнати от
превоза, категоризацията е в съответствие със свидетелството на страната на произход на дизайна.

5.1.5.4

5.1.5.3.5

ДЪРЖАВЕН

5

за химични концентрати на торий;

0,3 mSv/h

0,02 mSv/h за химични концентрати на уран, различни от уранов хексафлуорид;

за руди и физически концентрати на уран и торий;

0,4 mSv/h

За уран и ториеви руди и техните концентрати, максималното ниво на радиация във всяка точка на 1 m от
външната повърхност на товара може да се приеме като:

С Т Р. 6 2
БРОЙ 75

.2

Специални разпоредби за маркиране на радиоактивни материали

Всяка опаковка се маркира четливо и трайно от външната страна на опаковката с идентификация на
изпращача или получателя, или и на двете. Всеки товарна единица се маркира четливо и трайно от
външната страна с идентификация на изпращача или получателя, или и двете, освен ако тези маркировки
на всички опаковки в защитния контейнер са ясно видими.

Маркирането на освободените опаковки радиоактивен материал от клас 7 е съгласно изискванията на 5.1.5.4.1.

Допустимата брутна маса на всяка опаковка с тегло над 50 kg се маркира четливо и трайно от външната
страна на опаковката.

Всеки пакет, който отговаря на:

5.2.1.5

5.2.1.5.1

5.2.1.5.2

5.2.1.5.3

5.2.1.5.4

500

опаковка тип IP -1, опаковка тип IP -2 или опаковка тип IP -3 се маркират четливо и трайно от
външната страна на опаковката с „TYPE IP-1“, „TYPE IP-2“ или „TYPE IP-3“, според случая;

Междинните контейнери за насипни товари с вместимост над 450 L и големите опаковки се маркират от
двете противоположни страни.

5.2.1.4

55X

X

X/2

60

5.2.1.6.2

5.2.1.6.1

501

Маркировката за морски замърсители се поставя в близост до маркировките, изисквани от 5.2.1.1. Трябва
да бъдат спазени разпоредбите на 5.2.1.2 и 5.2.1.4.

С изключение на предвиденото в 2.10.2.7, опаковките, съдържащи морски замърсители, отговарящи на
критериите на 2.9.3, се маркират трайно с маркировката за морски замърсители.

Специални разпоредби за маркиране на морските замърсители

Във всички случаи на международен превоз на пакети, изискващи одобрение от компетентния орган на
проекта или превоза, за които се прилагат различни типове одобрения в различните страни, засегнати от
превоза, маркирането е в съответствие със свидетелството на страната на произход на дизайна.

5.2.1.5.8

5.2.1.6

Когато LSA-I или SCO-I материалът се съдържа в съдове или опаковъчни материали и се транспортира
при изключителна употреба, както е разрешено в 4.1.9.2.4, външната повърхност на тези съдове или
опаковъчни материали може да носи маркировката „RADIOACTIVE LSA-I (РАДИОАКТИВЕН LSA-I)“ или
„RADIOACTIVE SCO-I (РАДИОАКТИВЕН SCO-I)“, според случая.

5.2.1.5.7

Основен символ трилистник с пропорции, базирани на централен кръг с радиус X.
Минималният допустим размер на X е 4 mm.
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Всяка опаковка, която съответства на конструкция на опаковка от тип B(U), тип B(M) или тип C, притежава
външната страна на най-външния съд, устойчива на въздействието на огън и вода, ясно маркирани чрез
щампи, печати или други средства, устойчиви на въздействието на огън и вода, със символа на
трилистник, показан по-долу.

.3 „Type B(U)“, „Type B(M)“ или „Type C“, в случай на дизайн на опаковка от тип B(U), тип B(M) или тип C.

.2 сериен номер за уникално идентифициране на всяка опаковка, която съответства на този дизайн;

.1 идентификационният знак, определен за този дизайн от компетентния орган;

Всяка опаковка, която съответства на проект, одобрен съгласно една или повече точки 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 до
6.4.22.4, 6.4.23.4 до 6.4.23.7 и 6.4.24.2 се маркират четливо и трайно от външната страна на опаковката
със следната информация:

опаковка тип IP -2, опаковка тип IP -3 или опаковка тип А се маркират четливо и трайно от външната
страна на опаковката с международния регистрационен код на превозното средство (VRI код) на
страната на произход на дизайна и или името на производителя, или друга идентификация на
опаковката, посочена от компетентния орган на страната на произход на дизайна.

ВЕСТНИК

.1

Спасителни опаковки, включително големи спасителни опаковки и спасителни съдове под налягане, трябва
да бъдат допълнително маркирани с думата „SALVAGE (СПАСИТЕЛЕН)“. Надписът на маркировката
„SALVAGE“ трябва да бъде с височина най-малко 12 mm.

△ 5.2.1.3

ефективност.

.4 не се разполагат с други маркировки на опаковките, които биха могли значително да намалят тяхната

.3

са лесно видими и четливи;

са такива, че тази информация все още може да бъде идентифицирана върху опаковките, изкарали
поне три месеца потапяне в морето. При обмисляне на подходящи методи за маркиране се отчита
трайността на използваните опаковъчни материали и повърхността на опаковката;
се изобразяват на фона на контрастиращ цвят върху външната повърхност на опаковката; и

.1

5.2.1.2 Всички маркировки на опаковките, изисквани съгласно 5.2.1.1:

Забележка: Цилиндри с водна вместимост 60 L или по-малко, маркирани с номер на ООН в съответствие с
разпоредбите на Кодекса IMDG до 31 декември 2013 г. и които не отговарят на разпоредбите на 5.2.1.1 по
отношение на размера на номера на ООН и буквите „UN“, приложими от 1 януари 2014 г., могат да
продължат да се използват до следващата периодична проверка, но не по-късно от 1 юли 2018 г.

5.2.1.5.6

5.2.1.5.5

.3

ДЪРЖАВЕН

5
5

Освен ако в този Кодекс не е предвидено друго, на всяка опаковка се изписва точното наименование на
пратката за опасните товари, както е определено в съответствие с точка 3.1.2, и съответният номер на
ООН, предшестван от буквите „UN“. Номерът на ООН и буквите „UN“ са с височина най-малко 12 mm, с
изключение на опаковките от 30 литра или по-малко или с максимална нетна маса 30 kg или по-малко и за
цилиндри с 60 литра или по-малко водна вместимост, когато те са с височина най-малко 6 mm и с
изключение на опаковки от 5 литра или 5 kg или по-малко, когато са с подходящ размер. В случай на
неопаковани артикули маркировката се поставя върху предмета, върху неговата поставка или върху
неговото приспособление за боравене, съхранение или спускане. За стоките от подклас 1.4, група за
съответствие S, буквата на подкласа и групата за съответствие също се маркира, освен ако не е поставен
етикетът за 1.4S. Типичната маркировка на опаковката е:

КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, ОРГАНИЧНА, НЕУПОМЕНАТА ДРУГАДЕ (КАПРИЛИЛ ХЛОРИД) UN 3265.

5.2.1.1

5.2.1 Маркиране на опаковките, включително IBC

Забележка: Тези разпоредби се отнасят основно до маркирането и етикетирането на опасни товари в съответствие с
техните свойства. Допълнителни маркировки или символи, указващи предпазните мерки, които трябва да
се вземат при работа или съхранение на дадена опаковка (като символ, представляващ чадър, указващ,
че опаковката трябва да се съхранява суха), могат да бъдат поставени върху опаковката, ако е
целесъобразно.

Маркиране и етикетиране на опаковките, включително
междинни контейнери за насипни товари (IBC)

Глава 5.2

.2 конструкцията на опаковка тип А се маркира четливо и трайно от външната страна на опаковката с
„TYPE A“;

БРОЙ 75
С Т Р. 6 3

Eтикетиране на опаковките, включително междинни контейнери за насипни товари (IBC)
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△ 5.2.2.1.1
Етикетите, идентифициращи основни и допълнителни опасности, трябва да съответстват на образци № 1 до 9,
илюстрирани в 5.2.2.2.2. Етикетът за допълнителна опасност „EXPLOSIVE (ЕКСПЛОЗИВ)“ е образец № 1.

Тези разпоредби са свързани основно с етикетите за опасност. Все пак, допълнителни маркировки или
символи, указващи предпазните мерки, които трябва да се вземат при работа или съхранение на дадена
опаковка (като символ, представляващ чадър, указващ, че опаковката трябва да се съхранява суха), могат
да бъдат поставени върху опаковката, ако е целесъобразно.

5.2.2.1 Разпоредби относно етикетирането

5.2.2

Маркировката трябва да бъде под формата на правоъгълник със защрихован ръб. Размерите трябва да
бъдат минимум 120 mm широчина × 110 mm височина и минималната широчина на люпенето е 5 mm.
Символът (група от батерии, една повредена и излъчваща пламък, над номера на ООН за литиево-йонни
или литиево-метални батерии, или клетки) е черен на бял или подходящ контрастен фон. Защриховането
е червено. Ако размерът на опаковката го изисква, размерите/дебелината на линията могат да бъдат
намалени до не по-малко от 105 mm широчина × 74 mm височина. Когато размерите не са посочени,
всички характеристики трябва да бъдат приблизително пропорционални на показаните.

** Място за телефонен номер за допълнителна информация

* Място за ООН номер(а)

Маркировка на литиеви батерии

Минимален размер
120 mm

*
**

ВЕСТНИК
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5.2.1.7.2 Не се изискват стрелки за ориентация на:
.1 външни опаковки, съдържащи съдове под налягане, с изключение на криогенни съдове;
.2 външни опаковки, съдържащи опасни товари във вътрешни опаковки, всяка от които съдържа не повече
от 120 mL, с достатъчно абсорбиращ материал между вътрешната и външната опаковка, за да
абсорбира напълно течното съдържание;
.3 външни опаковки, съдържащи подклас 6.2 инфекциозни вещества в първични съдове, всеки от които
съдържа не повече от 50 ml;
.4 пратки тип IP -2, тип IP -3, тип A, тип B(U), тип B(M) или тип C, съдържащи радиоактивен материал клас 7;
.5 външни опаковки, съдържащи изделия, които са херметични във всички посоки (напр. алкохол или
живак в термометри, аерозоли и др.); или

Две черни или червени стрелки на бял или подходящ контрастен фон.
Правоъгълната рамка не е задължителна.
Всички характеристики трябва да бъдат приблизително пропорционални на показаните.

или

трябва да бъдат маркирани четливо със стрелки за ориентиране на опаковката, които са подобни на
илюстрацията, показана по-долу, или с тези, които отговарят на спецификациите на ISO 780:1997.
Стрелките за ориентация трябва да се поставят на две противоположни вертикални страни на опаковката,
като стрелките сочат в правилната вертикална посока. Те трябва да бъдат правоъгълни и с ясно видим
размер, съизмерим с размера на опаковката. Изобразяването на правоъгълна рамка около стрелките не е
задължително.

С изключение на предвиденото в 5.2.1.7.2:
– комбинирани опаковки с вътрешни опаковки, съдържащи течни опасни товари;
– единични опаковки, снабдени с вентилационни отвори;
– криогенни съдове, предназначени за транспортиране на охладени втечнени газове; и
– машини или апарати, съдържащи течни опасни товари, когато това е необходимо, за да се гарантира, че
течните опасни товари остават по предназначение (вж. специална разпоредба 301 от глава 3.3),

Стрелки за ориентация

Забележка: Разпоредбите за етикетиране от 5.2.2 се прилагат в допълнение към всяко изискване
опаковките да носят маркировката за морски замърсители.

5.2.1.10.2

Маркировката е във формата на квадрат, поставен под ъгъл 45° (с форма на диамант). Символът (риба и
дърво) трябва да е черен на бял или подходящ контрастен фон. Минималните размери трябва да бъдат
100 mm x 100 mm и минималната широчина на линията, образуваща ромба, е 2 mm. Ако размерът на
опаковката е такъв изисква размерите/дебелината на линията да могат да бъдат намалени, при условие че
маркировката остава ясно видима. Когато размерите не са посочени, всички характеристики трябва да
бъдат приблизително пропорционални на показаните.

елементи или батерии или „UN 3480“ за литиево-йонни клетки или батерии. Когато литиевите клетки или
батерии се съдържат или са опаковани с оборудване, се посочва номерът на ООН, предшестван от
буквите „UN“, т.е. „UN 3091“ или „UN 3481“, според случая. Когато дадена опаковка съдържа литиеви
клетки или батерии, присвоени на различни номера на ООН, всички приложими номера на ООН се
посочват на една или повече маркировки.

Опаковките, съдържащи литиеви елементи или батерии, приготвени в съответствие със специална
разпоредба 188, се маркират, както е показано на фигурата по-долу.

5.2.1.10.1

Маркировка за морски замърсител

Маркировката указва номера на ООН, предшестван от буквите „UN“, т.е. „UN 3090“ за литиево-метални

Опаковките, съдържащи опасни товари, опаковани в ограничени количества, се маркират съгласно 3.4.5.

Mаркировка за литиева батерия

Маркировка за ограничено количество

5.2.1.8.1

5.2.1.9

Mаркировка за освободено количество
Опаковките, съдържащи освободени количества опасни товари, се маркират съгласно 3.5.4.

5.2.1.8

5.2.1.10

100 mm

Минимален размер

Върху опаковката, маркирана в съответствие с този подраздел, не се поставят стрелки за цели, различни
от указване на правилната ориентация на опаковката.

външни опаковки, съдържащи опасни товари в херметически затворени вътрешни опаковки, всяка от
които съдържа не повече от 500 ml.

5.2.1.7.3

.6

5.2.1.9.1

Минимален размер
100 mm

Маркировката за морски замърсител е показана на фигурата по-долу.

ДЪРЖАВЕН
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△ 5.2.1.7.1

5.2.1.7

5.2.1.6.3

Минимален размер
110 mm

С Т Р. 6 4
БРОЙ 75

.

† Освободени

1374

от маркировка на класа, когато се товарят в товарна транспортна единица, съдържаща само рибно брашно съгласно ООН

Клас 4.2†

2.3

2.3

2.1, 8

8
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С изключение на предвиденото в 5.2.2.2.1.2, всеки етикет:
.1 се разполага на една и съща повърхност на опаковката в близост до правилната маркировка за
наименование на пратката, ако размерите на опаковката са подходящи;

За клас 2 са предвидени три отделни етикета, един за запалими газове от клас 2.1 (червен), един за
незапалими, нетоксични газове от клас 2.2 (зелен) и един за токсични газове от клас 2.3 (бял). Когато
списъкът на опасните товари указва, че газ клас 2 съдържа единични или множество допълнителни
опасности, етикетите се използват в съответствие с таблицата в 5.2.2.1.4.

2.1, 8

поведение.

Освен когато се използват уголемени етикети в съответствие с 5.3.1.1.5.1, всяка опаковка, товарна
единица и товарен контейнер, съдържащи радиоактивен материал, носят етикети, съответстващи на
приложимия образец № 7А, 7B или 7C, съгласно съответната категория. Етикетите се поставят на две
срещуположни страни от външната страна на опаковката или външната страна на четирите страни на
товарния контейнер или резервоар. Всяка товарна единица, съдържаща радиоактивен материал, носи наймалко два етикета от противоположните страни на външната страна на защитния контейнер. В
допълнение, всяка опаковка, товарна единица и товарен контейнер, съдържащи делящ се материал,
различен от делящ се материал, освободен съгласно разпоредбите на 2.7.2.3.5, носят етикети,
съответстващи на образец № 7Е; такива етикети, където е приложимо, се поставят в близост до етикетите,
отговарящи на приложимите образци № 7A, 7B или 7C. Етикетите не обхващат маркировките, посочени в
тази глава. Всички етикети, които не се отнасят до съдържанието, се отстраняват или покриват.

5.2.2.1.12.1

За защитните контейнери и товарните контейнери, обозначенията „съдържание“ и „дейност“ на
етикета съдържат информацията, изисквана съответно в 5.2.2.1.12.2.1 и 5.2.2.1.12.2.2, сумарно за
цялото съдържание на защитния контейнер или товарния контейнер, с изключение на това, че на
етикетите за защитни контейнери или товарни контейнери, съдържащи смесени товари от опаковки,
съдържащи различни радионуклиди, тези текстове могат да се четат „Вж. транспортните документи“.

.3
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Дейност: Максималната активност на радиоактивното съдържание по време на транспортиране,
изразена в единици бекерели (Bq) със съответния символ SI префикс (виж 1.2.2.1). За делящ се
материал вместо активност може да се използва общата маса на делящите се нуклиди в грамове (g)
или кратни на тях.

За материала LSA-I терминът „LSA-I“ е всичко, което е необходимо; името на радионуклида не е
необходимо.

С изключение на материала LSA-I, наименованието(ята) на радионуклида(ите), взети от
таблицата в 2.7.2.2.1, като се използват символите, предписани в нея. За смеси от радионуклиди
най-рестриктивните нуклиди трябва да бъдат изброени, доколкото пространството на линията
позволява това. Групата LSA или SCO се посочва след наименованието(ята) на
радионуклида(ите). За тази цел се използват термините „LSA-II“, „LSA-III“, „SCO-I“ и „SCO-II“.

.2

.2

.1

.1 Съдържание:

5.2.2.1.12.2 Всеки етикет, съответстващ на приложимия образец № 7A, 7B или 7C, се допълва със следната информация:

Специални разпоредби за етикетиране на радиоактивен материал

5.2.2.1.12

трябва да носят всеки друг етикет, изискван от естеството на съдържанието.

(КОРОЗИВНО)“ (образец № 8) на клас 8 са изпълнени.

При критериите за група на опаковане I или II се изисква етикет за допълнителна опасност „CORROSIVE

5.2.2.1.11 Специални разпоредби за етикетиране на опаковките на инфекциозните вещества
△В допълнение към етикета за основна опасност (образец № 6.2), опаковките с инфекциозни вещества

△.2

данните от теста доказва, че органичният пероксид в такава опаковка не проявява експлозивно

компетентният органът е разрешил този етикет да не се използва за конкретна опаковка, тъй като

△.1 етикет за допълнителна опасност „EXPLOSIVE“ (модел № 1) за органични пероксиди тип B, освен ако

ᇞ Етикетът клас 5.2 (образец № 5.2) се поставя върху опаковки, съдържащи органични пероксиди,
класифицирани като типове B, C, D, E или F. Този етикет предполага също, че продуктът може да бъде
запалим и следователно не се изисква етикет за допълнителна опасност „FLAMMABLE LIQUID
(ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ)“ (образец № 3). Освен това се прилагат следните етикети за допълнителна
опасност:

5.2.2.1.10 Специални разпоредби за етикетиране на органични пероксиди

освен ако компетентният орган е разрешил този етикет да не се използва за конкретна опаковка, тъй като
данните от изпитванията са доказали, че самоактивиращото се вещество в такава опаковка не проявява
експлозивно поведение.

Специални разпоредби за етикетиране на самоактивиращи се вещества
△За самоактивиращи се вещества от тип B се прилага етикет за допълнителна опасност „EXPLOSIVE“ (№ 1),

Етикетите се поставят върху повърхност с контрастен цвят.

5.2.2.1.8

5.2.2.1.9

Контейнерите за насипни товари с вместимост над 450 L и големите опаковки се етикетират от двете
противоположни страни.

5.2.2.1.7
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5.2.2.1.6

△ 5.2.2.1.4

5.1

2.3

8

5.1, 8

2.3

5.1

5.1, 8

няма
няма
5.1
няма
2.1

няма
2.1

2.3

2.1
2.2
2.2

Етикет за основна опасност Етикет(и) на допълнителна(и)
опасност

2.3
2.3

няма
няма
5.1

Допълнителна(и) опасност(и),
указани в глава 2.2

2.1
2.2

Клас

Етикети за газове от клас 2 с допълнителна(и) опасност(и)

△ 5.2.2.1.4

△

Опаковките, съдържащи вещества от клас 8, не е необходимо да носят етикет за допълнителна опасност
№ 6.1, ако токсичността произтича единствено от разрушителния ефект върху тъканите. Веществата от
клас 4.2 не е необходимо да носят етикет за допълнителна опасност № 4.1.

△ 5.2.2.1.3.1

посочено в списъка на опасните товари.

етикета, изискван за този клас на основна опасност, се прилагат етикети за допълнителна опасност, както е

глава 2.0 са: използвани за определяне на класа на основната опасност на стоките. В допълнение към

един клас, не е изрично изброени по наименование в списъка на опасните товари в глава 3.2, разпоредбите в

С изключение на предвиденото в 5.2.2.1.3.1, ако вещество, което отговаря на определението за повече от

�

4.2
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се само за рибно брашно в опаковъчна група III.

Рибно брашно*

* Прилага

Маркировка, изисквана за опаковките
в допълнение към точното
наименование на пратката и номера
на ООН

Няма

Клас 4.1

Няма

Маркировка, изисквана за бали

когато се изискват етикети за основна и допълнителна опасност, те се показват един до друг.

Когато опаковката е с такава неправилна форма или малък размер, че етикетът не може да бъде
прикрепен по задоволителен начин, етикетът може да бъде прикрепен към опаковката чрез надеждно
прикрепена етикет или по друг подходящ начин.

△.3

.2 се поставя на опаковката така, че да не са покрити или закрити от части или прикрепени към опаковката
или друг етикет или маркировка; и

ДЪРЖАВЕН

△ 5.2.2.1.3

�

Клас

4.1

3 360

Балирани сухи растителни
влакна в товарна
транспортна единица

ООН №

4.1

1327

Балирано сено, което не е в
товарна транспортна единица

Субстанция

4.1

Клас

1 327

Балирано сено в товарна
транспортна единица

ООН №

Опаковка, съдържаща опасно вещество с ниска степен на опасност, може да бъде освободена от тези
изисквания за етикетиране. В този случай в колона 6 от списъка на опасните товари за съответното
вещество се съдържа специална разпоредба, в която се посочва, че не се изисква етикет за опасност.
Въпреки това, за определени вещества опаковката се маркира със съответния текст, както е посочено в
специалната разпоредба, например:

5.2.2.1.2.1

Субстанция

Когато изделията или веществата са изрично изброени в списъка на опасните товари, етикетът на класа на
опасност трябва: се нанася за опасността, показана в колона 3. За всяка опасност се поставя и етикет за
допълнителна опасност, обозначени с номер на клас или подклас в колона 4 от списъка на опасните товари.
Въпреки това, специалните разпоредби, посочени в колона 6, могат също да изискват етикет за
допълнителна опасност, когато в колона 4 не е посочена допълнителна опасност, или могат да бъдат
освободени от изискването за етикет за допълнителна опасност, когато такава опасност е посочена в
списъка на опасните товари.

△ 5.2.2.1.2

БРОЙ 75
С Т Р. 6 5

Опаковките, съдържащи изделия или предмети, транспортирани непакетирани, носят етикети в
съответствие с 5.2.2.1.2, отразяващи опасностите, установени в съответствие с 2.0.6. Ако изделието
съдържа една или повече литиеви батерии с общо съдържание на литий от 2 g или по-малко, а за
литиево-йонни батерии - от 100 Wh или по-малко, върху опаковката или неопакования артикул се
нанася маркировката за литиева батерия (5.2.1.10.2). Ако изделието съдържа една или повече
литиеви батерии с общо съдържание на литий за литиево-металните батерии над 2 g, а за литиевойонните батерии - над 100 Wh, етикетът на литиевата батерия (5.2.2.2.2 № 9А) се поставя върху
опаковката или неопакования артикул.

Когато е необходимо да се гарантира, че изделията, съдържащи течни опасни товари, остават в
предвидената им ориентация, маркировките за ориентация, отговарящи на 5.2.1.7.1, се поставят и
виждат най-малко от две противоположни вертикални страни на опаковката или на непакетираното
изделие, когато е възможно, със стрелки, насочени в правилната вертикална посока.

.1

.2

Етикети за изделия, съдържащи опасни товари, превозвани под номера ООН 3537, 3538, 3539, 3540,
3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 и 3548

Забележка: Когато е целесъобразно, етикетите в 5.2.2.2.2 са показани с пунктирана външна граница, както
е предвидено в 5.2.2.2.1.1. Това не се изисква, когато етикетът се поставя на фон с контрастиращ цвят.

Етикетите отговарят на разпоредбите на този раздел и съответстват, по отношение на цвят, символи,
цифри и общ формат, на етикетите-образци, показани в 5.2.2.2.2.

Минимален размер

Етикет на клас/подклас

*

506

Символите, текстът и цифрите се изписват в черно на всички етикети, с изключение на:
.1 етикетът от клас 8, където текстът (ако има такъв) и номерът на класа се изписват в бяло;
.2 етикети с изцяло зелен, червен или син фон, където те могат да бъдат показани в бяло;
.3 етикета от клас 5.2, където символът може да бъде изобразен в бяло; и
.4 етикети от клас 2.1, поставени върху бутилки и газови патрони за втечнени нефтени газове, където те
могат да бъдат показани в цвета на фона на съда, ако е осигурен подходящ контраст.
Начинът на поставяне на етикета(ите) или на поставяне на шаблона(ите) на етикета(ите) върху
опаковките, съдържащи опасни товари, е такъв, че етикетът(ите) или шаблонът(ите) да могат да бъдат

5.2.2.2.1.6

5.2.2.2.1.7

5.2.2.2.2
△ Забележка:

507

Етикетите трябва да отговарят на изискванията по-долу и да съответстват по отношение на цвят, символи
и общ формат на образците, показани в 5.2.2.2.2. Съответните образци, изисквани за други видове
транспорт, с незначителни изменения, които не засягат очевидното значение на етикета, също са
приемливи.

Образци на етикети

идентифицирани върху опаковките, оцелели най-малко три месеца след потапянето им в морето. При
обмисляне на подходящи методи за етикетиране се отчита трайността на използваните опаковъчни
материали и повърхността на опаковката.

Освен това, с изключение на подкласове 1.4, 1.5 и 1.6, етикетите за клас 1 показват в долната половина,
над номера на класа, номера на подкласа и буквата на групата за съответствие за веществото или
предмета. Етикети за подкласове 1.4, 1.5 и 1.6 показват в горната половина номера на подкласа, а в
долната половина номера на класа и буквата на групата за съответствие. За подклас 1.4, група за
съответствие S, обикновено не се изисква етикет. В случаите обаче, когато етикетът се счита за
необходим за такива стоки, той се основава на образец № 1.4.
На етикети, различни от тези за материал от клас 7, вмъкването на текст (различен от номера на класа или
подкласа) в помещението под символа се ограничава до данни, указващи естеството на опасността и
предпазните мерки, които трябва да се вземат при работа. За етикет № 9А в долната част на етикета не се
включва друг текст освен маркировката за клас.

5.2.2.2.1.4

△ 5.2.2.2.1.5

С изключение на етикетите за подкласове 1.4, 1.5 и 1.6 от клас 1, горната половина на етикета съдържа
графичния символ, а долната половина съдържа номера на класа 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8 или 9, според
случая. За образец № 9А на етикета обаче горната половина на етикета трябва да съдържа само седемте
вертикални ивици на символа, а долната половина трябва да съдържа групата батерии на символа и
номера на класа. С изключение на модел на етикет № 9А, етикетът може да включва текст като номера на
ООН или думи, описващи класа на опасност (напр. „запалим“) в съответствие с 5.2.2.2.1.5, при условие че
текстът не прикрива или не накърнява другите задължителни елементи на етикета.

5.2.2.2.1.3

Забележка: Когато диаметърът на бутилката е твърде малък, за да позволи поставянето на етикети с
намален размер върху горната част на бутилката, която не е цилиндрична, етикетите с намален размер
могат да се поставят върху цилиндричната част.

Ако размерът на опаковката го изисква, размерите могат да бъдат намалени пропорционално, при условие
че символите и другите елементи на етикета остават ясно видими. Размерите на бутилките трябва да
съответстват на 5.2.2.2.1.2.
Бутилките за клас 2 могат, поради формата си, ориентацията и механизмите за обезопасяване при
транспортиране, да носят етикети, представителни за тези, посочени в този раздел, които са били
намалени по размер, съгласно ISO 7225:2005, газови бутилки – предпазни етикети, за показване върху
нецилиндричната част (рамото) на такива цилиндри. Етикетите могат да се припокриват до степента,
предвидена в ISO 7225:2005; въпреки това, във всички случаи, етикетите
представляващи основната опасност и цифрите, фигуриращи върху всеки етикет, трябва да останат
напълно видими и символите разпознаваеми.

5
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△ 5.2.2.2.1.1.2 Етикетът е във формата на квадрат, поставен под ъгъл 45 градуса (с форма на диамант). Минималните
размери трябва да бъдат 100 mm × 100 mm. Във вътрешността на ръба на диаманта трябва да има линия,
която: да бъде успоредна и приблизително на 5 mm от външната страна на тази линия до края на етикета.
Линията вътре в ръба на горната половина на етикета е със същия цвят като символа, а линията вътре в
ръба на долната половина на етикета е със същия цвят като номера на класа или подкласа в долния ъгъл.
Когато размерите не са посочени, всички характеристики трябва да бъдат приблизително пропорционални на
показаните.

5.2.2.2.1.1.1 Етикетите се изобразяват на фона на контрастиращ цвят или имат пунктирана или плътна външна граница.

*** Символът за клас или подклас или, за подкласове 1.4, 1.5 и 1.6, номерът на подкласа, а за модел № 7Е, думата
„FISSILE (ДЕЛЯЩ СЕ)“ се изписва в тази горна половина.

** Допълнителният текст/цифри/символ/букви трябва (ако е задължително) или може (ако е по избор) да бъде
показан в тази долна половина.

* Класът или, за подкласове 5.1 и 5.2, номерът на подкласа се изписва в долния ъгъл.

100 mm

Минимален
размер

* * *
* *

5 mm

5.2.2.2.1.1 Етикетите се конфигурират, както е показано на фигурата по-долу:

5.2.2.2.1

5.2.2.2 Разпоредби относно етикетите

■ 5.2.2.1.13

5.2.2.1.12.5 Във всички случаи на международен превоз на пакети, изискващи одобрение от компетентния орган на
проекта или превоза, за които се прилагат различни типове одобрения в различните страни, засегнати от
превоза, етикетирането е в съответствие със свидетелството на страната на произход на дизайна.

5.2.2.1.12.4 За защитни контейнери и товарни контейнери етикетът, съответстващ на образец № 7Е, съдържа сбора от
индексите за критичност на всички опаковки, съдържащи се в него.

△ 5.2.2.2.1.2

△ 5.2.2.2.1.1.3

ДЪРЖАВЕН

5

Транспортен индекс: Номерът е определен в съответствие с 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2. (Не се изисква
вписване в транспортния индекс за категория I - БЯЛО.)

5.2.2.1.12.3 Всеки етикет, съответстващ на образец № 7Е, се попълва с индекса за безопасност при критичност (CSI),
както е посочено в свидетелството за одобрение, приложим в страните, през или в които пратката се
транспортира и издава от компетентния орган, или както е посочено в 6.4.11.2 или 6.4.11.3.

.4

С Т Р. 6 6
БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН
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Образец на
етикет №

Клас, Подклас
или Категория

Символ и цвят на символа

История

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

Образец на етикета

Забележка
** Място за подкласа – да се
остави празно, ако експлозивът е
допълнителна опасност

1

1.4

Подклас 1.1:
1.2, 1.3

Подклас 1.4:
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1.5

1.6

Образец на
етикет №

2.1

2.2

Подклас 1.5

Подклас 1.6

Клас, Подклас или
Категория

Клас 2.1: Запалими
газове (с изключение
на предвидените в
5.2.2.2.1.6.4)

Клас 2.2:
Незапалими,
нетоксични
газове

Експлодираща бомба: черен

1.4: черен
Числата трябва да са с
височина около 30 mm и
дебелина около 5 mm
(за етикет с размери
100 mm × 100 mm)

1.5: черен
Числата трябва да са с
височина около 30 mm и
дебелина около 5 mm
(за етикет с размери
100 mm × 100 mm)

1.6: черен
Числата трябва да са с
височина около 30 mm и
дебелина около 5 mm
(за етикет с размери
100 mm × 100 mm)

Символ и цвят на
символа

Пламък: черен или бял

Газов цилиндър:
черен или
бял

Оранжев

1 (черен)

* Място за група за съответствие
– да се остави празно, ако
експлозивът
е
допълнителна
опасност

***1
1.4

Оранжев

1 (черен)

*
1

* Място за група за
съответствие

1.5
Оранжев

1 (черен)

*
1

* Място за група за
съответствие

1.6
Оранжев

История

Червено

Зелено

1 (черен)

*
1

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

* Място за група за
съответствие

Образец на етикета

2
(черно или
бяло)

2

2
(черно или
бяло)

2

Забележка

–

2

–

2

Клас 2.3:
Токсични
газове

череп и кости:
черен

Бял

Символ и цвят на
символа

История

2 (черен)

–

2

△ Клас 3: Запалими течности
Образец на
етикет №

3

Клас, Подклас или
Категория

–

Пламък: черен или бял

Червено

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

3
(черно или
бяло)

Образец на етикета

Забележка

–

3

3
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2.3

Част 5 – Процедури за експедиция

Клас 1: взривни вещества или предмети

5

С Т Р. 6 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

5

Образец на
етикет №

4.1

Клас, Подклас или
Категория

Клас 4.1: Запалими
твърди вещества,
самоактивиращи
се вещества,
твърди
нечувствителни
експлозиви и
полимеризиращи
вещества

Символ и цвят на
символа

Пламък: черен

Клас 4.2:
Вещества,
склонни към
самозапалване

Пламък: черен

4.3

Клас 4.3: Вещества,
които в контакт с вода
излъчват запалими
газове

Пламък: черен или бял

Бяло със
7 вертикални
червени
ивици

Горна половина
бяло, долна
половина
червено

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

Образец на етикета

4
(черен)

Забележка

–

4

4
(черен)

–

4

510

4.2

История

Част 5 – Процедури за експедиция

△ Клас 4: Запалими твърди вещества; вещества, които могат да се самозапалят; вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове

Образец на
етикет №

5.1

5.2

Клас, Подклас или
Категория

Клас 5.1:
Оксидиращи
вещества

Клас 5.2:
Органични
прекиси

Символ и цвят на
символа

Пламък над окръжност:
черен

Син

История

Жълто

4
(черно или
бяло)

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

–

4

4

Образец на етикета

Забележка

5.1
(черен)

–
5.1

Пламък: черен или бял

Горна половина
червено, долна
половина жълто

5.2
(черен)

–
5.2

5.2

Образец на
етикет №

6.1

6.2

Клас, Подклас или
Категория

Клас 6.1:
Токсични
вещества

Клас 6.2:
Инфекциозни
вещества

Символ и цвят на
символа

череп и кости:
черен

История

Бял

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

Образец на етикета

6
(черен)

Забележка

–

6

Три полумесеца
насложени върху
кръг: черен

Бял

6
(черен)

6

Долната половина на етикета
може да носи надписите: „
INFECTIOUS SUBSTANCE
(ИНФЕКЦИОЗНО
ВЕЩЕСТВО)“ и
„В случай на повреда или
изтичане, незабавно
уведомете здравния орган“
в черен цвят.
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△ Клас 6: Токсични вещества и инфекциозни вещества

5

ДЪРЖАВЕН

5

БРОЙ 75

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Образец на
етикет №

7A

Клас, Подклас
или Категория

Символ и цвят на символа

Категория I

Трилистник: черен

История

Бял

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

7 (черен)

Образец на етикета

РАДИОАКТИВНО
I
СЪДЪРЖАНИЕ ........................................
АКТИВНОСТ ...................................

Забележка
Текст (задължително), черен в
долната половина на етикета:
„RADIOACTIVE (РАДИОАКТИВНО)“
„CONTENTS (СЪДЪРЖАНИЕ) ...“
„ACTIVITY (АКТИВНОСТ) ...“
Думата се следва от една червена
вертикална черта: „RADIOACTIVE
(РАДИОАКТИВНО)“

7

7B

Категория II

Трилистник: черен
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Горна половина
- жълта с бял
контур, долна
половина
- бяла

7 (черен)
РАДИОАКТИВЕН
II
СЪДЪРЖАНИЕ ........................................
АКТИВНОСТ ...................................
Транспортен
индекс . . . .

7

7C

7E

Категория III

Делящ се
материал

Трилистник: черен

–

Горна половина
- жълта с бял
контур, долна
половина
- бяла

Бял

7 (черен)

РАДИОАКТИВЕН
III
СЪДЪРЖАНИЕ ........................................
АКТИВНОСТ ...................................
Транспортен
индекс . . . .

7

7 (черен)

ДЕЛЯЩ
ИНДЕКС НА
БЕЗОПАСНОС
Т ПО
ОТНОШЕНИЕ
НА
КРИТИЧНОСТТ
А
..........

7

Образец на
етикет №

8

Клас, Подклас или
Категория

–

Символ и цвят на
символа

Течности, разливащи
се от два стъклени
съда и попадащи
върху ръка и
метал: черен

История

Горна половина
бяло, долна
половина черно
с бял контур

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

Образец на етикета

Част 5 – Процедури за експедиция

△ Клас 7: Радиоактивен материал

Текст (задължително), черен в
долната половина на етикета:
„RADIOACTIVE (РАДИОАКТИВНО)“
„CONTENTS (СЪДЪРЖАНИЕ) ...“
„ACTIVITY (АКТИВНОСТ) ...“
В черно очертано поле:
„TRANSPORT INDEX
(ТРАНСПОРТЕН ИНДЕКС)“;
две червени вертикални черти
следват думата: „RADIOACTIVE
(РАДИОАКТИВНО)“
Текст (задължително), черен в
долната половина на етикета:
„RADIOACTIVE (РАДИОАКТИВНО)“
„CONTENTS (СЪДЪРЖАНИЕ) ...“
„ACTIVITY (АКТИВНОСТ) ...“
В черно очертано поле:
„TRANSPORT INDEX
(ТРАНСПОРТЕН ИНДЕКС)“;
три червени вертикални линии
следват думата: „RADIOACTIVE
(РАДИОАКТИВНО)“

Текст (задължително): черен в
горната половина на етикета:
„FISSILE (ДЕЛЯЩ СЕ)“;
в черно очертано поле
в долната половина на етикета:
„CRITICALITY SAFETY INDEX
(ИНДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ
КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ)“

Забележка

8
(бял)

–

8

△Клас 9: Различни опасни вещества и предмети, включително опасни за околната среда вещества

9

9A

Клас, Подклас или
Категория

–

–

Символ и цвят на
символа

7 вертикални
ивици в горната
половина: черни

7 вертикални ивици в
горната половина: черни;
група батерии, една
счупена и излъчваща
пламък в долната
половина: черен

История

Бял

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

Образец на етикета

9 подчертан
(черен)

Забележка

–

9

Бял

9 подчертан
(черен)

–

9
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Образец на
етикет №

5

5
5

само на товарните транспортни единици, превозващи вещества, трябва да се поставят табели,

показващи най-високата опасност и изделия от повече от един подклас от клас 1.

Изисквания към поставянето на знаци

5.3.1.1.4
△ 5.3.1.1.4.1

514

Товарната транспортна единица или контейнерът за насипни товари, съдържащи опасни товари или
остатъци от опасни товари, трябва ясно да показват знаци, както следва:
.1 товарен контейнер, полуремарке, затворен или покрит контейнер за насипни товари или преносима
цистерна: по един от всяка страна и по един от всеки край на единицата. Преносимите цистерни с
вместимост, непревишаваща 3000 L, могат да бъдат обозначени със знак или вместо това могат да
бъдат етикетирани само от две срещуположни страни;
.2 железопътен вагон: най-малко от всяка страна;
.3 танк с повече от един подклас, съдържащ повече от едно опасно вещество или техните остатъци: по
протежение на всяка страна в съответните отделения. Ако от всички отделения се изисква да показват
едни и същи знаци, то тези знаци трябва да се изобразяват само веднъж по протежение на всяка
страна на товарната транспортна единица;
.4 гъвкав контейнер за насипни товари: в най-малко две противоположни положения; и
.5 всяка друга товарна транспортна единица: най-малко от двете страни и на гърба на единицата.

Знаците се изобразяват и за онези допълнителни опасности, за които съгласно 5.2.2.1.2 се изисква етикет
за допълнителна опасност. Въпреки това, товарните транспортни единици и контейнерите за насипни
товари, съдържащи стоки от повече от един клас, не е необходимо да носят знак за допълнителна
опасност, ако опасността, представена от този знак, вече е обозначена със знак за основна опасност.

5.3.1.2.2

5.3.1.2.1

�
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За клас 7 знакът трябва да има минимални общи размери от 250 mm на 250 mm (освен ако това не е
разрешено от 5.3.1.1.5.2) с черна линия, минаваща на 5 mm от вътрешната страна на ръба и успоредна
на него, и трябва да бъде в противен случай, както е показано на фигурата по-долу. Когато се използват
различни размери, относителните пропорции се запазват. Числото "7” не трябва да е по-малко от 25 mm
на височина. Фоновият цвят на горната половина на табелата трябва да бъде жълт, а долната половина бяла; цветът на трилистникът и печатния текст трябва да бъдат черни. Използването на думата
"РАДИОАКТИВЕН” в долната половина не е задължително, за да се позволи използването на този знак за
обозначаване на съответния номер на ООН за пратката.

Знакът е във формата на квадрат, поставен под ъгъл 45° (с форма на диамант). Минималните размери
трябва да бъдат 250 mm × 250 mm (до края на знака). Линията вътре в ръба трябва да бъде успоредна и
12,5 mm от външната страна на линията до ръба на знака. Символът и линията вътре в ръба трябва да
съответстват на цвета на етикета за съответния клас или подклас на опасните товари.
Символът/цифрите за клас или подклас се разполагат и оразмеряват пропорционално на предписаните в
5.2.2.2 за съответния клас или подклас на въпросните опасни товари. Знакът показва номера на класа
или подклас (а за товари от клас 1-буквата на групата за съответствие) на въпросните опасни товари по
начина, предписан в 5.2.2.2 за съответния етикет, с цифри с височина не по-малка от 25 mm. Когато
размерите не са посочени, всички характеристики трябва да бъдат приблизително пропорционални на
показаните.

250 mm

Минимален
размер

Знак (с изключение на клас 7)

250 mm

Минимален
размер

12,5
mm

С изключение на предвиденото в 5.3.1.2.2 за знак клас 7 и в 5.3.2.3.2 за маркировката за морски
замърсители, знакът се конфигурира, както е показано на фигурата по-долу.

5.3.1.2 Спецификации за знаци

В случай на превозно средство без страни, знаците могат да бъдат поставени директно върху товарната
единица, при условие че са лесно видими; в случай на физически големи цистерни или товарни
контейнери знаците върху цистерните или товарните контейнери са достатъчни. В случай на превозни
средства, които не разполагат с достатъчна площ, за да позволят закрепването на по-големи знаци,
размерите на табелата, както е описано на фигурата, могат да бъдат намалени до 100 mm. Всички знаци,
които не се отнасят до съдържанието, се отстраняват.

.2 двете външни странични стени и външната задна стена в случай на пътно превозно средство.

.1 двете външни странични стени, по отношение на релсовото превозно средство;

5

ВЕСТНИК

△ 5.3.1.1.3

За опасни товари от клас 9 табелата трябва да съответства на образец на етикет № 9, както е посочено в
5.2.2.2.2; образец на етикет № 9А не трябва да се използва за целите на поставянето на знаци.

Знаците се изобразяват на фон с контрастиращ цвят или имат пунктирана или плътна външна граница.

△.2

Уголемените етикети (знаци) и маркировки и означения се поставят върху външните повърхности на
товарната транспортна единица или контейнера за насипни товари, за да се предупреди, че
съдържанието на единицата или контейнера за насипни товари са опасни товари и представляват
опасност, освен ако етикетите и/или маркировките, поставени върху опаковките, са ясно видими от
външната страна на товарната транспортна единица или контейнера за насипни товари.
.2 Методите за поставяне на знаци и маркиране на товарните транспортни единици и контейнерите за
насипни товари, изисквани в 5.3.1.1.4 и 5.3.2, са такива, че тази информация да може да бъде
идентифицирана върху товарните транспортни единици и контейнерите за насипни товари, изкарали
поне три месеца потапяне в морето. При разглеждане на подходящи методи за маркиране се взема
предвид лекотата, с която повърхността на товарната транспортна единица или контейнера за
насипни товари може да бъде маркирана.
.3 Всички знаци, оранжеви панели, маркировки и означения се отстраняват от товарните транспортни
единици и контейнерите за насипни товари или се прикриват веднага щом опасните товари или
техните остатъци, които са довели до поставянето на тези табели, оранжеви панели, маркировки или
знаци, бъдат отстранени.
Знаци се поставят върху външната повърхност на товарните транспортни единици и контейнерите за
насипни товари, за да се предупреди, че съдържанието на единицата е опасен товар и представлява
опасност. знаците трябва да съответстват на основната опасност на стоките, съдържащи се в товарната
транспортна единица и контейнера за насипни товари, с изключение на:
.1 не се изискват знаци на товарните транспортни единици, превозващи каквото и да е количество
взривни вещества от подклас 1.4, група за съответствие S; и

.1

Общи разпоредби

Железопътните и пътните превозни средства, превозващи опаковки, защитни контейнери или товарни
контейнери, етикетирани с някой от етикетите, показани в 5.2.2.2.2 като образци № 7A, 7B, 7C и 7D, или
превозващи пратки при изключителна употреба, трябва да показват табелата, показана на фигурата
(образец № 7D) на всяка от:

5.3.1.1.5.2

ДЪРЖАВЕН

△ 5.3.1.1.2

△5.3.1.1.1

5.3.1.1 Разпоредби за поставяне на знаци

5.3.1 Поставяне на знаци

на знаци и маркиране на товарни
транспортни единици и контейнери за насипни товари

△Поставяне

Глава 5.3

Специални разпоредби за клас 7
Големите товарни контейнери, превозващи пратки, различни от освободените, и цистерните, носят
четири знака, които съответстват на образец № 7D, даден на фигурата. Знаците се поставят вертикално
върху всяка странична стена и всяка крайна стена на големия товарен контейнер или резервоар. Всички
знаци, които не се отнасят до съдържанието, се отстраняват. Вместо да се използват както етикети, така
и знаци, като алтернатива се допуска използването само на уголемени етикети, както е показано в
образци на етикети № 7A, 7B и 7C, с изключение на минималния размер, показан на фигурата в точка
5.3.1.2.2.

5.3.1.1.5.1

5.3.1.1.5

С Т Р. 7 0
БРОЙ 75

5

5.3.2.1.2

опаковани опасни товари, натоварени над 4000 kg брутно тегло, на които е даден само един номер на
ООН и които са единствените опасни товари в товарната транспортна единица;

.2

.5

върху оранжев правоъгълен панел с височина не по-малка от 120 mm и широчина 300 mm, с черна
граница 10 mm, разположен непосредствено до всяка табела или маркировка за морски замърсител
(виж 5.3.2.1.3). За преносими цистерни с вместимост не повече от 3000 литра номерът на ООН може
да бъде изобразен върху оранжев правоъгълен панел с подходящо намален размер върху външната
повърхност на цистерната с букви с височина не по-малка от 25 mm. Когато не се изисква знак или
маркировка за морски замърсител, номерът на ООН се изписва непосредствено до точното
наименование на пратката.

.2
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на бял фон в областта под графичния символ и над номера на класа и буквата на групата за
съответствие по начин, който не закрива или не накърнява останалите изисквани елементи на знака
(вж. точка 5.3.2.1.3); или

.1

Номерът на ООН за стоките се изписва с черни цифри с височина не по-малка от 65 mm:

опакован радиоактивен материал с единен номер на ООН във или върху превозно средство или в
товарен контейнер, когато се изисква да бъде транспортиран при изключителна употреба;

твърди опасни товари в насипно състояние

.4

.3 неопаковани материали LSA-I или SCO-I от клас 7 във или върху превозно средство, или в товарен
контейнер, или в цистерна;

твърди вещества, течности или газове, превозвани в цистерни - товарни транспортни единици,
включително във всеки подклас на товарна транспортна единица-цистерна с няколко отделения;

.1

С изключение на стоките от клас 1, номерът на ООН се изписва, съгласно изискванията в тази глава, върху
пратки от:

Показване на номера на ООН

Правилното наименование за доставка на стоките се изписва с букви с височина не по-малка от 65 mm.
точното наименование на пратката е с контрастиращ цвят на фона. Тя може да бъде намалена до 12 mm
за преносими цистерни с вместимост не повече от 3000 L.

всяка друга товарна транспортна единица, съдържаща опаковани опасни товари от една стока, за
която не се изисква знак, номер на ООН или маркировка за морски замърсител. Като алтернатива
може да бъде показан номерът на ООН.

Минимален размер
250 mm

250
mm

Минимален
размер
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Товарните транспортни единици, съдържащи опасни товари, опаковани в ограничени количества, се
обозначават със знак и маркировка съгласно 3.4.5.5.

Ограничени количества

Маркировката за морски замърсители за товарни транспортни единици и контейнери за насипни товари
трябва да съответства на описаното в 5.2.1.6.3, с изключение на това, че минималните размери трябва да
бъдат 250 mm × 250 mm. За преносими цистерни с вместимост не повече от 3000 L размерите могат да
бъдат намалени до 100 mm × 100 mm.

△ 5.3.2.3.2

5.3.2.4

С изключение на предвиденото в 2.10.2.7, товарните транспортни единици или контейнерите за насипни
товари, съдържащи морски замърсители, трябва ясно да показват маркировката за морски замърсители на
местата, посочени в 5.3.1.1.4.1.

Маркировка за морски замърсители

В допълнение към маркировката за повишената температура, максималната температура на веществото,
която се очаква да бъде достигната по време на транспортирането, трябва да бъде трайно маркирана от
двете страни на преносимите цистерни или изолационен кожух, непосредствено до маркировката за
повишена температура, с букви с височина най-малко 100 mm.

Маркировката е равностранен триъгълник. Цветът на етикета е червен. Минималният размер на страните
е 250 mm, с изключение на преносимите цистерни с вместимост не повече от 3000 L, където страните
могат да бъдат намалени до 100 mm. Когато размерите не са посочени, всички характеристики трябва да
бъдат приблизително пропорционални на показаните.

△ 5.3.2.3.1

5.3.2.3

5.3.2.2.2

250 mm

Маркировка за транспортиране при повишаваща се температура

Минимален
размер

Товарните транспортни единици, съдържащи вещество, което се транспортира или предлага за
транспортиране в течно състояние при температура равна или по-висока от 100°C или в твърдо състояние
при температура равна или по-висока от 240°C, носят от всяка страна и от всеки край знака, показан на
фигурата по-долу.

*

**

5
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5.3.2.1.1

5.3.2.1

5.3.2.0.2

.3

.2 контейнери за насипни товари, съдържащи опасни товари; или

*
или

**

Маркировка за веществото с повишаваща се температура

* местоположение на класа или подкласа
** местоположение на номера на ООН

или

или

5.3.2.2.1

**
*

или

**
*

Примери за показване на номера на ООН

5.3.2.2

5.3.2.1.3

ДЪРЖАВЕН

.1 товарни транспортни единици-цистерни, съдържащи опасни товари;

точното наименование на пратката на съдържанието се маркира трайно най-малко от двете страни на:

5.3.2.0 Показване на точното наименование на пратката

△5.3.2 Маркировка

5.3.2.0.1

(№ 7D)

Знак за радиоактивен материал от клас 7

7

М
„RADIOACTIVE
(РАДИОАКТИВНО)“ и
н
и
Минимален размер
м
250 mm
а250 mm
л
е
н

10 mm
минимум

5 mm

Символ (трилистник): черен.
Фон: горна половина жълта с бяла рамка, долна половина бяла.
Долната половина трябва да показва думата „RADIOACTIVE“ или, когато е необходимо
(виж 5.3.2.1), съответния номер на ООН и цифрата "7" в долния ъгъл.

Част 5 - Процедури за експедиция

БРОЙ 75
С Т Р. 7 1

Общи разпоредби

Освен ако не е предвидено друго, изпращачът, който предлага опасни товари за превоз, предоставя на
превозвача информацията, приложима за тези опасни товари, включително всякаква допълнителна

Когато информацията за превоза на опасни товари се предоставя на превозвача чрез EDP или EDI
методи, изпращачът е в състояние незабавно да представи информацията на хартиен носител с
информацията в последователността, изисквана от тази глава.

Форма на транспортния документ

Документът за превоз на опасни товари може да бъде във всякаква форма, при условие че съдържа
цялата информация, изисквана от разпоредбите на този Кодекс.

Ако опасните и неопасните товари са изброени в един документ, опасните товари се изброяват първи или
се подчертават по друг начин.

5.4.1.1

5.4.1.1.1

5.4.1.1.2

5.4.1.2

5.4.1.2.1

5.4.1.2.2

5.4.1.2.4
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Информацията в документа за превоз на опасни товари трябва да бъде лесна за идентифициране, четлива
и трайна.

.4

Вещества с повишена температура: Ако точното наименование на вещество, което се транспортира
или предлага за транспортиране в течно състояние при температура равна или по-висока от 100°C,
или в твърдо състояние при температура равна или по-висока от 240°C, не води до повишено
температурно състояние (например, като се използва терминът „РАЗТОПЕН“ или „ПОВИШЕНА
ТЕМПЕРАТУРА“ като част от точното наименование на пратката), думата „ГОРЕЩ“ непосредствено
предхожда точното наименование на пратката.

Точното наименование на пратката (виж 3.1.2) в описанието на опасните товари се допълва, както следва:
.1 Технически наименования на „неупоменати другаде“ и други общи описания: точните наименования
на пратката, за които е определена специална разпоредба 274 или 318 в колона 6 от списъка на
опасните товари, се допълват с наименованията на техните технически или химически групи, както е
описано в 3.1.2.8.
.2 Празни непочистени опаковки, контейнери за насипни товари и цистерни: Празните средства за
задържане (включително опаковки, контейнери за насипни товари, преносими цистерни, автоцистерни
и железопътни вагони цистерни), които съдържат остатъци от опасни товари от класове, различни от
клас 7, се описват като такива, например чрез поставяне на думите „ПРАЗНИ, НЕПОЧИСТЕНИ“ или
„ОСТАТЪЦИ, ПОСЛЕДНО СЪДЪРЖАЩИ СЕ“ преди или след описанието на опасните товари,
посочено в 5.4.1.4.1.1-.5.
.3 Отпадъци: За опасни отпадъци (различни от радиоактивни отпадъци), които се транспортират за
обезвреждане или за преработка за обезвреждане, точното наименование на пратката се предхожда
от думата „ОТПАДЪЦИ“, освен ако това вече е част от точното наименование на пратката.

Информация, която допълва точното наименование на пратката в описанието на опасните товари
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* За стандартизираните образци вж. също съответните препоръки на Центъра на ИКЕ на ООН за улесняване на търговията и
електронна търговия (ООН/CEFACT), и по-специално Препоръка № 1 (Ключ на ООН за оформлението на търговските
документи) (ECE/TRADE/137, издание 81.3), Ключ на ООН за оформлението на търговските документи – Насоки за заявленията
(ECE/TRADE/270, издание 2002 г.), Ревизирана Препоръка № 11 (Документални аспекти на международния превоз на опасни
товари) (ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8) и Препоръка № 22 (Ключ за оформлението на стандартните инструкции за превоз)
(ECE/TRADE/168, издание 1989 г.). Вижте също Резюмето на препоръките на ООН/CEFACT за улесняване на търговията
(ECE/TRADE/346, издание 2006 г.) и Справочника на ООН за елементите на търговските данни (UNTDED) (ECE/TRADE/362,
издание 2005 г.).

5.4.1.4.3

Петте елемента на описанието на опасните товари, посочени в 5.4.1.4.1, се показват в реда, посочен погоре (т.е. .1, .2, .3, .4 и .5), без да се смесва информация, с изключение на предвиденото в този Кодекс.
Освен ако този Кодекс не позволява или не изисква това, допълнителна информация се поставя след
описанието на опасните товари.

Последователност на описанието на опасните товари

Документът за превоз на опасни товари съдържа следната информация за всяко опасно вещество,
материал или предмет, предлагани за превоз:
.1 номерът на ООН, предшестван от буквите „UN“;
.2 точното наименование на пратката, както е определено съгласно 3.1.2, включително техническото
наименование, приложено в скоби, според случая (виж 3.1.2.8);
.3 основният клас на опасност или, когато е определен, подклас на стоките, включително, за клас 1,
буквата на групата за съответствие. Думите „клас“ или „подклас“ могат да бъдат включени преди
номера на класа или ли подкласа на основната опасност;
△.4
клас(ове) на допълнителна опасност или номер(а) на подклас(а), съответстващ(и) на
задължителния(те) етикет(и) за допълнителна опасност, които се прилагат, когато е определено,
вписват се, като се следва основният клас или подклас на опасност и се поставят в скоби. Думите
„клас“ или „подклас“ могат да бъдат включени преди номера на класа на допълнителна опасност
или подклас;
.5 когато е определена, опаковъчната група за веществото или изделието, която може да бъде
предшествана от „PG“ (напр. „PG II“).

Описание на опасните товари

Информация, която се изисква в документа за превоз на опасни товари

Името и адресът на изпращача и получателя на опасните товари се вписват в документа за превоз на
опасни товари. Вписва се датата, на която документът за превоз на опасни товари или електронно копие
от него е изготвено или дадено на първоначалния превозвач.

Изпращач, получател и дата

5
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Документът за превоз на опасни товари може да се състои от повече от една страница, при условие че
страниците са последователно номерирани.

5.4.1.2.3 Страница-продължение

информация и документация, както е посочено в този Кодекс. Тази информация може да бъде
предоставена в документ за превоз на опасни товари или, със съгласието на превозвача, чрез EDP или
EDI методи.

Информация за превоза на опасни товари

5.4.1

.3 повтаря вече предоставена информация.

.2 противоречат на информацията за безопасност, изисквана от тази глава или от компетентния орган; или

5.4.1.4.2

5.4.1.4.1

5.4.1.4

5.4.1.3

Формулярът, показан на фигура 5.4.5, е пример за документ за превоз на опасни товари.*

Пример за документ за превоз на опасни товари

ДЪРЖАВЕН

5
5

В допълнение към разпоредбите на тази глава може да бъде включена и друга допълнителна
информация. Въпреки това, тази информация не може да:

Бележка 5

.1 отклонява вниманието от информацията за безопасността, изисквана от тази глава или от компетентния
орган;

В допълнение към разпоредбите на тази глава компетентният орган може да изиска друга информацията.

Бележка 4

Забележка 3 Едно от основните изисквания по отношение на документа за превоз на опасни товари е да предава
основната информация, свързана с опасностите на товарите. Поради това е необходимо да се включи
определена основна информация в документа за пратка с опасни товари, освен ако в този Кодекс не е
предвидено или не се изисква друго.

Забележка 2 Когато за превоз се предлагат опасни товари, трябва да се изготвят документи, подобни на изискваните за
други категории товари. Формата на тези документи, данните, които трябва да бъдат вписани в тях, и
задълженията, които произтичат от тях, могат да бъдат определени от международни конвенции,
приложими за някои видове транспорт, и от националното законодателство.

Забележка 1 Разпоредбите на този Кодекс не изключват използването на техники за електронната обработка на данни
(EDP) или електронен обмен на данни (EDI) като алтернатива на документацията на хартиен носител.
Всички препратки към „документ за превоз на опасни товари“ в тази глава включват също предоставяне на
необходимата информация чрез използване на техники за предаване на EDP и EDI.

Документация

Глава 5.4

5.4.1.2.5

С Т Р. 7 2
БРОЙ 75

5

Когато се предлага пратка в съответствие с 3.4.4.1.2, в транспортния документ се включва следната
декларация: “Транспорт в съответствие с 3.4.4.1.2 от Кодекса IMDG ".

5.4.1.5.2.2

Аварийна температура: … °C”.
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„Контролна температура: …° C
Аварийна температура: … °C”.
Когато за определени самоактивиращи се вещества и полимеризиращи вещества от клас 4.1 и органични
пероксиди от клас 5.2 компетентният орган е разрешил етикет за допълнителна опасност „ЕКСПЛОЗИВ“
(образец № 1) да бъде освободен за конкретната опаковка, се включва декларация в този смисъл.

За самоактивиращи се вещества, органични пероксиди и полимеризиращи вещества, които изискват
температурен контрол по време на транспортиране, контролните и аварийните температури (вж. 7.3.7.2) се
посочват в превозния документ за опасни товари, както следва:

Самоактивиращи се вещества, полимеризиращи вещества и органични пероксиди

„Контролна температура: …° C

Ако думата „СТАБИЛИЗИРАН“ е част от точното наименование на пратката (виж също 3.1.2.6), когато
стабилизирането се извършва чрез температурен контрол, контролът и аварийните температури (виж
7.3.7.2) се посочват в транспортния документ, както следва:

Вещества, стабилизирани чрез температурен контрол

Радиоактивен материал

В документа се посочва пълният адрес на получателя заедно с името на отговорното лице и неговия
телефонен номер.

Инфекциозни вещества

максималната активност на радиоактивното съдържание по време на транспортиране, изразена в
единици бекерели (Bq) с подходящ символ за префикс SI (виж 1.2.2.1). За делящ се материал
вместо активност може да се използва масата на делящия се материал (или масата на всеки делящ
се нуклид за смеси, когато е целесъобразно) в грамове (g), или подходящи кратни на тях;
категорията на опаковката, т.е. I - БЯЛА, II – ЖЪЛТА, III - ЖЪЛТА;
транспортния индекс (категории II – ЖЪЛТО и III - само ЖЪЛТО);
за делящ се материал:

.3

.4
.5
.6

идентификационната маркировка за всеки сертификат за одобрение на компетентен орган
(специален формуляр радиоактивен материал, слабо диспергиращ се радиоактивен материал,
делящ се материал, освободен съгласно 2.7.2.3.5.6, специален режим, дизайн на опаковката или
пратката), приложим за пратката;

.4 индекса за безопасност при критични ситуации, където е приложимо.

.3 съдържаща се в опаковка, за която се прилага една от точка 6.4.11.2, букви (a) до (c) или точка
6.4.11.3, позоваване на този параграф;

.2 транспортирани съгласно 2.7.2.3.5.1 до 2.7.2.3.5.5, общата маса на делящите се нуклиди;

когато се изисква пратката да бъде изпратена с изключителна употреба, обозначението „ПРАТКА С
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА УПОТРЕБА“; и

5.4.1.5.7.3

допълнителни изисквания за товарене, складиране, транспортиране, обработка и разтоварване на
пратката, товарната единица или товарния контейнер, включително всякакви специални разпоредби
за складиране за безопасно разсейване на топлина (вж. 7.1.4.5.2), или декларация, че такива
изисквания не са необходими;
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Във всички случаи на международен превоз на пакети, за които се изисква одобрение от компетентния
орган на проекта или пратката, за които се прилагат различни типове одобрения в различните страни,
засегнати от пратката, номерът на ООН и точното наименование на пратката, изисквани в 5.4.1.4.1, са в
съответствие със свидетелството на страната на произход на дизайна.

.3 аварийни мерки, подходящи за пратката.

.2 ограничения на вида транспорт или транспортно средство и всички необходими инструкции за маршрута;

.1

5.4.1.5.7.2 Транспортният документ включва декларация за действията, ако има такива, които превозвачът трябва да
предприеме. Декларацията е на езиците, които превозвачът или съответните органи считат за
необходими, и включва най-малко следните точки:

.10 за LSA-II, LSA-III, SCO-I и SCO-II, общата дейност на пратката като кратна на A2. За радиоактивен
материал, за който стойността А2 е неограничена, кратното на А2 е нула.

.9

.8 за пратки от повече от една опаковка - информацията, съдържаща се в 5.4.1.4.1.1-.3, и 5.4.1.5.7.1.1 до
.7 се дава за всяка опаковка. За опаковките в товарна единица, товарен контейнер или транспортно
средство се включва подробно изложение на съдържанието на всяка опаковка в товарната единица,
товарния контейнер или транспортното средство и, когато е уместно, на всяка товарна единица, товарен
контейнер или транспортно средство. Ако опаковките трябва да бъдат извадени от товарната единица,
товарния контейнер или транспортното средство в точка на междинно разтоварване, се предоставят
подходящи транспортни документи;

.7

описание на физическата и химическата форма на материала или отбелязване, че материалът е
радиоактивен материал със специална форма или радиоактивен материал с ниска степен на
диспергиране. Общото химическо описание е приемливо за химическата форма;

.2

.1 изпратени съгласно едно изключение от 2.7.2.3.5.1 до 2.7.2.3.5.6, позоваване на този параграф;

наименованието или символа на всеки радионуклид или, за смеси от радионуклиди, подходящо
общо описание или списък на нуклиди, обект на най-рестриктивните условия;

.1

5.4.1.5.7.1 За всяка пратка материал от клас 7, според случая, се включва следната информация в дадения ред:

5.4.1.5.7

5.4.1.5.6

Когато се транспортира проба от органичен пероксид (виж 2.5.3.2.5.1) или самоактивиращо се вещество
(виж 2.4.2.3.2.4.2), в документа за превоз на опасни товари се включва декларация за това.

5.4.1.5.5.3

5
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△ 5.4.1.5.5.1

△ 5.4.1.5.5

5.4.1.5.4

спасителни съдове под налягане, се включват думите „СПАСИТЕЛНИ ОПАКОВКИ“ или „СПАСИТЕЛЕН
СЪД ПОД НАЛЯГАНЕ“.

△ За опасни товари, превозвани в спасителни опаковки, включително големи спасителни опаковки или

△ 5.4.1.5.3 Спасителни опаковки, включително големи спасителни опаковки и спасителни съдове под налягане

Ограничени количества

Когато опасните товари се превозват в съответствие с изключенията за опасни товари, опаковани в
ограничени количества, предвидени в колона 7а от списъка на опасните товари и глава 3.4, се включват
думите „ограничено количество (limited quantity)“ или „LTD QTY“.

5.4.1.5.2.1

Забележка: Не се изисква да се посочват броят, видът и капацитетът на всяка вътрешна опаковка във
външната опаковка на комбинирана опаковка.

С изключение на празните непочистени опаковки, се включва общото количество опасни товари,
обхванати от описанието (по обем или маса, според случая) на всеки артикул опасни товари, носещ
различно точно наименование на пратката, номер на ООН или опаковъчна група. За опасни товари от клас
1 количеството е нетната експлозивна маса. За опасни товари, превозвани в спасителни опаковки, се дава
приблизителна оценка на количеството опасни товари. Посочват се също броят и видът (напр. варел, каса
и т.н.) на опаковките. Кодовете на опаковките на ООН могат да се използват само за допълване на
описанието на вида опаковка (например една клетка (4G)). Съкращенията могат да се използват за
определяне на мерната единица за общото количество.

Общо количество опасни товари

В допълнение към описанието на опасните товари, след описанието на опасните товари в документа за
превоз на опасни товари се включва следната информация.

Информация, изисквана в допълнение към описанието на опасните товари

UN 2761, Органохлорен пестицид, твърд, токсичен, (Олдрин 19%), клас 6.1, PG III, МОРСКИ
ЗАМЪРСИТЕЛ

UN 1098, АЛИЛОВ АЛКОХОЛ 6.1 (3) I (21°C c.c.)
UN 1098, АЛИЛОВ АЛКОХОЛ, клас 6.1, (клас 3), PG I, (21°C c.c.)
UN 1092, Акролеин, стабилизиран, клас 6.1 (3), PG I, (-24°C c.c.), МОРСКИ ЗАМЪРСИТЕЛ/ОПАСЕН ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА

Примери за описания на опасни товари:

Морски замърсители: С изключение на предвиденото в 2.10.2.7, ако превозваните стоки са морски
замърсители, стоките се идентифицират като „МОРСКИ ЗАМЪРСИТЕЛ“, а за общи или „неопределени
по друг начин“ (НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ) записи точното наименование на пратката се допълва с
признатото химично наименование на морския замърсител (виж 3.1.2.9). Терминът „МОРСКИ
ЗАМЪРСИТЕЛ“ може да бъде допълнен с термина „ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА“.
Пламна температура: Ако подлежащите на транспортиране опасни товари имат пламна температура
60°C или по-ниска (в °C закрит тигел (C.c.)) трябва да се посочи минималната температура на
възпламеняване. Поради наличието на примеси, пламната температура може да бъде по-ниска или
по-висока от референтната температура, посочена в списъка на опасните товари за веществото. За
органични прекиси от клас 5.2, които също са запалими, не е необходимо да се обявява пламната
температура.

ДЪРЖАВЕН

5.4.1.5.2

5.4.1.5.1

5.4.1.5

5.4.1.4.4

.6

.5

Когато органични пероксиди и самоактивиращи се вещества се транспортират при условия, при които се
изисква одобрение (за органични пероксиди вж. 2.5.3.2.5, 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1 и 4.2.1.13.3; за
самоактивиращи се вещества вж. 2.4.2.3.2.4 и 4.1.7.2.2), в документа за превоз на опасни товари се
включва декларация за това. Копие от одобрението за класификация и условията на транспортиране на
невключени в списъка органични пероксиди и самоактивиращи се вещества се прилага към документа за
превоз на опасни товари.

5.4.1.5.5.2

БРОЙ 75
С Т Р. 7 3

5

За вещества, смеси, разтвори или препарати, класифицирани в „НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ“
позиции, които не са включени в групите сортиране, изброени в 3.1.4.4, но принадлежат по
мнение на изпращача към една от тези групи (вж. 3.1.4.2), подходящото наименование на
групата на сортиране, предшествано от израза „група на сортиране по Кодекс IMDG“ се
включват в транспортния документ след описанието на опасните товари. Например:
„UN 1760 КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, НЕУПОМЕНАТА ДРУГАДЕ
(Фосфорна киселина, оцетна киселина) 8 III Група на сортиране 1 - Киселини по Кодекс IMDG“.

За превоз в съответствие с 4.1.2.2.2.2, 6.7.2.19.6.2, 6.7.3.15.6.2 или 6.7.4.14.6.2 в транспортния
документ се включва декларация за това, както следва: „Транспорт в съответствие с 4.1.2.2.2.2“,
„Транспорт в съответствие с 6.7.2.19.6.2“, „Транспорт в съответствие с 6.7.3.15.6.2“ или
„Транспорт в съответствие с 6.7.4.14.6.2“ според случая.

Транспортиране на IBC или преносими цистерни след датата на изтичане на последното
периодично изпитване или проверка
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Когато информацията за превоза на опасни товари се предава на превозвача по метода EDP или EDI и
впоследствие опасните товари се прехвърлят на превозвач, който изисква документ за превоз на опасни
товари на хартиен носител, превозвачът гарантира, че на хартиения документ се посочва „Оригиналът е
получен по електронен път“, а името на подписалия се изписва с главни букви.

Ако документацията за опасните товари се предава на превозвача по метода EDP или EDI, подписът(ите)
може (могат) да бъде(ат) електронен(ни) и може (могат) да се замени(ят) с изписване с главни букви на
името(имената) на лицето(ата), което(които) има(т) право да подписва(т).

Всички опаковки са външно проверени за повреди и са натоварени само здрави опаковки;

.2

.3
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ᇞ * Отличителен знак на държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета в международното
пътно движение, например в съответствие с Женевската конвенция за движението по пътищата от 1949 г. или Виенската
конвенция за движението по пътищата от 1968 г.
ᇞ † Според случая.
ᇞ ‡ Вж. определението за "товарен контейнер” в 1.2.1.

Контейнерът/превозното средство е бил/о чист/о, сух/о и видимо годен/годно за получаване на товарите;
Опаковките, които трябва да бъдат отделени в съответствие с приложимите изисквания за сортиране,
не са опаковани заедно върху или в контейнера/превозното средство (освен ако не са одобрени от
съответния компетентен орган в съответствие с 7.3.4.1);

.1

Когато опасни товари са опаковани или натоварени в контейнер‡ или превозно средство, лицата,
отговорни за опаковането на контейнера или превозното средство, трябва да представят „свидетелство за
опаковка на контейнер/превозно средство“, в който се посочва(т) идентификационният(те) номер(а) на
контейнера/превозното средство и се удостоверява, че операцията е извършена в съответствие със
следните условия:

5.4.2 Свидетелство за опаковките в контейнера/превозното средство
△ 5.4.2.1

5.4.1.6.3

5.4.1.6.2

Документът за превоз на опасни товари включва свидетелство или декларация, че пратката е
приемлива за превоз и че товарите са правилно опаковани, маркирани и етикетирани и в добро
състояние за превоз в съответствие с приложимите разпоредби. Текстът за това освидетелстване е:
△ „С настоящото декларирам, че съдържанието на тази пратка е напълно и точно описано погоре/по-долу†с точното наименование на пратката и са класифицирани, опаковани, маркирани и
етикетирани/обозначени със знаци, и са във всяко отношение в добро състояние за превоз в
съответствие с приложимите международни и национални правителствени разпоредби.“

5.4.1.6.1

Освидетелстването се подписва от изпращача. Факсимилните подписи се допускат, когато приложимите
законови и подзаконови актове признават правната им валидност.

Освидетелстване

5.4.1.6

За превоз на ООН № 3528, 3529 и 3530 транспортният документ съдържа следната допълнителна
декларация „Транспорт в съответствие със специална разпоредба 363“.

5.4.1.5.17 Транспорт на ООН № 3528, 3529 и 3530

При транспорт в съответствие с 2.0.0.2 в транспортния документ се включва декларация за това, както
следва: „Класифицирано в съответствие с 2.0.0.2“.
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* Отличителен знак на държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета в
международното пътно движение, например в съответствие с Женевската конвенция за движението по пътищата от 1949
г. или Виенската конвенция за движението по пътищата от 1968 г.

5.4.1.5.13

Превоз на твърди опасни товари в контейнери за насипни товари

5.4.1.5.12

За контейнери за насипни товари, различни от товарни контейнери, в транспортния документ се
включва следната декларация (вж. 6.9.4.6):
„Контейнер за насипни товари BK(x), одобрен от компетентния орган на …“
Забележка: „(x)“ се заменя с „1“ или „2“, в зависимост от случая.

Когато киселинни и алкални вещества от клас 8 се транспортират в една и съща товарна
транспортна единица, независимо дали в една и съща опаковка или не, в съответствие с
7.2.6.4, в транспортния документ се включва следната декларация: „Транспорт в съответствие с
7.2.6.4 от Кодекса IMDG“.

5.4.1.5.11.3

5.4.1.5.11.2 Когато веществата се товарят заедно в товарна транспортна единица в съответствие с 7.2.6.3, в
транспортния документ се включва следната декларация: „Транспорт в съответствие с 7.2.6.3
от Кодекса IMDG“.

5.4.1.5.11.1

USA EX20091234.

–

5.4.1.5.16 Класификация при наличие на нови данни (вж. 2.0.0.2)

D/BAM1234

–

отличителния знак, използван за превозни средства в международното пътно движение ,* идентификация
на компетентния орган и уникален сериен номер. Примери за такива референтна класификация са:
–
GB/HSE123456

△Референтната(ите) класификация(и) се състои(ят) от държавата на компетентния орган, обозначено(и) с

Когато се транспортират фойерверки с номера по ООН 0333, 0334, 0335, 0336 и 0337, документът за
превоз на опасни товари включва справка(и) за класификация, издадена(и) от компетентния орган.

5.4.1.5.15 Препратка към класификацията на фойерверките

5.4.1.5.14.1 Когато опасните товари се превозват в съответствие с изключенията за опасни товари, опаковани в
изключени количества, предвидени в колона 7b от списъка на опасните товари и глава 3.5, се включват
думите „опасни товари в изключени количества“.

5.4.1.5.14 Опасни товари в изключени количества

ДЪРЖАВЕН

5.4.1.5.11 Специални разпоредби относно сортирането

Когато се транспортират вискозни вещества в съответствие с точка 2.3.2.5, в транспортния
документ се включва следната декларация: „Транспорт в съответствие с 2.3.2.5 от Кодекса IMDG“.

5.4.1.5.10 Вискозни вещества

Следната информация се включва за всяка пратка от стоки клас 1, според случая:
△ .1 Включени са текстове за „ВЕЩЕСТВА, ЕКСПЛОЗИВИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ“,
„ИЗДЕЛИЯ, ЕКСПЛОЗИВИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ“, и „КОМПОНЕНТИ, ЕКСПЛОЗИВИ С
ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЗАДЕЙСТВАНЕ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ“. Когато не съществува
конкретен запис, компетентният орган на страната на произход използва записът, подходящ
за отдела за опасност и групата за съответствие. Транспортният документ съдържа: „Превоз
съгласно този запис, одобрен от компетентния орган на …“, последван от отличителния знак
на държавата, използван за превозни средства в международния автомобилен трафик* на
държавата на компетентния орган.
△ .2 Превозът на взривни вещества, за които минималното съдържание на вода или
флегматизатор е определено в индивидуалния запис, е забранено, когато съдържа по-малко
вода или флегматизатор от определения минимум. Такива вещества се транспортират само
със специално разрешение, издадено от компетентния орган на страната на произход.
Транспортният документ съдържа обозначението „Транспорт съгласно този запис, одобрен
от компетентния орган на …“, последвано от отличителния знак на държавата, използван за
превозни средства в международния автомобилен трафик* на държавата на компетентния
орган.
△ .3 Когато взривните вещества или предмети са опаковани „както са одобрени от компетентния
орган“, транспортният документ съдържа обозначението „Пратка, одобрена от компетентния
орган на …“, последван от отличителния знак на държавата, използван за превозни средства
в международния автомобилен трафик* на държавата на компетентния орган.
.4 Съществуват някои опасности, които не са посочени от отдела за опасност и групата за
съответствие на дадено вещество. Товародателят трябва да посочи всички такива опасности
в документацията за опасните товари.

Експлозиви

5.4.1.5.9

Ако капацитетът на аерозола е над 1000 mL, това се декларира в транспортния документ.

Аерозоли

5.4.1.5.8

5.4.1.5.7.4 Не е задължително пратката да се придружава от свидетелства на компетентния орган. Изпращачът ги
предоставя на превозвача(превозвачите) преди товарене и разтоварване.

С Т Р. 7 4
БРОЙ 75

Когато вещества, представляващи риск от задушаване, се използват за охлаждане или климатизиране
(като сух лед (ООН 1845) или азот, охладена течност (ООН 1977) или аргон, охладена течност (ООН
1951), контейнерът/превозното средство е външно маркиран (о) в съответствие с 5.5.3.6; и

За всяка пратка опасни товари, натоварена в контейнера/превозното средство, е получен документ за
превоз на опасни товари, както е посочено в 5.4.1.

.7

.8

.9
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Кодекс CTU.
△ † Вж. измененията в приложението към Конвенцията за улесняване на международното морско движение от 1965 г.
(Резолюция FAL.12(40), приета на 8 април 2016 г.).

* Вж.

.2 предоставяне на отделен документ, като например информационен лист за безопасност; или

.1 подходящи текстове в специалния списък, манифеста или декларацията за опасни товари; или

За пратки с опасни товари незабавно се предоставя подходяща информация по всяко време за
използване при реагиране при извънредни ситуации - произшествия и инциденти, включващи опасни
товари в транспорта. Информацията се предоставя извън опаковките, съдържащи опасните товари, и е
леснодостъпна в случай на инцидент. Методите за съответствие включват:

Информация за реагиране при извънредни ситуации

Копие от документите съгласно 5.4.3.1 и, ако е приложимо, 5.4.3.2 се предоставя преди отпътуване на
лицето или организацията, определени от държавния пристанищен орган.

5.4.3.3

транспортния документ и Ръководство за оказване на първа медицинска помощ за използване при

5.4.5

△ 5.4.5.1
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Този образец може да се използва като документ за комбиниран превоз на опасни товари и
сертификат за опаковане на контейнери за мултимодален превоз на опасни товари.

Този образец отговаря на изискванията на SOLAS, глава VII, правило 4, MARPOL, приложение III,
правило 4 и разпоредбите на тази глава.
Информацията, изисквана от разпоредбите на тази глава, е задължителна; оформлението на този
образец обаче не е задължително.

за нови самоактивиращи се вещества и органични пероксиди или нова формулировка на
понастоящем определените самоактивиращи се вещества и органични пероксиди - декларация от
компетентния орган на страната на произход за одобрената класификация и условия за
транспортиране.

.3

Образец на свидетелство за мултимодален транспорт на опасни товари

сертификат за устойчивост на атмосферни влияния; както се изисква в отделните текстове на
списъка на опасните товари;
сертификат за освобождаване на вещество, материал или предмет от разпоредбите на Кодекса
IMDG (като например отделни текстове за дървени въглища, рибено брашно, кюспе от семена);

.2

5.4.4.1
.1

Друга необходима информация и документация
При определени обстоятелства се изискват специални свидетелства или други документи, като:

5.4.4

злополуки, включващи опасни товари( MFAG).

5
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△ 5.4.3.4
△ 5.4.3.4.1

Всеки кораб, превозващ освободени опаковки от клас 7, има специален списък, манифест или план за
складиране, в който са посочени тези освободени пакети и тяхното местоположение. Този специален
списък или манифест се основава на документите, изброени в 5.1.5.4.2.1.

Документация, необходима на борда на кораба

5.4.3

5.4.3.2

Когато свидетелство за опаковка на контейнер/превозно средство се предава на превозвача по метода
EDP или EDI и в последствие опасните товари се предават на превозвача, който изисква наличието на
свидетелство за опаковка на контейнер/превозно средство, превозвачът гарантира, че на хартиения
документ се посочва „Оригиналът е получен по електронен път“, а името на подписалия се изписва с
главни букви.

5.4.2.4

Всеки кораб, превозващ опасни товари и морски замърсители, има специален списък, манифест † или план за
складиране, в съответствие с правило VII/4.2 от SOLAS, ведно с измененията, и с правило 4.2 от
приложение III към MARPOL, опасните товари (с изключение на опасните товари в освободени опаковки от
клас 7) и морските замърсители и тяхното местоположение. Този специален списък или манифест се
основава на документацията и освидетелстване, изисквано в този Кодекс. В допълнение към
информацията, посочена в 5.4.1.4, 5.4.1.5, а за ООН 3359 - в 5.5.2.4.1.1 - мястото на складиране и общото
количество опасни товари и морски замърсители. Вместо такъв специален списък или манифест може да
се използва подробен план за складиране, който идентифицира по класове и определя местоположението
на всички опасни товари и морски замърсители.

Ако свидетелството за опаковка на контейнер/превозно средство се предава на превозвача по метода
EDP или EDI, подписът(ите) може (могат) да бъде(ат) електронен(ни) и може (могат) да се замени(ят) с
изписване с главни букви на името(имената) на лицето(ата), което(които) има(т) право да подписва(т).

5.4.2.3

△ 5.4.3.1

Информацията, която се изисква в документа за превоз на опасни товари и свидетелство за опаковка на
контейнер/превозно средство може да бъде включена в един документ; в противен случай тези документи
се прикрепят един към друг. Ако информацията е включена в един документ, то той включва подписана
декларация като „Декларира се, че опаковането на стоките в контейнера/превозното средство е извършено
в съответствие с приложимите разпоредби“. Тази декларация се датира, като лицето, което подписва
декларацията, се посочва в документа. Факсимилните подписи се допускат, когато приложимите законови
и подзаконови актове признават правната им валидност.

5.4.2.2

предоставяне на отделна документация, като например Ревизираните процедури за реагиране при
извънредни ситуации за кораби, превозващи опасни товари (EmS Guide) за използване заедно с

ДЪРЖАВЕН

5

Контейнерът/превозното средство и опаковките са правилно маркирани, етикетирани и обозначени със
знаци, според случая;

.6

Забележка: За преносими цистерни не се изисква свидетелство за опаковка на контейнер/превозно
средство.

Натоварените в насипно състояние стоки са равномерно разпределени в контейнера/превозното
средство;

За пратки, включващи стоки от клас 1, различни от подклас 1.4, контейнерът/превозното средство
подлежи на структурно обслужване в съответствие с 7.1.2;

.5

Варелите са поставени в изправено положение, освен ако компетентният орган не разреши друго, и
всички стоки са правилно натоварени и, когато е необходимо, подходящо закрепени с обезопасителни
материали, които отговарят на вида (видовете) транспорт за предвиденото пътуване;

.4

△.3

БРОЙ 75
С Т Р. 7 5

19 Общо бруто тегло
(включително тара) (kg)

ПОДПИС НА ШОФЬОРА

средство. Подпис и

на превозното

Подпис на декларатора

Място и дата

Име/статут на декларатора

22 Име на компанията (НА ТОВАРОДАТЕЛЯ,
КОЙТО ИЗГОТВЯ ТАЗИ БЕЛЕЖКА)

† За

целите на Кодекса IMDG вж. 5.4.2

.
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ТОВАРИ:
Трябва да посочите:: ООН (UN) №, точното наименование на пратката, клас на опасност, опаковъчна група (когато има такава), морски
замърсител и спазване на задължителните изисквания съгласно приложимите национални и международни правителствени разпоредби.
За целите на Кодекса IMDG вж. 5.4.1.4.

* ОПАСНИ

Подпис на декларатора

Място и дата

Име/статут на декларатора

Регистрационен №

Име на превозвача

18 Тара маса
(kg)

3

Обем (m )

20 Име на компанията

17 Габаритни размери
и тип на
контейнера/превозн
ото средство

Нетно тегло

21 РАЗПИСКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
Получих посочения горе брой пакети/контейнери/ремаркета във видимо
добро състояние, с изключение на посоченото по-долу:
ЗАБЕЛЕЖКИ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:

16 Номер(а) на пломбата

Брутно тегло (kg)

9 Допълнителна информация за обработка на товара

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТОВАРОДАТЕЛЯ
С настоящото декларирам, че съдържанието на тази партида товар пълно
и точно е описано по-долу от точното наименование на пратката и че
съдържанието
е
класифицирано,
опаковано,
маркирано,
етикетирано, обозначено със знаци за опасност и във всяко отношение се
намира в необходимото състояние за превоз в съответствие с
приложимите международни и национални ПРАВИЛА.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОПАКОВКИТЕ В КОНТЕЙНЕРА/ПРЕВОЗНОТО
СРЕДСТВО
С настоящото заявявам, че описаните по-горе товари са
опаковани/натоварени в контейнер/превозно средство, посочено по
горе в съответствие с приложимите разпоредби
† ТРЯБВА ДА СЕ ПОПЪЛНИ И ПОДПИШЕ ЗА ВСЕКИ
КОНТЕЙНЕР/ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ ЛИЦЕТО, ОТГОВАРЯЩО
ЗА ОПАКОВАНЕТО/ТОВАРЕНЕТО

на

Референция на спедитора
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Всички пратки са правилно опаковани и
обезопасени в контейнера/превозното средство.

Варелите са поставени в изправено положение,
освен ако компетентният орган не разреши друго.

Всички пакети са проверени външно за повреди и
са опаковани само здравите пакети.

В контейнера/превозното средство не са опаковани
несъвместими стоки, освен ако това не е изрично
разрешено от компетентния орган.

Ако пратките включват стоки от клас 1, различни от
подклас 1.4, контейнерът/превозното средство
подлежи на структурно обслужване.

Контейнерът/превозното средство е бил/о чист/о,
сух/о и видимо годен/годно за получаване на
товарите.

Настоящото удостоверява, че:

контейнера/превозното средство

бъде на лицето, контролиращо работата на

△ Подписът, даден на гърба в клетка 20, трябва да

Забележка: За цистерни не се изисква
свидетелство за опаковка на контейнер/превозно
средство.

Когато този образец за опасни товари се използва
само като свидетелство за опаковка на
контейнер/превозно
средство,
а
не
като
комбиниран
документ,
трябва
да
бъде
издадена/получена декларация за опасни товари,
подписана от товародателя или доставчика, която
да обхваща всяка пратка опасни товари, опакована
в контейнера/превозното средство.

Когато вещества, представляващи риск от
задушаване, се използват за охлаждане или
климатизиране (като сух лед (ООН 1845) или азот,
охладена течност (ООН 1977) или аргон, охладена
течност (ООН 1951), контейнерът/превозното
средство е маркиран външно в съответствие с
5.5.3.6.

Опаковките и контейнерът/превозното средство са
правилно маркирани, етикетирани и напечатани.
Всички несъответстващи маркировки, етикети и
знаци са премахнати.

Когато материалите се транспортират в опаковки
за насипни товари, товарът е равномерно
разпределен в контейнера/превозното средство.

Свидетелство за опаковките в
контейнера/превозното средство

Документални аспекти на международния превоз на опасни товари

5
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Регистрационен
номер
превозното средство

15 Идентификационен номер на
контейнера/

5

.4 Референция на товародателя

7 Превозвач (попълва се от превозвача)

3 Страница 1 от
страници

2 Номер на транспортния документ

* Брой и вид на опаковките; описание на товара

13 Местоназначение

12 Пристанище/Място на
разтоварване

14 Маркировки на изпращане

11 Пристанище/Място на
товарене

САМО ТОВАРНИ САМОЛЕТИ

10 Номер на кораба/полета и
дата

ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ
САМОЛЕТИ.

8 Експедицията се извършва в рамките на
ограниченията за: (Ненужното се изтрива)

6 Товарополучател

1 Спедитор/Товародател/Изпращач

ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

ДЪРЖАВЕН

5

�

С Т Р. 7 6
БРОЙ 75

от

стр.

* Брой и вид на опаковките; описание на товара

3 Страница

2 Номер на транспортния документ

5
Брутно тегло (kg)

Референция на спедитора
Нетно тегло

.4 Референция на товародателя;

Когато документите се съхраняват по електронен път или в компютърна система, изпращачът и
превозвачът са в състояние да ги възпроизведат в печатна форма.

5.4.6.2

Обем (m3)

5
5

[Запазено]

По отношение на фумигираните товарни транспортни единици (ООН 3359), които не съдържат други
опасни товари, не се прилагат други разпоредби на този Кодекс, освен тези на този раздел.
Когато във фумигирана товарна превозна единица, освен фумиганта са натоварени опасни товари, то в
допълнение към разпоредбите на този раздел се прилага всяка разпоредба на този Кодекс, отнасяща се
до тези товари (включително разпоредбите, отнасящи се за поставянето на знаци, маркировката и
документацията).
За превоз на фумигиран товар следва да се използват само товарни превозни единици, които могат да се
затварят по такъв начин, че изпускането на газ да бъде сведено до минимум.
Разпоредбите на 3.2 и 5.4.3 се прилагат за всички фумигирани товарни транспортни единици (ООН 3359).

Обучение

5.5.2.1.1
5.5.2.1.2

5.5.2.1.3
5.5.2.1.4

5.5.2.2

ВЛИЗАНЕТО ЗАБРАНЕНО

Предупредителен знак за фумигация

Минимален размер
400 mm

допълнителна информация ако е необходимо.

транспортни единици (MSC.1/Circ.1361).
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ᇞ * Вж. преразгледаните препоръки относно безопасната употреба на пестициди в кораби, приложими към фумигацията на товарни

* Въведете

(дата *)
(време*)
ПРОВЕТРЕН НА ( дата*)

ТАЗИ ЕДИНИЦА СЕ ФУМИГИРА С (наименование на
фумигант*) НАНЕСЕН НА

ОПАСНОСТ

Предупредителната маркировка за фумигация е показана на фигурата по-долу.

Фумигираната товарна транспортна единица се маркира с предупредителна маркировка, както е посочено
в 5.5.2.3.2, поставена на всяка точка за достъп на място, където може лесно да се види от лицата, които
отварят или влизат в товарната транспортна единица. Тази маркировка остава на товарната транспортна
единица, докато не бъдат изпълнени следните разпоредби:
.1 фумигираната товарна транспортна единица е вентилиран, за да се отстранят вредните концентрации
на фумигантен газ; и
.2 фумигираните стоки или материали са разтоварени.

5.5.2.3.1

5.5.2.3.2

Поставяне на знаци и маркировка

5.5.2.3

Лицата, участващи в обработката на фумигирани товарни транспортни единици, се обучават съобразно
задълженията им.

Общи положения

5.5.2.1

(ООН 3359 )*

△5.5.2 Специални разпоредби, приложими за фумигирани товарни транспортни единици

5.5.1

Специални разпоредби

Глава 5.5

ВЕСТНИК
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Изпращачът и превозвачът съхраняват копие от документа за превоз на опасни товари и
допълнителна информация и документация, както е посочено в този Кодекс, за минимален срок от
три месеца.

5.4.6.1

5.4.6 Съхраняване на информация за превоза на опасни товари

ТОВАРИ:
Трябва да посочите: ООН (UN) №, точното наименование на пратката, клас на опасност, опаковъчна група (когато има такава), морски
замърсител и спазване на задължителните изисквания съгласно приложимите национални и международни правителствени разпоредби.
За целите на Кодекса IMDG вж. 5.4.1.4.

* ОПАСНИ

14 Маркировки на изпращане

1 Спедитор/Товародател/Изпращач

ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА МУЛТИМОДАЛЕН
ТРАНСПОРТ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Продължение

ДЪРЖАВЕН

Минимален размер
300 mm

БРОЙ 75
С Т Р. 7 7

Допълнителни разпоредби

5.5.2.5

Този раздел не се прилага за вещества, които могат да се използват за охлаждане или кондициониране,
транспортирани като пратка опасни товари. Когато се транспортират като пратка, тези вещества
се транспортират съгласно съответното вписване в списъка на опасните товари в глава 3.2
съгласно съответните условия на транспортиране.

5.5.3.1.1

5

5

Опакованите опасни товари, за които се изисква охлаждане или кондициониране съгласно инструкциите за
опаковане P203, P620, P650, P800, P901 или P904 от 4.1.4.1, трябва да отговарят на съответните
изисквания на инструкциите за опаковане.
За опаковани опасни товари, изискващи охлаждане или кондициониране, определени за други инструкции
за опаковане, опаковките трябва да могат да издържат на много ниски температури и да не бъдат
засегнати или значително отслабени от охлаждащия агент или кондициониращия агент. Опаковките се
проектират и конструират така, че да позволяват изпускането на газ, за да се предотврати натрупването на
налягане, което би могло да разкъса опаковката. Опасните товари трябва да бъдат опаковани по такъв
начин, че да се предотврати движение след разтварянето на охлаждащ или кондициониращ агент.
Опаковките, съдържащи охлаждащ или кондициониращ агент, се транспортират в добре проветрени
товарни транспортни единици.

5.5.3.3.1

Маркировките трябва да бъдат трайни, четливи и поставени на такова място и с такива размери спрямо
опаковката, че да се вижда лесно.

5.5.3.4.2

5.5.3.6.1
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.2 охладените или кондиционираните стоки са разтоварени.

.1 товарната транспортна единица се проветрява, за да се отстранят вредните концентрации на
охлаждащия или кондициониращия агент;
и

Маркиране на товарните транспортни единици
Товарните транспортни единици, съдържащи опасни товари, използвани за охлаждане или
кондициониране, се маркират с предупредителна маркировка, както е посочено в 5.5.3.6.2, поставена на
всяка точка за достъп на място, където може лесно да се види от лицата, които отварят или влизат в
товарната транспортна единица. Тази маркировка остава на товарната транспортна единица, докато не
бъдат изпълнени следните разпоредби:

5.5.3.6

5.5.3.5.2

Ако се използва сух лед в непакетирана форма, той не трябва да влиза в пряк контакт с металната
конструкция на товарната транспортна единица, за да се избегне трошливост на метала. Предприемат се
мерки за осигуряване на адекватна изолация между сухия лед и товарната транспортна единица чрез
осигуряване на минимално разстояние от 30 mm (напр. чрез използване на подходящи материали с ниска
топлопроводимост, като например дървени дъски, палети и т.н.).
Когато около опаковките се поставя сух лед, се вземат мерки, за да се гарантира, че опаковките остават в
първоначалното си положение по време на транспортирането, след като сухият лед се изпари.

5.5.3.5.1

5.5.3.5 Товарни транспортни единици, съдържащи неопакован сух лед

Маркиране на опаковките, съдържащи охлаждащ или кондициониращ агент
Опаковките, съдържащи опасни товари, използвани за охлаждане или кондициониране, се маркират с
точното наименование на тези опасни товари, последвано от думите „КАТО ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ” или
„КАТО КОНДИЦИОНИРАЩ АГЕНТ” според случая.

5.5.3.4
5.5.3.4.1

5.5.3.3.3

5.5.3.3.2

ВЕСТНИК
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Обхват

Забележка: Вж. също 1.1.1.7.

Специални разпоредби, приложими за опаковките и товарните транспортни единици,
съдържащи вещества, които създават риск от задушаване, когато се използват за
охлаждане или кондициониране (като сух лед (ООН 1845) или азот,
охладена течност (ООН 1977) или аргон, охладена течност (ООН 1951))

Капитанът се уведомява преди натоварването на фумигирана товарна транспортна единица.

На борда не се допуска фумигирана товарна транспортна единица, докато не изтече достатъчен
период от време, за да се постигне разумна равномерна концентрация на газ в целия товар в нея.
количества фумиганти и стоки и температурни нива, периода между прилагането на фумиганти
и натоварването на фумигираната товарна транспортна единица на борда на кораба се определя от
орган. За тази цел обикновено са достатъчни 24 часа. Освен ако вратите на фумигираната товарна
транспортната единица са отворени, за да се даде възможност на фумигантния(те) газ(ове) и
единицата е била механично вентилирана, пратката трябва да съответства на разпоредбите на този
ООН 3359. Проветрените товарни транспортни единици се маркират с датата на проветряване върху
предупредителния знак за фумигация. Когато фумигираните стоки или материали са разтоварени,
следва да бъде отстранен.

Не се прилагат фумиганти върху съдържанието на товарната транспортна единица, след като тя е
натоварена на борда на кораба.

5.5.3.1

5.5.3

� 5.5.2.5.4

� 5.5.2.5.3

� 5.5.2.5.2

� 5.5.2.5.1

Когато фумигираните товарни транспортни единици се складират под палубата, на кораба следва да
има оборудване за откриване на фумигантен(тни) газ(ове) с инструкции за тяхното използване.

Предоставят се инструкции за изхвърляне на всякакви остатъци от фумигант, включително устройства
ф
(
)
Документ не се изисква, когато фумигираната товарна транспортна единица е напълно проветрена и
датата на проветряване е отбелязана върху предупредителния знак (виж 5.5.2.3.3 и 5.5.2.3.4).

5.5.2.4.3

5.5.2.4.4

Транспортният документ може да бъде във всякаква форма, при условие че съдържа информацията,
информация трябва да бъде лесна за идентифициране, четлива и трайна.

5.5.2.4.2

.3 Вида и количеството на използвания фумигант.

Опаковки, съдържащи охлаждащ или кондициониращ агент

5.5.3.3

5.5.3.2.3
5.5.3.2.4

5.5.3.2.2

ДЪРЖАВЕН

⊗

разтоварена,

.1 UN 3359, Фумигирана товарна транспортна единица, 9 или UN 3359, Фумигирана товарна
транспортна единица, клас 9;
.2 Датата и часа на фумигация; и

и

Документи, свързани с превоза на товарни транспортни единици, които са били фумигирани и не са
били напълно проветрени преди транспортирането, включват следната информация:

проветрена

5.5.2.4.1

е

Документация

единица

5.5.2.4

транспортна

Знаци за клас 9 (образец № 9, вж. 5.2.2.2.2) не се поставят на фумигираната товарна транспортна
когато се изисква за други вещества или предмети от клас 9, опаковани в тях.

5.5.2.3.5

товарна

След като фумигираната
следва да бъде отстранен.

5.5.2.3.4

Товарни транспортни единици, съдържащи вещества, използвани за охлаждане или кондициониране
(различни от фумигация) по време на транспортирането не са предмет на други разпоредби на този Кодекс,
освен на този раздел.
Когато опасни товари се товарят в товарни транспортни единици, съдържащи вещества, използвани за
охлаждане или кондициониране, всички разпоредби на този Кодекс, отнасящи се до тези опасни товари, се
прилагат в допълнение към разпоредбите на този раздел. За опасни товари, за които се изисква контрол
на температурата, вж. също 7.3.7.
[Запазено]
Лицата, участващи в обработката или превоза на товарни транспортни единици, съдържащи вещества,
използвани за охлаждане или кондициониране, се обучават в съответствие със задълженията си.

Общи положения

5.5.3.2.1

5.5.3.2

Ако фумигираната товарна транспортна единица е била напълно проветрена или чрез отваряне на
механична вентилация след фумигация, датата на проветряване се отбелязва върху
предупредителния знак за фумигация.

Методът на маркиране следва да е такъв, че тази информация все още да може да бъде
идентифицирана върху товарните транспортни единици, изкарали поне три месеца потапяне в морето.
При обмисляне на подходящи методи за маркиране се отчита лекотата, с която повърхността на
товарната транспортна единица може да бъде маркирана.

5.5.2.3.3

Опасните товари, използвани за охлаждане или кондициониране на преносими цистерни или MEGC по
време на транспорт, не са предмет на този раздел.
Товарните транспортни единици, съдържащи вещества, използвани за охлаждане или кондициониране,
включват товарни транспортни единици, съдържащи вещества, използвани за охлаждане или
кондициониране в опаковки, както и товарни транспортни единици с неопаковани вещества, използвани за
охлаждане или кондициониране.

5.5.3.1.4

Този раздел не се прилага за газове в цикли на охлаждане.

5.5.3.1.3

Маркировката трябва да бъде с правоъгълна форма. Минималните размери са 400 mm широчина × 300
mm височина, а минималната широчина на външната линия е 2 mm. Маркировката трябва да бъде с
черен шрифт на бял фон с височина на буквите не по-малко от 25 mm. Когато размерите не са
посочени, всички елементи трябва да бъдат приблизително пропорционални на показаните.

5.5.3.1.2

Част 5 - Процедури за експедиция

С Т Р. 7 8
БРОЙ 75

5.5.3.7.2

5

533
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.1 номерът на ООН, предшестван от буквите „UN“ и
.2 точното наименование на пратката, последвано от думите „КАТО ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ” или „КАТО
КОНДИЦИОНИРАЩ АГЕНТ”, според случая. Например: UN 1845, ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД ТВЪРДО
ВЕЩЕСТВО, КАТО ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ”
Транспортният документ може да бъде във всякаква форма, при условие че съдържа информацията,
изисквана в 5.3.7.1. Тази информация трябва да бъде добре различима, четлива и незаличима.

Документите, свързани с превоза на товарни транспортни единици, съдържащи или съдържали
вещества, използвани за охлаждане или кондициониране, и които не са били напълно проветрени
преди превоза, включват следната информация:

5.5.3.7 Документация

Методът на маркиране следва да е такъв, че тази информация все още да може да бъде
идентифицирана върху товарните транспортни единици, изкарали поне три месеца потапяне в морето.
При разглеждане на подходящи методи за маркиране се взема предвид лекотата, с която
повърхността на товарната транспортна единица може да бъде маркирана.

Маркировката трябва да бъде с правоъгълна форма. Минималните размери трябва да бъдат
ширина 150 mm × 250 mm височина. Думата „ВНИМАНИЕ“ е в червено или бяло и е с височина наймалко 25 mm. Когато размерите не са посочени, всички характеристики трябва да бъдат
приблизително пропорционални на показаните.

** Поставете „КАТО ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ” или „КАТО КОНДИЦИОНИРАЩ АГЕНТ”, според случая.
Надписът е с главни букви, всички на един ред и с височина най-малко 25 mm.

* Въведете точното наименование на охлаждащия/кондициониращия агент. Надписът е с главни букви,
всички са на един ред и са с височина най-малко 25 mm. Ако точното наименование е твърде дълго, за
да се побере в предвиденото място, буквите могат да бъдат намалени до максималния възможен
размер. Например: ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЕКСПЕДИЦИЯ

ЧАСТ 5

ДЪРЖАВЕН

5.5.3.7.1

**

Минимален размер 250 mm

Предупредителен знак за охлаждане/климатизиране за товарни транспортни единици

Минимален размер 150 mm

*
*

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

5.5.3.6.2 Предупредителната маркировка е показана на фигурата по-долу.

БРОЙ 75
С Т Р. 7 9

5

Освен ако в този Кодекс не е предвидено друго, никое лице не може да предлага опасни товари за превоз,
освен ако тези товари не са надлежно маркирани, етикетирани, с поставени знаци, описани и
освидетелствани в транспортен документ и по друг начин в състояние за превоз, както се изисква от тази
част.

Превозвачът не приема опасни товари за превоз, освен ако:

5.1.1.2

5.1.1.3

Когато информацията, приложима за опасните товари, се предоставя на превозвача в електронна форма,
информацията се предоставя на превозвача във всеки един момент на транспортирането до крайното
местоназначение. Информацията трябва да може да бъде представена незабавно на хартиен носител.

Целта на посочването на точното наименование на пратката (вж. 3.1.2.1 и 3.1.2.2) и номера на ООН на
веществото, материала или предмета, предлагани за транспортиране, а в случай на морски замърсител на добавянето на „морски замърсител“ в придружаващата пратката документация, както и на маркирането
на точното наименование на пратката в съответствие с 5.2.1 върху опаковката, включително IBC,
съдържащи стоките, е да се гарантира, че веществото, материалът или предметът могат лесно да бъдат

5.1.1.5

5.1.1.6

Отделните пратки, включващи окомплектоване на товар или товарна единица, се маркират и етикетират в
съответствие с глава 5.2. Всяка пратка опасни товари, съдържаща се в окомплектования товар или в
защитения контейнер трябва да отговаря на всички приложими разпоредби на Кодекса. Маркировката
„OVERPACK“ върху защитения контейнер е индикация за съответствие с тази разпоредба. Предвидената
функция на всяка опаковка не трябва да се нарушава от окомплектования товар или защитения контейнер.

Всяка пратка, върху която са нанесени маркировки за ориентация на опаковката, както е предписано в
5.2.1.7.1 от този Кодекс, и която и да е товарна единица, поставен в окомплектован товар или използвана
като вътрешна опаковка в голяма опаковка, се ориентира в съответствие с тези маркировки.

5.1.2.2

5.1.2.3
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Товарна единица и окомплектован товар се маркират с точното наименование на пратката и номера на
ООН и се маркират и етикетират, както се изисква за опаковките по глава 5.2, за всеки артикул опасни
товари, съдържащ се в защитния контейнер или окомплектования товар, освен ако не са видими
маркировки и етикети, представителни за всички опасни товари в защитния контейнер или
окомплектования товар. Върху горната опаковка, освен това, се отбелязва думата „OVERPACK (ТОВАРНА
ЕДИНИЦА)“, освен ако не са видими маркировки и етикети, представителни за всички опасни товари, както
се изисква в глава 5.2, освен ако не се изисква в 5.2.2.1.12. Надписът на маркировката „OVERPACK“
трябва да бъде с височина най-малко 12 mm.

5.1.2 Използване на защитни контейнери и окомплектовани товари

5.1.2.1

5
5

Многостранно одобрение се изисква за:

Одобрение на превозите и уведомяване

5.1.5.1.4

5.1.5.1.3

5.1.5.1.2

Преди първата пратка от пакет, за който се изисква одобрението на компетентния орган, изпращачът
гарантира, че копия от всяко приложимо свидетелство на компетентния орган, приложимо за този
дизайн на пакета, са представени на компетентния орган на страната на произход на пратката и на
компетентния орган на всяка страна, през която или в която ще се транспортира пратката. От
изпращача не се изисква да чака потвърждение от компетентния орган, нито от компетентния орган се
изисква да направи такова потвърждение за получаване на сертификата.
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.1 Опаковки от тип С, съдържащи радиоактивен материал с активност по-голяма от 3 000 A1 или 3 000
A2, според случая, или 1 000 TBq, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска;

.2 За всеки от следните видове пратки:

.1

Необходимо е уведомяване на компетентните органи, както следва:

Уведомления

Разпоредби могат да бъдат одобрени от компетентен орган, съгласно които пратка, която не отговаря на
всички приложими разпоредби на този Кодекс, може да бъде транспортирана при специален режим (вж.
1.5.4).

Одобрение на пратката чрез специален режим

.4
програми за радиационна защита на пратки от плавателни съдове със специално предназначение в
съответствие със 7.1.4.5.7 с изключение на това, че компетентен орган може да разреши транспорт до или
през своята страна без одобрение на пратката, чрез специална разпоредба в своето одобрение на проекта
(вж. 5.1.5.2.1).

безопасността на опаковките в един товарен контейнер или в един транспортен кораб надвишава 50.
От това изискване се изключват пратките от морски плавателни съдове, ако сборът на показателите
за безопасност по отношение на критичността не надвишава 50 за който и да е трюм, отделение или
определена палубна зона и разстоянието от 6 m между опаковъчни групи или защитни контейнери,
както се изисква в таблица 7.1.4.5.3.4, е спазено; и

превоз на пакети от тип B(M), съдържащи радиоактивен материал с активност, по-голяма от 3 000 А1
или 3 000 A2, според случая, или 1 000 TBq, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска;
превоз на опаковки, съдържащи делящи се материали, ако сборът на показателите за критичност на

.2
.3

превоза на пакети от тип B(M), които не отговарят на изискванията на точка 6.4.7.5 или са проектирани
да позволяват контролирано периодично проветряване;

.1

Одобрения на превоз

В допълнение към одобрението на конструкциите на опаковките, описани в глава 6.4, при определени
обстоятелства се изисква и многостранно одобрение на превоза (5.1.5.1.2 и 5.1.5.1.3). При някои
обстоятелства е необходимо също така компетентните органи да бъдат уведомени за пратка (5.1.5.1.4).

Общи положения

5.1.5.1
5.1.5.1.1

Общи разпоредби за клас 7

5.1.5

ВЕСТНИК

етикетира и маркира, както се изисква за всяко вещество. Не е необходимо да се поставят етикети за
допълнителна опасност, ако опасността вече е представена от етикет за основна опасност.

△ Когато два или повече опасни товара са опаковани в една и съща външна опаковка, опаковката се

Смесени опаковки

Празните товарни транспортни единици, които все още съдържат остатъци от опасни товари или са
натоварени с празни непочистени опаковки или празни непочистени контейнери за насипни товари,
отговарят на разпоредбите, приложими за стоките, които последно се съдържат в единицата, опаковките
или контейнерите за насипни товари.

5.1.3.3

5.1.4

Товарните контейнери, цистерните, контейнерите за насипни товари (IBC), както и други опаковки и
защитени контейнери, използвани за транспортиране на радиоактивен материал, не се използват за
транспортиране на други товари, освен ако не са обеззаразени под нивото от 0,4 Bq/cm2 за бета-и гамаемитери и нискотоксични алфа емитери и 0,04 Bq/cm2 за всички останали алфа емитери.

5.1.3.2

Освен за клас 7, опаковката, включително IBC, която преди това е съдържала опасни товари, се
идентифицира, маркира, етикетира и се обозначава със знаци, както се изисква за тези опасни товари,
освен ако не се предприемат стъпки като почистване, обезвреждане на пари или повторно пълнене с
неопасни вещества, за да се неутрализира всяка опасност.

5.1.3.1

ДЪРЖАВЕН

■ Забележка: В съответствие с GHS пиктограма на GHS, която не се изисква от този Кодекс, следва да се
поставя само в транспорта като част от пълен етикет на GHS, а не самостоятелно (вж. GHS 1.4.10.4.4).

идентифицирани по време на транспортирането. Тази лесна идентификация е особено важна в случай на
произшествие с тези стоки, за да се определи какви аварийни процедури са необходими за правилното
справяне със ситуацията, а в случай на морски замърсители - за капитана, за да се съобрази с
изискванията за докладване на протокол I към MARPOL.

Информацията, приложима за опасните товари, придружава опасните товари до крайното местоназначение.
Тази информация може да фигурира в документа за превоз на опасни товари или в друг документ. Тази
информация се предоставя на получателя при доставката на опасните товари.

5.1.1.4

.2 информацията, приложима за опасните товари, се предоставя в електронна форма.

е предоставено копие от документа за превоз на опасни товари и други документи или информация,
както се изисква от разпоредбите на този Кодекс; или

В тази част се определят разпоредбите за пратките с опасни товари по отношение на разрешаването на
пратки и предварителните уведомления, маркирането, етикетирането, документацията (ръчна, електронна
обработка на данни (EDP) или електронен обмен на данни (EDI) и обозначаването със знаци.

.1

Прилагане и общи разпоредби

5.1.1

5.1.1.1

Общи разпоредби

Глава 5.1

Изпразване на непочистени опаковки или единици

5.1.3
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От изпращача не се изисква да изпраща отделно уведомление, ако изискваната информация е
включена в заявлението за одобрение на пратката (вж. 6.4.23.2).

достатъчно информация, за да се даде възможност за идентификация на пакета или пакетите,
включително всички приложими номера на свидетелствата и идентификационни маркировки;

.7 пратки от тип C;

.6 пратки от тип B(U) и пратки от тип B(M);

.5 пратки, съдържащи делящ се материал, освен ако не са изключени от 2.7.2.3.5, 6.4.11.2 или 6.4.11.3;

.4 пратки, съдържащи 0,1 kg или повече уранов хексафлуорид;

.3 делящ се материал, освободен по 2.7.2.3.5.6;

.2 нискодиспергиращ се радиоактивен материал;

.1 специален радиоактивен материал;

5
5

Транспортният индекс (TI) за опаковка, товарна единица или товарен контейнер, или за неопакован LSA-I
или SCO-I, е номерът, получен в съответствие със следната процедура:

5.1.5.3.1
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определя максималното ниво на излъчване в милисиверти на час (mSv/h) на разстояние 1 m от
външните повърхности на пакета, защитния контейнер, товарния контейнер или непакетираните LSA-I
и SCO-I. Определената стойност се умножава по 100 и полученото число е транспортния индекс.

Определяне на транспортния индекс (TI) и индекса за безопасност при критични ситуации (CSI)

5.1.5.3

5.1.5.3.4

5.1.5.3.3

2

най-голямата площ на напречното сечение на измервания товар.

10

3

2

1

Повече от 2 mSv/h, но не повече от 10 mSv/h

Повече от 10

Категория

III – ЖЪЛТО

Б

III – ЖЪЛТО

II – ЖЪЛТО

I – БЯЛО

Ако измерената стойност на TI не е по-голяма от 0,05, цитираната стойност може да бъде нула в съответствие с

Повече от 0,5 mSv/h, но не повече от 2 mSv/h

Повече от 0,005 mSv/h, но не повече от 0,5 mSv/h

Не повече от 0,005 mSv/h

537

5.1.5.3.1.3.
b
превозът се извършва и при “изключителна употреба ", с изключение на товарните контейнери (вж. таблица 7.1.4.5.3).

a

Условия
Максимално ниво на радиация във
всяка точка на външната

Повече от 1, но не повече от 10

a

Транспортен индекс

Повече от 0, но не повече от 1

0

за категория III – ЖЪЛТО, освен съгласно разпоредбите на 5.1.5.3.5, се причислява товарна единица
или товарен контейнер, който съдържа пакети, превозвани по специален режим.

.5

Таблица 5.1.5.3.4 – Категории пакети, защитни контейнери и товарни контейнери

пратка, транспортирана по специален режим, се причислява към категория III – ЖЪЛТО, освен
съгласно разпоредбите на 5.1.5.3.5;

.4

транспортният индекс се определя съгласно процедурите, посочени в 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2;
ако нивото на повърхностно излъчване е по-високо от 2 mSv/h, опаковката или защитния контейнер се
транспортират при изключителна употреба и съгласно разпоредбите на 7.1.4.5.6 или 7.1.4.5.7, според
случая;

.2
.3

както индексът на транспортиране, така и условията на нивото на повърхностно облъчване се вземат
предвид при определянето на подходящата категория за дадена опаковка, товарна единица или
товарен контейнер. Когато транспортният индекс отговаря на условието за една категория, но нивото
на повърхностно излъчване отговаря на условието за друга категория, опаковката, защитния
контейнер или товарният контейнер се причисляват към по-високата категория. За тази цел категория
I - БЯЛО се счита за най-ниската категория;

.1

a

Опаковките, товарните единици и товарните контейнери се причисляват към категория I – БЯЛО, II –
ЖЪЛТО ИЛИ III – ЖЪЛТО в съответствие с условията, посочени в таблица 5.1.5.3.4, и със следните
изисквания:

Индексът на критичност на безопасността за всеки товарна единица или товарен контейнер се определя
като сбор от CSI на всички съдържащи се пратки. Същата процедура се следва за определяне на общата
сума на CSI в пратка или на борда на транспортен кораб.

Транспортният индекс за всяка товарна единица, товарен контейнер или транспортно средство се
определя или като сбор от TI на всички съдържащи се пратки, или чрез пряко измерване на нивото на
радиация, освен в случаите на нетвърди защитни контейнери, за които транспортният индекс се определя
само като сбор от TI на всички пратки.

a

20 m < размер на товара

2

5 m < размер на товара ≤ 20 m

2

2

Коефициент на умножение

ВЕСТНИК

.1

За дизайни на опаковки, за които не се изисква издаването на свидетелство за одобрение от компетентен
орган, изпращачът, при поискване, предоставя за проверка от съответния компетентен орган
документални доказателства за съответствието на дизайна на пакета с всички приложими разпоредби.

5.1.5.2.3

Изпращачът разполага с копие от всяко приложимо свидетелство.

Свидетелствата за одобрение на проекта на пакета и на превоза могат да бъдат обединени в едно
свидетелство. Свидетелствата и заявленията за тези свидетелства са в съответствие с разпоредбите на
точка 6.4.23.

Свидетелствата потвърждават, че приложимите разпоредби са спазени, а за одобренията на проекта се
поставя идентификационен знак.

.5 алтернативни ограничения на дейността за освободена пратка инструменти или предмети (вж. 2.7.2.2.2.2).

определяне на основните стойности на радионуклидите, посочени в точка 2.7.2.2.1, за отделни
радионуклиди, които не са изброени в таблица 2.7.2.2.1 (вж. точка 2.7.2.2.2.1);

.3 определени пратки (вж. 5.1.5.1.2);

.2 специални условия;

.4

5.1.5.3.2

2

1 m < размер на товара ≤ 5 m

2

a

размер на товара ≤ 1 m

Размер на товара

Таблица 5.1.5.3.1 - коефициенти на умножение за цистерни, товарни контейнери и неопаковани lSA-I и SCo-I

.3
получената стойност в 5.1.5.3.1.1 и 5.1.5.3.1.2 по-горе се закръглява до първия знак след
десетичната запетая (напр. 1.13 става 1.2), с изключение на това, че стойност от 0,05 или по-малка
може да се счита за нула.

.2
за цистерни, товарни контейнери и неопаковани LSA-I и SCO-I, стойността, определена в
5.1.5.3.1.1 по-горе, се умножава по съответния коефициент от таблица 5.1.5.3.1;

ДЪРЖАВЕН

5.1.5.2.2

Свидетелствата, издадени от компетентния орган, се изискват за следното:

.1 дизайн за:

Свидетелства, издадени от компетентния орган

5.1.5.2.1

максималната активност на радиоактивното съдържание по време на транспортиране, изразена в
единици бекерели (Bq) с подходящ символ за префикс SI (виж 1.2.2.1). За делящ се материал
вместо активност може да се използва масата на делящия се материал (или на всеки делящ се
нуклид за смеси, когато е целесъобразно) в грамове (g) или кратни на тях.

.5

5.1.5.2

описание на физичните и химичните форми на радиоактивния материал или дали той е
радиоактивен материал със специална форма или радиоактивен материал с ниска степен на
диспергиране; и

.4

.3 наименованията на радиоактивния материал или нуклиди;

.2 информация за датата на изпращане, очакваната дата на пристигане и предложения маршрут;

.1

.4 първоначалният преглед включва:

.3

за химични концентрати на торий;

0,3 mSv/h
0,02 mSv/h за химични концентрати на уран, различни от уранов хексафлуорид;

за руди и физически концентрати на уран и торий;

0,4 mSv/h

изпращачът уведомява компетентния орган на страната на произход на пратката и компетентния
орган на всяка страна, през която пратката ще бъде транспортирана или в която ще бъде
транспортирана. Уведомлението се предава на всеки компетентен орган преди началото на превоза и
за предпочитане най-малко 7 дни предварително.

За уран и ториеви руди и техните концентрати, максималното ниво на радиация във всяка точка на 1 m от
външната повърхност на товара може да се приеме като:

.4 превоз под специален режим;

.3 Опаковки от тип БB(М);

.2 Опаковки от тип B(U), съдържащи радиоактивен материал с активност по-голяма от 3 000 A1 или 3
000 A2, според случая, или 1 000 TBq, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска;
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Специални разпоредби за опаковки с изключение на радиоактивен материал от клас 7

освободените опаковки радиоактивен материал от клас 7 се маркират четливо и трайно от външната
страна на опаковката със:

5.1.5.4

5.1.5.4.1

номерът на ООН, предшестван от буквите „UN“ и името и адресът на изпращача и получателя и, ако
е приложимо, идентификационният знак за всяко свидетелство за одобрение на компетентен орган
(вж. 5.4.1.5.7.1.7), се посочват в специален транспортен документ, като товарителница, въздушна
товарителница или друг подобен документ, отговарящ на изискванията на 5.4.1.2.1-5.4.1.2.4; и

Независимо от разпоредбите за обозначаване и маркиране на товарните транспортни единици, всяка
опаковка, съдържаща опасни товари, опаковани в товарната транспортна единица, се маркира и етикетира
в съответствие с изискванията на глава 5.2.

5

5
5

.2

Специални разпоредби за маркиране на радиоактивни материали
Всяка опаковка се маркира четливо и трайно от външната страна на опаковката с идентификация на
изпращача или получателя, или и на двете. Всеки товарна единица се маркира четливо и трайно от
външната страна с идентификация на изпращача или получателя, или и двете, освен ако тези маркировки
на всички опаковки в защитния контейнер са ясно видими.
Маркирането на освободените опаковки радиоактивен материал от клас 7 е съгласно изискванията на 5.1.5.4.1.
Допустимата брутна маса на всяка опаковка с тегло над 50 kg се маркира четливо и трайно от външната
страна на опаковката.
Всеки пакет, който отговаря на:

5.2.1.5
5.2.1.5.1

5.2.1.5.2
5.2.1.5.3
5.2.1.5.4
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опаковка тип IP -1, опаковка тип IP -2 или опаковка тип IP -3 се маркират четливо и трайно от
външната страна на опаковката с „TYPE IP-1“, „TYPE IP-2“ или „TYPE IP-3“, според случая;

Междинните контейнери за насипни товари с вместимост над 450 L и големите опаковки се маркират от
двете противоположни страни.

5.2.1.4

.1

Спасителни опаковки, включително големи спасителни опаковки и спасителни съдове под налягане, трябва
да бъдат допълнително маркирани с думата „SALVAGE (СПАСИТЕЛЕН)“. Надписът на маркировката
„SALVAGE“ трябва да бъде с височина най-малко 12 mm.

△ 5.2.1.3

ефективност.

.4 не се разполагат с други маркировки на опаковките, които биха могли значително да намалят тяхната

.3

са лесно видими и четливи;
са такива, че тази информация все още може да бъде идентифицирана върху опаковките, изкарали
поне три месеца потапяне в морето. При обмисляне на подходящи методи за маркиране се отчита
трайността на използваните опаковъчни материали и повърхността на опаковката;
се изобразяват на фона на контрастиращ цвят върху външната повърхност на опаковката; и

.1

5.2.1.2 Всички маркировки на опаковките, изисквани съгласно 5.2.1.1:

Забележка: Цилиндри с водна вместимост 60 L или по-малко, маркирани с номер на ООН в съответствие с
разпоредбите на Кодекса IMDG до 31 декември 2013 г. и които не отговарят на разпоредбите на 5.2.1.1 по
отношение на размера на номера на ООН и буквите „UN“, приложими от 1 януари 2014 г., могат да
продължат да се използват до следващата периодична проверка, но не по-късно от 1 юли 2018 г.

КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, ОРГАНИЧНА, НЕУПОМЕНАТА ДРУГАДЕ (КАПРИЛИЛ ХЛОРИД) UN 3265.

Освен ако в този Кодекс не е предвидено друго, на всяка опаковка се изписва точното наименование на
пратката за опасните товари, както е определено в съответствие с точка 3.1.2, и съответният номер на
ООН, предшестван от буквите „UN“. Номерът на ООН и буквите „UN“ са с височина най-малко 12 mm, с
изключение на опаковките от 30 литра или по-малко или с максимална нетна маса 30 kg или по-малко и за
цилиндри с 60 литра или по-малко водна вместимост, когато те са с височина най-малко 6 mm и с
изключение на опаковки от 5 литра или 5 kg или по-малко, когато са с подходящ размер. В случай на
неопаковани артикули маркировката се поставя върху предмета, върху неговата поставка или върху
неговото приспособление за боравене, съхранение или спускане. За стоките от подклас 1.4, група за
съответствие S, буквата на подкласа и групата за съответствие също се маркира, освен ако не е поставен
етикетът за 1.4S. Типичната маркировка на опаковката е:

ВЕСТНИК
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Опаковки, опаковани в товарна транспортна единица

неопакованият или опакован делящ се материал, класифициран в съответствие с 2.7.2.3.5.5, се
транспортира изключително с транспортен кораб с не повече от 45 g делящи се нуклиди.

5.1.6.1

.5

.4 делящ се материал в опаковки, класифицирани в съответствие с 2.7.2.3.5.4, се транспортира в пратка с
не повече от 15 g делящи се нуклиди;

.3 делящ се материал в опаковки, класифицирани в съответствие с 2.7.2.3.5.3, се транспортира в пратка с
не повече от 45 g делящи се нуклиди;

.2 само един одобрен делящ се материал в опаковки, класифицирани в съответствие с 2.7.2.3.5.6, е
разрешен за всяка пратка, освен ако в свидетелството за одобрение не са разрешени множество
материали;

.1 само една от разпоредбите на 2.7.2.3.5.1 до 2.7.2.3.5.6 е разрешена за всяка пратка;

Делящият се материал, отговарящ на едно от условията от 2.7.2.3.5.1 до 2.7.2.3.5.6, трябва да отговаря
на следните изисквания:

Специфични разпоредби за изпращането на делящ се материал

5.2.1.1

5.2.1 Маркиране на опаковките, включително IBC

Забележка: Тези разпоредби се отнасят основно до маркирането и етикетирането на опасни товари в съответствие с
техните свойства. Допълнителни маркировки или символи, указващи предпазните мерки, които трябва да
се вземат при работа или съхранение на дадена опаковка (като символ, представляващ чадър, указващ,
че опаковката трябва да се съхранява суха), могат да бъдат поставени върху опаковката, ако е
целесъобразно.

Маркиране и етикетиране на опаковките, включително
междинни контейнери за насипни товари (IBC)

Глава 5.2

ДЪРЖАВЕН

5.1.6

5.1.5.5

5.1.5.4.3 Прилагат се изискванията на 5.2.1.5.8 и 5.2.2.1.12.5, ако е приложимо.

.2 прилагат се изискванията на 5.4.1.6.2 и, ако е приложимо, изискванията на 5.4.1.5.7.1.7, 5.4.1.5.7.3 и
5.4.1.5.7.4.

.1

■ 5.1.5.4.2 Изискванията към документацията от 5.4.1 и 5.4.5 не се прилагат за освободени опаковки радиоактивен
материал от клас 7, с изключение на:

.3 допустимата брутна маса, ако тя надвишава 50 kg.

.2 идентификация на изпращача или получателя, или и двете; и

.1 номерът на ООН, предшестван от буквите „UN“;

Във всички случаи на международен превоз на пакети, изискващи одобрение от компетентния орган на
проекта или превоза, за които се прилагат различни типове одобрения в различните страни, засегнати от
превоза, категоризацията е в съответствие със свидетелството на страната на произход на дизайна.

5.1.5.3.5
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Маркировката за морски замърсители се поставя в близост до маркировките, изисквани от 5.2.1.1. Трябва
да бъдат спазени разпоредбите на 5.2.1.2 и 5.2.1.4.

5.2.1.6.2

5
Две черни или червени стрелки на бял или подходящ контрастен фон.
Правоъгълната рамка не е задължителна.
Всички характеристики трябва да бъдат приблизително пропорционални на показаните.

или

трябва да бъдат маркирани четливо със стрелки за ориентиране на опаковката, които са подобни на
илюстрацията, показана по-долу, или с тези, които отговарят на спецификациите на ISO 780:1997.
Стрелките за ориентация трябва да се поставят на две противоположни вертикални страни на опаковката,
като стрелките сочат в правилната вертикална посока. Те трябва да бъдат правоъгълни и с ясно видим
размер, съизмерим с размера на опаковката. Изобразяването на правоъгълна рамка около стрелките не е
задължително.

С изключение на предвиденото в 5.2.1.7.2:
– комбинирани опаковки с вътрешни опаковки, съдържащи течни опасни товари;
– единични опаковки, снабдени с вентилационни отвори;
– криогенни съдове, предназначени за транспортиране на охладени втечнени газове; и
– машини или апарати, съдържащи течни опасни товари, когато това е необходимо, за да се гарантира, че
течните опасни товари остават по предназначение (вж. специална разпоредба 301 от глава 3.3),

Стрелки за ориентация

Забележка: Разпоредбите за етикетиране от 5.2.2 се прилагат в допълнение към всяко изискване
опаковките да носят маркировката за морски замърсители.

Маркировката е във формата на квадрат, поставен под ъгъл 45° (с форма на диамант). Символът (риба и
дърво) трябва да е черен на бял или подходящ контрастен фон. Минималните размери трябва да бъдат
100 mm x 100 mm и минималната широчина на линията, образуваща ромба, е 2 mm. Ако размерът на
опаковката е такъв изисква размерите/дебелината на линията да могат да бъдат намалени, при условие че
маркировката остава ясно видима. Когато размерите не са посочени, всички характеристики трябва да
бъдат приблизително пропорционални на показаните.
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5.2.1.7.2 Не се изискват стрелки за ориентация на:
.1 външни опаковки, съдържащи съдове под налягане, с изключение на криогенни съдове;
.2 външни опаковки, съдържащи опасни товари във вътрешни опаковки, всяка от които съдържа не повече
от 120 mL, с достатъчно абсорбиращ материал между вътрешната и външната опаковка, за да
абсорбира напълно течното съдържание;
.3 външни опаковки, съдържащи подклас 6.2 инфекциозни вещества в първични съдове, всеки от които
съдържа не повече от 50 ml;
.4 пратки тип IP -2, тип IP -3, тип A, тип B(U), тип B(M) или тип C, съдържащи радиоактивен материал клас 7;
.5 външни опаковки, съдържащи изделия, които са херметични във всички посоки (напр. алкохол или
живак в термометри, аерозоли и др.); или

△ 5.2.1.7.1

5.2.1.7

100 mm

Минимален размер

Маркировка за морски замърсител

Минимален размер
100 mm

Маркировката за морски замърсител е показана на фигурата по-долу.

ВЕСТНИК
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С изключение на предвиденото в 2.10.2.7, опаковките, съдържащи морски замърсители, отговарящи на
критериите на 2.9.3, се маркират трайно с маркировката за морски замърсители.

5.2.1.6.1

Специални разпоредби за маркиране на морските замърсители

Във всички случаи на международен превоз на пакети, изискващи одобрение от компетентния орган на
проекта или превоза, за които се прилагат различни типове одобрения в различните страни, засегнати от
превоза, маркирането е в съответствие със свидетелството на страната на произход на дизайна.

5.2.1.5.8

5.2.1.6

Когато LSA-I или SCO-I материалът се съдържа в съдове или опаковъчни материали и се транспортира
при изключителна употреба, както е разрешено в 4.1.9.2.4, външната повърхност на тези съдове или
опаковъчни материали може да носи маркировката „RADIOACTIVE LSA-I (РАДИОАКТИВЕН LSA-I)“ или
„RADIOACTIVE SCO-I (РАДИОАКТИВЕН SCO-I)“, според случая.

Основен символ трилистник с пропорции, базирани на централен кръг с радиус X.
Минималният допустим размер на X е 4 mm.

60

Всяка опаковка, която съответства на конструкция на опаковка от тип B(U), тип B(M) или тип C, притежава
външната страна на най-външния съд, устойчива на въздействието на огън и вода, ясно маркирани чрез
щампи, печати или други средства, устойчиви на въздействието на огън и вода, със символа на
трилистник, показан по-долу.

.3 „Type B(U)“, „Type B(M)“ или „Type C“, в случай на дизайн на опаковка от тип B(U), тип B(M) или тип C.

.2 сериен номер за уникално идентифициране на всяка опаковка, която съответства на този дизайн;

.1 идентификационният знак, определен за този дизайн от компетентния орган;

Всяка опаковка, която съответства на проект, одобрен съгласно една или повече точки 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 до
6.4.22.4, 6.4.23.4 до 6.4.23.7 и 6.4.24.2 се маркират четливо и трайно от външната страна на опаковката
със следната информация:

опаковка тип IP -2, опаковка тип IP -3 или опаковка тип А се маркират четливо и трайно от външната
страна на опаковката с международния регистрационен код на превозното средство (VRI код) на
страната на произход на дизайна и или името на производителя, или друга идентификация на
опаковката, посочена от компетентния орган на страната на произход на дизайна.

5.2.1.6.3

ДЪРЖАВЕН

5.2.1.5.7

5.2.1.5.6

5.2.1.5.5

.3

.2 конструкцията на опаковка тип А се маркира четливо и трайно от външната страна на опаковката с
„TYPE A“;

БРОЙ 75
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Опаковките, съдържащи опасни товари, опаковани в ограничени количества, се маркират съгласно 3.4.5.

Mаркировка за литиева батерия

Опаковките, съдържащи литиеви елементи или батерии, приготвени в съответствие със специална
разпоредба 188, се маркират, както е показано на фигурата по-долу.

Маркировката указва номера на ООН, предшестван от буквите „UN“, т.е. „UN 3090“ за литиево-метални

5.2.1.9

5.2.1.9.1

5.2.1.10

5.2.1.10.1

5.2.1.10.2
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5.2.2.1.6

△ 5.2.2.1.4

△ 5.2.2.1.4

△ 5.2.2.1.3.1

4.2

1 374

.

от маркировка на класа, когато се товарят в товарна транспортна единица, съдържаща само рибно брашно съгласно ООН

Клас 4.2†

△

5.1, 8
8

2.3
2.3
2.3
2.3

5.1
5.1, 8
8
2.1, 8
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С изключение на предвиденото в 5.2.2.2.1.2, всеки етикет:
.1 се разполага на една и съща повърхност на опаковката в близост до правилната маркировка за
наименование на пратката, ако размерите на опаковката са подходящи;

За клас 2 са предвидени три отделни етикета, един за запалими газове от клас 2.1 (червен), един за
незапалими, нетоксични газове от клас 2.2 (зелен) и един за токсични газове от клас 2.3 (бял). Когато
списъкът на опасните товари указва, че газ клас 2 съдържа единични или множество допълнителни
опасности, етикетите се използват в съответствие с таблицата в 5.2.2.1.4.

2.1, 8

5.1

няма
2.1

2.3
2.3

няма
2.1

няма
няма
5.1
2.3

2.1
2.2
2.2

Етикет за основна опасност Етикет(и) на допълнителна(и)
опасност
няма
няма
5.1

Допълнителна(и) опасност(и),
указани в глава 2.2
2.1
2.2

Клас

Етикети за газове от клас 2 с допълнителна(и) опасност(и)

Опаковките, съдържащи вещества от клас 8, не е необходимо да носят етикет за допълнителна опасност
№ 6.1, ако токсичността произтича единствено от разрушителния ефект върху тъканите. Веществата от
клас 4.2 не е необходимо да носят етикет за допълнителна опасност № 4.1.

посочено в списъка на опасните товари.

етикета, изискван за този клас на основна опасност, се прилагат етикети за допълнителна опасност, както е

глава 2.0 са: използвани за определяне на класа на основната опасност на стоките. В допълнение към

един клас, не е изрично изброени по наименование в списъка на опасните товари в глава 3.2, разпоредбите в

С изключение на предвиденото в 5.2.2.1.3.1, ако вещество, което отговаря на определението за повече от
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† Освободени

се само за рибно брашно в опаковъчна група III.

Рибно брашно*
* Прилага

Маркировка, изисквана за опаковките
в допълнение към точното
наименование на пратката и номера
на ООН

Няма

Клас 4.1

Няма

Маркировка, изисквана за бали

ВЕСТНИК

△ 5.2.2.1.1
Етикетите, идентифициращи основни и допълнителни опасности, трябва да съответстват на образци № 1 до 9,
илюстрирани в 5.2.2.2.2. Етикетът за допълнителна опасност „EXPLOSIVE (ЕКСПЛОЗИВ)“ е образец № 1.

Тези разпоредби са свързани основно с етикетите за опасност. Все пак, допълнителни маркировки или
символи, указващи предпазните мерки, които трябва да се вземат при работа или съхранение на дадена
опаковка (като символ, представляващ чадър, указващ, че опаковката трябва да се съхранява суха), могат
да бъдат поставени върху опаковката, ако е целесъобразно.

5.2.2.1 Разпоредби относно етикетирането

Eтикетиране на опаковките, включително междинни контейнери за насипни товари (IBC)

Маркировката трябва да бъде под формата на правоъгълник със защрихован ръб. Размерите трябва да
бъдат минимум 120 mm широчина × 110 mm височина и минималната широчина на люпенето е 5 mm.
Символът (група от батерии, една повредена и излъчваща пламък, над номера на ООН за литиево-йонни
или литиево-метални батерии, или клетки) е черен на бял или подходящ контрастен фон. Защриховането
е червено. Ако размерът на опаковката го изисква, размерите/дебелината на линията могат да бъдат
намалени до не по-малко от 105 mm широчина × 74 mm височина. Когато размерите не са посочени,
всички характеристики трябва да бъдат приблизително пропорционални на показаните.

** Място за телефонен номер за допълнителна информация

* Място за ООН номер(а)

Маркировка на литиеви батерии

Минимален размер
120 mm

*
**

△ 5.2.2.1.3

�

�

Клас

4.1

4.1

4.1

Клас

ООН №

3 360

1327

1 327

Субстанция

Балирани сухи растителни
влакна в товарна
транспортна единица

Балирано сено, което не е в
товарна транспортна единица

Балирано сено в товарна
транспортна единица

ООН №

Опаковка, съдържаща опасно вещество с ниска степен на опасност, може да бъде освободена от тези
изисквания за етикетиране. В този случай в колона 6 от списъка на опасните товари за съответното
вещество се съдържа специална разпоредба, в която се посочва, че не се изисква етикет за опасност.
Въпреки това, за определени вещества опаковката се маркира със съответния текст, както е посочено в
специалната разпоредба, например:

5.2.2.1.2.1

Субстанция

Когато изделията или веществата са изрично изброени в списъка на опасните товари, етикетът на класа на
опасност трябва: се нанася за опасността, показана в колона 3. За всяка опасност се поставя и етикет за
допълнителна опасност, обозначени с номер на клас или подклас в колона 4 от списъка на опасните товари.
Въпреки това, специалните разпоредби, посочени в колона 6, могат също да изискват етикет за
допълнителна опасност, когато в колона 4 не е посочена допълнителна опасност, или могат да бъдат
освободени от изискването за етикет за допълнителна опасност, когато такава опасност е посочена в
списъка на опасните товари.

△ 5.2.2.1.2

ДЪРЖАВЕН

5.2.2

Маркировка за ограничено количество

5.2.1.8.1

елементи или батерии или „UN 3480“ за литиево-йонни клетки или батерии. Когато литиевите клетки или
батерии се съдържат или са опаковани с оборудване, се посочва номерът на ООН, предшестван от
буквите „UN“, т.е. „UN 3091“ или „UN 3481“, според случая. Когато дадена опаковка съдържа литиеви
клетки или батерии, присвоени на различни номера на ООН, всички приложими номера на ООН се
посочват на една или повече маркировки.

Mаркировка за освободено количество

Опаковките, съдържащи освободени количества опасни товари, се маркират съгласно 3.5.4.

5.2.1.8

Върху опаковката, маркирана в съответствие с този подраздел, не се поставят стрелки за цели, различни
от указване на правилната ориентация на опаковката.

външни опаковки, съдържащи опасни товари в херметически затворени вътрешни опаковки, всяка от
които съдържа не повече от 500 ml.

5.2.1.7.3

.6

Минимален размер
110 mm

С Т Р. 8 4
БРОЙ 75

(КОРОЗИВНО)“ (образец № 8) на клас 8 са изпълнени.

При критериите за група на опаковане I или II се изисква етикет за допълнителна опасност „CORROSIVE

Освен когато се използват уголемени етикети в съответствие с 5.3.1.1.5.1, всяка опаковка, товарна
единица и товарен контейнер, съдържащи радиоактивен материал, носят етикети, съответстващи на
приложимия образец № 7А, 7B или 7C, съгласно съответната категория. Етикетите се поставят на две
срещуположни страни от външната страна на опаковката или външната страна на четирите страни на
товарния контейнер или резервоар. Всяка товарна единица, съдържаща радиоактивен материал, носи наймалко два етикета от противоположните страни на външната страна на защитния контейнер. В
допълнение, всяка опаковка, товарна единица и товарен контейнер, съдържащи делящ се материал,
различен от делящ се материал, освободен съгласно разпоредбите на 2.7.2.3.5, носят етикети,
съответстващи на образец № 7Е; такива етикети, където е приложимо, се поставят в близост до етикетите,
отговарящи на приложимите образци № 7A, 7B или 7C. Етикетите не обхващат маркировките, посочени в
тази глава. Всички етикети, които не се отнасят до съдържанието, се отстраняват или покриват.

5.2.2.1.12.1

За защитните контейнери и товарните контейнери, обозначенията „съдържание“ и „дейност“ на
етикета съдържат информацията, изисквана съответно в 5.2.2.1.12.2.1 и 5.2.2.1.12.2.2, сумарно за
цялото съдържание на защитния контейнер или товарния контейнер, с изключение на това, че на
етикетите за защитни контейнери или товарни контейнери, съдържащи смесени товари от опаковки,
съдържащи различни радионуклиди, тези текстове могат да се четат „Вж. транспортните документи“.

.3

5

5

.2

.1

Когато е необходимо да се гарантира, че изделията, съдържащи течни опасни товари, остават в
предвидената им ориентация, маркировките за ориентация, отговарящи на 5.2.1.7.1, се поставят и
виждат най-малко от две противоположни вертикални страни на опаковката или на непакетираното
изделие, когато е възможно, със стрелки, насочени в правилната вертикална посока.

Опаковките, съдържащи изделия или предмети, транспортирани непакетирани, носят етикети в
съответствие с 5.2.2.1.2, отразяващи опасностите, установени в съответствие с 2.0.6. Ако изделието
съдържа една или повече литиеви батерии с общо съдържание на литий от 2 g или по-малко, а за
литиево-йонни батерии - от 100 Wh или по-малко, върху опаковката или неопакования артикул се
нанася маркировката за литиева батерия (5.2.1.10.2). Ако изделието съдържа една или повече
литиеви батерии с общо съдържание на литий за литиево-металните батерии над 2 g, а за литиевойонните батерии - над 100 Wh, етикетът на литиевата батерия (5.2.2.2.2 № 9А) се поставя върху
опаковката или неопакования артикул.

Етикети за изделия, съдържащи опасни товари, превозвани под номера ООН 3537, 3538, 3539, 3540,
3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 и 3548

Забележка: Когато е целесъобразно, етикетите в 5.2.2.2.2 са показани с пунктирана външна граница, както
е предвидено в 5.2.2.2.1.1. Това не се изисква, когато етикетът се поставя на фон с контрастиращ цвят.

Етикетите отговарят на разпоредбите на този раздел и съответстват, по отношение на цвят, символи,
цифри и общ формат, на етикетите-образци, показани в 5.2.2.2.2.

Минимален размер

Етикет на клас/подклас

*

545

△ 5.2.2.2.1.1.2 Етикетът е във формата на квадрат, поставен под ъгъл 45 градуса (с форма на диамант). Минималните
размери трябва да бъдат 100 mm × 100 mm. Във вътрешността на ръба на диаманта трябва да има линия,
която: да бъде успоредна и приблизително на 5 mm от външната страна на тази линия до края на етикета.
Линията вътре в ръба на горната половина на етикета е със същия цвят като символа, а линията вътре в
ръба на долната половина на етикета е със същия цвят като номера на класа или подкласа в долния ъгъл.
Когато размерите не са посочени, всички характеристики трябва да бъдат приблизително пропорционални на
показаните.

5.2.2.2.1.1.1 Етикетите се изобразяват на фона на контрастиращ цвят или имат пунктирана или плътна външна граница.

*** Символът за клас или подклас или, за подкласове 1.4, 1.5 и 1.6, номерът на подкласа, а за модел № 7Е, думата
„FISSILE (ДЕЛЯЩ СЕ)“ се изписва в тази горна половина.

** Допълнителният текст/цифри/символ/букви трябва (ако е задължително) или може (ако е по избор) да бъде
показан в тази долна половина.

* Класът или, за подкласове 5.1 и 5.2, номерът на подкласа се изписва в долния ъгъл.

100 mm

Минимален
размер

* * *
* *

5 mm

5.2.2.2.1.1 Етикетите се конфигурират, както е показано на фигурата по-долу:

5.2.2.2.1

5.2.2.2 Разпоредби относно етикетите

■ 5.2.2.1.13

5.2.2.1.12.5 Във всички случаи на международен превоз на пакети, изискващи одобрение от компетентния орган на
проекта или превоза, за които се прилагат различни типове одобрения в различните страни, засегнати от
превоза, етикетирането е в съответствие със свидетелството на страната на произход на дизайна.

5.2.2.1.12.4 За защитни контейнери и товарни контейнери етикетът, съответстващ на образец № 7Е, съдържа сбора от
индексите за критичност на всички опаковки, съдържащи се в него.

ВЕСТНИК
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Дейност: Максималната активност на радиоактивното съдържание по време на транспортиране,
изразена в единици бекерели (Bq) със съответния символ SI префикс (виж 1.2.2.1). За делящ се
материал вместо активност може да се използва общата маса на делящите се нуклиди в грамове (g)
или кратни на тях.

За материала LSA-I терминът „LSA-I“ е всичко, което е необходимо; името на радионуклида не е
необходимо.

.2

.2

С изключение на материала LSA-I, наименованието(ята) на радионуклида(ите), взети от
таблицата в 2.7.2.2.1, като се използват символите, предписани в нея. За смеси от радионуклиди
най-рестриктивните нуклиди трябва да бъдат изброени, доколкото пространството на линията
позволява това. Групата LSA или SCO се посочва след наименованието(ята) на
радионуклида(ите). За тази цел се използват термините „LSA-II“, „LSA-III“, „SCO-I“ и „SCO-II“.

.1

.1 Съдържание:

5.2.2.1.12.2 Всеки етикет, съответстващ на приложимия образец № 7A, 7B или 7C, се допълва със следната информация:

Специални разпоредби за етикетиране на радиоактивен материал

5.2.2.1.12

трябва да носят всеки друг етикет, изискван от естеството на съдържанието.

Транспортен индекс: Номерът е определен в съответствие с 5.1.5.3.1 и 5.1.5.3.2. (Не се изисква
вписване в транспортния индекс за категория I - БЯЛО.)

5.2.2.1.12.3 Всеки етикет, съответстващ на образец № 7Е, се попълва с индекса за безопасност при критичност (CSI),
както е посочено в свидетелството за одобрение, приложим в страните, през или в които пратката се
транспортира и издава от компетентния орган, или както е посочено в 6.4.11.2 или 6.4.11.3.

.4

ДЪРЖАВЕН

5.2.2.1.11 Специални разпоредби за етикетиране на опаковките на инфекциозните вещества
△В допълнение към етикета за основна опасност (образец № 6.2), опаковките с инфекциозни вещества

△.2

поведение.

данните от теста доказва, че органичният пероксид в такава опаковка не проявява експлозивно

компетентният органът е разрешил този етикет да не се използва за конкретна опаковка, тъй като

△.1 етикет за допълнителна опасност „EXPLOSIVE“ (модел № 1) за органични пероксиди тип B, освен ако

ᇞ Етикетът клас 5.2 (образец № 5.2) се поставя върху опаковки, съдържащи органични пероксиди,
класифицирани като типове B, C, D, E или F. Този етикет предполага също, че продуктът може да бъде
запалим и следователно не се изисква етикет за допълнителна опасност „FLAMMABLE LIQUID
(ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ)“ (образец № 3). Освен това се прилагат следните етикети за допълнителна
опасност:

5.2.2.1.10 Специални разпоредби за етикетиране на органични пероксиди

освен ако компетентният орган е разрешил този етикет да не се използва за конкретна опаковка, тъй като
данните от изпитванията са доказали, че самоактивиращото се вещество в такава опаковка не проявява
експлозивно поведение.

Специални разпоредби за етикетиране на самоактивиращи се вещества
△За самоактивиращи се вещества от тип B се прилага етикет за допълнителна опасност „EXPLOSIVE“ (№ 1),

Етикетите се поставят върху повърхност с контрастен цвят.

5.2.2.1.8

5.2.2.1.9

Контейнерите за насипни товари с вместимост над 450 L и големите опаковки се етикетират от двете
противоположни страни.

5.2.2.1.7

Когато опаковката е с такава неправилна форма или малък размер, че етикетът не може да бъде
прикрепен по задоволителен начин, етикетът може да бъде прикрепен към опаковката чрез надеждно
прикрепена етикет или по друг подходящ начин.

когато се изискват етикети за основна и допълнителна опасност, те се показват един до друг.

.2 се поставя на опаковката така, че да не са покрити или закрити от части или прикрепени към опаковката
или друг етикет или маркировка; и

△.3

БРОЙ 75
С Т Р. 8 5

ВЕСТНИК

Клас 1: взривни вещества или предмети

Оранжев

Оранжев

Образец на етикета

***1

1 (черен)

*
1

1 (черен)

*
1

1 (черен)

*
1

Забележка

** Място за подкласа – да се
остави празно, ако експлозивът е
допълнителна опасност

* Място за група за съответствие
– да се остави празно, ако
експлозивът
е
допълнителна
опасност
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Оранжев

Образци на етикети

1.6: черен
Числата трябва да са с
височина около 30 mm и
дебелина около 5 mm
(за етикет с размери
100 mm × 100 mm)

1 (черен)

Етикетите трябва да отговарят на изискванията по-долу и да съответстват по отношение на цвят, символи
и общ формат на образците, показани в 5.2.2.2.2. Съответните образци, изисквани за други видове
транспорт, с незначителни изменения, които не засягат очевидното значение на етикета, също са
приемливи.

1.5: черен
Числата трябва да са с
височина около 30 mm и
дебелина около 5 mm
(за етикет с размери
100 mm × 100 mm)

Оранжев

5.2.2.2.2

1.4: черен
Числата трябва да са с
височина около 30 mm и
дебелина около 5 mm
(за етикет с размери
100 mm × 100 mm)

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

△ Забележка:

5

Експлодираща бомба: черен

История

идентифицирани върху опаковките, оцелели най-малко три месеца след потапянето им в морето. При
обмисляне на подходящи методи за етикетиране се отчита трайността на използваните опаковъчни
материали и повърхността на опаковката.

Начинът на поставяне на етикета(ите) или на поставяне на шаблона(ите) на етикета(ите) върху
опаковките, съдържащи опасни товари, е такъв, че етикетът(ите) или шаблонът(ите) да могат да бъдат

Подклас 1.6

5.2.2.2.1.7

1.6

Символите, текстът и цифрите се изписват в черно на всички етикети, с изключение на:
.1 етикетът от клас 8, където текстът (ако има такъв) и номерът на класа се изписват в бяло;
.2 етикети с изцяло зелен, червен или син фон, където те могат да бъдат показани в бяло;
.3 етикета от клас 5.2, където символът може да бъде изобразен в бяло; и
.4 етикети от клас 2.1, поставени върху бутилки и газови патрони за втечнени нефтени газове, където те
могат да бъдат показани в цвета на фона на съда, ако е осигурен подходящ контраст.

Подклас 1.5

5.2.2.2.1.6

1.5
Символ и цвят на символа

△ 5.2.2.2.1.5

Подклас 1.4:

Освен това, с изключение на подкласове 1.4, 1.5 и 1.6, етикетите за клас 1 показват в долната половина,
над номера на класа, номера на подкласа и буквата на групата за съответствие за веществото или
предмета. Етикети за подкласове 1.4, 1.5 и 1.6 показват в горната половина номера на подкласа, а в
долната половина номера на класа и буквата на групата за съответствие. За подклас 1.4, група за
съответствие S, обикновено не се изисква етикет. В случаите обаче, когато етикетът се счита за
необходим за такива стоки, той се основава на образец № 1.4.
На етикети, различни от тези за материал от клас 7, вмъкването на текст (различен от номера на класа или
подкласа) в помещението под символа се ограничава до данни, указващи естеството на опасността и
предпазните мерки, които трябва да се вземат при работа. За етикет № 9А в долната част на етикета не се
включва друг текст освен маркировката за клас.

1.4

5.2.2.2.1.4

Подклас 1.1:
1.2, 1.3

С изключение на етикетите за подкласове 1.4, 1.5 и 1.6 от клас 1, горната половина на етикета съдържа
графичния символ, а долната половина съдържа номера на класа 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8 или 9, според
случая. За образец № 9А на етикета обаче горната половина на етикета трябва да съдържа само седемте
вертикални ивици на символа, а долната половина трябва да съдържа групата батерии на символа и
номера на класа. С изключение на модел на етикет № 9А, етикетът може да включва текст като номера на
ООН или думи, описващи класа на опасност (напр. „запалим“) в съответствие с 5.2.2.2.1.5, при условие че
текстът не прикрива или не накърнява другите задължителни елементи на етикета.

1

5.2.2.2.1.3

Клас, Подклас
или Категория

Забележка: Когато диаметърът на бутилката е твърде малък, за да позволи поставянето на етикети с
намален размер върху горната част на бутилката, която не е цилиндрична, етикетите с намален размер
могат да се поставят върху цилиндричната част.

Образец на
етикет №

△ 5.2.2.2.1.2

ДЪРЖАВЕН
Част 5 – Процедури за експедиция

Ако размерът на опаковката го изисква, размерите могат да бъдат намалени пропорционално, при условие
че символите и другите елементи на етикета остават ясно видими. Размерите на бутилките трябва да
съответстват на 5.2.2.2.1.2.
Бутилките за клас 2 могат, поради формата си, ориентацията и механизмите за обезопасяване при
транспортиране, да носят етикети, представителни за тези, посочени в този раздел, които са били
намалени по размер, съгласно ISO 7225:2005, газови бутилки – предпазни етикети, за показване върху
нецилиндричната част (рамото) на такива цилиндри. Етикетите могат да се припокриват до степента,
предвидена в ISO 7225:2005; въпреки това, във всички случаи, етикетите
представляващи основната опасност и цифрите, фигуриращи върху всеки етикет, трябва да останат
напълно видими и символите разпознаваеми.

5
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△ 5.2.2.2.1.1.3

С Т Р. 8 6
БРОЙ 75

1.4
* Място за група за
съответствие

1.5
* Място за група за
съответствие

1.6
* Място за група за
съответствие

БРОЙ 75
Образец на
етикет №

2.1

2.2

ДЪРЖАВЕН
Клас, Подклас или
Категория

Клас 2.1: Запалими
газове (с изключение
на предвидените в
5.2.2.2.1.6.4)

Клас 2.2:
Незапалими,
нетоксични
газове

Символ и цвят на
символа

Пламък: черен или бял

Газов цилиндър:
черен или
бял

История

Червено

Зелено

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

Образец на етикета

2
(черно или
бяло)

2

2
(черно или
бяло)

2

Забележка

–

2

–

2

Клас 2.3:
Токсични
газове

череп и кости:
черен

Бял

Символ и цвят на
символа

История

2 (черен)

–

2

△ Клас 3: Запалими течности
Образец на
етикет №

3

Клас, Подклас или
Категория

–

Пламък: черен или бял

Червено

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

3
(черно или
бяло)

Образец на етикета

Забележка

–

Глава 5.2 – Маркиране и етикетиране на опаковките,
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2.3

3

3

5

5

Образец на
етикет №

4.1

Клас, Подклас или
Категория

Клас 4.1: Запалими
твърди вещества,
самоактивиращи
се вещества,
твърди
нечувствителни
експлозиви и
полимеризиращи
вещества

Символ и цвят на
символа

Пламък: черен

Клас 4.2:
Вещества,
склонни към
самозапалване

Пламък: черен

4.3

Клас 4.3: Вещества,
които в контакт с вода
излъчват запалими
газове

Пламък: черен или бял

549

4.2

История

Бяло със
7 вертикални
червени
ивици

Горна половина
бяло, долна
половина
червено

Син

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

Образец на етикета

4
(черен)

–

4

4
(черен)

4
(черно или
бяло)

Забележка

–

4

4

4

–

Част 5 – Процедури за експедиция

△ Клас 4: Запалими твърди вещества; вещества, които могат да се самозапалят; вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове

С Т Р. 8 8
Образец на
етикет №

5.1

5.2

ДЪРЖАВЕН
Клас, Подклас или
Категория

Клас 5.1:
Оксидиращи
вещества

Клас 5.2:
Органични
прекиси

Символ и цвят на
символа

Пламък над окръжност:
черен

История

Жълто

ВЕСТНИК
Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

БРОЙ 75

Образец на етикета

Забележка

5.1
(черен)

–
5.1

Пламък: черен или бял

Горна половина
червено, долна
половина жълто

5.2
(черен)

–
5.2

5.2

Образец на
етикет №

6.1

6.2

Клас, Подклас или
Категория

Клас 6.1:
Токсични
вещества

Клас 6.2:
Инфекциозни
вещества

Символ и цвят на
символа

череп и кости:
черен

История

Бял

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

Образец на етикета

Забележка

6
(черен)

–

6

Три полумесеца
насложени върху
кръг: черен

Бял

6
(черен)

6

Долната половина на етикета
може да носи надписите: „
INFECTIOUS SUBSTANCE
(ИНФЕКЦИОЗНО
ВЕЩЕСТВО)“ и
„В случай на повреда или
изтичане, незабавно
уведомете здравния орган“
в черен цвят.
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△ Клас 6: Токсични вещества и инфекциозни вещества

5

5

Образец на
етикет №

7A

Клас, Подклас
или Категория

Категория I

Символ и цвят на символа

Трилистник: черен

История

Бял

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

7 (черен)

Образец на етикета

РАДИОАКТИВНО
I
СЪДЪРЖАНИЕ ........................................
АКТИВНОСТ ...................................

Забележка
Текст (задължително), черен в
долната половина на етикета:
„RADIOACTIVE (РАДИОАКТИВНО)“
„CONTENTS (СЪДЪРЖАНИЕ) ...“
„ACTIVITY (АКТИВНОСТ) ...“
Думата се следва от една червена
вертикална черта: „RADIOACTIVE
(РАДИОАКТИВНО)“

7

7B

Категория II

Трилистник: черен

Горна половина
- жълта с бял
контур, долна
половина
- бяла

7 (черен)
РАДИОАКТИВЕН
II
СЪДЪРЖАНИЕ ........................................
АКТИВНОСТ ...................................
Транспортен
индекс . . . .

7

551
7C

7E

Категория III

Делящ се
материал

Трилистник: черен

–

Горна половина
- жълта с бял
контур, долна
половина
- бяла

Бял

7 (черен)

РАДИОАКТИВЕН
III
СЪДЪРЖАНИЕ ........................................
АКТИВНОСТ ...................................
Транспортен
индекс . . . .

7

7 (черен)

ДЕЛЯЩ
ИНДЕКС НА
БЕЗОПАСНОС
Т ПО
ОТНОШЕНИЕ
НА
КРИТИЧНОСТТ
А
..........

7

Текст (задължително), черен в
долната половина на етикета:
„RADIOACTIVE (РАДИОАКТИВНО)“
„CONTENTS (СЪДЪРЖАНИЕ) ...“
„ACTIVITY (АКТИВНОСТ) ...“
В черно очертано поле:
„TRANSPORT INDEX
(ТРАНСПОРТЕН ИНДЕКС)“;
две червени вертикални черти
следват думата: „RADIOACTIVE
(РАДИОАКТИВНО)“
Текст (задължително), черен в
долната половина на етикета:
„RADIOACTIVE (РАДИОАКТИВНО)“
„CONTENTS (СЪДЪРЖАНИЕ) ...“
„ACTIVITY (АКТИВНОСТ) ...“
В черно очертано поле:
„TRANSPORT INDEX
(ТРАНСПОРТЕН ИНДЕКС)“;
три червени вертикални линии
следват думата: „RADIOACTIVE
(РАДИОАКТИВНО)“

Текст (задължително): черен в
горната половина на етикета:
„FISSILE (ДЕЛЯЩ СЕ)“;
в черно очертано поле
в долната половина на етикета:
„CRITICALITY SAFETY INDEX
(ИНДЕКС ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ
КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ)“

Част 5 – Процедури за експедиция

△ Клас 7: Радиоактивен материал

Изисквания към поставянето на знаци

ВЕСТНИК

Образец на етикета

8
(бял)

Образец на етикета

9 подчертан
(черен)
–

9

9 подчертан
(черен)
–

9

553

Товарната транспортна единица или контейнерът за насипни товари, съдържащи опасни товари или
остатъци от опасни товари, трябва ясно да показват знаци, както следва:
.1 товарен контейнер, полуремарке, затворен или покрит контейнер за насипни товари или преносима
цистерна: по един от всяка страна и по един от всеки край на единицата. Преносимите цистерни с
вместимост, непревишаваща 3000 L, могат да бъдат обозначени със знак или вместо това могат да
бъдат етикетирани само от две срещуположни страни;
.2 железопътен вагон: най-малко от всяка страна;
.3 танк с повече от един подклас, съдържащ повече от едно опасно вещество или техните остатъци: по
протежение на всяка страна в съответните отделения. Ако от всички отделения се изисква да показват
едни и същи знаци, то тези знаци трябва да се изобразяват само веднъж по протежение на всяка
страна на товарната транспортна единица;
.4 гъвкав контейнер за насипни товари: в най-малко две противоположни положения; и
.5 всяка друга товарна транспортна единица: най-малко от двете страни и на гърба на единицата.

5.3.1.1.4
△ 5.3.1.1.4.1

5

Знаците се изобразяват и за онези допълнителни опасности, за които съгласно 5.2.2.1.2 се изисква етикет
за допълнителна опасност. Въпреки това, товарните транспортни единици и контейнерите за насипни
товари, съдържащи стоки от повече от един клас, не е необходимо да носят знак за допълнителна
опасност, ако опасността, представена от този знак, вече е обозначена със знак за основна опасност.

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

△ 5.3.1.1.3

Бял

Знаците се изобразяват на фон с контрастиращ цвят или имат пунктирана или плътна външна граница.

7 вертикални ивици в
горната половина: черни;
група батерии, една
счупена и излъчваща
пламък в долната
половина: черен

Фигура в долния ъгъл
(и цвят на фигурата)

За опасни товари от клас 9 табелата трябва да съответства на образец на етикет № 9, както е посочено в
5.2.2.2.2; образец на етикет № 9А не трябва да се използва за целите на поставянето на знаци.

–
Бял

5
5

7 вертикални
ивици в горната
половина: черни
История

само на товарните транспортни единици, превозващи вещества, трябва да се поставят табели,

Символ и цвят на
символа

Горна половина
бяло, долна
половина черно
с бял контур

показващи най-високата опасност и изделия от повече от един подклас от клас 1.

Течности, разливащи
се от два стъклени
съда и попадащи
върху ръка и
метал: черен

История

△.2

9A
Символ и цвят на
символа

△ 5.3.1.1.2

–

Уголемените етикети (знаци) и маркировки и означения се поставят върху външните повърхности на
товарната транспортна единица или контейнера за насипни товари, за да се предупреди, че
съдържанието на единицата или контейнера за насипни товари са опасни товари и представляват
опасност, освен ако етикетите и/или маркировките, поставени върху опаковките, са ясно видими от
външната страна на товарната транспортна единица или контейнера за насипни товари.
.2 Методите за поставяне на знаци и маркиране на товарните транспортни единици и контейнерите за
насипни товари, изисквани в 5.3.1.1.4 и 5.3.2, са такива, че тази информация да може да бъде
идентифицирана върху товарните транспортни единици и контейнерите за насипни товари, изкарали
поне три месеца потапяне в морето. При разглеждане на подходящи методи за маркиране се взема
предвид лекотата, с която повърхността на товарната транспортна единица или контейнера за
насипни товари може да бъде маркирана.
.3 Всички знаци, оранжеви панели, маркировки и означения се отстраняват от товарните транспортни
единици и контейнерите за насипни товари или се прикриват веднага щом опасните товари или
техните остатъци, които са довели до поставянето на тези табели, оранжеви панели, маркировки или
знаци, бъдат отстранени.
Знаци се поставят върху външната повърхност на товарните транспортни единици и контейнерите за
насипни товари, за да се предупреди, че съдържанието на единицата е опасен товар и представлява
опасност. знаците трябва да съответстват на основната опасност на стоките, съдържащи се в товарната
транспортна единица и контейнера за насипни товари, с изключение на:
.1 не се изискват знаци на товарните транспортни единици, превозващи каквото и да е количество
взривни вещества от подклас 1.4, група за съответствие S; и

9

Общи разпоредби

–

.1

Клас, Подклас или
Категория

5.3.1.1 Разпоредби за поставяне на знаци

Клас, Подклас или
Категория

△5.3.1.1.1

8

5.3.1 Поставяне на знаци

ДЪРЖАВЕН

Глава 5.2 – Маркиране и етикетиране на опаковките,
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на знаци и маркиране на товарни
транспортни единици и контейнери за насипни товари

Образец на
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△Клас 9: Различни опасни вещества и предмети, включително опасни за околната среда вещества
Забележка

Железопътните и пътните превозни средства, превозващи опаковки, защитни контейнери или товарни
контейнери, етикетирани с някой от етикетите, показани в 5.2.2.2.2 като образци № 7A, 7B, 7C и 7D, или
превозващи пратки при изключителна употреба, трябва да показват табелата, показана на фигурата
(образец № 7D) на всяка от:

5.3.1.1.5.2

�

5

5

5.3.2.1.2

5.3.2.1.1

5.3.2.1

5.3.2.0.2

5.3.2.0.1

всяка друга товарна транспортна единица, съдържаща опаковани опасни товари от една стока, за
която не се изисква знак, номер на ООН или маркировка за морски замърсител. Като алтернатива
може да бъде показан номерът на ООН.

опаковани опасни товари, натоварени над 4000 kg брутно тегло, на които е даден само един номер на
ООН и които са единствените опасни товари в товарната транспортна единица;

.2

твърди опасни товари в насипно състояние

.5

върху оранжев правоъгълен панел с височина не по-малка от 120 mm и широчина 300 mm, с черна
граница 10 mm, разположен непосредствено до всяка табела или маркировка за морски замърсител
(виж 5.3.2.1.3). За преносими цистерни с вместимост не повече от 3000 литра номерът на ООН може
да бъде изобразен върху оранжев правоъгълен панел с подходящо намален размер върху външната
повърхност на цистерната с букви с височина не по-малка от 25 mm. Когато не се изисква знак или
маркировка за морски замърсител, номерът на ООН се изписва непосредствено до точното
наименование на пратката.

.2
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на бял фон в областта под графичния символ и над номера на класа и буквата на групата за
съответствие по начин, който не закрива или не накърнява останалите изисквани елементи на знака
(вж. точка 5.3.2.1.3); или

.1

Номерът на ООН за стоките се изписва с черни цифри с височина не по-малка от 65 mm:

опакован радиоактивен материал с единен номер на ООН във или върху превозно средство или в
товарен контейнер, когато се изисква да бъде транспортиран при изключителна употреба;

.4

.3 неопаковани материали LSA-I или SCO-I от клас 7 във или върху превозно средство, или в товарен
контейнер, или в цистерна;

твърди вещества, течности или газове, превозвани в цистерни - товарни транспортни единици,
включително във всеки подклас на товарна транспортна единица-цистерна с няколко отделения;

.1

С изключение на стоките от клас 1, номерът на ООН се изписва, съгласно изискванията в тази глава, върху
пратки от:

Показване на номера на ООН

Правилното наименование за доставка на стоките се изписва с букви с височина не по-малка от 65 mm.
точното наименование на пратката е с контрастиращ цвят на фона. Тя може да бъде намалена до 12 mm
за преносими цистерни с вместимост не повече от 3000 L.

.3

.2 контейнери за насипни товари, съдържащи опасни товари; или

.1 товарни транспортни единици-цистерни, съдържащи опасни товари;

точното наименование на пратката на съдържанието се маркира трайно най-малко от двете страни на:

5.3.2.0 Показване на точното наименование на пратката

△5.3.2 Маркировка

ВЕСТНИК
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За клас 7 знакът трябва да има минимални общи размери от 250 mm на 250 mm (освен ако това не е
разрешено от 5.3.1.1.5.2) с черна линия, минаваща на 5 mm от вътрешната страна на ръба и успоредна
на него, и трябва да бъде в противен случай, както е показано на фигурата по-долу. Когато се използват
различни размери, относителните пропорции се запазват. Числото "7” не трябва да е по-малко от 25 mm
на височина. Фоновият цвят на горната половина на табелата трябва да бъде жълт, а долната половина бяла; цветът на трилистникът и печатния текст трябва да бъдат черни. Използването на думата
"РАДИОАКТИВЕН” в долната половина не е задължително, за да се позволи използването на този знак за
обозначаване на съответния номер на ООН за пратката.

Знакът е във формата на квадрат, поставен под ъгъл 45° (с форма на диамант). Минималните размери
трябва да бъдат 250 mm × 250 mm (до края на знака). Линията вътре в ръба трябва да бъде успоредна и
12,5 mm от външната страна на линията до ръба на знака. Символът и линията вътре в ръба трябва да
съответстват на цвета на етикета за съответния клас или подклас на опасните товари.
Символът/цифрите за клас или подклас се разполагат и оразмеряват пропорционално на предписаните в
5.2.2.2 за съответния клас или подклас на въпросните опасни товари. Знакът показва номера на класа
или подклас (а за товари от клас 1-буквата на групата за съответствие) на въпросните опасни товари по
начина, предписан в 5.2.2.2 за съответния етикет, с цифри с височина не по-малка от 25 mm. Когато
размерите не са посочени, всички характеристики трябва да бъдат приблизително пропорционални на
показаните.

250 mm

Минимален
размер

Знак (с изключение на клас 7)

250 mm

Минимален
размер

12,5
mm

С изключение на предвиденото в 5.3.1.2.2 за знак клас 7 и в 5.3.2.3.2 за маркировката за морски
замърсители, знакът се конфигурира, както е показано на фигурата по-долу.

(№ 7D)

Знак за радиоактивен материал от клас 7

7

М
„RADIOACTIVE
(РАДИОАКТИВНО)“ и
н
и
Минимален размер
м
250 mm
а250 mm
л
е
н

10 mm
минимум

5 mm

Символ (трилистник): черен.
Фон: горна половина жълта с бяла рамка, долна половина бяла.
Долната половина трябва да показва думата „RADIOACTIVE“ или, когато е необходимо
(виж 5.3.2.1), съответния номер на ООН и цифрата "7" в долния ъгъл.

Част 5 - Процедури за експедиция

ДЪРЖАВЕН

5.3.1.2.2

5.3.1.2.1

5.3.1.2 Спецификации за знаци

В случай на превозно средство без страни, знаците могат да бъдат поставени директно върху товарната
единица, при условие че са лесно видими; в случай на физически големи цистерни или товарни
контейнери знаците върху цистерните или товарните контейнери са достатъчни. В случай на превозни
средства, които не разполагат с достатъчна площ, за да позволят закрепването на по-големи знаци,
размерите на табелата, както е описано на фигурата, могат да бъдат намалени до 100 mm. Всички знаци,
които не се отнасят до съдържанието, се отстраняват.

.2 двете външни странични стени и външната задна стена в случай на пътно превозно средство.

.1 двете външни странични стени, по отношение на релсовото превозно средство;

Големите товарни контейнери, превозващи пратки, различни от освободените, и цистерните, носят
четири знака, които съответстват на образец № 7D, даден на фигурата. Знаците се поставят вертикално
върху всяка странична стена и всяка крайна стена на големия товарен контейнер или резервоар. Всички
знаци, които не се отнасят до съдържанието, се отстраняват. Вместо да се използват както етикети, така
и знаци, като алтернатива се допуска използването само на уголемени етикети, както е показано в
образци на етикети № 7A, 7B и 7C, с изключение на минималния размер, показан на фигурата в точка
5.3.1.2.2.

Специални разпоредби за клас 7

5.3.1.1.5.1

5.3.1.1.5

С Т Р. 9 0
БРОЙ 75

*

**
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Товарните транспортни единици, съдържащи опасни товари, опаковани в ограничени количества, се
обозначават със знак и маркировка съгласно 3.4.5.5.

Ограничени количества

Маркировката за морски замърсители за товарни транспортни единици и контейнери за насипни товари
трябва да съответства на описаното в 5.2.1.6.3, с изключение на това, че минималните размери трябва да
бъдат 250 mm × 250 mm. За преносими цистерни с вместимост не повече от 3000 L размерите могат да
бъдат намалени до 100 mm × 100 mm.

△ 5.3.2.3.2

5

5
5

Освен ако не е предвидено друго, изпращачът, който предлага опасни товари за превоз, предоставя на
превозвача информацията, приложима за тези опасни товари, включително всякаква допълнителна

5.4.1.1.1

5.4.1.2.4

557

Информацията в документа за превоз на опасни товари трябва да бъде лесна за идентифициране, четлива
и трайна.

Документът за превоз на опасни товари може да се състои от повече от една страница, при условие че
страниците са последователно номерирани.

5.4.1.2.3 Страница-продължение

Ако опасните и неопасните товари са изброени в един документ, опасните товари се изброяват първи или
се подчертават по друг начин.

Документът за превоз на опасни товари може да бъде във всякаква форма, при условие че съдържа
цялата информация, изисквана от разпоредбите на този Кодекс.
5.4.1.2.2

Форма на транспортния документ
5.4.1.2.1

Когато информацията за превоза на опасни товари се предоставя на превозвача чрез EDP или EDI
методи, изпращачът е в състояние незабавно да представи информацията на хартиен носител с
информацията в последователността, изисквана от тази глава.

5.4.1.2

5.4.1.1.2

Общи разпоредби

5.4.1.1

информация и документация, както е посочено в този Кодекс. Тази информация може да бъде
предоставена в документ за превоз на опасни товари или, със съгласието на превозвача, чрез EDP или
EDI методи.

Информация за превоза на опасни товари

5.4.1

.3 повтаря вече предоставена информация.

.2 противоречат на информацията за безопасност, изисквана от тази глава или от компетентния орган; или

.1 отклонява вниманието от информацията за безопасността, изисквана от тази глава или от компетентния
орган;

В допълнение към разпоредбите на тази глава може да бъде включена и друга допълнителна
информация. Въпреки това, тази информация не може да:

В допълнение към разпоредбите на тази глава компетентният орган може да изиска друга информацията.

ВЕСТНИК

5.3.2.4

С изключение на предвиденото в 2.10.2.7, товарните транспортни единици или контейнерите за насипни
товари, съдържащи морски замърсители, трябва ясно да показват маркировката за морски замърсители на
местата, посочени в 5.3.1.1.4.1.

Маркировка за морски замърсители

В допълнение към маркировката за повишената температура, максималната температура на веществото,
която се очаква да бъде достигната по време на транспортирането, трябва да бъде трайно маркирана от
двете страни на преносимите цистерни или изолационен кожух, непосредствено до маркировката за
повишена температура, с букви с височина най-малко 100 mm.

△ 5.3.2.3.1

5.3.2.3

5.3.2.2.2

Маркировката е равностранен триъгълник. Цветът на етикета е червен. Минималният размер на страните
е 250 mm, с изключение на преносимите цистерни с вместимост не повече от 3000 L, където страните
могат да бъдат намалени до 100 mm. Когато размерите не са посочени, всички характеристики трябва да
бъдат приблизително пропорционални на показаните.

Маркировка за транспортиране при повишаваща се температура

Минимален размер
250 mm

Минимален
размер
250
mm

Бележка 5

Бележка 4

Забележка 3 Едно от основните изисквания по отношение на документа за превоз на опасни товари е да предава
основната информация, свързана с опасностите на товарите. Поради това е необходимо да се включи
определена основна информация в документа за пратка с опасни товари, освен ако в този Кодекс не е
предвидено или не се изисква друго.

Забележка 2 Когато за превоз се предлагат опасни товари, трябва да се изготвят документи, подобни на изискваните за
други категории товари. Формата на тези документи, данните, които трябва да бъдат вписани в тях, и
задълженията, които произтичат от тях, могат да бъдат определени от международни конвенции,
приложими за някои видове транспорт, и от националното законодателство.

Забележка 1 Разпоредбите на този Кодекс не изключват използването на техники за електронната обработка на данни
(EDP) или електронен обмен на данни (EDI) като алтернатива на документацията на хартиен носител.
Всички препратки към „документ за превоз на опасни товари“ в тази глава включват също предоставяне на
необходимата информация чрез използване на техники за предаване на EDP и EDI.

Документация

Глава 5.4

ДЪРЖАВЕН

250 mm

Минимален
размер

Товарните транспортни единици, съдържащи вещество, което се транспортира или предлага за
транспортиране в течно състояние при температура равна или по-висока от 100°C или в твърдо състояние
при температура равна или по-висока от 240°C, носят от всяка страна и от всеки край знака, показан на
фигурата по-долу.

*

или

**

Маркировка за веществото с повишаваща се температура

* местоположение на класа или подкласа
** местоположение на номера на ООН

или

или

5.3.2.2.1

**
*

или

**
*

Примери за показване на номера на ООН

5.3.2.2

5.3.2.1.3

БРОЙ 75
С Т Р. 9 1

Вещества с повишена температура: Ако точното наименование на вещество, което се транспортира
или предлага за транспортиране в течно състояние при температура равна или по-висока от 100°C,
или в твърдо състояние при температура равна или по-висока от 240°C, не води до повишено
температурно състояние (например, като се използва терминът „РАЗТОПЕН“ или „ПОВИШЕНА
ТЕМПЕРАТУРА“ като част от точното наименование на пратката), думата „ГОРЕЩ“ непосредствено
предхожда точното наименование на пратката.

*

5
5

Общо количество опасни товари

Когато се предлага пратка в съответствие с 3.4.4.1.2, в транспортния документ се включва следната
декларация: “Транспорт в съответствие с 3.4.4.1.2 от Кодекса IMDG ".

5.4.1.5.2.2

△ 5.4.1.5.5.1

△ 5.4.1.5.5

5.4.1.5.4

Аварийна температура: … °C”.
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„Контролна температура: …° C
Аварийна температура: … °C”.
Когато за определени самоактивиращи се вещества и полимеризиращи вещества от клас 4.1 и органични
пероксиди от клас 5.2 компетентният орган е разрешил етикет за допълнителна опасност „ЕКСПЛОЗИВ“
(образец № 1) да бъде освободен за конкретната опаковка, се включва декларация в този смисъл.

За самоактивиращи се вещества, органични пероксиди и полимеризиращи вещества, които изискват
температурен контрол по време на транспортиране, контролните и аварийните температури (вж. 7.3.7.2) се
посочват в превозния документ за опасни товари, както следва:

Самоактивиращи се вещества, полимеризиращи вещества и органични пероксиди

„Контролна температура: …° C

Ако думата „СТАБИЛИЗИРАН“ е част от точното наименование на пратката (виж също 3.1.2.6), когато
стабилизирането се извършва чрез температурен контрол, контролът и аварийните температури (виж
7.3.7.2) се посочват в транспортния документ, както следва:

Вещества, стабилизирани чрез температурен контрол

спасителни съдове под налягане, се включват думите „СПАСИТЕЛНИ ОПАКОВКИ“ или „СПАСИТЕЛЕН
СЪД ПОД НАЛЯГАНЕ“.

△ За опасни товари, превозвани в спасителни опаковки, включително големи спасителни опаковки или

△ 5.4.1.5.3 Спасителни опаковки, включително големи спасителни опаковки и спасителни съдове под налягане

Ограничени количества
Когато опасните товари се превозват в съответствие с изключенията за опасни товари, опаковани в
ограничени количества, предвидени в колона 7а от списъка на опасните товари и глава 3.4, се включват
думите „ограничено количество (limited quantity)“ или „LTD QTY“.

5.4.1.5.2.1

Забележка: Не се изисква да се посочват броят, видът и капацитетът на всяка вътрешна опаковка във
външната опаковка на комбинирана опаковка.

С изключение на празните непочистени опаковки, се включва общото количество опасни товари,
обхванати от описанието (по обем или маса, според случая) на всеки артикул опасни товари, носещ
различно точно наименование на пратката, номер на ООН или опаковъчна група. За опасни товари от клас
1 количеството е нетната експлозивна маса. За опасни товари, превозвани в спасителни опаковки, се дава
приблизителна оценка на количеството опасни товари. Посочват се също броят и видът (напр. варел, каса
и т.н.) на опаковките. Кодовете на опаковките на ООН могат да се използват само за допълване на
описанието на вида опаковка (например една клетка (4G)). Съкращенията могат да се използват за
определяне на мерната единица за общото количество.

5.4.1.5.2

5.4.1.5.1

В допълнение към описанието на опасните товари, след описанието на опасните товари в документа за
превоз на опасни товари се включва следната информация.

Информация, изисквана в допълнение към описанието на опасните товари

UN 2761, Органохлорен пестицид, твърд, токсичен, (Олдрин 19%), клас 6.1, PG III, МОРСКИ
ЗАМЪРСИТЕЛ

UN 1098, АЛИЛОВ АЛКОХОЛ 6.1 (3) I (21°C c.c.)
UN 1098, АЛИЛОВ АЛКОХОЛ, клас 6.1, (клас 3), PG I, (21°C c.c.)
UN 1092, Акролеин, стабилизиран, клас 6.1 (3), PG I, (-24°C c.c.), МОРСКИ ЗАМЪРСИТЕЛ/ОПАСЕН ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА

Примери за описания на опасни товари:

Морски замърсители: С изключение на предвиденото в 2.10.2.7, ако превозваните стоки са морски
замърсители, стоките се идентифицират като „МОРСКИ ЗАМЪРСИТЕЛ“, а за общи или „неопределени
по друг начин“ (НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ) записи точното наименование на пратката се допълва с
признатото химично наименование на морския замърсител (виж 3.1.2.9). Терминът „МОРСКИ
ЗАМЪРСИТЕЛ“ може да бъде допълнен с термина „ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА“.
Пламна температура: Ако подлежащите на транспортиране опасни товари имат пламна температура
60°C или по-ниска (в °C закрит тигел (C.c.)) трябва да се посочи минималната температура на
възпламеняване. Поради наличието на примеси, пламната температура може да бъде по-ниска или
по-висока от референтната температура, посочена в списъка на опасните товари за веществото. За
органични прекиси от клас 5.2, които също са запалими, не е необходимо да се обявява пламната
температура.

ВЕСТНИК
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За стандартизираните образци вж. също съответните препоръки на Центъра на ИКЕ на ООН за улесняване на търговията и
електронна търговия (ООН/CEFACT), и по-специално Препоръка № 1 (Ключ на ООН за оформлението на търговските
документи) (ECE/TRADE/137, издание 81.3), Ключ на ООН за оформлението на търговските документи – Насоки за заявленията
(ECE/TRADE/270, издание 2002 г.), Ревизирана Препоръка № 11 (Документални аспекти на международния превоз на опасни
товари) (ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/8) и Препоръка № 22 (Ключ за оформлението на стандартните инструкции за превоз)
(ECE/TRADE/168, издание 1989 г.). Вижте също Резюмето на препоръките на ООН/CEFACT за улесняване на търговията
(ECE/TRADE/346, издание 2006 г.) и Справочника на ООН за елементите на търговските данни (UNTDED) (ECE/TRADE/362,
издание 2005 г.).

.4

Точното наименование на пратката (виж 3.1.2) в описанието на опасните товари се допълва, както следва:
.1 Технически наименования на „неупоменати другаде“ и други общи описания: точните наименования
на пратката, за които е определена специална разпоредба 274 или 318 в колона 6 от списъка на
опасните товари, се допълват с наименованията на техните технически или химически групи, както е
описано в 3.1.2.8.
.2 Празни непочистени опаковки, контейнери за насипни товари и цистерни: Празните средства за
задържане (включително опаковки, контейнери за насипни товари, преносими цистерни, автоцистерни
и железопътни вагони цистерни), които съдържат остатъци от опасни товари от класове, различни от
клас 7, се описват като такива, например чрез поставяне на думите „ПРАЗНИ, НЕПОЧИСТЕНИ“ или
„ОСТАТЪЦИ, ПОСЛЕДНО СЪДЪРЖАЩИ СЕ“ преди или след описанието на опасните товари,
посочено в 5.4.1.4.1.1-.5.
.3 Отпадъци: За опасни отпадъци (различни от радиоактивни отпадъци), които се транспортират за
обезвреждане или за преработка за обезвреждане, точното наименование на пратката се предхожда
от думата „ОТПАДЪЦИ“, освен ако това вече е част от точното наименование на пратката.

Информация, която допълва точното наименование на пратката в описанието на опасните товари

Петте елемента на описанието на опасните товари, посочени в 5.4.1.4.1, се показват в реда, посочен погоре (т.е. .1, .2, .3, .4 и .5), без да се смесва информация, с изключение на предвиденото в този Кодекс.
Освен ако този Кодекс не позволява или не изисква това, допълнителна информация се поставя след
описанието на опасните товари.

Последователност на описанието на опасните товари

5.4.1.5

5.4.1.4.4

.6

.5

ДЪРЖАВЕН

5.4.1.4.3

5.4.1.4.2

Описание на опасните товари

5.4.1.4.1

Документът за превоз на опасни товари съдържа следната информация за всяко опасно вещество,
материал или предмет, предлагани за превоз:
.1 номерът на ООН, предшестван от буквите „UN“;
.2 точното наименование на пратката, както е определено съгласно 3.1.2, включително техническото
наименование, приложено в скоби, според случая (виж 3.1.2.8);
.3 основният клас на опасност или, когато е определен, подклас на стоките, включително, за клас 1,
буквата на групата за съответствие. Думите „клас“ или „подклас“ могат да бъдат включени преди
номера на класа или ли подкласа на основната опасност;
△.4
клас(ове) на допълнителна опасност или номер(а) на подклас(а), съответстващ(и) на
задължителния(те) етикет(и) за допълнителна опасност, които се прилагат, когато е определено,
вписват се, като се следва основният клас или подклас на опасност и се поставят в скоби. Думите
„клас“ или „подклас“ могат да бъдат включени преди номера на класа на допълнителна опасност
или подклас;
.5 когато е определена, опаковъчната група за веществото или изделието, която може да бъде
предшествана от „PG“ (напр. „PG II“).

Информация, която се изисква в документа за превоз на опасни товари

Името и адресът на изпращача и получателя на опасните товари се вписват в документа за превоз на
опасни товари. Вписва се датата, на която документът за превоз на опасни товари или електронно копие
от него е изготвено или дадено на първоначалния превозвач.

Изпращач, получател и дата

Формулярът, показан на фигура 5.4.5, е пример за документ за превоз на опасни товари.*

Пример за документ за превоз на опасни товари

5.4.1.4

5.4.1.3

5.4.1.2.5

С Т Р. 9 2
БРОЙ 75

Радиоактивен материал

максималната активност на радиоактивното съдържание по време на транспортиране, изразена в
единици бекерели (Bq) с подходящ символ за префикс SI (виж 1.2.2.1). За делящ се материал
вместо активност може да се използва масата на делящия се материал (или масата на всеки делящ
се нуклид за смеси, когато е целесъобразно) в грамове (g), или подходящи кратни на тях;

категорията на опаковката, т.е. I - БЯЛА, II – ЖЪЛТА, III - ЖЪЛТА;

транспортния индекс (категории II – ЖЪЛТО и III - само ЖЪЛТО);

за делящ се материал:

.3

.4

.5

.6

когато се изисква пратката да бъде изпратена с изключителна употреба, обозначението „ПРАТКА С
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА УПОТРЕБА“; и

.3 аварийни мерки, подходящи за пратката.
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Във всички случаи на международен превоз на пакети, за които се изисква одобрение от компетентния
орган на проекта или пратката, за които се прилагат различни типове одобрения в различните страни,
засегнати от пратката, номерът на ООН и точното наименование на пратката, изисквани в 5.4.1.4.1, са в
съответствие със свидетелството на страната на произход на дизайна.

5
5

За вещества, смеси, разтвори или препарати, класифицирани в „НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ“
позиции, които не са включени в групите сортиране, изброени в 3.1.4.4, но принадлежат по
мнение на изпращача към една от тези групи (вж. 3.1.4.2), подходящото наименование на
групата на сортиране, предшествано от израза „група на сортиране по Кодекс IMDG“ се
включват в транспортния документ след описанието на опасните товари. Например:
„UN 1760 КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, НЕУПОМЕНАТА ДРУГАДЕ
(Фосфорна киселина, оцетна киселина) 8 III Група на сортиране 1 - Киселини по Кодекс IMDG“.

За превоз в съответствие с 4.1.2.2.2.2, 6.7.2.19.6.2, 6.7.3.15.6.2 или 6.7.4.14.6.2 в транспортния
документ се включва декларация за това, както следва: „Транспорт в съответствие с 4.1.2.2.2.2“,
„Транспорт в съответствие с 6.7.2.19.6.2“, „Транспорт в съответствие с 6.7.3.15.6.2“ или
„Транспорт в съответствие с 6.7.4.14.6.2“ според случая.

Транспортиране на IBC или преносими цистерни след датата на изтичане на последното
периодично изпитване или проверка

За контейнери за насипни товари, различни от товарни контейнери, в транспортния документ се
включва следната декларация (вж. 6.9.4.6):
„Контейнер за насипни товари BK(x), одобрен от компетентния орган на …“
Забележка: „(x)“ се заменя с „1“ или „2“, в зависимост от случая.

Превоз на твърди опасни товари в контейнери за насипни товари

Когато киселинни и алкални вещества от клас 8 се транспортират в една и съща товарна
транспортна единица, независимо дали в една и съща опаковка или не, в съответствие с
7.2.6.4, в транспортния документ се включва следната декларация: „Транспорт в съответствие с
7.2.6.4 от Кодекса IMDG“.
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* Отличителен знак на държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета в
международното пътно движение, например в съответствие с Женевската конвенция за движението по пътищата от 1949
г. или Виенската конвенция за движението по пътищата от 1968 г.

5.4.1.5.13

5.4.1.5.12

5.4.1.5.11.3

5.4.1.5.11.2 Когато веществата се товарят заедно в товарна транспортна единица в съответствие с 7.2.6.3, в
транспортния документ се включва следната декларация: „Транспорт в съответствие с 7.2.6.3
от Кодекса IMDG“.

5.4.1.5.11.1

5.4.1.5.11 Специални разпоредби относно сортирането

Когато се транспортират вискозни вещества в съответствие с точка 2.3.2.5, в транспортния
документ се включва следната декларация: „Транспорт в съответствие с 2.3.2.5 от Кодекса IMDG“.

5.4.1.5.10 Вискозни вещества

ВЕСТНИК

5.4.1.5.7.3

допълнителни изисквания за товарене, складиране, транспортиране, обработка и разтоварване на
пратката, товарната единица или товарния контейнер, включително всякакви специални разпоредби
за складиране за безопасно разсейване на топлина (вж. 7.1.4.5.2), или декларация, че такива
изисквания не са необходими;

.2 ограничения на вида транспорт или транспортно средство и всички необходими инструкции за маршрута;

.1

5.4.1.5.7.2 Транспортният документ включва декларация за действията, ако има такива, които превозвачът трябва да
предприеме. Декларацията е на езиците, които превозвачът или съответните органи считат за
необходими, и включва най-малко следните точки:

.10 за LSA-II, LSA-III, SCO-I и SCO-II, общата дейност на пратката като кратна на A2. За радиоактивен
материал, за който стойността А2 е неограничена, кратното на А2 е нула.

.9

.8 за пратки от повече от една опаковка - информацията, съдържаща се в 5.4.1.4.1.1-.3, и 5.4.1.5.7.1.1 до
.7 се дава за всяка опаковка. За опаковките в товарна единица, товарен контейнер или транспортно
средство се включва подробно изложение на съдържанието на всяка опаковка в товарната единица,
товарния контейнер или транспортното средство и, когато е уместно, на всяка товарна единица, товарен
контейнер или транспортно средство. Ако опаковките трябва да бъдат извадени от товарната единица,
товарния контейнер или транспортното средство в точка на междинно разтоварване, се предоставят
подходящи транспортни документи;

идентификационната маркировка за всеки сертификат за одобрение на компетентен орган
(специален формуляр радиоактивен материал, слабо диспергиращ се радиоактивен материал,
делящ се материал, освободен съгласно 2.7.2.3.5.6, специален режим, дизайн на опаковката или
пратката), приложим за пратката;

.4 индекса за безопасност при критични ситуации, където е приложимо.

.3 съдържаща се в опаковка, за която се прилага една от точка 6.4.11.2, букви (a) до (c) или точка
6.4.11.3, позоваване на този параграф;

.2 транспортирани съгласно 2.7.2.3.5.1 до 2.7.2.3.5.5, общата маса на делящите се нуклиди;

Следната информация се включва за всяка пратка от стоки клас 1, според случая:
△ .1 Включени са текстове за „ВЕЩЕСТВА, ЕКСПЛОЗИВИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ“,
„ИЗДЕЛИЯ, ЕКСПЛОЗИВИ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ“, и „КОМПОНЕНТИ, ЕКСПЛОЗИВИ С
ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЗАДЕЙСТВАНЕ, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ“. Когато не съществува
конкретен запис, компетентният орган на страната на произход използва записът, подходящ
за отдела за опасност и групата за съответствие. Транспортният документ съдържа: „Превоз
съгласно този запис, одобрен от компетентния орган на …“, последван от отличителния знак
на държавата, използван за превозни средства в международния автомобилен трафик* на
държавата на компетентния орган.
△ .2 Превозът на взривни вещества, за които минималното съдържание на вода или
флегматизатор е определено в индивидуалния запис, е забранено, когато съдържа по-малко
вода или флегматизатор от определения минимум. Такива вещества се транспортират само
със специално разрешение, издадено от компетентния орган на страната на произход.
Транспортният документ съдържа обозначението „Транспорт съгласно този запис, одобрен
от компетентния орган на …“, последвано от отличителния знак на държавата, използван за
превозни средства в международния автомобилен трафик* на държавата на компетентния
орган.
△ .3 Когато взривните вещества или предмети са опаковани „както са одобрени от компетентния
орган“, транспортният документ съдържа обозначението „Пратка, одобрена от компетентния
орган на …“, последван от отличителния знак на държавата, използван за превозни средства
в международния автомобилен трафик* на държавата на компетентния орган.
.4 Съществуват някои опасности, които не са посочени от отдела за опасност и групата за
съответствие на дадено вещество. Товародателят трябва да посочи всички такива опасности
в документацията за опасните товари.

Експлозиви

5.4.1.5.9

Ако капацитетът на аерозола е над 1000 mL, това се декларира в транспортния документ.

Аерозоли

5.4.1.5.8

5.4.1.5.7.4 Не е задължително пратката да се придружава от свидетелства на компетентния орган. Изпращачът ги
предоставя на превозвача(превозвачите) преди товарене и разтоварване.

ДЪРЖАВЕН

.7

описание на физическата и химическата форма на материала или отбелязване, че материалът е
радиоактивен материал със специална форма или радиоактивен материал с ниска степен на
диспергиране. Общото химическо описание е приемливо за химическата форма;

.2

.1 изпратени съгласно едно изключение от 2.7.2.3.5.1 до 2.7.2.3.5.6, позоваване на този параграф;

наименованието или символа на всеки радионуклид или, за смеси от радионуклиди, подходящо
общо описание или списък на нуклиди, обект на най-рестриктивните условия;

.1

5.4.1.5.7.1 За всяка пратка материал от клас 7, според случая, се включва следната информация в дадения ред:

5.4.1.5.7

В документа се посочва пълният адрес на получателя заедно с името на отговорното лице и неговия
телефонен номер.

Инфекциозни вещества

Когато се транспортира проба от органичен пероксид (виж 2.5.3.2.5.1) или самоактивиращо се вещество
(виж 2.4.2.3.2.4.2), в документа за превоз на опасни товари се включва декларация за това.

5.4.1.5.5.3

5.4.1.5.6

Когато органични пероксиди и самоактивиращи се вещества се транспортират при условия, при които се
изисква одобрение (за органични пероксиди вж. 2.5.3.2.5, 4.1.7.2.2, 4.2.1.13.1 и 4.2.1.13.3; за
самоактивиращи се вещества вж. 2.4.2.3.2.4 и 4.1.7.2.2), в документа за превоз на опасни товари се
включва декларация за това. Копие от одобрението за класификация и условията на транспортиране на
невключени в списъка органични пероксиди и самоактивиращи се вещества се прилага към документа за
превоз на опасни товари.

5.4.1.5.5.2

БРОЙ 75
С Т Р. 9 3

USA EX20091234.

–

Документът за превоз на опасни товари включва свидетелство или декларация, че пратката е
приемлива за превоз и че товарите са правилно опаковани, маркирани и етикетирани и в добро
състояние за превоз в съответствие с приложимите разпоредби. Текстът за това освидетелстване е:
△ „С настоящото декларирам, че съдържанието на тази пратка е напълно и точно описано погоре/по-долу†с точното наименование на пратката и са класифицирани, опаковани, маркирани и
етикетирани/обозначени със знаци, и са във всяко отношение в добро състояние за превоз в
съответствие с приложимите международни и национални правителствени разпоредби.“

5.4.1.6.1

Когато информацията за превоза на опасни товари се предава на превозвача по метода EDP или EDI и
впоследствие опасните товари се прехвърлят на превозвач, който изисква документ за превоз на опасни
товари на хартиен носител, превозвачът гарантира, че на хартиения документ се посочва „Оригиналът е
получен по електронен път“, а името на подписалия се изписва с главни букви.

5.4.1.6.3

Контейнерът/превозното средство е бил/о чист/о, сух/о и видимо годен/годно за получаване на товарите;

Опаковките, които трябва да бъдат отделени в съответствие с приложимите изисквания за сортиране,
не са опаковани заедно върху или в контейнера/превозното средство (освен ако не са одобрени от
съответния компетентен орган в съответствие с 7.3.4.1);

Всички опаковки са външно проверени за повреди и са натоварени само здрави опаковки;

.1

.2

.3

Когато опасни товари са опаковани или натоварени в контейнер‡ или превозно средство, лицата,
отговорни за опаковането на контейнера или превозното средство, трябва да представят „свидетелство за
опаковка на контейнер/превозно средство“, в който се посочва(т) идентификационният(те) номер(а) на
контейнера/превозното средство и се удостоверява, че операцията е извършена в съответствие със
следните условия:

5

5

За всяка пратка опасни товари, натоварена в контейнера/превозното средство, е получен документ за
превоз на опасни товари, както е посочено в 5.4.1.

.8

.9

Документация, необходима на борда на кораба

5.4.3
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Кодекс CTU.
△ † Вж. измененията в приложението към Конвенцията за улесняване на международното морско движение от 1965 г.
(Резолюция FAL.12(40), приета на 8 април 2016 г.).

* Вж.

.2 предоставяне на отделен документ, като например информационен лист за безопасност; или

.1 подходящи текстове в специалния списък, манифеста или декларацията за опасни товари; или

За пратки с опасни товари незабавно се предоставя подходяща информация по всяко време за
използване при реагиране при извънредни ситуации - произшествия и инциденти, включващи опасни
товари в транспорта. Информацията се предоставя извън опаковките, съдържащи опасните товари, и е
леснодостъпна в случай на инцидент. Методите за съответствие включват:

Информация за реагиране при извънредни ситуации

Копие от документите съгласно 5.4.3.1 и, ако е приложимо, 5.4.3.2 се предоставя преди отпътуване на
лицето или организацията, определени от държавния пристанищен орган.

5.4.3.3

△ 5.4.3.4
△ 5.4.3.4.1

Всеки кораб, превозващ освободени опаковки от клас 7, има специален списък, манифест или план за
складиране, в който са посочени тези освободени пакети и тяхното местоположение. Този специален
списък или манифест се основава на документите, изброени в 5.1.5.4.2.1.

5.4.3.2

Всеки кораб, превозващ опасни товари и морски замърсители, има специален списък, манифест † или план за
складиране, в съответствие с правило VII/4.2 от SOLAS, ведно с измененията, и с правило 4.2 от
приложение III към MARPOL, опасните товари (с изключение на опасните товари в освободени опаковки от
клас 7) и морските замърсители и тяхното местоположение. Този специален списък или манифест се
основава на документацията и освидетелстване, изисквано в този Кодекс. В допълнение към
информацията, посочена в 5.4.1.4, 5.4.1.5, а за ООН 3359 - в 5.5.2.4.1.1 - мястото на складиране и общото
количество опасни товари и морски замърсители. Вместо такъв специален списък или манифест може да
се използва подробен план за складиране, който идентифицира по класове и определя местоположението
на всички опасни товари и морски замърсители.

Когато свидетелство за опаковка на контейнер/превозно средство се предава на превозвача по метода
EDP или EDI и в последствие опасните товари се предават на превозвача, който изисква наличието на
свидетелство за опаковка на контейнер/превозно средство, превозвачът гарантира, че на хартиения
документ се посочва „Оригиналът е получен по електронен път“, а името на подписалия се изписва с
главни букви.

5.4.2.4

△ 5.4.3.1

Ако свидетелството за опаковка на контейнер/превозно средство се предава на превозвача по метода
EDP или EDI, подписът(ите) може (могат) да бъде(ат) електронен(ни) и може (могат) да се замени(ят) с
изписване с главни букви на името(имената) на лицето(ата), което(които) има(т) право да подписва(т).

Информацията, която се изисква в документа за превоз на опасни товари и свидетелство за опаковка на
контейнер/превозно средство може да бъде включена в един документ; в противен случай тези документи
се прикрепят един към друг. Ако информацията е включена в един документ, то той включва подписана
декларация като „Декларира се, че опаковането на стоките в контейнера/превозното средство е извършено
в съответствие с приложимите разпоредби“. Тази декларация се датира, като лицето, което подписва
декларацията, се посочва в документа. Факсимилните подписи се допускат, когато приложимите законови
и подзаконови актове признават правната им валидност.

ВЕСТНИК
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ᇞ * Отличителен знак на държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета в международното
пътно движение, например в съответствие с Женевската конвенция за движението по пътищата от 1949 г. или Виенската
конвенция за движението по пътищата от 1968 г.
ᇞ † Според случая.
ᇞ ‡ Вж. определението за "товарен контейнер” в 1.2.1.

△ 5.4.2.1

5.4.2 Свидетелство за опаковките в контейнера/превозното средство

Ако документацията за опасните товари се предава на превозвача по метода EDP или EDI, подписът(ите)
може (могат) да бъде(ат) електронен(ни) и може (могат) да се замени(ят) с изписване с главни букви на
името(имената) на лицето(ата), което(които) има(т) право да подписва(т).

5.4.1.6.2

Когато вещества, представляващи риск от задушаване, се използват за охлаждане или климатизиране
(като сух лед (ООН 1845) или азот, охладена течност (ООН 1977) или аргон, охладена течност (ООН
1951), контейнерът/превозното средство е външно маркиран (о) в съответствие с 5.5.3.6; и

.7

5.4.2.3

5.4.2.2

Контейнерът/превозното средство и опаковките са правилно маркирани, етикетирани и обозначени със
знаци, според случая;

.6

Забележка: За преносими цистерни не се изисква свидетелство за опаковка на контейнер/превозно
средство.

Натоварените в насипно състояние стоки са равномерно разпределени в контейнера/превозното
средство;
За пратки, включващи стоки от клас 1, различни от подклас 1.4, контейнерът/превозното средство
подлежи на структурно обслужване в съответствие с 7.1.2;

.5

Варелите са поставени в изправено положение, освен ако компетентният орган не разреши друго, и
всички стоки са правилно натоварени и, когато е необходимо, подходящо закрепени с обезопасителни
материали, които отговарят на вида (видовете) транспорт за предвиденото пътуване;

.4

ДЪРЖАВЕН

Освидетелстването се подписва от изпращача. Факсимилните подписи се допускат, когато приложимите
законови и подзаконови актове признават правната им валидност.

Освидетелстване

5.4.1.6

За превоз на ООН № 3528, 3529 и 3530 транспортният документ съдържа следната допълнителна
декларация „Транспорт в съответствие със специална разпоредба 363“.

5.4.1.5.17 Транспорт на ООН № 3528, 3529 и 3530

При транспорт в съответствие с 2.0.0.2 в транспортния документ се включва декларация за това, както
следва: „Класифицирано в съответствие с 2.0.0.2“.

5.4.1.5.16 Класификация при наличие на нови данни (вж. 2.0.0.2)

D/BAM1234

–

отличителния знак, използван за превозни средства в международното пътно движение ,* идентификация
на компетентния орган и уникален сериен номер. Примери за такива референтна класификация са:
–
GB/HSE123456

△Референтната(ите) класификация(и) се състои(ят) от държавата на компетентния орган, обозначено(и) с

Когато се транспортират фойерверки с номера по ООН 0333, 0334, 0335, 0336 и 0337, документът за
превоз на опасни товари включва справка(и) за класификация, издадена(и) от компетентния орган.

5.4.1.5.15 Препратка към класификацията на фойерверките

5.4.1.5.14.1 Когато опасните товари се превозват в съответствие с изключенията за опасни товари, опаковани в
изключени количества, предвидени в колона 7b от списъка на опасните товари и глава 3.5, се включват
думите „опасни товари в изключени количества“.

5.4.1.5.14 Опасни товари в изключени количества

С Т Р. 9 4
БРОЙ 75

5.4.5

△ 5.4.5.1

за нови самоактивиращи се вещества и органични пероксиди или нова формулировка на
понастоящем определените самоактивиращи се вещества и органични пероксиди - декларация от
компетентния орган на страната на произход за одобрената класификация и условия за
транспортиране.

.3

5

5

�

18 Тара маса
(kg)

19 Общо бруто тегло
(включително тара) (kg)

ПОДПИС НА ШОФЬОРА

средство. Подпис и

на превозното

Подпис на декларатора

Място и дата

Име/статут на декларатора

22 Име на компанията (НА ТОВАРОДАТЕЛЯ,
КОЙТО ИЗГОТВЯ ТАЗИ БЕЛЕЖКА)

целите на Кодекса IMDG вж. 5.4.2

.
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† За

ТОВАРИ:
Трябва да посочите:: ООН (UN) №, точното наименование на пратката, клас на опасност, опаковъчна група (когато има такава), морски
замърсител и спазване на задължителните изисквания съгласно приложимите национални и международни правителствени разпоредби.
За целите на Кодекса IMDG вж. 5.4.1.4.

* ОПАСНИ

Подпис на декларатора

Място и дата

Име/статут на декларатора

Регистрационен №

3

Обем (m )

Име на превозвача

17 Габаритни размери
и тип на
контейнера/превозн
ото средство

Нетно тегло

20 Име на компанията

16 Номер(а) на пломбата

Брутно тегло (kg)

9 Допълнителна информация за обработка на товара

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТОВАРОДАТЕЛЯ
С настоящото декларирам, че съдържанието на тази партида товар пълно
и точно е описано по-долу от точното наименование на пратката и че
съдържанието
е
класифицирано,
опаковано,
маркирано,
етикетирано, обозначено със знаци за опасност и във всяко отношение се
намира в необходимото състояние за превоз в съответствие с
приложимите международни и национални ПРАВИЛА.

21 РАЗПИСКА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ
Получих посочения горе брой пакети/контейнери/ремаркета във видимо
добро състояние, с изключение на посоченото по-долу:
ЗАБЕЛЕЖКИ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ:

на

Референция на спедитора

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОПАКОВКИТЕ В КОНТЕЙНЕРА/ПРЕВОЗНОТО
СРЕДСТВО
С настоящото заявявам, че описаните по-горе товари са
опаковани/натоварени в контейнер/превозно средство, посочено по
горе в съответствие с приложимите разпоредби
† ТРЯБВА ДА СЕ ПОПЪЛНИ И ПОДПИШЕ ЗА ВСЕКИ
КОНТЕЙНЕР/ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ ЛИЦЕТО, ОТГОВАРЯЩО
ЗА ОПАКОВАНЕТО/ТОВАРЕНЕТО

Регистрационен
номер
превозното средство

15 Идентификационен номер на
контейнера/

5

.4 Референция на товародателя

7 Превозвач (попълва се от превозвача)

3 Страница 1 от
страници

2 Номер на транспортния документ

* Брой и вид на опаковките; описание на товара

13 Местоназначение

12 Пристанище/Място на
разтоварване

14 Маркировки на изпращане

11 Пристанище/Място на
товарене

САМО ТОВАРНИ САМОЛЕТИ

10 Номер на кораба/полета и
дата

ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ
САМОЛЕТИ.

8 Експедицията се извършва в рамките на
ограниченията за: (Ненужното се изтрива)

6 Товарополучател

1 Спедитор/Товародател/Изпращач

ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

ДЪРЖАВЕН
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Този образец може да се използва като документ за комбиниран превоз на опасни товари и
сертификат за опаковане на контейнери за мултимодален превоз на опасни товари.

Този образец отговаря на изискванията на SOLAS, глава VII, правило 4, MARPOL, приложение III,
правило 4 и разпоредбите на тази глава.
Информацията, изисквана от разпоредбите на тази глава, е задължителна; оформлението на този
образец обаче не е задължително.

сертификат за освобождаване на вещество, материал или предмет от разпоредбите на Кодекса
IMDG (като например отделни текстове за дървени въглища, рибено брашно, кюспе от семена);

.2

Образец на свидетелство за мултимодален транспорт на опасни товари

сертификат за устойчивост на атмосферни влияния; както се изисква в отделните текстове на
списъка на опасните товари;

При определени обстоятелства се изискват специални свидетелства или други документи, като:

5.4.4.1

.1

Друга необходима информация и документация

злополуки, включващи опасни товари( MFAG).

транспортния документ и Ръководство за оказване на първа медицинска помощ за използване при

извънредни ситуации за кораби, превозващи опасни товари (EmS Guide) за използване заедно с

предоставяне на отделна документация, като например Ревизираните процедури за реагиране при

5.4.4

△.3

БРОЙ 75
С Т Р. 9 5

Забележка: За цистерни не се изисква
свидетелство за опаковка на контейнер/превозно
средство.

Когато този образец за опасни товари се използва
само като свидетелство за опаковка на
контейнер/превозно
средство,
а
не
като
комбиниран
документ,
трябва
да
бъде
издадена/получена декларация за опасни товари,
подписана от товародателя или доставчика, която
да обхваща всяка пратка опасни товари, опакована
в контейнера/превозното средство.

Когато вещества, представляващи риск от
задушаване, се използват за охлаждане или
климатизиране (като сух лед (ООН 1845) или азот,
охладена течност (ООН 1977) или аргон, охладена
течност (ООН 1951), контейнерът/превозното
средство е маркиран външно в съответствие с
5.5.3.6.

Опаковките и контейнерът/превозното средство са
правилно маркирани, етикетирани и напечатани.
Всички несъответстващи маркировки, етикети и
знаци са премахнати.

Когато материалите се транспортират в опаковки
за насипни товари, товарът е равномерно
разпределен в контейнера/превозното средство.

5

стр.

Брутно тегло (kg)

Референция на спедитора

5

Брутно тегло (kg)

Референция на спедитора
Нетно тегло

5.4.6.2

5.4.6.1

Нетно тегло

ТОВАРИ:
Трябва да посочите: ООН (UN) №, точното наименование на пратката, клас на опасност, опаковъчна група (когато има такава), морски
замърсител и спазване на задължителните изисквания съгласно приложимите национални и международни правителствени разпоредби.

* ОПАСНИ

Изпращачът и превозвачът съхраняват копие от документа за превоз на опасни товари и допълнителна
информация и документация, както е посочено в този Кодекс, за минимален срок от три месеца.

567
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Когато документите се съхраняват по електронен път или в компютърна система, изпращачът и
превозвачът са в състояние да ги възпроизведат в печатна форма.

превозвачът
са в състояние
да ги възпроизведат
в печатна
Изпращачът
и превозвачът
съхраняват
копие от документа
заформа.
превоз на опасни товари и допълнителна
информация и документация, както е посочено в този Кодекс, за минимален срок от три месеца.

Обем (m3)

Обем (m3)

ВЕСТНИК

5.4.6
Съхраняване
на информация
за превоза
на опасни
5.4.6.2
Когато документите
се съхраняват
по електронен
път или товари
в компютърна система, изпращачът и

5.4.6.1

5

.4 Референция на товародателя;

ТОВАРИ:
Трябва да посочите: ООН (UN) №, точното наименование на пратката, клас на опасност, опаковъчна група (когато има такава), морски
замърсител и спазване на задължителните изисквания съгласно приложимите национални и международни правителствени разпоредби.
За целите на Кодекса IMDG вж. 5.4.1.4.

* ОПАСНИ

от

* Брой и вид на опаковките; описание на товара

3 Страница

Номер
на транспортния
документ
* Брой 2и вид
на опаковките;
описание
на товара

5.4.6 Съхраняване
на наинформация
за превоза на опасни товари
За целите
Кодекса IMDG вж. 5.4.1.4.

5
5

14 Маркировки на изпращане

1 Спедитор/Товародател/Изпращач
14
Маркировки на изпращане

НА2 СВИДЕТЕЛСТВО
МУЛТИМОДАЛЕН
Номер на транспортнияЗА
документ
ТРАНСПОРТ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
3 Страница
от
стр.
.4 Референция на товародателя;
Продължение

ОБРАЗЕЦ
1 Спедитор/Товародател/Изпращач

ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА МУЛТИМОДАЛЕН
ТРАНСПОРТ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Продължение

ДЪРЖАВЕН
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Всички пратки са правилно опаковани и
обезопасени в контейнера/превозното средство.

Варелите са поставени в изправено положение,
освен ако компетентният орган не разреши друго.

Всички пакети са проверени външно за повреди и
са опаковани само здравите пакети.

В контейнера/превозното средство не са опаковани
несъвместими стоки, освен ако това не е изрично
разрешено от компетентния орган.

Ако пратките включват стоки от клас 1, различни от
подклас 1.4, контейнерът/превозното средство
подлежи на структурно обслужване.

Контейнерът/превозното средство е бил/о чист/о,
сух/о и видимо годен/годно за получаване на
товарите.

Настоящото удостоверява, че:

контейнера/превозното средство

бъде на лицето, контролиращо работата на

△ Подписът, даден на гърба в клетка 20, трябва да

Свидетелство за опаковките в
контейнера/превозното средство

Документални аспекти на международния превоз на опасни товари

С Т Р. 9 6
БРОЙ 75

Обучение

5.5.2.2

ВЛИЗАНЕТО ЗАБРАНЕНО

Предупредителен знак за фумигация

Минимален размер
400 mm

допълнителна информация ако е необходимо.

транспортни единици (MSC.1/Circ.1361).

568

ᇞ * Вж. преразгледаните препоръки относно безопасната употреба на пестициди в кораби, приложими към фумигацията на товарни

* Въведете

(дата *)
(време*)
ПРОВЕТРЕН НА ( дата*)

ТАЗИ ЕДИНИЦА СЕ ФУМИГИРА С (наименование на
фумигант*) НАНЕСЕН НА

ОПАСНОСТ

Предупредителната маркировка за фумигация е показана на фигурата по-долу.

Фумигираната товарна транспортна единица се маркира с предупредителна маркировка, както е посочено
в 5.5.2.3.2, поставена на всяка точка за достъп на място, където може лесно да се види от лицата, които
отварят или влизат в товарната транспортна единица. Тази маркировка остава на товарната транспортна
единица, докато не бъдат изпълнени следните разпоредби:
.1 фумигираната товарна транспортна единица е вентилиран, за да се отстранят вредните концентрации
на фумигантен газ; и
.2 фумигираните стоки или материали са разтоварени.

5.5.2.3.1

5.5.2.3.2

Поставяне на знаци и маркировка

5.5.2.3

Лицата, участващи в обработката на фумигирани товарни транспортни единици, се обучават съобразно
задълженията им.

За превоз на фумигиран товар следва да се използват само товарни превозни единици, които могат да се
затварят по такъв начин, че изпускането на газ да бъде сведено до минимум.

Разпоредбите на 3.2 и 5.4.3 се прилагат за всички фумигирани товарни транспортни единици (ООН 3359).

Когато във фумигирана товарна превозна единица, освен фумиганта са натоварени опасни товари, то в
допълнение към разпоредбите на този раздел се прилага всяка разпоредба на този Кодекс, отнасяща се
до тези товари (включително разпоредбите, отнасящи се за поставянето на знаци, маркировката и
документацията).

5.5.2.1.2

5.5.2.1.4

По отношение на фумигираните товарни транспортни единици (ООН 3359), които не съдържат други
опасни товари, не се прилагат други разпоредби на този Кодекс, освен тези на този раздел.

5.5.2.1.3

Общи положения

5.5.2.1.1

(ООН 3359 )*

5.5.2.1

5.5.3.1.1

5.5.3.1

5.5.3

� 5.5.2.5.4

� 5.5.2.5.3

� 5.5.2.5.2
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Този раздел не се прилага за вещества, които могат да се използват за охлаждане или кондициониране,
транспортирани като пратка опасни товари. Когато се транспортират като пратка, тези вещества
се транспортират съгласно съответното вписване в списъка на опасните товари в глава 3.2
съгласно съответните условия на транспортиране.

Обхват

Забележка: Вж. също 1.1.1.7.

Специални разпоредби, приложими за опаковките и товарните транспортни единици,
съдържащи вещества, които създават риск от задушаване, когато се използват за
охлаждане или кондициониране (като сух лед (ООН 1845) или азот,
охладена течност (ООН 1977) или аргон, охладена течност (ООН 1951))

Капитанът се уведомява преди натоварването на фумигирана товарна транспортна единица.

На борда не се допуска фумигирана товарна транспортна единица, докато не изтече достатъчен
период от време, за да се постигне разумна равномерна концентрация на газ в целия товар в нея.
количества фумиганти и стоки и температурни нива, периода между прилагането на фумиганти
и натоварването на фумигираната товарна транспортна единица на борда на кораба се определя от
орган. За тази цел обикновено са достатъчни 24 часа. Освен ако вратите на фумигираната товарна
транспортната единица са отворени, за да се даде възможност на фумигантния(те) газ(ове) и
единицата е била механично вентилирана, пратката трябва да съответства на разпоредбите на този
ООН 3359. Проветрените товарни транспортни единици се маркират с датата на проветряване върху
предупредителния знак за фумигация. Когато фумигираните стоки или материали са разтоварени,
следва да бъде отстранен.

Не се прилагат фумиганти върху съдържанието на товарната транспортна единица, след като тя е
натоварена на борда на кораба.

Когато фумигираните товарни транспортни единици се складират под палубата, на кораба следва да
има оборудване за откриване на фумигантен(тни) газ(ове) с инструкции за тяхното използване.

Допълнителни разпоредби

5.5.2.5
� 5.5.2.5.1

⊗

Предоставят се инструкции за изхвърляне на всякакви остатъци от фумигант, включително устройства
ф
(
)
Документ не се изисква, когато фумигираната товарна транспортна единица е напълно проветрена и
датата на проветряване е отбелязана върху предупредителния знак (виж 5.5.2.3.3 и 5.5.2.3.4).

5.5.2.4.3
5.5.2.4.4

Транспортният документ може да бъде във всякаква форма, при условие че съдържа информацията,
информация трябва да бъде лесна за идентифициране, четлива и трайна.

5.5.2.4.2

.3 Вида и количеството на използвания фумигант.

.1 UN 3359, Фумигирана товарна транспортна единица, 9 или UN 3359, Фумигирана товарна
транспортна единица, клас 9;
.2 Датата и часа на фумигация; и

разтоварена,

Документи, свързани с превоза на товарни транспортни единици, които са били фумигирани и не са
били напълно проветрени преди транспортирането, включват следната информация:

и

Документация

проветрена

5.5.2.4.1

е

5.5.2.4

единица

Знаци за клас 9 (образец № 9, вж. 5.2.2.2.2) не се поставят на фумигираната товарна транспортна
когато се изисква за други вещества или предмети от клас 9, опаковани в тях.

5.5.2.3.5

транспортна

След като фумигираната
следва да бъде отстранен.

5.5.2.3.4

товарна

Ако фумигираната товарна транспортна единица е била напълно проветрена или чрез отваряне на
механична вентилация след фумигация, датата на проветряване се отбелязва върху
предупредителния знак за фумигация.

5.5.2.3.3

Методът на маркиране следва да е такъв, че тази информация все още да може да бъде
идентифицирана върху товарните транспортни единици, изкарали поне три месеца потапяне в морето.
При обмисляне на подходящи методи за маркиране се отчита лекотата, с която повърхността на
товарната транспортна единица може да бъде маркирана.

5

ВЕСТНИК

5

[Запазено]

△5.5.2 Специални разпоредби, приложими за фумигирани товарни транспортни единици

5.5.1

Специални разпоредби

Глава 5.5

Маркировката трябва да бъде с правоъгълна форма. Минималните размери са 400 mm широчина × 300
mm височина, а минималната широчина на външната линия е 2 mm. Маркировката трябва да бъде с
черен шрифт на бял фон с височина на буквите не по-малко от 25 mm. Когато размерите не са
посочени, всички елементи трябва да бъдат приблизително пропорционални на показаните.

ДЪРЖАВЕН

Минимален размер
300 mm

БРОЙ 75
С Т Р. 9 7

Товарни транспортни единици, съдържащи вещества, използвани за охлаждане или кондициониране
(различни от фумигация) по време на транспортирането не са предмет на други разпоредби на този Кодекс,
освен на този раздел.
Когато опасни товари се товарят в товарни транспортни единици, съдържащи вещества, използвани за
охлаждане или кондициониране, всички разпоредби на този Кодекс, отнасящи се до тези опасни товари, се
прилагат в допълнение към разпоредбите на този раздел. За опасни товари, за които се изисква контрол
на температурата, вж. също 7.3.7.
[Запазено]
Лицата, участващи в обработката или превоза на товарни транспортни единици, съдържащи вещества,
използвани за охлаждане или кондициониране, се обучават в съответствие със задълженията си.

Опаковки, съдържащи охлаждащ или кондициониращ агент

Опакованите опасни товари, за които се изисква охлаждане или кондициониране съгласно инструкциите за
опаковане P203, P620, P650, P800, P901 или P904 от 4.1.4.1, трябва да отговарят на съответните
изисквания на инструкциите за опаковане.
За опаковани опасни товари, изискващи охлаждане или кондициониране, определени за други инструкции
за опаковане, опаковките трябва да могат да издържат на много ниски температури и да не бъдат
засегнати или значително отслабени от охлаждащия агент или кондициониращия агент. Опаковките се
проектират и конструират така, че да позволяват изпускането на газ, за да се предотврати натрупването на
налягане, което би могло да разкъса опаковката. Опасните товари трябва да бъдат опаковани по такъв
начин, че да се предотврати движение след разтварянето на охлаждащ или кондициониращ агент.
Опаковките, съдържащи охлаждащ или кондициониращ агент, се транспортират в добре проветрени
товарни транспортни единици.

5.5.3.2.1

5.5.3.3

5.5.3.3.1

Маркировките трябва да бъдат трайни, четливи и поставени на такова място и с такива размери спрямо
опаковката, че да се вижда лесно.

5.5.3.4.2

5.5.3.6.1

570
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5.5.3.7.2

5.5.3.7.1

Минимален размер 250 mm
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(Продължава в бр. 76)

.1 номерът на ООН, предшестван от буквите „UN“ и
.2 точното наименование на пратката, последвано от думите „КАТО ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ” или „КАТО
КОНДИЦИОНИРАЩ АГЕНТ”, според случая. Например: UN 1845, ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД ТВЪРДО
ВЕЩЕСТВО, КАТО ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ”
Транспортният документ може да бъде във всякаква форма, при условие че съдържа информацията,
изисквана в 5.3.7.1. Тази информация трябва да бъде добре различима, четлива и незаличима.

Документите, свързани с превоза на товарни транспортни единици, съдържащи или съдържали вещества,
използвани за охлаждане или кондициониране, и които не са били напълно проветрени преди превоза,
включват следната информация:

5.5.3.7 Документация

Методът на маркиране следва да е такъв, че тази информация все още да може да бъде идентифицирана
върху товарните транспортни единици, изкарали поне три месеца потапяне в морето. При разглеждане на
подходящи методи за маркиране се взема предвид лекотата, с която повърхността на товарната
транспортна единица може да бъде маркирана.

Маркировката трябва да бъде с правоъгълна форма. Минималните размери трябва да бъдат
ширина 150 mm × 250 mm височина. Думата „ВНИМАНИЕ“ е в червено или бяло и е с височина най-малко
25 mm. Когато размерите не са посочени, всички характеристики трябва да бъдат приблизително
пропорционални на показаните.

** Поставете „КАТО ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ” или „КАТО КОНДИЦИОНИРАЩ АГЕНТ”, според случая.
Надписът е с главни букви, всички на един ред и с височина най-малко 25 mm.

* Въведете точното наименование на охлаждащия/кондициониращия агент. Надписът е с главни букви,
всички са на един ред и са с височина най-малко 25 mm. Ако точното наименование е твърде дълго, за да
се побере в предвиденото място, буквите могат да бъдат намалени до максималния възможен размер.
Например: ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО.
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.2 охладените или кондиционираните стоки са разтоварени.

.1 товарната транспортна единица се проветрява, за да се отстранят вредните концентрации на
охлаждащия или кондициониращия агент;
и

Маркиране на товарните транспортни единици

Товарните транспортни единици, съдържащи опасни товари, използвани за охлаждане или
кондициониране, се маркират с предупредителна маркировка, както е посочено в 5.5.3.6.2, поставена на
всяка точка за достъп на място, където може лесно да се види от лицата, които отварят или влизат в
товарната транспортна единица. Тази маркировка остава на товарната транспортна единица, докато не
бъдат изпълнени следните разпоредби:

5.5.3.6

5.5.3.5.2

Ако се използва сух лед в непакетирана форма, той не трябва да влиза в пряк контакт с металната
конструкция на товарната транспортна единица, за да се избегне трошливост на метала. Предприемат се
мерки за осигуряване на адекватна изолация между сухия лед и товарната транспортна единица чрез
осигуряване на минимално разстояние от 30 mm (напр. чрез използване на подходящи материали с ниска
топлопроводимост, като например дървени дъски, палети и т.н.).
Когато около опаковките се поставя сух лед, се вземат мерки, за да се гарантира, че опаковките остават в
първоначалното си положение по време на транспортирането, след като сухият лед се изпари.

5.5.3.5.1

**

Предупредителен знак за охлаждане/климатизиране за товарни транспортни единици

Минимален размер 150 mm

*
*
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5.5.3.5 Товарни транспортни единици, съдържащи неопакован сух лед

Маркиране на опаковките, съдържащи охлаждащ или кондициониращ агент

Опаковките, съдържащи опасни товари, използвани за охлаждане или кондициониране, се маркират с
точното наименование на тези опасни товари, последвано от думите „КАТО ОХЛАЖДАЩ АГЕНТ” или
„КАТО КОНДИЦИОНИРАЩ АГЕНТ” според случая.

5.5.3.4

5.5.3.4.1

5.5.3.3.3

5.5.3.3.2

5.5.3.2.3
5.5.3.2.4

5.5.3.2.2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

5.5.3.6.2 Предупредителната маркировка е показана на фигурата по-долу.
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Общи положения

5.5.3.2

5.5.3.1.4

Опасните товари, използвани за охлаждане или кондициониране на преносими цистерни или MEGC по
време на транспорт, не са предмет на този раздел.
Товарните транспортни единици, съдържащи вещества, използвани за охлаждане или кондициониране,
включват товарни транспортни единици, съдържащи вещества, използвани за охлаждане или
кондициониране в опаковки, както и товарни транспортни единици с неопаковани вещества, използвани за
охлаждане или кондициониране.

Този раздел не се прилага за газове в цикли на охлаждане.

5.5.3.1.3

5.5.3.1.2

Част 5 - Процедури за експедиция

С Т Р.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ І-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и
реда за издаване на свидетелство за управ
ление на моторни превозни средства, отчета
на водачите и тяхната дисциплина (обн.,
ДВ, бр. 97 от 2002 г.; изм., бр. 66 от 2003 г.,
бр. 93 от 2006 г., бр. 46 и 90 от 2008 г., бр. 94
от 2009 г., бр. 18 от 2013 г., бр. 35 от 2014 г.,
бр. 37 от 2015 г., бр. 52 от 2017 г., бр. 72 от
2018 г. и бр. 67 и 95 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. при ускорена услуга до 3 работни дни от
приемане на заявлението в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС
поради изтичане на срока на валидност, при
вече изтекъл срок на валидност, при промяна
в данните на водача, отнасящи се до смяна
на фамилия и транслитерация, както и при
издаване на дубликат;“.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Подмяната на свидетелството в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 на лица, които са
притежавали българско свидетелство за управление на МПС въз основа на придобита
правоспособност за управление на МПС в
Република България, подменено с чуждестранно свидетелство за управление на МПС,
се извършва след представяне на документите
по чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 6.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 2 и ал. 3“ се заменят с „ал. 2 и 4“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 2 или 3“ се заменят с „ал. 2 или
4“ и се създава изречение второ: „Лицето
може да се откаже от категория, вписана в
чуждестранното свидетелство, като заяви това
обстоятелство писмено.“
6. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават ал. 8,
9 и 10.
7. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и се
изменя така:
„(11) Чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС по ал. 1, т. 1 и 2,
издадено въз основа на придобита в чужбина
правоспособност за управление на МПС, не
се подменя с българско, когато е изгубено/
откраднато. Когато при получаване на издадено българско свидетелство за управление
на МПС лицето заяви загуба или кражба на
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притежаваното от него чуждестранно нацио
нално свидетелство за управление на МПС
по ал. 1, т. 1 и 2, издаденото българско свидетелство за управление на МПС не се връчва
на лицето, а се унищожава.“
8. Създава се нова ал. 12:
„(12) При издаване на свидетелство за
управление на МПС на водачи, които декларират изг убено/откраднато чу ж дестранно
свидетелство за управление на МПС по ал. 1,
т. 1 и 2 и са придобили правоспособност за
управление на МПС в Република България,
водачът попълва декларация по чл. 17, ал. 1
от ПИБЛД, която се изпраща на държавата,
издала свидетелството, за обявяване на същото
за невалидно. Свидетелство за управление на
МПС се издава за категорията/категориите,
придобити в Република България.“
9. Досегашната ал. 11 става ал. 13.
10. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в нея
думите „по ал. 10“ се заменят с „по ал. 11“.
11. Досегашните ал. 13 – 16 стават съответно ал. 15 – 18.
12. Досегашната ал. 17 става ал. 19 и в нея
думите „ал. 16“ се заменят с „ал. 18“.
§ 3. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) Отнетите чуждестранни свидетелства
за управление на МПС, чиито притежатели
са установили обичайното си пребиваване в
Република България, се съхраняват в звената „Пътна полиция“ при СДВР или ОДМВР
по постоянен адрес на лицето, но не повече
от 24 месеца от датата на изтърпяване на
наложено наказание, след което чрез отдел
„Пътна полиция“ при ГДНП се изпращат на
компетентните власти в държавата, издала
свидетелството за управление.“
§ 4. В чл. 28, ал. 4 думите „чл. 17, ал. 3“
се заменят с „чл. 17, ал. 5“.
§ 5. Приложение № 1 към чл. 17, ал. 3 става
„Приложение № 1 към чл. 17, ал. 5“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Бойко Рашков
5361

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (обн., ДВ,
бр. 94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
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„4. тридесет и половина учебни часа – в
V клас;“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. тридесет и един учебни часа – в VI
клас;“.
3. Досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя
така:
„6. тридесет и един и половина учебни
часа – в VII клас;“.
4. Досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 7 и 8.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 12, ал. 2,
т. 1 „Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование“ се
правят следните изменения:
1. В таблицата на ред „Учебни седмици“ в
колона „Начален етап“, подколона „Класове“,
в подколони „I“, „II“ и „III“ числата „32+1*“
се заменят с „32*“.
2. Забележката (*) под таблицата се изменя така:
„* За класовете от I до III включително
учебните часове, предвидени за една учебна
седмица от учебния план, се използват за
проектни и творчески дейности.“
§ 3. В приложение № 9 към чл. 12, ал. 2,
т. 9 „Рам ков у чебен п ла н за общо и за
професионално образование в училища по
изкуствата“ се правят следните изменения:
1. В таблицата на ред „Учебни седмици“ в
колона „Начален етап“, подколона „Класове“,
в подколони „I“, „II“ и „III“ числата „32+1**“
се заменят с „32**“.
2. Забележка (**) под таблицата се изменя
така:
„** За класовете от I до III включително
учебните часове, предвидени за една учебна
седмица от учебния план, се използват за
проектни и творчески дейности.“
§ 4. В п ри ложен ие № 11 к ъм ч л. 12 ,
ал. 2, т. 11 „Рамков учебен план за общо и
за профилирано образование в училища по
културата“ се правят следните изменения:
1. В таблицата на ред „Учебни седмици“
в колона „Начален етап“, подколона „Класове“, в подколони „I“, „II“ и „III“ числата
„32+1***“ се заменят с „32***“.
2. Забележка (***) под таблицата се изменя така:
„*** За класовете от I до III включително
учебните часове, предвидени за една учебна
седмица от учебния план, се използват за
проектни и творчески дейности.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от учебната
2021 – 2022 година.
Министър:
Николай Денков
5363
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2016 г. за предучилищното образование
(обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72
от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77
от 2020 г.; изм. и доп., бр. 85 и 95 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „почасова организация,“ се добавя „в периода на учебното време“.
2. В ал. 2 думите „през учебно време“ се
заличават.
3. В ал. 3 след думите „отсъствие на децата“
се поставя запетая и думите „от подготвителните групи“ се заменят със „записани за
задължително предучилищно образование“.
§ 2. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият
образователен процес в детската градина или
училището не е преустановен, при наличие
на регистрирана 14-дневна заболеваемост
над 250 на 100 000 души от населението в
съответната област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат
да отсъстват по желание на родителя след
писмено уведомяване на директора.
(2) Отсъствията на децата са допустими
само за периода, за който в съответната
област е регистрирано нивото на заболеваемостта по ал. 1.
(3) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по
уважителни причини.“
§ 3. Създава се чл. 18б:
„Ч л. 18б. (1) При обявена извън редна
обстановка родителите на деца, записани в
детската градина или училището, могат да
подадат заявление за включване на детето в
самостоятелна организация по чл. 18, ал. 1
до директора от 1-во до 5-о число на всеки
месец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документите по чл. 18, ал. 3, т. 1, 3 и т. 4,
буква „в“.
(3) Експертната комисия по чл. 18, ал. 2
в 14-дневен срок от подаване на заявлението
по ал. 1 и анализ на документите по ал. 2
одобрява или отказва да одобри включването
на детето в самостоятелна организация.
(4) На местата на децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, не може
да бъдат приемани други деца, които да
посещават детската градина или съответно
училището.
(5) Експертната комисия по чл. 18, ал. 2
има право да откаже включването в самостоятелна организация, когато не е предоставен
някой от документите по ал. 2 или няма осигурена среда за учене чрез игра, съобразена
с възрастовите особености и гарантираща
цялостното развитие на детето, както и за
опазване на физическото и психическото му
здраве и благополучие.
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(6) Педагогическите специалисти оказват
подкрепа на семействата на децата, записани
в самостоятелна организация по ал. 1, при
условия и по ред, определени в правилника
за дейността на детската градина или училището.“
§ 4. В чл. 36, ал. 1 думите „подготвителните
възрастови групи в края на предучилищното образование“ се заменят с „групите за
задължително предучилищно образование“.
§ 5. В приложение № 2 към чл. 28, ал. 2,
т. 2 в т. ІІІ „Насоки за учителя.“ думите „за
трета подготвителна група“ се заменят със
„за трета възрастова група“, а думите „за
четвърта подготвителна група“ се заменят
със „за четвърта възрастова група“.
§ 6. В приложение № 3 към чл. 28, ал. 2,
т. 3 в т. ІІІ „Насоки за учителя.“ думите „за
втора възрастова група и за подготвителните
групи“ се заменят със „за втора възрастова,
трета и четвърта група“.
§ 7. В приложение № 6 към чл. 28, ал. 2,
т. 6 в т. ІІІ „Насоки за учителя.“ думите „за
подготвителните групи“ се заменят със „за
трета и четвърта група“.
Министър:
Николай Денков
5364

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното
и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2017 г., бр. 50
от 2018 г., бр. 42 и 74 от 2019 г. и бр. 26 и 77
от 2020 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 4 думите „Наредбата за
общите изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 279 от
2008 г. (ДВ, бр. 101 от 2008 г.)“ се заменят с
„Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с
ПМС № 186 от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.)“.
§ 2. В чл. 23, ал. 3 думите „Наредбата за
вътрешния оборот на електронни документи
и документи на хартиен носител в админис
трациите“ се заменят с „Наредбата за обмена
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на документи в администрацията, приета с
ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.)“.
§ 3. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Национална диплома се издава
на ученици в годината на завършване на
средното образование на основание заповед
за съответната година на министъра на образованието и науката за постигнат отличен
(6,00) успех по всичк и у чебни предмети,
вписани в дипломата за средно образование,
включително от държавните зрелостни изпити, и за изявени способности в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта.
Националната диплома е почетно отличие и
има морална стойност.“
§ 4. В чл. 54, ал. 3 след думите „бланкаоригинал“ се добавя „за учебната година, през
която се използват за първи път“.
§ 5. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. На ред № 14 в колона № 2 думите „Дневник на група/подготвителна група за пред
училищно образование“ се заменят с „Дневник
на група за предучилищно образование“.
2. На ред № 23 в колона № 2 думата „писмен“ се заличава, а в колона № 6 думите
„учебен предмет“ се заменят с „учебен предмет/проверка на способностите“.
3. На ред № 24 в т. 1, колона № 6 думите
„учебен предмет/обща годишна оценка“ се
заменят с „учебен предмет/обща годишна
оценка/проверка на способностите“.
§ 6. В приложение № 3 към чл. 7, т. 3 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В т. IV т. 8 се изменя така:
„8. Резултати от изпити за приравняване.“
2. В т. IV.9 след думата „Резултати“ се
добавя „от национално външно оценяване,
с изключение на резултатите от НВО, определено от министъра на образованието и
науката в определен клас, който не е последен
за етапа от степента на образование“.
§ 7. В приложение № 4 към чл. 31 се правят
следните изменения и допълнения:
1. На ред № 3 в колона № 2 думите „(първи/
втори/трети)“ се заменят с „(втори/трети)“.
2. Създава се ред № 3а „Удостоверение за
завършен първи клас“:

„
3а. Удост овере- 3-21 училища
ние за завършен първи
клас

удостоверява завършен първи клас; дава
право за продължаване на обучението в
следващ клас

форма на обучен и е; г од и н а н а
завършване; резултати от обучението

к л а с е н ХВЗ
ръководител,
д и р ектор,
печат

7 дни
края
втор
учеб
срок

от
на
ия
ен

“.
3. На ред № 14 в колона № 7 думите „училищна зрелостна комисия,“ се заличават.
4. На ред № 31 в колона № 6 след думата „резултати“ се поставя запетая и се добавя „съответно ниво от НКР и ЕКР“.
5. Ред № 47 се изменя така:
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„
47

Служебна бележка

-

РУО кандидатстване в V
клас на места, определени с държавния
план-прием/удостоверява положен прирав
нителен изпит

признат IV клас/ п р едс едат е л ОГД 30 дни от датата
резултат от поло- на комисияна внасяне на дожен приравните- та, печат
кументите
лен изпит

Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. До синхронизиране на функционалностите на НЕИСПУО и информационната
платформа на МОН за външни оценявания, за
генериране на протоколите по т. 24, подточки
3а), 3б) и 5) от приложение № 2 към чл. 7,
т. 2 се използват данни от информационната
платформа за външни оценявания.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Денков
5365

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г.,
бр. 48 и 82 от 2018 г., бр. 32 и 72 от 2019 г.;
доп., бр. 43 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 78 и 85
от 2020 г.; изм., бр. 92 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3 ал. 3 се изменя така:
„(3) Пет учебни дни от учебното време в
дневна форма на обучение в класовете от I до
III включително задължително се използват
за проектни и творчески дейности, които се
реализират в учебните часове от учебния
план. Учебните дни за проектни и творчески
дейности може да се планират като последователни в рамките на една учебна седмица
или в отделни непоследователни учебни дни.“
§ 2. В чл. 11 ал. 3 се изменя така:
„(3) В спортните у чилища часовете за
самоподготовка се включват в седмичното
разписание извън броя на учебните часове
от раздел А и раздел Б и В от училищния
учебен план.“
§ 3. В чл. 12, ал. 1 след думите „часове“
се поставя запетая и се добавя „при спазване
на седмичния брой часове,“.
§ 4. В чл. 15а, ал. 1 думите „за учениците
от IV до XII клас не повече от 5 учебни дни за
паралелка, а за учениците от I до III клас – по
реда на чл. 3, ал. 3“ се заменят с „не повече
от 5 учебни дни за паралелка“.
§ 5. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „организацията на дейностите по приемане на ученици и утвърждава образци на документи, необходими за
организиране на дейностите по приемане на
ученици“ се заменят с „организация на дейностите по приемане на учениците“.

“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Началникът на регионалното управление на образованието определя със заповед:
1. областна комисия по приемане на учениците в VIII клас;
2. комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни
увреждания и със специални образователни
потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от
домове за деца, лишени от родителска грижа,
и от центрове за настаняване от семеен тип
и ученици, настанени в приемни семейства;
3. училища, в които ще се приемат документи за участие в класирането;
4. броя на местата за приемане във всяка
паралелка след записването на учениците
по чл. 95;
5. приема на ученици по чл. 60, т. 2 в
съответствие със заявеното от тях желание;
6. мястото за съхраняване на документацията от приема на учениците след приключването на приема и лицата, отговорни
за съхранението.
(5) Със заповедите по ал. 4, т. 1 и 2 се
определят задълженията на длъжностните
лица, работното време и мястото на работа.“
§ 6. В чл. 61, ал. 2 накрая се добавят думите „чрез директора на училището, в което
се обучава“.
§ 7. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. заявление за участие в първи (трети)
етап на класиране по образец (приложение
№ 1) с подредени желания;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. свидетелство за завършено основно
образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;“
в) точка 3 се отменя;
г) точка 4 се отменя;
д) точка 6 се отменя;
е) точка 7 се изменя така:
„7. удостоверение за признато основно
образование – за учениците от училища на
чужди държави по чл. 55, ал. 2.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заявлението и документите се подават:
1. по електронен път от родителите чрез
електронна платформа;
2. в училищата по чл. 54, ал. 4, т. 3.“
4. Създава се нова ал. 5:
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„(5) В случаите по ал. 4, т. 2 длъжностни
лица, определени от началника на регионалното управление на образованието, въвеждат
данните от заявлението и документите в
електронната платформа, разпечатват заявлението за подписване от родителите и връщат
оригиналите на документите.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) При подаване на копията на документите
по ал. 2 учениците представят оригиналите им
за сверяване на място от длъжностните лица.“
§ 8. В чл. 65 ал. 1 се изменя така:
„(1) К ласирането се извършва цент рализирано на областно ниво в три етапа от
комисията по чл. 54, ал. 4, т. 1.“
§ 9. В чл. 66, ал. 1, т. 4 след думата „класиране“ се добавя „по образец (приложение
№ 2)“.
§ 10. В чл. 73 се създава ал. 5:
„(5) Министърът на образованието и науката в срок до 31 март със заповед определя
организацията на дейностите по приемане на
ученици на места по държавен план-прием
в V клас.“
§ 11. В чл. 74, ал. 2, т. 1 накрая се добавят
думите „по образец (приложение № 3)“.
§ 12. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Директорът на приемащото училище
ръководи, координира и контролира дейностите по приемане на документи и по организиране
класирането и записването на учениците на
места, утвърдени с допълнителния държавен
план-прием в XІ клас в съответното училище, като:
1. определя организацията за приема на
ученици в училището;
2. определя със заповед задълженията на
училищната комисия по приема на документи,
класиране и записване на ученици;
3. публикува на интернет страницата на
училището информация за графика на дей-
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ностите по приема на ученици в съответното
училище и работното време на комисията;
4. в тридневен срок уведомява учениците,
когато след третия етап на класиране записаните ученици са под норматива за минимален
брой в паралелка и по решение на началника
на регионалното управление на образованието
прием не се извършва; в този случай учениците се пренасочват по реда на следващите
им желания към други паралелки, в които
има свободни места.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Министърът на образованието и науката със заповед определя организацията на
дейностите по приемане на учениците в срок
до 31 март.“
§ 13. В чл. 89 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавят думите „(приложение № 4)“;
б) точка 3 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „по ал. 1 и 2“ се заменят
с „по ал. 1“.
§ 14. В чл. 91, ал. 1 думите „комисия,
назначена от директора на училището“ се
заменят с „комисията по чл. 83, ал. 2, т. 2“.
§ 15. В чл. 96, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. заявление по образец с подредени желания (приложение № 5);“.
§ 16. В чл. 99, ал. 1 след думата „протокол“ се добавя „по образец“, а след думата
„насочване“ се добавя „(приложение № 6 и
приложение № 7)“.
§ 17. В чл. 107, ал. 3 се създава изречение
второ: „Не се изисква разрешение на министъра на образованието и науката, когато
приемащото училище е единствено в населеното място.“
§ 18. Създава се приложение № 1 към
чл. 63, ал. 1, т. 1:
„Приложение № 1
към чл. 63, ал. 1, т. 1

ДО
НАЧАЛНИКА
НА РУО – ……………………….

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас
от ...........................................................................................................................................................................,
, пол
м ж , входящ номер
,
(Вярното се отбелязва с „Х“)
живеещ/а: област .................................................................................................................................... ,
ЕГН

пощенски код

,

община ..................................................................................................................................................... ,
гр./с. .......................................................................................................................................................... ,
ж.к./ул. .......................................................................................... № .........., бл. ......., вх. ...., ет. ....., ап. .....,
телефон за контакти: ...............................................................................................................................
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УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
А. След положени изпити от НВО и/или за проверка на способностите:
Резултат в точки
1. .....................................................................
………………........………
2. .....................................................................
………………........………
3. .....................................................................
………………........………
4. .....................................................................
………………........………
5. .....................................................................
………………........………
Б. Класиран(а) на националния кръг на олимпиадата по .....................................................................
(български език и литература и/или математика)
на ..................................
(с думи и с цифри)
В. Документ, удостоверяващ правото по чл. 63, ал. 2, т. 6 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за участие в олимпийски игри или на призово
място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство
1. .......................................................... № ............../.................20……. г.
(вид на документа)
(дата)
Г. Свидетелство за завършено основно образование
№ .........................../.................20……. г.,
училище ................................................................................................................................................................
(дата)
(наименовение и населено място)
Желая да участвам в класирането в следните училища на територията на РУО, гр. ..................
.................................
Поредно
желание

Пълно наименование на училището, профил или специалност от професия

Код

1.
2.
3.
4.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Подпис на ученика/чката:
Родител/настойник: .............................................................................
(име, фамилия)
Приел заявлението: .............................................................................
(име, фамилия)
Гр./с. ........................................
Дата: .......................................“

............................
............................
(подпис)
............................
(подпис)
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§ 19. Създава се приложение № 2 към чл. 66, ал. 2:
ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО,
В КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

С Т Р. 1 0 5

„Приложение № 2
към чл. 66, ал. 2
ДО
НАЧАЛНИК А
НА РУО –…………………………

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас
от ............................................................................................................................................................................,
, пол
м ж , входящ номер
,
(Вярното се отбелязва с „Х“)
живеещ/а: област....................................................., община.........................................................................,
ЕГН

пощенски код

,

гр./с. .....................................................,
ж.к./ул. .................................................................................. № ..........., бл. ........, вх. ....., ет......, ап. ......,
тел. за контакти: .......................................................
Подпис на ученика/ученичката: .....................................................................................................................
Родител/настойник: .............................................................................
............................
(име, фамилия)
(подпис)
Приел заявлението: .............................................................................
............................
(име, фамилия)
(подпис)
Гр./с. ........................................
Дата: .......................................“
§ 20. Създава се приложение № 3 към чл. 74, ал. 2, т. 1:
„Приложение № 3
към чл. 74, ал. 2, т. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА
Вх. № .............................................
.............................................
гр. .......................................
З А Я В Л Е Н И Е
за участие в приема за V клас за учебната ……………………… г.
от
…………………………………………………………………………………...........................................................................……………,
родител на
(трите имена на родителя)
………………………………………………………………………………...................................................................................………….,
………………………………………………………………………………….................................................................................………..
(име, презиме и фамилия на ученика)
(дата на раждане)
………………………………………………………………………………………………...................................................................…………….,
(Адрес: област, община, ПК, гр./с., ж.к./кв., ул., №, бл., вх., ет., ап.)
тел. ……………………………….., електронен адрес ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………...................................................................................................................................…
(област, община, населено място и наименование на училището, в което ученикът е завършил IV клас)
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля синът/дъщеря ми да бъде допуснат/а до участие в приема за V клас в повереното Ви
училище, тъй като отговаря на изискванията на чл. 73 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Прилагам следните документи:
1. Копие на служебна бележка с резултатите от ученическата олимпиада и/или състезанията
в областта на математиката, включени в календара на Министерството на образованието и
науката за учебната ………………….………. година само за ученици от друга област.
2. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
Допълнителни документи, които се представят за учениците, които ползват права по чл. 77,
ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, само за сверяване от член на комисията, който приема документите.
3. Акт за раждане за ученик, ползващ права по чл. 77, ал. 2, т. 1.
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4. Документ, доказващ правото на ученик по чл. 77, ал. 2, т. 2.
Родител: ……………………………………………...............................................................................................………….
(име и фамилия, подпис)
Член на училищната комисия: ……………………………………................................................................………..
(име и фамилия, подпис)
Дата .............................“
§ 21. Създава се приложение № 4 към чл. 89, ал. 1, т. 1:
„Приложение № 4
към чл. 89, ал. 1, т. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ………………………………
ГР. ……………………………….
ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в първи (втори, трети) етап на класиране за прием в XI клас
от..........................................................................................................................................................,
, пол
м ж , входящ номер
,
(Вярното се отбелязва с „Х“)
живеещ/а: област .....................................................................................................................................,
ЕГН

пощенски код

,

община ..................................................................................................................................................... ,
гр./с. .......................................................................................................................................................... ,
ж.к./ул. .......................................................................................... № .........., бл. ......., вх. ...., ет. ....., ап. .....,
телефон за контакти: .............................................., електронен адрес …………………….........................…….
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
А. След положени изпити от НВО и/или за проверка на способностите:
Резултат в точки
1. .....................................................................
………………........………
2. .....................................................................
………………........………
3. .....................................................................
………………........………
4. .....................................................................
………………........………
5. .....................................................................
………………........………
Б. Документ, удостоверяващ правото по чл. 86, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование за участие в олимпийски игри или на призово място
от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство
1. ....................................................................................................................... № ............../.................20……. г.
(вид на документа)
(дата)
В. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап
№ .........................../.................20……. г., училище..............................................................................................
(дата)
(наименование и населено място)
Желая да участвам в класирането във Вашето училище за следните профил и специалност от
професия
Поредно желание

Профил или специалност от професия

Код

1.
2.
3.
4.
.
.

Подпис на ученика/чката:
Родител/настойник: .............................................................................
(име, фамилия)
Приел заявлението: .............................................................................
(име, фамилия)
Гр./с. ........................................
Дата: .......................................“

............................
............................
(подпис)
............................
(подпис)
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§ 22. Създава се приложение № 5 към чл. 96, ал. 2, т. 1:
„Приложение № 5
към чл. 96, ал. 2, т. 1

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ
И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА
ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ,
НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА
ГР. .........................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за насочване и класиране в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование
от ............................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име на ученика)
, пол
м ж , входящ номер
,
(Вярното се отбелязва с „Х“)
живеещ/а: област .................................................................................................................................... ,
ЕГН

,

пощенски код

община ..................................................................................................................................................... ,
гр./с. .......................................................................................................................................................... ,
ж.к./ул. .......................................................................................... № .........., бл. ......., вх. ...., ет. ....., ап. .....,
телефон за контакти: ...............................................................................................................................
УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
През учебната ……………… година предстои да завърша ……….. клас
в ..................................................................................................., гр./с. .............................................................,
(училище)
община..........................................................................., област .......................................................................
Желая да бъда насочен/а за обучение в следните училища и паралелки, посочени по реда на
желанията ми:
профил/специалност от професия
училище
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
.................................................................
................................................................
Прилагам необходимите документи.
Гр.(с.).................................................
Подпис на ученика: ............................
Дата ............................
Родител/настойник .......................................................
Подпис: .................................................
(име и фамилия)
Длъжностно лице от дом: ..........................................
Подпис:..................................................
(име и фамилия)
Длъжностно лице от комисията: ..............................
Подпис:...................................................“
(име и фамилия)
§ 23. Създава се приложение № 6 към чл. 99, ал. 1:
„Приложение № 6
към чл. 99, ал. 1
ПРОТОКОЛ
за подреждане и насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от
семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства съгласно чл. 95, ал. 1 и 2 от Наредба
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Входящ
номер

Трите
имена на
ученика

ЕГН

Училище и клас, ОсноваОценки от балоПоредно
в които се обу- ние за на- образуващите преджелание
чава ученикът
сочване
мети

Насочен
към .........

С Т Р.
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Входящ
номер
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Трите
имена на
ученика

ЕГН
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Училище и клас, ОсноваОценки от балоПоредно
в които се обу- ние за на- образуващите преджелание
чава ученикът
сочване
мети

Насочен
към .........

Дата: ............................
Председател на комисията за насочване:
...........................................................................................................................
.........................................
(име и фамилия)
(подпис)
Членове:
1. .......................................................................
........................................
(име и фамилия)
(подпис)
2. .......................................................................
........................................
(име и фамилия)
(подпис)
3. .......................................................................
........................................
(име и фамилия)
(подпис)
4. .......................................................................
........................................
(име и фамилия)
(подпис)“
§ 24. Създава се приложение № 7 към чл. 99, ал. 1:
„Приложение № 7
към чл. 99, ал. 1

ПРОТОКОЛ
за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от
ЗПУО съгласно чл. 95, ал. 1 и 2 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование
Входящ
номер

Трите имена
на ученика

ЕГН

Училище и клас, в
които се обучава
ученикът

Основание за
насочване (№ на
становището от
РЦПППО)

Насочен към
Клас
училище

Дата: ............................
Председател на комисията за насочване:
...........................................................................................................................
.........................................
(име и фамилия)
(подпис)
Членове:
1. .......................................................................
........................................
(име и фамилия)
(подпис)
2. .......................................................................
........................................
(име и фамилия)
(подпис)
3. .......................................................................
........................................
(име и фамилия)
(подпис)
4. .......................................................................
........................................
(име и фамилия)
(подпис)“
Министър:
Николай Денков
5367
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 566
от 29 юли 2021 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Инджова върба – 3“, разположена в землището на с. Дълго
поле, община Калояново, област Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.),
§ 88 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и
протоколно решение по т. 30 от Протокол № 38
от заседанието на Министерския съвет на 14
юли 2021 г. разрешавам на „Холсим Кариерни
материали Пловдив“ – АД, гр. Пловдив – титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК
825255714, със седалище и адрес на управление – област Пловдив, гр. Пловдив 4004, р-н „Южен“,
ул. Братя Бъкстон № 134, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Инджова върба – 3“, разположена
в землището на с. Дълго поле, община Калояново,
област Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е дванадесет месеца.
2. Размерът на площта е 0,55 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
А. Живков

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Инджова върба – 3“
Координатна система БГС 2005, зона 35
№

Х (m)

Y (m)

1.

4685109

318848

№

Х (m)

Y (m)

2.

4685333

319241

3.

4685024

319340

4.

4684234

319334

5.

4684221

318729

6.

4684795

318717

7.
5314

4684790

318845

РАЗРЕШЕНИЕ № 573
от 27 август 2021 г.
за проучване на минни отпадъци – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 7 от Закона за подземните богатства, в площ „Жаклин“, разположена в землището на гр. Маджарово, община
Маджарово, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от
2018 г.), § 88 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79
от 2020 г.) и протоколно решение по т. 30 от
Протокол № 43 от заседанието на Министерския
съвет на 12 август 2021 г. разрешавам на „Нипроруда“ – АД, гр. София – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 121664315,
със седалище и адрес на управление – София
1309, бул. Александър Стамболийски № 205, да
извърши за своя сметка проучване на минни
отпадъци – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 7 от Закона за подземните богатства, в площ
„Жаклин“, разположена в землището на гр. Маджарово, община Маджарово, област Хасково,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е две години.
2. Размерът на площта е 0,3 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
Министър:
А. Живков
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Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Жаклин“
Координатна система БГС 2005, зона 35
№

Х (m)

Y (m)

1.

4609206

405716

2.

4609206

405766

3.

4609185

405855

4.

4609015

405964

5.

4608933

406233

6.

4608882

406293

7.

4608832

406293

8.

4608834

406073

9.

4608594

406071

10.

4608226

405789

11.

4608227

405699

12.

4608476

405750

13.

4608576

405781

14.

4608716

405792

15.

4608846

405743

16.

4608947

405684

17.
5351

4609137

405655

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-100
от 8 септември 2021 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 12 и чл. 45, ал. 4
от Закона за здравното осигуряване във връзка с
чл. 4 от Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите
за определяне на заболяванията, за чието домашно
лечение Националната здравноосигурителна каса
заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели и Решение № 629 на
Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена
с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни
2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от
25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския
съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на
Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение
№ 673 на Министерския съвет от 25 септември
2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от
25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на
Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение
№ 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г.
и Решение № 547 на Министерския съвет от 28
юли 2021 г. извънредна епидемична обстановка
на територията на Република България, свързана
с епидемичното разпространение на COVID-19
и съществуващата непосредствена опасност за
живота и здравето на гражданите, Надзорният
съвет реши:

ВЕСТНИК
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1. В Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК
заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели (утвърден с Решение
№ РД-НС-04-12 от 10.02.2016 г., доп. и изм. с Решение № РД-НС-04-9 от 26.01.2018 г., доп. и изм.
с Решение № РД-НС-04-18 от 11.03.2019 г., доп. и
изм. с Решение № РД-НС-04-113 от 23 ноември
2020 г. на Надзорния съвет на НЗОК), се правят
следните допълнения:
1.1. След ред
„
На л и чие на т ра нсНаличие на други
п лан т и рани органи Z94.8 т р а н с п л а н т и р а н и
и тъкани
органи и тъкани
“
се създава ред:
„
Кодов е з а с пец и а л н и
COVID-19, иденцели, Спешна употреба U07.1
тифициран вирус
на U07
“.
1.2. В част „Забележки“ се създава т. 7:
„7. За срока на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение
на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за
здравето – COVID-19, идентифициран вирус с
МКБ код – U07.1, НЗОК заплаща лекарствени
продукти за домашно лечение на територията на
страната. За посоченото заболяване могат да се
предписват еднократно лекарствени продукти за
домашно лечение за един терапевтичен курс на
задължително осигурено лице, за профилактика
или предотвратяване на усложненията.“
2. Настоящото решение за допълване на Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща
напълно или частично лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, влиза в сила от датата на
обнародването му в „Държавен вестник“.

5435

Председател на Надзорния съвет:
Ал. Златанов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-81
от 1 септември 2021 г.
Във връзка с модернизацията на железопътен участък София – Елин Пелин, част от
проект „Модернизация на железопътна линия
София – Пловдив“, е необходимо да бъде одоб
рен подробен устройствен план за нова тягова
електрическа подстанция. Железопътната линия
София – Пловдив е обект с национално значение
съгласно Решение № 509 от 8.07.2011 г. на Министерския съвет  и национален обект по смисъла
на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като елемент
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на трансевропейската железопътна мрежа и част
от железопътна магистрала „Калотина-запад
(държавна граница със CP Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград
(държавни граници с Република Гърция и Репуб
лика Турция), посочена в т. 1 на приложение № 1
към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за категоризация
на железопътните линии в Република България,
включени в железопътната инфраструктура, и
закриване на отделни линии или участъци от
линии, приета с ПМС № 293 от 2001 г. Предвид
това и на основание чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 2, чл. 129, ал. 3, т. 2, букви
„б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 128,
ал. 3, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“ и „в“ от Закона за
устройство на територията (ЗУТ); заявление с вх.
№ АУ13-2 от 16.02.2021 г. и писма с вх. № АУ132(2) от 30.07.2021 г. и № АУ13-2(3) от 4.08.2021 г.
от Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ);
Заповед № РД-02-15-34 от 16.04.2020 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и
благоустройството за разрешаване изработването
на проект на подробен устройствен план (ПУП),
разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; доказателства за извършено съобщаване на проекта на
ПУП по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и писмо
№ към САГ20-ГР00-1382-[5] от 23.12.2020 г. от
Направление „Архитектура и градоустройство“
(НАГ) – Столична община (СО), за липса на
възражения срещу плана; писма изх. № ЕО-50
от 21.09.2020 г. и изх. № 48-00-33 от 31.03.2021 г.
от Министерството на околната среда и водите;
становище изх. № 33-НН-735 от 9.03.2021 г. на
Министерството на културата; писмо изх. № 166
от 31.08.2020 г. от „Геозащита“ – ЕООД, клон
Перник; писмо изх. № 70-3962 от 11.09.2020 г.
от дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при Министерството на земеделието,
храните и горите; писмо № към САГ20-ГР001382-[7] от 6.07.2021 г. от НАГ – СО, с изразено положително становище по проекта на ПУП; писмо
изх. № РПН20-ДИ05-887/4 от 7.07.2021 г. от Район
„Панчарево“ – СО; становище рег. № 764000-1932,
екз. № 2 от 27.07.2020 г. на Столична дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“;
писмо изх. № СКЗЗВ-02-191-(1) от 28.07.2020 г. от
Басейнова дирекция „Дунавски район“; становище
рег. № 14-00-289 от 27.08.2020 г. на Министерството
на отбраната; писмо рег. № 578500-5966, екз. № 1
от 5.08.2020 г. от Министерството на вътрешните
работи – дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“; писмо рег. № 121438, екз.
№ 2 от 22.07.2020 г. от Държавна агенция „Разузнаване“; писмо рег. № Д-1880, екз. № 2 от 4.08.2020 г.
от Държавна агенция „Национална сигурност“;
писмо изх. № БТГ24-00-3401(5) от 24.07.2020 г.
от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писма с изх. № ОМЕ2001-1347 от 30.07.2020 г. и изх. № ОМ-1952-1346
от 20.07.2021 г. от „Овергаз мрежи“ – АД; писма
изх. № ЦУ-ЕСО-5645#1 от 14.08.2020 г. и изх.
№ ЦУ-ЕСО-6266#1 от 13.08.2021 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; становище
изх. № 1203709122 от 3.08.2020 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо изх. № ТУСО-49 от
3.08.2020 г. от „Софийска вода“ – АД; писмо рег.
индекс П-6587 от 31.07.2020 г. от „Топлофикация
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София“ – ЕАД; писмо изх. № 1768 от 22.07.2020 г.
от „Улично осветление“ – ЕАД; писмо изх. № 818
от 30.07.2020 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон София; здравно заключение изх. № РД-259-3
от 15.01.2021 г. за съгласуване на проект на подробен устройствен план, издадено от директора на
Столичната регионална здравна инспекция; удостоверение № 25-225137 от 3.08.2021 г. за приемане
на проект за изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри, издадено от Службата
по геодезия, картография и кадастър – гр. София,
и протоколи № УТАТУ-01-02-13 от 12.03.2021 г. и
№ УТАТУ-01-02-20 от 17.08.2021 г. от заседания
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика при
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) одобрявам проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на поземлени имоти с идентификатори
35239.6110.510 и 35239.6106.2528 за образуване на
нов урегулиран поземлен имот и изменение на
план за улична регулация от о.т. 371 до о.т. 371г
(нова) по плана на м. С. Казичене, с. Казичене,
СО – район Панчарево, за обект: Тягова електрическа подстанция 110/27,5 kV за железопътен
участък София – Елин Пелин, на територията на
с. Казичене, район „Панчарево“, Столична община, област София, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен
вестник“ и да се публикува на интернет страницата на МРРБ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ нас
тоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния админис
тративен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

5387

Министър:
В. Комитова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-34
от 18 август 2021 г.
На основание чл. 35, ал.1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Бял извор, с. Боровица,
с. Горно Прахово, с. Жълтуша, с. Млечино и
с. Падина, община Ардино, с. Бакалите, с. Безводно, с. Бели вир, с. Беснурка, с. Божурци,
с. Боровско, с. Босилица, с. Бостанци, с. Бърза
река, с. Верско, с. Водач, с. Вождово, с. Войново,
с. Възел, с. Даскалово, с. Драганово, с. Дядовско,
с. Железник, с. Женда, с. Житница, с. Йончово,
с. Каняк, с. Куцово, с. Лясково, с. Минзухар,
с. Мурга, с. Небеска, с. Новоселище, с. Ночево,
в което попада и с. Душка, с. Паничково, с. Патица, с. Русалина, с. Свободиново, с. Соколите,
с. Средска, с. Стражница, с. Черна нива, с. Ябълчени и с. Яворово, община Черноочене, област
Кърджали.
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1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Кохаб“ – ЕООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-42 от 27.06.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кърджали, община Ардино, община
Черноочене и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

5302

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-66
от 19 август 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-76695/6.08.2021 г., вх.
№ 09-74753/12.07.2021 г. и вх. № 09-74748/12.07.2021 г.
от СГКК – Видин, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Кошава, EKATTE 39147, община Видин,
одобрени със Заповед № РД-18-782 от 20.03.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 39147.44.44:
площ: 168 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, собственост на Община Видин.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 39147.8.3:
пясъци, собственост на държавата, площ преди
промяната: 155 102 кв. м, площ след промяната:
157 653 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39147.44.37:
нива, собственост на Фацо Йонов Маринов,
площ: 4750 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 39147.44.43: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната:
788 кв. м, площ след промяната: 792 кв. м.
II. С. Сланотрън, EK ATTE 67194, община
Видин, одобрени със Заповед № РД-18-720 от
14.03.2018 г. на изпълнителни я дирек тор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
и Заповед № 18-4601 от 2.05.2019 г. на началника
на СГКК – Видин, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 67194.17.200:
площ: 201 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Видин;
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поземлен имот с идентификатор 67194.17.201:
площ: 203 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 67194.11.30:
зеленчукова градина, собственост на Крум Маринов Флоров, площ: 101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.11.31:
зеленчукова градина, собственост на Община
Видин, площ: 134 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.11.32:
зеленчукова градина, собственост на Петър Петров
Каменов, площ: 121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.11.34:
зеленчукова градина, собственост на Тодор Станков Николов, площ преди промяната: 268 кв. м,
площ след промяната: 282 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.11.41:
зеленчукова градина, собственост на Гервас Крачунов Крачунов, площ: 144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.11.42:
зеленчукова градина, собственост на Георги
Петров Ценов, площ: 185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.11.43:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Видин, площ: 179 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.11.44:
зеленчукова градина, собственост на Георги
Флоров Ценов, площ: 208 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.11.234: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната:
1970 кв. м, площ след промяната: 1954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.17.143:
зеленчукова градина, собственост на Огнян Мит
ков Тодоров, площ преди промяната: 3411 кв. м,
площ след промяната: 3410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.17.147:
зеленчукова градина, собственост на Костадин
Йонов Василев, площ: 246 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.17.148:
зеленчукова градина, собственост на Тодор Ванков
Йонов, площ: 369 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.17.320: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната:
2837 кв. м, площ след промяната: 2238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.87.111: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната:
2841 кв. м, площ след промяната: 1087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.97.184:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
55 610 кв. м, площ след промяната: 55 539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.100.9:
нива, собственост на Роман Тодоров Тодоров,
площ преди промяната: 424 кв. м, площ след
промяната: 395 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.100.10:
нива, собственост на Красимира Красимирова
Илиева, площ преди промяната: 337 кв. м, площ
след промяната: 320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.100.11:
нива, собственост на Людмил Данаилов Коста-
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динов, площ преди промяната: 872 кв. м, площ
след промяната: 850 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.103.10:
лозе, собственост на Костадин Атанасов Петров,
площ преди промяната: 3718 кв. м, площ след
промяната: 3641 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.103.11:
лозе, собственост на Йон Георгиев Станев, площ
преди промяната: 2052 кв. м, площ след промяната: 1993 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.103.12:
лозе, собственост на София Маринова Флорова,
площ преди промяната: 3935 кв. м, площ след
промяната: 3880 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.107.148:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 1665 кв. м, площ след промяната: 1588 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.107.152:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 1067 кв. м, площ след промяната: 1078 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.117.158:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 6577 кв. м, площ след промяната: 6568 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67194.138.1:
нива, собственост на Асен Тодоров Асенов, площ
преди промяната: 5198 кв. м, площ след промяната: 5091 кв. м.
III. С. Гомотарци, EK ATTE 15998, община
Видин, одобрени със Заповед № РД-18-681 от
13.03.2018 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 15998.5.201:
площ: 549 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Видин;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.204:
площ: 582 кв. м, нива, собственост на Никола
Пасков Лунгов.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 15998.6.19:
нива, собственост на Северинка Динчева Станкова, площ преди промяната: 2618 кв. м, площ
след промяната: 2471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.2:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Видин, площ преди промяната: 5940 кв. м,
площ след промяната: 7357 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.6:
нива, собственост на Юлиян Цветков Маринов,
площ: 490 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.7:
нива, собственост на Валенция Цветкова Петрова,
площ: 532 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.8:
нива, собственост на Миглена Павлова Радева,
площ: 818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.9:
нива, собственост на Спас Флоров Басанджаков,
площ: 684 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.10:
нива, собственост на Спас Флоров Басанджаков,
площ: 163 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 15998.18.12:
нива, собственост на Асен Георгиев Пасков,
площ: 86 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.17:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Видин, площ преди промяната: 3125 кв. м,
площ след промяната: 2065 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.18:
нива, собственост на Община Видин, площ преди
промяната: 6703 кв. м, площ след промяната:
6751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.31:
дере, собственост на Община Видин, площ преди
промяната: 290 669 кв. м, площ след промяната:
290 670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.80:
нива, собственост на Иванка Флорова Маринова,
площ: 426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.82:
нива, собственост на Община Видин, площ:
629 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.86:
нива, собственост на Миланка Маринова Крачунова, площ: 295 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.99:
нива, собственост на Лозко Филипов Табаков,
площ преди промяната: 334 кв. м, площ след
промяната: 322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.148:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Видин, площ преди пром яната:
25 816 кв. м, площ след промяната: 25 295 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.173:
нива, собственост на Георги Петракиев Николов,
площ: 760 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.174:
нива, собственост на Веселин Паракинов Стоянов,
площ: 754 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.175:
нива, собственост на Володя Кирилов Павлов,
площ: 587 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.488:
нива, собственост на Ангел Ангелов Маринов,
площ преди промяната: 1388 кв. м, площ след
промяната: 894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.489:
нива, собственост на Георги Маринов Илиев,
площ преди промяната: 703 кв. м, площ след
промяната: 704 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.490:
нива, собственост на Емил Цветанов Аристотелов, Даниел Цветанов Аристотелов и Анета
Елефтерова Цанкова, площ: 1091 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.492:
нива, собственост на Данаил Йонов Трасков,
площ преди промяната: 814 кв. м, площ след
промяната: 808 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.493:
нива, собственост на Димчо Флоров Ангелов,
площ: 297 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.494:
нива, собственост на Анита Любенова Хашани,
площ: 454 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.495:
нива, собственост на Емил Димитров Атанасов,
площ: 698 кв. м;

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 15998.18.496:
нива, собственост на Гълъбина Георгиева Бадева,
площ: 1609 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.497:
нива, собственост на Генади Недялков Йонов,
площ: 1915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.21.75: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната:
4002 кв. м, площ след промяната: 4278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15998.33.54:
за местен път, собственост на Община Видин,
площ преди промяната: 23 642 кв. м, площ след
промяната: 23 853 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 15998.5.74:
площ: 37 666 кв. м, спортно игрище, собственост
на Община Видин;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.14:
площ: 583 кв. м, нива, собственост на Никола
Пасков Лунгов;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.81:
площ: 645 кв. м, нива, собственост на Флоро
Георгиев Ников;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.83:
площ: 820 кв. м, нива, собственост на Община
Видин;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.143:
площ: 797 кв. м, нива, собственост на Лидия
Георгиева Стефанова;
поземлен имот с идентификатор 15998.18.144:
площ: 832 кв. м, нива, собственост на Кристиян
Серьожев Ангелов.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-67
от 19 август 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-144833/2.12.2020 г.,
в х . № 0 9 -14 4 8 4 5/ 2 . 1 2 . 2 0 2 0 г. , в х . № 0 9 144850/2.12.2020 г., вх. № 09-144857/2.12.2020 г., вх.
№ 09-145141/3.12.2020 г., вх. № 09-145130/3.12.2020 г.
и вх. № 09-145136/3.12.2020 г. от СГКК – Ямбол,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението
в кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на:
І. С. Савино, EKATTE 65036, община „Тунджа“,
одобрени със Заповед № РД-18-352 от 15.09.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
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1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 65036.12.79:
площ: 329 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 65036.12.35:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 13 305 кв. м, площ след
промяната: 13 215 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65036.12.36:
нива, собственост на „Агра-99“ – АД, и Тодора Динева Матева, площ преди промяната: 14 693 кв. м,
площ след промяната: 14 495 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65036.12.39:
нива, собственост на Златина Ангелова Георгиева,
площ преди промяната: 9000 кв. м, площ след
промяната: 8963 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65036.12.46:
нива, собственост на „Агрозем-АВ“ – ООД, площ
преди промяната: 4849 кв. м, площ след промяната: 4751 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65036.12.47:
нива, собственост на Стоянка Илиева Костадинова, площ преди промяната: 7099 кв. м, площ
след промяната: 7068 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65036.12.48:
нива, собственост на Дочка Илиева Миркова,
площ преди промяната: 7199 кв. м, площ след
промяната: 7174 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65036.12.53:
нива, собственост на „Агрозем-АВ“ – ООД, площ
преди промяната: 3600 кв. м, площ след промяната: 3386 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65036.12.68:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 7075 кв. м, площ след промяната:
7036 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65036.12.70:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 5302 кв. м, площ след
промяната: 8394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65036.12.71:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1697 кв. м, площ след промяната:
672 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65036.22.1:
изоставена орна земя, собственост на „Агра
99“ – АД, и Добри Тодоров Добрев, площ преди
промяната: 42 202 кв. м, площ след промяната:
42 160 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 65036.12.69:
площ: 1622 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“.
ІІ. С. Скалица, EKATTE 66737, община „Тунд жа“, одобрени със Заповед № РД-18-597 от
31.10.2017 г. на изпълнителни я дирек тор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 66737.3.548:
площ: 111 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
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поземлен имот с идентификатор 66737.15.780:
площ: 1252 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.781:
площ: 5180 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.782:
площ: 62 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.783:
площ: 96 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.784:
площ: 69 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.785:
площ: 337 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.786:
площ: 213 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.787:
площ: 161 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 66737.24.788:
площ: 868 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 66737.25.718:
площ: 1539 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 66737.25.719:
площ: 244 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 66737.26.568:
площ: 4595 кв. м, нива, собственост на „Рио
Мар“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 66737.26.569:
площ: 3485 кв. м, нива, собственост на „Рио
Мар“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.819:
площ: 148 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.820:
площ: 80 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.821:
площ: 1211 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.822:
площ: 223 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.823:
площ: 562 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.824:
площ: 644 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
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поземлен имот с идентификатор 66737.27.825:
площ: 166 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 66737.30.754:
площ: 826 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 66737.32.737:
площ: 3416 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 66737.45.772:
площ: 1376 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 66737.3.96:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2464 кв. м, площ след промяната:
2424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.3.243:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 21 016 кв. м, площ след промяната:
20 648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.3.244:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6722 кв. м, площ след промяната:
6092 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.3.246:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 23 578 кв. м, площ след промяната:
23 572 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.3.250:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4726 кв. м, площ след промяната:
4717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.3.267:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 389 кв. м, площ след промяната:
366 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.3.547:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез А генци я „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната:
211 кв. м, площ след промяната: 101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.14.229:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6656 кв. м, площ след промяната:
6563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.33:
нива, собственост на „Агрозем-АВ“ – ООД, площ
преди промяната: 7999 кв. м, площ след промяната: 7943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.34:
нива, собственост на Митко Ангелов Димитров,
площ преди промяната: 7200 кв. м, площ след
промяната: 7102 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.35:
нива, собственост на „Агрозем-АВ“ – ООД, площ
преди промяната: 6699 кв. м, площ след промяната: 6605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.36:
нива, собственост на Страхил Атанасов Страхилов, площ преди промяната: 8000 кв. м, площ
след промяната: 7851 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66737.15.37:
нива, собственост на Вълчо Димитров Христов,
площ преди промяната: 10 999 кв. м, площ след
промяната: 10 885 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.38:
нива, собственост на „Палайа“ – ООД, площ
преди промяната: 6000 кв. м, площ след промяната: 5992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.40:
нива, собственост на Мима Димова Обретенова,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.41:
нива, собственост на Тончо Вълчев Тонев, площ
преди промяната: 4799 кв. м, площ след промяната: 4770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.42:
нива, собственост на „Агрозем-АВ“ – ООД, площ
преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3983 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.43:
нива, собственост на „Агрозем-АВ“ – ООД, площ
преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.44:
нива, собственост на Красимир Господинов Димитров, площ преди промяната: 4399 кв. м, площ
след промяната: 4363 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.45:
нива, собственост на Господин Канев Йорданов,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2970 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.46:
нива, собственост на Иванка Димитрова Иванова,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.51:
нива, собственост на Стефан Пенков Желязков,
площ преди промяната: 8670 кв. м, площ след
промяната: 8571 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.52:
нива, собственост на Андон Димитров Чемширов,
площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след
промяната: 4691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.53:
нива, собственост на Тончо Вълчев Тонев, площ
преди промяната: 4976 кв. м, площ след промяната: 4966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.65:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата чрез А генци я „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната:
135 231 кв. м, площ след промяната: 139 624 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.120:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1838 кв. м, площ след промяната:
1769 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.271:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 18 036 кв. м, площ след промяната:
17 514 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.281:
напоителен канал, собственост на „Национална
електрическа компания“ – ЕАД, площ преди
промяната: 748 кв. м, площ след промяната:
697 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66737.15.282:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 976 кв. м, площ след промяната: 786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.422:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 3644 кв. м, площ след промяната:
3621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.15.778:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 18 373 кв. м, площ след промяната:
12 220 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.17.128:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 34 499 кв. м, площ след промяната: 34 429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.22.138: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 41 714 кв. м, площ след промяната:
41 468 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.22.162:
пасище, собственост на ОУ „П. Хилендарски“,
площ преди промяната: 46 363 кв. м, площ след
промяната: 39 510 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.23.715:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 9712 кв. м, площ след промяната:
9571 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.24.20: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3599 кв. м, площ след промяната:
3564 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.24.716:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 6773 кв. м, площ след промяната:
2410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.25.1:
нива, собственост на Васил Иванов Михайлов,
площ преди промяната: 373 146 кв. м, площ след
промяната: 371 769 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.25.21:
пасище, собственост на ОУ „П. Хилендарски“,
площ преди промяната: 5058 кв. м, площ след
промяната: 3130 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.25.163:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 10 282 кв. м, площ след
промяната: 9900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.25.717:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4676 кв. м, площ след промяната:
4650 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.26.131:
нива, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 56 694 кв. м, площ след промяната: 56 621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.26.184:
нива, собственост на „Рио Мар“ – ООД, площ
преди промяната: 13 929 кв. м, площ след промяната: 1751 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66737.26.185:
пасище, собственост на „Агра-99“ – АД, площ
преди промяната: 2000 кв. м, площ след промяната: 1683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.26.207:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 38 308 кв. м, площ след промяната:
38 211 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.26.209: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 56 468 кв. м, площ след промяната:
56 327 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.25:
нива, собственост на Мартин Димитров Христов,
площ преди промяната: 13 797 кв. м, площ след
промяната: 13 767 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.296:
нива, собственост на „Рио Мар“ – ООД, площ
преди промяната: 10 733 кв. м, площ след промяната: 10 714 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.344:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 18 988 кв. м, площ след промяната:
18 770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.345:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 16 716 кв. м, площ след промяната:
16 666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.347:
пасище, собственост на ОУ „П. Хилендарски“,
площ преди промяната: 92 133 кв. м, площ след
промяната: 90 934 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.351: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 98 705 кв. м, площ
след промяната: 122 522 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.718:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 30 036 кв. м, площ след промяната:
27 988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.27.780:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 12 082 кв. м, площ след промяната:
10 414 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.28.780:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 7068 кв. м, площ след промяната:
6796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.29.219:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 4121 кв. м, площ след промяната: 2235 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.29.720:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 13 407 кв. м, площ след промяната:
13 261 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.30.33:
нива, собственост на „Агрозем-АВ“ – ООД, площ
преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3840 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66737.30.46:
нива, собственост на Андон Димитров Чемширов,
площ преди промяната: 3990 кв. м, площ след
промяната: 3951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.30.142:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 232 100 кв. м, площ след промяната:
231 613 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.30.726:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 9620 кв. м, площ след промяната:
9609 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.30.752:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1865 кв. м, площ след промяната:
1840 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.30.753:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3203 кв. м, площ след промяната:
1678 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.32.31:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 113 687 кв. м, площ след промяната:
113 021 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.32.728:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 6548 кв. м, площ след промяната:
2406 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.97.104:
пасище, собственост на ВУАРР, площ преди
промяната: 40 271 кв. м, площ след промяната:
39 666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.153.51:
за стопански двор, собственост на Държавен
поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната:
17 112 кв. м, площ след промяната: 16 222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.45.170:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 10 120 кв. м, площ след промяната:
10 058 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.45.320:
пасище, собственост на „Балар“ – АД, площ преди промяната: 2444 кв. м, площ след промяната:
1968 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66737.45.548:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 2871 кв. м, площ след
промяната: 2033 кв. м.
ІІІ. С. Тенево, EKATTE 72240, община „Тунд жа“, одобрени със Заповед № РД-18-350 от
15.09.2017 г. на изпълнителни я дирек тор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 72240.36.442:
площ: 8572 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 72240.36.443:
площ: 7831 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“;
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поземлен имот с идентификатор 72240.38.618:
площ: 7272 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 72240.38.619:
площ: 2301 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата чрез ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 72240.37.549:
площ: 1605 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.37.550:
площ: 4109 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.46.469:
площ: 1397 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.46.470:
площ: 326 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.46.471:
площ: 1065 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 72240.46.472:
площ: 1795 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 72240.36.334:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата чрез ДП „Национална компани я
„Железопътна инфраструкту ра“, площ преди
промяната: 35 284 кв. м, площ след промяната:
18 881 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.38.253:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 30 416 кв. м, площ след промяната:
30 322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.38.334:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата чрез ДП „Национална компани я
„Железопътна инфраструкту ра“, площ преди
промяната: 22 682 кв. м, площ след промяната:
13 201 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.37.319:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 17 941 кв. м, площ след
промяната: 12 320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.37.547:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4053 кв. м, площ след промяната:
3961 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.45.464:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4701 кв. м, площ след промяната:
4699 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.46.203:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3403 кв. м, площ след промяната:
2578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.46.204:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
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промяната: 5951 кв. м, площ след промяната:
2068 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.46.325:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 31 115 кв. м, площ след
промяната: 31 473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72240.48.519:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1926 кв. м, площ след промяната:
1691 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

5304

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-68
от 23 август 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявлениe вх. № 09-43605/19.03.2020 г.
от СГКК – Сливен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на с. Млекарево,
EKATTE 48725, община Нова Загора, одобрени
със Заповед № РД-18-1514 от 16.08.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 48725.16.738:
площ: 358 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Нова
Загора;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.739:
площ: 2102 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Нова
Загора.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 48725.18.136:
пасище, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 8482 кв. м, площ след
промяната: 8184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.32.791:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 5742 кв. м, площ след промяната:
199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.36.332:
за местен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 19 847 кв. м, площ
след промяната: 26 853 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.36.792:
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
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ственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 5983 кв. м, площ след промяната:
4520 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.36.794:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 7926 кв. м, площ след промяната:
5936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.37.342: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 47 194 кв. м, площ след промяната:
49 486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.37.795:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 7743 кв. м, площ след промяната:
7718 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.39.345: за
местен път, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 38 198 кв. м, площ след
промяната: 46 857 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.39.375:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 1220 кв. м, площ след промяната:
1216 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.39.795:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 12 015 кв. м, площ след промяната:
6090 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.39.799:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 10 325 кв. м, площ след промяната:
7616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.29.113:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 1096 кв. м, площ след промяната:
1095 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.29.115:
напоителен канал, собственост на Община Нова
Загора, площ преди промяната: 2976 кв. м, площ
след промяната: 2970 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.29.133:
дере, собственост на Община Нова Загора, площ
преди промяната: 21 443 кв. м, площ след промяната: 21 432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.29.283:
за местен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 36 916 кв. м, площ
след промяната: 43 498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.29.755:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 3678 кв. м, площ след промяната:
3248 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.29.757:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 2729 кв. м, площ след промяната:
2422 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.29.759:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
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промяната: 6252 кв. м, площ след промяната:
4940 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.29.805:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 589 кв. м, площ след промяната:
505 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.30.290:
напоителен канал, собственост на МЗГАР – ХМС,
площ преди промяната: 12 205 кв. м, площ след
промяната: 12 119 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.30.756:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 1385 кв. м, площ след промяната:
528 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.31.282:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 6669 кв. м, площ след промяната:
6656 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.31.758:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 16 146 кв. м, площ след промяната:
13 214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.38.277:
дере, собственост на Община Нова Загора, площ
преди промяната: 25 525 кв. м, площ след промяната: 25 513 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.38.803:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 388 кв. м, площ след промяната:
176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.38.804:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 698 кв. м, площ след промяната:
380 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.13.119:
напоителен канал, собственост на МЗГАР – ХМС,
площ преди промяната: 18 206 кв. м, площ след
промяната: 18 148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.3:
нива, собственост на Иван Димитров Иванов,
площ преди промяната: 31 997 кв. м, площ след
промяната: 31 953 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.4:
нива, собственост на Красимир Русев Колев,
площ преди промяната: 26 996 кв. м, площ след
промяната: 26 915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.5:
нива, собственост на Марин Михалев Маринов,
площ преди промяната: 28 669 кв. м, площ след
промяната: 28 361 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.22:
нива, собственост на Димо Иванов Панайотов,
площ преди промяната: 25 473 кв. м, площ след
промяната: 25 052 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.24:
нива, собственост на Руска Иванова Колева,
площ преди промяната: 18 999 кв. м, площ след
промяната: 18 669 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.26:
нива, собственост на Диньо Калчев Калчев,
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площ преди промяната: 17 760 кв. м, площ след
промяната: 17 364 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.44:
нива, собственост на Петър Петков Петров,
Слави Русев Славов и Петко Петров Димитров,
площ преди промяната: 12 107 кв. м, площ след
промяната: 11 716 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.45:
нива, собственост на Грозданка Русева Георгиева,
площ преди промяната: 10 496 кв. м, площ след
промяната: 10 393 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.55:
нива, собственост на Цонка Атанасова Цонева,
площ преди промяната: 8276 кв. м, площ след
промяната: 8011 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.64:
нива, собственост на Венелин Колев Велев, площ
преди промяната: 9800 кв. м, площ след промяната: 9398 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.68:
нива, собственост на Красимир Кунчев Василев,
площ преди промяната: 9499 кв. м, площ след
промяната: 9299 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.69:
нива, собственост на Иванка Кунчева Стоянова,
площ преди промяната: 9499 кв. м, площ след
промяната: 9289 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.70:
нива, собственост на Райко Иванов Райков, площ
преди промяната: 3625 кв. м, площ след промяната: 3444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.71:
нива, собственост на Райко Иванов Райков, площ
преди промяната: 3624 кв. м, площ след промяната: 3504 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.72:
нива, собственост на Райко Иванов Райков, площ
преди промяната: 7249 кв. м, площ след промяната: 7064 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.87: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 32 463 кв. м, площ след промяната:
54 629 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.171:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 2288 кв. м, площ след промяната:
2274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.174:
пасище, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 1655 кв. м, площ след
промяната: 1374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.175:
пасище, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 2766 кв. м, площ след
промяната: 2003 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.429:
пасище, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 10 292 кв. м, площ след
промяната: 9774 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.714:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 6916 кв. м, площ след промяната:
2962 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 48725.16.723:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 4139 кв. м, площ след промяната:
4113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.724:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 2380 кв. м, площ след промяната:
2369 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.16.725:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 966 кв. м, площ след промяната:
945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.18.1:
пасище, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 123 274 кв. м, площ след
промяната: 122 529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.24.181:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 4699 кв. м, площ след промяната:
4688 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.24.731:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 400 кв. м, площ след промяната:
259 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.25.1:
напоителен канал, собственост на МЗГАР – ХМС,
площ преди промяната: 29 473 кв. м, площ след
промяната: 28 766 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.28.160:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Нова Загора, площ преди промяната: 257 кв. м,
площ след промяната: 227 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.28.186:
за местен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 1967 кв. м, площ
след промяната: 4343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.28.410:
нива, собственост на „Рая Синерджи“ – ЕООД,
площ преди промяната: 45 375 кв. м, площ след
промяната: 43 093 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.28.729:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 186 кв. м, площ след промяната:
144 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.28.730:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 193 кв. м, площ след промяната:
171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.45.148:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ,
площ преди промяната: 2396 кв. м, площ след
промяната: 2371 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.45.150:
за стопански двор, собственост на Държавен
поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната:
9061 кв. м, площ след промяната: 8941 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.45.153:
пасище, собственост на Община Нова Загора,
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площ преди промяната: 3762 кв. м, площ след
промяната: 3641 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.45.164: отводнителен канал, собственост на МЗГАР – ХМС,
площ преди промяната: 1994 кв. м, площ след
промяната: 1861 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.45.165:
пасище, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 7222 кв. м, площ след
промяната: 7166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.45.296:
за местен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди промяната: 2016 кв. м, площ
след промяната: 1991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.45.687:
пасище, собственост на Община Нова Загора,
площ преди промяната: 18 367 кв. м, площ след
промяната: 18 310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48725.45.728:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нова Загора, площ преди
промяната: 1316 кв. м, площ след промяната:
45 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 48725.16.737:
площ: 11 599 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Нова
Загора;
поземлен имот с идентификатор 48725.25.49:
площ: 333 кв. м, пасище, собственост на Община
Нова Загора.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

5305

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-69
от 23 август 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 01-69751/9.02.2021 г. от
Агенция „Пътна инфраструктура“ и приложените
към тях документи и материали, определени по
чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.
на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Венковец, ЕКАТТЕ 10656, община Ихтиман, одобрени със Заповед № РД-18-125 от
25.02.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 10656.65.9002:
площ: 7431 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 10656.70.9001:
площ: 8 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Йордан Митев Стафанов;
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поземлен имот с идентификатор 10656.74.10:
площ: 34 035 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община Ихтиман;
поземлен имот с идентификатор 10656.74.11:
площ: 3088 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Община Ихтиман;
поземлен имот с идентификатор 10656.74.12:
площ: 90 365 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Министерството
на транспорта.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 10656.34.6:
нива, собственост на Николай Георгиев Божилов,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.34.13:
нива, собственост на Стоимен Петров Бонев,
площ преди промяната: 2304 кв. м, площ след
промяната: 1757 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.34.14:
нива, собственост на Йордан Бонев Кръстев,
площ преди промяната: 2527 кв. м, площ след
промяната: 2363 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.34.15:
нива, собственост на Община Ихтиман, площ
преди промяната: 7412 кв. м, площ след промяната: 7195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.34.18:
нива, собственост на Димитър Лазов Милчов,
площ преди промяната: 2198 кв. м, площ след
промяната: 2066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.34.23:
пасище, собственост на Община Ихтиман – земи
по чл. 19, площ преди промяната: 67 948 кв. м,
площ след промяната: 67 432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.34.24:
пасище, собственост на Община Ихтиман – земи
по чл. 19, площ преди промяната: 4188 кв. м,
площ след промяната: 3823 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.34.26:
пасище, собственост на Йордан Иванков Ласков,
площ преди промяната: 986 кв. м, площ след
промяната: 673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.39.48: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 71 521 кв. м, площ след промяната:
28 150 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.55.6:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ихтиман, площ преди
промяната: 4083 кв. м, площ след промяната:
3340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.55.30:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ихтиман, площ преди
промяната: 3504 кв. м, площ след промяната:
3469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.55.48:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ихтиман, площ преди
промяната: 3727 кв. м, площ след промяната:
3712 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.65.27:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Държавно лесничейство, площ преди про-
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мяната: 3 413 678 кв. м, площ след промяната:
3 399 147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.70.1: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
Йордан Митев Стефанов, площ преди промяната:
10 399 кв. м, площ след промяната: 8948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.70.2: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
Георги Кирилов Милушов, площ преди промяната: 9999 кв. м, площ след промяната: 9417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10656.74.9:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Ихтиман, площ преди промяната: 5 545 037 кв. м, площ след промяната:
5 473 172 кв. м.
II. Гр. Их тиман, ЕК АТ ТЕ 32901, община
Ихтиман, одобрени със Заповед № РД-18-119
от 25.02.2020 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32901.37.23:
площ: 29 670 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез АПИ.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32901.35.65:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 11 455 кв. м, площ след промяната:
10 683 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32901.35.67:
за местен път, собственост на Община Ихтиман,
площ преди промяната: 4667 кв. м, площ след
промяната: 3419 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32901.35.71:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
гр. Ихтиман, площ преди промяната: 3627 кв. м,
площ след промяната: 2932 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32901.36.23:
отводнителен канал, собственост на Община
Ихтиман, площ преди промяната: 8704 кв. м,
площ след промяната: 8687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32901.37.6: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Ихтиман, площ преди
промяната: 4263 кв. м, площ след промяната:
3045 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32901.38.18:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Ихтиман, площ преди
промяната: 7934 кв. м, площ след промяната:
7707 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32901.42.1:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 24 054 кв. м, площ след промяната:
23 964 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32901.53.1: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Ихтиман, площ преди
промяната: 2325 кв. м, площ след промяната:
1586 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32901.54.11:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Ихтиман, площ преди
промяната: 7541 кв. м, площ след промяната:
7026 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 32901.55.49:
нива, собственост на Милена Димитрова Пандезова и Красимира Димитрова Ставревска,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32901.55.50:
нива, собственост на Стоилка Найденова Кръстева, площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32901.55.51:
нива, собственост на земи по чл. 19 – Община
Ихтиман, площ преди промяната: 547 кв. м, площ
след промяната: 534 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32901.56.40:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 23 329 кв. м, площ след промяната:
23 243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32901.56.45:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Ихтиман, площ преди
промяната: 3993 кв. м, площ след промяната:
3970 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 32901.35.68:
площ: 794 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община гр. Ихтиман;
поземлен имот с идентификатор 32901.37.21:
площ: 7974 кв. м, за местен път, собственост на
Община Ихтиман;
поземлен имот с идентификатор 32901.38.41:
площ: 6259 кв. м, за местен път, собственост на
Община Ихтиман;
поземлен имот с идентификатор 32901.39.70:
площ: 6421 кв. м, за местен път, собственост на
Община Ихтиман;
поземлен имот с идентификатор 32901.42.80:
площ: 2482 кв. м, за местен път, собственост на
Община Ихтиман.
III. С. Пол янци, ЕК АТ ТЕ 57443, община
Ихтиман, одобрени със Заповед № РД-18-128
от 25.02.2020 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 57443.70.1001:
площ: 55 077 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата чрез АПИ.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 57443.10.355:
отводнителен канал, собственост на Хидромелиорации, площ: 1107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.10.356:
напоителен канал, собственост на „Напоителни системи“ – ЕА Д, площ преди промяната:
1114 кв. м, площ след промяната: 1094 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.10.812:
друг вид нива, собственост на Община Ихтиман,
площ преди промяната: 3525 кв. м, площ след
промяната: 2925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.10.821:
друг вид нива, собственост на Борис Михайлов
Тошев, площ преди промяната: 4850 кв. м, площ
след промяната: 4845 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.63.904:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
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на Община Ихтиман, площ преди промяната:
134 349 кв. м, площ след промяната: 134 330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.67.75:
нива, собственост на „Еледжик-21“ – АД, и Васил
Красимиров Несторов, площ преди промяната:
8302 кв. м, площ след промяната: 8195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.67.104:
нива, собственост на Николай Йорданов Стамов,
площ преди промяната: 3749 кв. м, площ след
промяната: 3567 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.67.105:
нива, собственост на Златан Николов Стамов,
площ преди промяната: 3749 кв. м, площ след
промяната: 3240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.68.48:
изоставена орна земя, собственост на Иванка
Асенова Георгиева, площ преди пром яната:
1500 кв. м, площ след промяната: 1214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.68.99:
изоставена орна земя, собственост на Христо Зафиров Стоилов, площ преди промяната: 1000 кв. м,
площ след промяната: 939 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.68.501:
пасище, собственост на Община Ихтиман, площ
преди промяната: 175 855 кв. м, площ след промяната: 174 547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.68.503:
пасище, собственост на Община Ихтиман, площ
преди промяната: 135 134 кв. м, площ след промяната: 134 874 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.68.902:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Община Ихтиман, площ преди промяната:
829 924 кв. м, площ след промяната: 829 806 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.68.998:
за складова база, собственост на Минстрой,
площ преди промяната: 57 778 кв. м, площ след
промяната: 57 406 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.70.502:
пасище, собственост на Община Ихтиман, площ
преди промяната: 48 194 кв. м, площ след промяната: 47 697 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.70.517:
пасище, собственост на Община Ихтиман, площ
преди промяната: 3918 кв. м, площ след промяната: 3621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.70.607:
за местен път, собственост на Община Ихтиман,
площ преди промяната: 4808 кв. м, площ след
промяната: 4576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.70.613:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ихтиман, площ преди
промяната: 1707 кв. м, площ след промяната:
1631 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.70.807:
изоставена орна земя, собственост на Община
Ихтиман, площ преди промяната: 968 кв. м, площ
след промяната: 967 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.70.808:
изоставена орна земя, собственост на Община
Ихтиман, площ преди промяната: 1869 кв. м,
площ след промяната: 1665 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57443.70.809:
изоставена орна земя, собственост на Община
Ихтиман, площ преди промяната: 931 кв. м, площ
след промяната: 916 кв. м.
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3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 57443.70.602:
площ: 13 577 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Пътно управление;
поземлен имот с идентификатор 57443.70.611:
площ: 17 434 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Пътно управление;
поземлен имот с идентификатор 57443.70.612:
площ: 9938 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Пътно управление;
поземлен имот с идентификатор 57443.70.614:
площ: 2134 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Пътно управление;
поземлен имот с идентификатор 57443.70.615:
площ: 6823 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Пътно управление.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-70
от 24 август 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-120343/5.10.2020 г.
от СГКК – Софийска област, и приложените към
тях документи и материали, определени по чл. 58
и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на
МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Г у рмазово, EK AT TE 18174, общ ина
Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24
от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1.  Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 18174.1.279:
площ: 21 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18174.1.280:
площ: 14 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18174.1.289:
площ: 25 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18174.2.100:
площ: 3493 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18174.2.101:
площ: 204 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18174.6.176:
площ: 31 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 18174.6.177:
площ: 14 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18174.69.124:
площ: 374 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 18174.71.703:
площ: 353 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост.
2.   Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 18174.1.30:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Малина Руменова Атанасова, площ преди промяната:
773 кв. м, площ след промяната: 766 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.1.33:
н иско з ас т р оя ва не (до 10 m), с о б с т в ено с т
на „ТДП“ – ЕООД, площ преди пром яната:
1441 кв. м, площ след промяната: 1409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.1.35:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 837 кв. м, площ след промяната: 846 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.1.70:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 817 кв. м, площ след промяната: 813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.1.74: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Божурище, площ преди
промяната: 2780 кв. м, площ след промяната:
2752 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.1.87: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Божурище, площ: 2843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.1.115:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 876 кв. м, площ след промяната: 812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.1.168:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Божурище, площ
преди промяната: 778 кв. м, площ след промяната: 779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.1.188:
нива, собственост на Георги Александров Милушев и Васил Николаев Матаков, площ преди
промяната: 185 кв. м, площ след промяната:
41 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.2.75: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Божурище, площ преди
промяната: 3140 кв. м, площ след промяната:
3147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.6.165:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Божурище, площ преди
промяната: 2498 кв. м, площ след промяната:
2505 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.8.6: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Божурище, площ: 2166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.8.127:
нива, собственост на Миладин Стоянов Попов,
площ: 6774 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.11.6:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6308 кв. м, площ след промяната:
6341 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 18174.32.13:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на Държавно лесничейство, площ
преди промяната: 93 237 кв. м, площ след промяната: 93 335 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.33.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Държавно лесничейство, площ
преди промяната: 4373 кв. м, площ след промяната: 4376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.33.2: друг
вид недървопроизводителна горска площ, собственост на Община Божурище – Кметство с. Гурмазово, площ преди промяната: 692 789 кв. м, площ
след промяната: 692 810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.37.52:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 47 443 кв. м,
площ след промяната: 47 362 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.42.131:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 6758 кв. м,
площ след промяната: 6762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.53.196:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата, площ преди промяната: 9697 кв. м,
площ след промяната: 9930 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.66.217:
за друг вид имот със специално предназначение
и ползване, собственост на държавата – МО,
площ преди промяната: 201 750 кв. м, площ след
промяната: 201 571 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.68.31:
нива, собственост на държавата чрез областния
управител на София област, площ преди промяната: 495 319 кв. м, площ след промяната:
495 336 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.70.1:
нива, собственост на Община Божурище, площ
преди промяната: 19 994 кв. м, площ след промяната: 19 926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.70.254:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на държавата
чрез Министерството на отбраната, площ преди
промяната: 92 846 кв. м, площ след промяната:
92 114 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.71.6: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 16 825 кв. м,
площ след промяната: 17 779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.71.10:
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 8327 кв. м, площ след
промяната: 8321 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 18174.77.229:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 14 312 кв. м, площ след промяната:
14 297 кв. м.
3.  Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 18174.1.5: площ:
819 кв. м, за друг вид застрояване, собственост
на Петър Владимиров Белев;
поземлен имот с идентификатор 18174.1.55:
площ: 1449 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Риска Соколова Васева;
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поземлен имот с идентификатор 18174.2.55:
площ: 1050 кв. м, нива, собственост на Михаил
Йосифов Петров;
поземлен имот с идентификатор 18174.2.66:
площ: 865 кв. м, нива, собственост на Асен
Петров Стоичков;
поземлен имот с идентификатор 18174.2.67:
площ: 1925 кв. м, нива, собственост на Никола
Петров Стоичков;
поземлен имот с идентификатор 18174.2.53:
площ: 2467 кв. м, нива, собственост на Михаил
Йосифов Петров;
поземлен имот с идентификатор 18174.2.42:
площ: 1088 кв. м, нива, собственост на Михаил
Йосифов Петров;
поземлен имот с идентификатор 18174.2.43:
площ: 384 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Димитър Илиев Кръстанов и Ана
Иванова Кръстанова;
поземлен имот с идентификатор 18174.71.5:
площ: 11 217 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 18174.71.8:
площ: 7598 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, собственост на гр. Божурище;
поземлен имот с идентификатор 18174.71.9:
площ: 700 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост
на Радка Георгиева Здравкова, Елка Георгиева
Попова, Венелин Георгиев Георгиев и Пашка
Георгиева Кирилова;
поземлен имот с идентификатор 18174.73.222:
площ: 46 940 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на „Шенкер“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 18174.65.122:
площ: 148 832 кв. м, стадион, собственост на
Община гр. Божурище.
II. С. Пожарево, EK AT TE 5710 0, община
Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-27
от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1.  Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 57100.29.14:
площ: 45 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57100.130.7.1: площ:
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57100.130.7.2: площ:
28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57100.130.7.3: площ:
10 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост.
2.   Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 57100.13.3:
ливада, собственост на Теодора Димитрова Паева, площ преди промяната: 578 кв. м, площ след
промяната: 541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57100.13.4:
ливада, собственост на Цветан Кръстанов Недялков, площ преди промяната: 704 кв. м, площ
след промяната: 698 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 57100.15.18:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2417 кв. м, площ след промяната: 2391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57100.16.7: за
местен път, собственост на Община гр. Божурище,
площ преди промяната: 4415 кв. м, площ след
промяната: 4417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57100.32.56:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 8406 кв. м, площ след промяната: 8279 кв. м.
III. С. Пролеша, EK ATTE 58606, община
Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-28
от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 58606.40.298:
площ: 304 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.371:
площ: 30 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.372:
площ: 21 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 58606.11.162:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Божурище, площ преди
промяната: 4687 кв. м, площ след промяната:
4502 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.20.8:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Божурище, площ преди
промяната: 1306 кв. м, площ след промяната:
1302 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.20.75:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Божурище, площ преди
промяната: 2751 кв. м, площ след промяната:
2733 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.20.94:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Божурище, площ преди
промяната: 298 кв. м, площ след промяната:
290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.20.95:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Еленка Йорданова Арсова, Маргарита Захариева Даскалова и Младенка Захариева
Стоева, площ преди промяната: 348 кв. м, площ
след промяната: 300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.22.235:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Божурище, площ преди
промяната: 1370 кв. м, площ след промяната:
1369 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.29.298:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Божурище, площ преди
промяната: 8120 кв. м, площ след промяната:
8125 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.34.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Божурище, площ преди
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промяната: 2827 кв. м, площ след промяната:
2870 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.34.119:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Божурище, площ преди
промяната: 1100 кв. м, площ след промяната:
1091 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.40.37:
нива, собственост на Свилен Павлов Величков,
площ преди промяната: 3172 кв. м, площ след
промяната: 3158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.40.208:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Божурище, площ преди
промяната: 374 кв. м, площ след промяната:
273 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.40.209:
нива, собственост на Екатерина Антимова Нунова,
площ: 457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.41.53:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3830 кв. м, площ след промяната: 3836 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.41.54:
нива, собственост на Радка Александрова Кацарова, Руска Антонова Цветанова, Емилия Антонова Макавеева и Александър Тодоров Иванов,
площ: 728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.41.55:
нива, собственост на Ленка Владимирова Стоянова, площ: 2031 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.41.56:
нива, собственост на Николай Асенов Нинков,
площ: 4049 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.41.124:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Божурище, площ преди
промяната: 345 кв. м, площ след промяната:
348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.41.125:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 471 кв. м, площ след промяната: 458 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.137:
нива, собственост на Пенка Павлова Вълчева,
Христина Павлова Марикина, Величка Владова
Йорданова, Владимир Иванов Владов, Антоанета
Николова Талви, Мария Георгиева Богданова,
Александрина Георгиева Въткова и Кристина
Костадинова Павлова, площ преди промяната:
795 кв. м, площ след промяната: 775 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.138:
нива, собственост на Пенка Павлова Вълчева,
Христина Павлова Марикина, Величка Владова
Йорданова, Владимир Иванов Владов, Антоанета
Николова Талви, Мария Георгиева Богданова,
Александрина Георгиева Въткова и Кристина
Костадинова Павлова, площ преди промяната:
563 кв. м, площ след промяната: 536 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.140:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Мария Кирилова Николова, площ преди промяната:
987 кв. м, площ след промяната: 974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.231:
за друг вид застрояване, собственост на Арсо
Гергинов Зарев, площ преди промяната: 560 кв. м,
площ след промяната: 555 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.247:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

Петър Николов Петров, площ преди промяната:
405 кв. м, площ след промяната: 403 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.269:
нива, собственост на Ангел Тонев Тончев, площ:
219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.312:
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Николай Филипов Кехайов, площ преди промяната:
351 кв. м, площ след промяната: 333 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.314:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ: 100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.319:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1088 кв. м, площ след промяната: 1089 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.325:
нива, собственост на Антон Димитров Антонов и
Стоимен Димитров Антонов, площ преди промяната: 3142 кв. м, площ след промяната: 3141 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.44.2:
нива, собственост на Захари Марков Арсов,
площ преди промяната: 1002 кв. м, площ след
промяната: 739 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.44.6:
ливада, собственост на Атанас Аспарухов Атанасов, площ преди промяната: 901 кв. м, площ
след промяната: 890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.44.12:
за друг вид застрояване, собственост на Любен
Илиев Козарев и Димитър Илиев Козарев, площ
преди промяната: 2718 кв. м, площ след промяната: 2699 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58606.44.13:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 378 кв. м, площ след промяната: 329 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 58606.40.109:
площ: 1692 кв. м, нива, собственост на Яни Асенов
Янев и Георги Богданов Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 58606.40.122:
площ: 138 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Румен Калоянов Тасев;
поземлен имот с идентификатор 58606.40.184:
площ: 936 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Иван Тодоров Коцев;
поземлен имот с идентификатор 58606.40.235:
площ: 590 кв. м, нива, собственост на Екатерина
Антимова Нунова;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.198:
площ: 263 кв. м, нива, собственост на Тодор
Маринов Вътев;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.215:
площ: 412 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.232:
площ: 1328 кв. м, нива, собственост на Тодор
Маринов Вътев;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.233:
площ: 1331 кв. м, нива, собственост на Тодор
Маринов Вътев;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.234:
площ: 1532 кв. м, нива, собственост на Тодор
Маринов Вътев;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.318:
площ: 150 кв. м, нива, собственост на Юлия
Христова Вардева;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.369:
площ: 34 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Пламен Филипов Кехайов;
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поземлен имот с идентификатор 58606.45.2:
площ: 723 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 58606.45.6:
площ: 3798 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 58606.45.7:
площ: 2736 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 58606.45.8:
площ: 4285 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 58606.42.376:
площ: 34 кв.м, за второстепенна улица, собственост на Васил Василев Шалабаров.
I V. С. Росома н, EK AT T E 63121, общ и на
Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-29
от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 63121.19.85:
площ: 19 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 63121.19.86:
площ: 39 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 63121.19.87:
площ: 33 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 63121.19.88:
площ: 20 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 63121.24.56:
площ: 27 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 63121.25.120:
площ: 5 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 63121.25.121:
площ: 21 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 63121.32.201:
площ: 10 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 63121.19.39:
ливада, собственост на Николинка Спасова Вит
кова, площ: 4123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.19.44:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1596 кв. м, площ след промяната: 1591 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.19.56:
овощна градина, собственост на Божил Стоилов Георгиев и Лиляна Славчева Тонева-Велева,
площ: 1610 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.24.10:
ливада, собственост на Сребра Николова Андреева, площ преди промяната: 2473 кв. м, площ след
промяната: 2417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.24.11:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 980 кв. м, площ след промяната: 978 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.24.30:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 743 кв. м, площ след промяната: 757 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.24.34:
пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ: 3182 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 63121.24.35:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1802 кв. м, площ след промяната:
1797 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.24.36:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 6506 кв. м, площ след промяната:
6527 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.24.37:
пасище, собственост на А лександър Тодоров
Бранков, площ преди промяната: 3038 кв. м,
площ след промяната: 3024 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.24.39:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 137 кв. м, площ след промяната: 121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.24.43:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2736 кв. м, площ след промяната:
2673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.24.46:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 15 144 кв. м, площ след промяната:
15 137 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.25.58:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 116 кв. м, площ след промяната: 113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.25.62:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 355 кв. м, площ след промяната: 356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.25.116:
ливада, няма данни за собственост, площ преди
промяната: 3683 кв. м, площ след промяната:
3684 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.25.117:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община гр. Божурище,
площ: 328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.25.118:
за друг вид застрояване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 1012 кв. м, площ след
промяната: 1003 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.27.10:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 3357 кв. м,
площ след промяната: 3384 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.30.27:
ливада, собственост на Кирил Игнатов Мануилов,
площ: 1576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.30.28:
ливада, собственост на Кръстан Марков Гергинов, площ преди промяната: 338 кв. м, площ след
промяната: 342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.30.29:
ливада, собственост на Кръстан Марков Гергинов, площ преди промяната: 61 кв. м, площ след
промяната: 64 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.30.39:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5650 кв. м, площ след промяната: 5629 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.32.4:
пасище, собственост на Симеон Янакиев Стоянов, площ преди промяната: 534 кв. м, площ след
промяната: 456 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.32.20:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 21 080 кв. м, площ след промяната:
21 060 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 63121.35.1:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 549 кв. м, площ след промяната: 533 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.35.2:
ливада, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 307 кв. м, площ след
промяната: 306 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.35.5:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3390 кв. м, площ след промяната: 3437 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.35.11:
ливада, собственост на Варадин Зарков Младенов, площ преди промяната: 633 кв. м, площ след
промяната: 634 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.35.30:
нива, собственост на Варадин Зарков Младенов,
площ преди промяната: 5717 кв. м, площ след
промяната: 5695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.35.60:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 10 766 кв. м, площ след промяната:
10 763 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.35.70:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Божурище, площ преди
промяната: 1874 кв. м, площ след промяната:
1886 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.35.71:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Божурище, площ преди
промяната: 3258 кв. м, площ след промяната:
3260 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.35.72:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 6605 кв. м,
площ след промяната: 6884 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.58.1:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2684 кв. м, площ след промяната:
2764 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.58.3:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 6773 кв. м,
площ след промяната: 6727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.113.44:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Божурище, площ преди
промяната: 3920 кв. м, площ след промяната:
3922 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.120.40:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Божурище, площ преди
промяната: 2027 кв. м, площ след промяната:
2038 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.129.2:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 8860 кв. м, площ
след промяната: 8852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.1000.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община гр. Божурище, площ преди
промяната: 1557 кв. м, площ след промяната:
1562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 63121.1000.4:
за стопански двор, собственост на Илия Тодоров
Илчев, Олга Белчева Тодорова, Тодор Илиев
Илчев, Филип Милушев Александров, Димитър
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Илиев Илчев, Васил Николаев Александров, Мариана Николаева Николова и Стоилка Василева
Тодорова, площ преди промяната: 4683 кв. м,
площ след промяната: 4684 кв. м;
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5307
ЗАПОВЕД № КД-14-71
от 25 август 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка
със заявления вх. № 09-74846/13.07.2021 г., вх. № 0974845/13.07.2021 г., вх. № 09-74843/13.07.2021 г., вх.
№ 09-74841/13.07.2021 г. и вх. № 09-74844/13.07.2021 г.
от СГКК – Шумен, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за
отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам
изменението в кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) на:
I. С. Памукчии, EKATTE 55292, община Нови
пазар, одобрени със заповеди № РД-18-859 от
27.03.2018 г. и № КД-14-123 от 17.09.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 55292.72.422:
площ: 270 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 55292.137.337:
площ: 191 кв. м, нива, собственост на Бекир Мехмед Кадир.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 55292.66.198: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
17 305 кв. м, площ след промяната: 17 308 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.69.10: нива,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 20 006 кв. м, площ след промяната:
19 895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.72.1: нива,
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната:
10 046 кв. м, площ след промяната: 9790 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.72.421:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната:
198 кв. м, площ след промяната: 184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.80.209: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната:
12 596 кв. м, площ след промяната: 12 567 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.124.326: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 45 866 кв. м,
площ след промяната: 45 893 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.134.1:
нива, собственост на Вито Маринов Белинов, площ
преди промяната: 2895 кв. м, площ след промяната:
2892 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 55292.135.1:
нива, собственост на Йордан Минчев Йорданов,
площ: 5493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.137.336:
нива, собственост на Бекир Мехмед Кадир, площ
преди промяната: 5660 кв. м, площ след промяната:
3142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.142.201: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
2577 кв. м, площ след промяната: 2562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.142.203:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 27 873 кв. м, площ след промяната: 27 745 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.142.327:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 21 335 кв. м, площ след промяната: 21 261 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.81: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната:
56 384 кв. м, площ след промяната: 56 321 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.82:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 36 592 кв. м, площ след промяната: 36 607 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.85: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната:
75 691 кв. м, площ след промяната: 70 905 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.94:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6494 кв. м, площ след промяната: 6596 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.109:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 17 298 кв. м, площ след промяната: 17 297 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.112:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3735 кв. м, площ след промяната: 3682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.444:
за селскостопански, горски, ведомствен път, няма
данни за собственост, площ преди промяната:
1153 кв. м, площ след промяната: 1161 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55292.600.447: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
312 кв. м, площ след промяната: 314 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 55292.126.1: площ:
1870 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на
Саид Ферадов Еминов;
поземлен имот с идентификатор 55292.126.2:
площ: 3532 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Юккя Ахмедова Мехмедова;
поземлен имот с идентификатор 55292.126.3:
площ: 1697 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Върбан Котов Филипов;
поземлен имот с идентификатор 55292.126.4: площ:
2992 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на
Сейхан Ахмед Юсуф;
поземлен имот с идентификатор 55292.126.5:
площ: 104 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Саид Ферадов Еминов;
поземлен имот с идентификатор 55292.126.6:
площ: 2124 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Мехмед Исмаилов Ибов;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.1: площ:
2681 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на
Юсуф Реджебов Мустан;
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поземлен имот с идентификатор 55292.131.81:
площ: 56 кв. м, за друг вид застрояване, собственост
на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.82:
площ: 2928 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Ефтим Божилов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.83:
площ: 2900 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.84:
площ: 923 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Александров Цветков;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.85:
площ: 19 210 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Иван Александров Цветков и Димитър
Александров Цветков;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.86:
площ: 1165 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.87:
площ: 663 кв. м, за друг вид застрояване, собственост
на Нихриджан Ахмедова Алиосманова;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.88:
площ: 502 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.89:
площ: 45 кв. м, за друг вид застрояване, собственост
на Еюб Мехмед Шакир;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.129:
площ: 530 кв. м, за друг вид застрояване, собственост
на Неджиб Мустафов Алиев;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.130:
площ: 1220 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Хасан Хълми Юсуф;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.131:
площ: 3270 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.132:
площ: 3377 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.133:
площ: 1871 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Галиб Реджебов Юсуфов;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.134:
площ: 6242 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.135:
площ: 4636 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Петър Стоянов Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.136:
площ: 2068 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.137:
площ: 1511 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Младен Ангелов Коцев;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.138:
площ: 3035 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Недка Христова Петрова;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.139:
площ: 632 кв. м, за друг вид застрояване, собственост
на Младен Ангелов Коцев;
поземлен имот с идентификатор 55292.131.140:
площ: 673 кв. м, за друг вид застрояване, собственост
на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 55292.142.1: площ:
268 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
II. С. Стоян Михайловски, EKATTE 69506, община Нови пазар, одобрени със Заповед № РД-18-
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870 от 29.03.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 69506.29.198:
площ: 766 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар;
поземлен имот с идентификатор 69506.69.477:
площ: 900 кв. м, изоставено трайно насаждение,
собственост на Община Нови пазар.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 69506.29.13:
нива, собственост на Илка Илиева Коларова, площ
преди промяната: 3189 кв. м, площ след промяната:
3043 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.29.14:
нива, собственост на Сюлейман Мехмед Заим, площ
преди промяната: 3989 кв. м, площ след промяната:
3783 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.29.117:
нива, собственост на „Ви Кей Груп“ – ЕООД, площ
преди промяната: 4007 кв. м, площ след промяната:
3893 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.29.118:
нива, собственост на Васил Иванов Караилански,
площ преди промяната: 4008 кв. м, площ след
промяната: 3547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.29.119:
нива, собственост на „Би Агрокомер“ – ЕООД,
площ преди промяната: 4008 кв. м, площ след
промяната: 3631 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.29.120:
нива, собственост на Калина Валериева Пенева,
площ преди промяната: 4008 кв. м, площ след
промяната: 3881 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.29.142: за
друг вид производствен, складов обект, собственост
на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 44 527 кв. м,
площ след промяната: 3025 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.29.197: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
3166 кв. м, площ след промяната: 1130 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.30.32:
нива, собственост на „Аланекс“ – ООД, площ преди промяната: 17 737 кв. м, площ след промяната:
17 732 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.61.3: нива,
собственост на Илия Дичев Русев, площ преди промяната: 3949 кв. м, площ след промяната: 3872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.66.26:
нива, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 7831 кв. м, площ след промяната:
7829 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.66.28:
нива, собственост на Диян Димитров Янков, площ
преди промяната: 2126 кв. м, площ след промяната:
1856 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.66.29:
нива, собственост на Зекерия Сюлейманов Чакър
и Бозали Ембиев Халимов, площ преди промяната:
1580 кв. м, площ след промяната: 1322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.66.30:
нива, собственост на Бозали Ембиев Халимов,
площ преди промяната: 734 кв. м, площ след промяната: 732 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 69506.69.157:
изост авено трайно насаждение, собственост на
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Община Нови пазар, площ преди промяната:
48 710 кв. м, площ след промяната: 47 474 кв. м.
III. С. Зайчино ореше, EKATTE 30274, община
Нови пазар, одобрени със заповеди № РД-18-857
от 27.03.2018 г. и № КД-14-117 от 14.09.2020 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 30274.21.579:
площ: 462 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин
на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 30274.29.303:
площ: 1328 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 30274.35.3: площ:
866 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на
трайно ползване, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 30274.1.299: дере,
собственост на Община Нови пазар, площ преди
промяната: 41 498 кв. м, площ след промяната:
41 572 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.2.209: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
6408 кв. м, площ след промяната: 6427 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.2.210: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 11 925 кв. м, площ след
промяната: 11 985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.2.303:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1301 кв. м, площ след промяната: 1739 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.3.211: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
2602 кв. м, площ след промяната: 2383 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.12.260: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната:
254 647 кв. м, площ след промяната: 254 431 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.12.278:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 8422 кв. м, площ след промяната:
8342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.16.188:
нива, собственост на „Уолнът“ – ЕООД, площ
преди промяната: 7096 кв. м, площ след промяната:
6848 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.16.224: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
782 кв. м, площ след промяната: 774 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.16.871:
нива, собственост на Вергил Владимиров Крушовски, площ преди промяната: 714 кв. м, площ след
промяната: 630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.19.236: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
1215 кв. м, площ след промяната: 1212 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.201:
нива, собственост на Иван Алексиев Кръстев, площ
преди промяната: 2878 кв. м, площ след промяната:
2830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.202:
нива, собственост на Бойка Алексиева Кръстева,
площ преди промяната: 2615 кв. м, площ след промяната: 2597 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30274.20.203:
нива, собственост на Зравка Михайлова Тодорова и
Анка Михайлова Никифорова, площ преди промяната: 1428 кв. м, площ след промяната: 1424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.207:
нива, собственост на Петър Алексиев Кръстев, площ
преди промяната: 2167 кв. м, площ след промяната:
1724 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.210:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1317 кв. м, площ след промяната: 1000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.211:
нива, собственост на Рада Алексиева Големанова,
площ преди промяната: 1275 кв. м, площ след промяната: 1066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.212:
нива, собственост на Кръстю Алексиев Хинев, площ
преди промяната: 3115 кв. м, площ след промяната:
3048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.222:
нива, собственост на Пламен Колев Пенчев, площ
преди промяната: 727 кв. м, площ след промяната:
646 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.235: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
1534 кв. м, площ след промяната: 1544 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.258: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната:
220 256 кв. м, площ след промяната: 218 222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.259:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7487 кв. м, площ след промяната: 4996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.261:
нива, собственост на Пламен Колев Пенчев, площ
преди промяната: 4731 кв. м, площ след промяната:
4324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.274:
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 57 748 кв. м, площ след
промяната: 57 621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.20.277:
дере, собственост на Община Нови пазар, площ
преди промяната: 10 659 кв. м, площ след промяната: 9785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.21.237: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
1537 кв. м, площ след промяната: 1240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.21.256:
нива, собственост на Ердован Мехмед Ешреф, площ
преди промяната: 1481 кв. м, площ след промяната:
1554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.21.572:
нива, собственост на Мария Петровна Николова,
площ преди промяната: 11 003 кв. м, площ след
промяната: 11 009 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.21.577:
нива, собственост на Марийка Николова Стоянова,
площ: 1530 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.21.578:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната:
850 кв. м, площ след промяната: 689 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.29.219: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
3635 кв. м, площ след промяната: 1761 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.29.296:
водно течение, река, собственост на Община Нови
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пазар, площ преди промяната: 94 866 кв. м, площ
след промяната: 96 725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.31.219: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
1661 кв. м, площ след промяната: 2428 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.32.206: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
2490 кв. м, площ след промяната: 2596 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.32.208: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
6435 кв. м, площ след промяната: 6145 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.33.160:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната:
1232 кв. м, площ след промяната: 1175 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.33.222: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
1032 кв. м, площ след промяната: 1016 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.39.218: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
1680 кв. м, площ след промяната: 1702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.39.257:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2466 кв. м, площ след промяната: 2628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.117.217:
нива, собственост на Митю Димитров Димитров,
площ преди промяната: 2689 кв. м, площ след промяната: 2565 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.117.218:
нива, собственост на Вълчо Йорданов Вълчев, площ
преди промяната: 2769 кв. м, площ след промяната:
2578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.117.219:
нива, собственост на Илиан Вълчев Вълчев, площ
преди промяната: 2168 кв. м, площ след промяната:
1975 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 30274.119.133:
нива, собственост на „Уолнът“ – ЕООД, площ
преди промяната: 3426 кв. м, площ след промяната:
3115 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 30274.21.571:
площ: 11 225 кв. м, нива, собственост на Димчо
Ангелов Райчев и Йордан Константинов Малчев.
IV. С. Избул, EKATTE 32353, община Нови пазар,
одобрени със Заповед № РД-18-865 от 29.03.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32353.18.998:
площ: 1665 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.999:
площ: 1450 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.1000:
площ: 487 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин
на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.1001:
площ: 589 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин
на трайно ползване, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32353.1.8: за
стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, площ
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преди промяната: 1238 кв. м, площ след промяната:
795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.1.166: за
стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, площ
преди промяната: 42 486 кв. м, площ след промяната: 41 586 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.15.220: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
4652 кв. м, площ след промяната: 4604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.39: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
1821 кв. м, площ след промяната: 2076 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.17.69: пасище, собственост общинска, площ преди промяната:
151 307 кв. м, площ след промяната: 152 710 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.4: гори
и храсти в земеделска земя, собственост общинска,
площ преди промяната: 604 кв. м, площ след промяната: 300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.16: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
площ преди промяната: 7245 кв. м, площ след промяната: 7239 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.18: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
1267 кв. м, площ след промяната: 1322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.27: нива,
собственост общинска, площ преди промяната:
1308 кв. м, площ след промяната: 1281 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.133:
нива, собственост на Явор Николов Смиленов,
площ преди промяната: 5812 кв. м, площ след
промяната: 5732 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.134:
нива, собственост на Севинч Мехмед Рахим, площ
преди промяната: 4794 кв. м, площ след промяната:
4794 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.143:
нива, собственост на Асен Михайлов Багрянов,
площ преди промяната: 411 кв. м, площ след промяната: 359 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.144:
нива, собственост общинска, площ преди промяната: 1523 кв. м, площ след промяната: 1420 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.151:
нива, собственост на Асен Михайлов Багрянов,
площ преди промяната: 4289 кв. м, площ след
промяната: 3631 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.156: пасище, собственост общинска, площ преди промяната:
11 689 кв. м, площ след промяната: 10 708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.181:
нива, собственост на Ахмед Юмеров Помак, площ
преди промяната: 3573 кв. м, площ след промяната:
3023 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.18.466:
гори и храсти в земеделска земя, собственост общинска, площ преди промяната: 139 кв. м, площ
след промяната: 125 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.19.198: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 8864 кв. м,
площ след промяната: 8856 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.24.87: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
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ност на Община Нови пазар, площ преди промяната:
748 кв. м, площ след промяната: 833 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.24.205: пасище, собственост общинска, площ преди промяната:
22 431 кв. м, площ след промяната: 22 482 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.143: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 32 918 кв. м,
площ след промяната: 32 932 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32353.31.419:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, няма данни за собственост, площ
преди промяната: 207 кв. м, площ след промяната:
201 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 32353.1.6: площ:
2408 кв. м, за стопански двор, собственост на Беркант Бекир Бекир и Лейсун Беркант Бекир;
сграда с идентификатор 32353.1.6.1: площ:
429 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Беркант Бекир Бекир и Лейсун Беркант Бекир.
V. С. Стан, EKATTE 68744, община Нови пазар,
одобрени със Заповед № РД-18-869 от 29.03.2018 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра
и Заповед 18-10491 от 2.11.2020 г. на началника на
СГКК – Шумен, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 68744.20.368:
площ: 1453 кв. м, поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 68744.31.308.1: площ:
24 кв. м, сграда за водоснабдяване и/или канализация, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 68744.17.315:
пасище, собственост общинска, площ преди промяната: 4360 кв. м, площ след промяната: 4390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.20.319: пасище, собственост общинска, площ преди промяната:
23 499 кв. м, площ след промяната: 23 424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.24.318: пасище, собственост общинска, площ преди промяната:
11 902 кв. м, площ след промяната: 12 087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.24.372: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Нови пазар, площ преди промяната:
14 283 кв. м, площ след промяната: 14 291 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.25.82:
лозе, собственост на „Милена + Ю“ – ЕООД, площ
преди промяната: 2293 кв. м, площ след промяната:
2290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.25.83: лозе,
собственост на „Агдаш“ – ЕАД, площ преди промяната: 2177 кв. м, площ след промяната: 2003 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.25.105:
лозе, собственост на „Милена + Ю“ – ЕООД, площ
преди промяната: 3450 кв. м, площ след промяната:
2585 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.25.314:
пасище, собственост общинска, площ преди промяната: 2473 кв. м, площ след промяната: 2325 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.25.334:
гори и храсти в земеделска земя, собственост общинска, площ преди промяната: 4566 кв. м, площ
след промяната: 3053 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.25.382: за
местен път, собственост на Община Нови пазар,
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площ преди промяната: 1991 кв. м, площ след промяната: 1882 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.14: нива,
собственост на Марина Руменова Маринова, площ
преди промяната: 4515 кв. м, площ след промяната:
4276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.16: нива,
собственост на Иван Димитров Христов, площ
преди промяната: 1317 кв. м, площ след промяната:
1334 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.18:
нива, собственост на Софрони Иванов Статков,
площ преди промяната: 513 кв. м, площ след промяната: 563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.19: нива,
собственост на Венцислав Стоянов Станчев, площ
преди промяната: 2788 кв. м, площ след промяната:
2786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.21: нива,
собственост на Николинка Йорданова Николова,
площ преди промяната: 990 кв. м, площ след промяната: 921 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.23:
нива, собственост на Йордан Иванов Митров, площ
преди промяната: 2129 кв. м, площ след промяната:
1788 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.25:
нива, собственост на Петър Николов Добрев, площ
преди промяната: 736 кв. м, площ след промяната:
336 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.26:
нива, собственост на Петко Христов Стоянов, площ
преди промяната: 6174 кв. м, площ след промяната:
5932 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.27:
нива, собственост на Петър Христов Пенчев, площ
преди промяната: 2057 кв. м, площ след промяната:
1790 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.28:
нива, собственост на Петър Христов Пенчев, площ
преди промяната: 3879 кв. м, площ след промяната:
3822 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.30:
нива, собственост на Васил Христов Пенчев, площ
преди промяната: 2459 кв. м, площ след промяната:
2324 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.31:
нива, собственост на Христо Събев Христов, площ
преди промяната: 2804 кв. м, площ след промяната:
2371 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.291:
нива, собственост на Красимир Аспарухов Тодоров, площ преди промяната: 2359 кв. м, площ след
промяната: 2208 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.292:
нива, собственост на Виолета Иванова Николова,
площ преди промяната: 2364 кв. м, площ след промяната: 2189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.308: пасище, собственост общинска, площ преди промяната:
899 239 кв. м, площ след промяната: 897 405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.335:
гори и храсти в земеделска земя, собственост общинска, площ преди промяната: 9368 кв. м, площ
след промяната: 8926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 68744.31.384:
за селскостопански, горски, ведомствен път, няма
данни за собственост, площ преди промяната:
400 кв. м, площ след промяната: 389 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 68744.31.386:
пасище, няма данни за собственост, площ преди
промяната: 1088 кв. м, площ след промяната:
1114 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3
ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния
съд по местонахождение на имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5308
24. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С210022-091-0000729/11.08.2021 г. възлага
на „Ливимс“ – EООД, ЕИК 825352056, с адрес:
Пловдив, ул. Константин Величков № 49, следните
недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор 68134.4361.265 и стар № 2408 от кв. 16 „а“ с
площ 44 кв. м, намиращ се в София, ж.к. Люлин
5; трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: за друг
вид застрояване; при съседи по скица: попадащ
в УПИ-ІІ – за озеленяване, УПИ-І – спортна площадка, имот без пл. номер ПИ 1641 и поземлен
имот с идентификатор 68134.4361.264 и стар № 2407
от квартал 16 „а“ с площ 333 кв. м, намиращ се в
София, ж.к. Люлин 5; трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване; при съседи по
скица: улица, улица, УПИ-І – спортна площадка,
ПИ 1641.
5321
15. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност
доцент за държавен служител по чл. 142, ал. 3,
т. 1 от Закона за МВР от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.1. Национална сигурност, специалност „Организация и управление извън сферата на
материалното производство“, учебни дисциплини
„Защита на класифицираната информация“, „Защита на информацията“, „Информационна сигурност“, „Защита на информацията в публичната
сфера“ и „Геополитика и геостратегия“, в катедра
„Сигурност и граничен контрол“ на факултет
„Полиция“ – за кандидатите, успешно преминали
конкурсните етапи по Заповед № 8121К-7497 от
16.06.2021 г., със срок 2 месеца от обнародване на
обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване
на документите от кандидатите се счита датата
на завеждането им в деловодството на Академията на МВР на адрес: София, бул. Александър
Малинов № 1. Изискванията към кандидатите и
необходимите документи са публикувани на сайта
на АМВР. Документи и справки: на тел.: 02/9829
316 и 02/9829202.
5248
27. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.2. Дентална медицина и научна специалност
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„Терапевтична дентална медицина“ за заемане
на следните академични длъжности: главен
асистент – един, и доцент – двама, за нуждите
на катедра „Консервативно зъболечение“. Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина,
ул. Св. Георги Софийски № 1, стая № 202, от 9
до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
5326
606. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за
академични длъжности: професори по: професионалното направление 4.4. Науки за земята, научна
специалност „Петрология“ – един; професионалното направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, научна специалност
„Обогатяване и рециклиране на суровини“ – един;
Шифър

5.2.

5.7.

5.8.

главни асистенти по: професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност „Техника и технология на
взривните работи – производство на взривни
материали“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван
Рилски“, сектор „Следдипломна квалификация“,
ректорат, ет. 3, стая № 79, тел. (02) 80-60-209, д-р
инж. Ани Стефанова.
5092
607. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение
№ 437 на Министерския съвет от 2.06.2021 г.
и в съответствие със Закона за развитието на
академичния състав в Република България обявява прием за редовни и задочни докторанти за
учебната 2021 – 2022 г., както следва:

Професионални направления и докторски програми

ОНС доктор
редовно

задочно

3

4

Методи и техника на геоложките изследвания

2

-

Системи и устройства за опазване на околната среда

1

-

Технология за оползотворяване и третиране на отпадъци

1

-

Инженерна геология

1

-

Автоматизация на производството (по отрасли)

1

-

Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

2

1

Подземно строителство

1

1

Маркшайдерство

1

-

Обща, висша и приложна геодезия

1

-

Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

1

1

Минна аерология

1

-

Механизация на мините

1

1

Техника и технология на сондирането

-

1

Разработване и експлоатация на нефтени, газови и газокондензатни находища

-

1

Транспорт и съхраняване на нефт, газ и твърди минерални продукти

-

1

1

1

15

8

1
4.4.
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2
Науки за земята

Електротехника, електроника и автоматика

Архитектура, строителство и геодезия

Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми

5.13. Общо инженерство
Компютърни технологии в инженерната дейност
Общо:

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“, ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна
квалификация“, ет. 3, стая № 79, тел.: (02) 80-60-209, 0879 807 913; e-mail: ani.stefanova@mgu.bg. Лице за
контакт: д-р инж. Ани Стефанова.
5093
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56. – Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурси за учебната 2021/2022 г.
за редовни и задочни докторанти съгласно Решение № 437 от 2.06.2021 г. на Министерския съвет:
№ по Шифър
ред
1
І.

Област на висше образование, професионално направление,
докторска програма

2

3

1.

Педагогически науки

1.1.

Теория и управление на образованието

1.2.

Педагогика

1.

Управление на образованието

Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

4

5

1

1

1.

Теория на възпитанието и дидактика

2

-

2.

Специална педагогика

1

1

1.3.

Педагогика на обучението по ...

1.

Методика на обучението по български език и литература

1

2

2.

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

3

-

3.

Методика на обучението по математика

2

1

4.

Методика на обучението по музика

1

-

5.

Методика на обучението по изобразително изкуство

2

1

6.

Методика на обучението по бит и технологии

-

1

7.

Методика на обучението по физика

2

-

8.

Методика на обучението по биология

1

-

ІІ.

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

1.

Българска литература

5

2

2.

Теория и история на литературата

2

-

3.

Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание

2

-

4.

Български език: историческа лингвистика

1

-

5.

Съвременен български език

5

-

6.

Руска литература

1

-

7.

Англоезична литература

2

-

8.

Романски езици

4

-

9.

Френскоезична литература

2

-

ІІІ.

3.
3.1.

Социални, стопански и правни науки
Социология, антропология и науки за културата

1.

Етнология

1

-

2.

Науки за културата

1

-

3.

Социална антропология

1

-

4.

Социология

4

-

Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм

2

-

5.
3.2.

Психология

1.

Педагогическа и възрастова психология

2

1

2.

Специална психология

1

-

3.

Социална психология

1

1

4.

Позитивна психология

1

1

1

1

3.3.
1.

Политически науки
Политически науки
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3

Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

4

5

1

1

Социални дейности
Социални политики и социална работа

3.6.
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Право

1.

Административно право и административен процес

3

3

2.

Международно право и международни отношения

1

1

3.

Наказателно право

1

-

4.

Наказателен процес

1

-

5.

Римско право

1

-

6.

Теория на държавата и правото

1

1

7.

Гражданско и семейно право

1

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

1

1

8.
3.7.
1.

Администрация и управление
Социално управление

3.8.

Икономика

1.

Икономика и управление (индустрия)

1

1

2.

Политическа икономия

1

1

3.

История на икономическите учения

1

-

4.

Финанси и счетоводство

2

2

5.

Маркетинг

1

1

3

1

ІV.

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

1.

Физика на кондензираната материя
4.2.

Химически науки

1.

Неорганична химия

1

-

2.

Органична химия

3

-

3.

Аналитична химия

1

-

4.

Теоретична химия

1

-

5.

Технология на неорганичните вещества

1

-

6.

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

1

-

Микробиология

1

-

2.

Екология и опазване на екосистемите

2

-

3.

Биохимия

1

-

Молекулярна биология

2

-

4.3.
1.

4.
4.5.

Биологически науки

Математика

1.

Математически анализ

2

1

2.

Диференциални уравнения

1

-

3.

Математическо моделиране и приложение на математиката

1

-

11

2

4.6.
1.
V.

Информатика и компютърни науки
Информатика

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство
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Област на висше образование, професионално направление,
докторска програма

Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

3

4

5

Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и
апаратура

1

-

4

1

1

-

111

32

2

5.3.

VI.
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Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина,
просвета, наука, административна дейност и др.)

8.

Изкуства

8.3.

Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Общо:

За участие в конкурсите се подават следните документи: 1. молба до ректора по образец
(изтегля се от интернет страницата на университета); 2. автобиография – европейски формат;
3. дипломи за висше образование с придобити
образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с приложенията (оригинал и
копие) или нотариално заверени копия от тях; 4.
документ за признато висше образование (ОКС
„магистър“), ако то е придобито в чужбина; 5.
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията в съответната научна област; 6. документ за платени такси за явяване на конкурсен
изпит – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки
следващ. Срок за подаване на документите: 2
месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на адрес: Пловдив, ул. Цар Асен № 24,
стая № 123, тел. 032/261 406.
5350
66. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за прием на
докторанти в съответствие с Решение № 9 от
28.07.2021 г. на академичния съвет за учебната
2021/2022 г.: в професионално направление 3.7.
Администрация и управление, докторска програма
„Администрация и управление (бизнес администрация)“ – 2 редовна форма и 2 задочна форма;
в професионално направление 3.8. Икономика,
докторска програма „Икономика и управление
(индустрия)“ – 2 редовна форма и 2 задочна форма; в професионално направление 3.9. Туризъм,
докторска програма „Икономика и управление
(туризъм)“ – 1 редовна форма и 1 задочна форма, всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи: Ботевград, ул. Гурко № 14, тел. 0723
68812; София – ул. Винсент ван Гог № 7, Център
за дистанционно обучение, тел. 02 400 16 31.
5247
96. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност главен
асистент за военнослужещ в катедра „Информационни технологии“ във факултет „Инженерен“
в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компют ърна техника, у чебни
дисциплини: „Windows операционни системи“,
„Администриране на Windows системи“, „Системи за визуализация“ и „Системи за физическа
защита“ – за едно място, със срок 2 месеца от

обнародването в „Държавен вестник“. Справки:
на тел.: 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и
на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
5354
116. – Институтът по рибарство и аквакултури – Пловдив, към ССА, София, обявява конкурс
за академична длъжност главен асистент – един,
в област на висше образование 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност
„Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен
риболов“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
секретариата на института – 4003 Пловдив, ул. Васил Левски № 248, тел. 032/95 60 33.
5258
62. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка
въз основа на проекти, изработени от право
способно лице по ЗКИР. Изменението засяга
поземлени имоти с идентификатори: за с. Винарово, община Чирпан – 11082.144.3, 11082.145.4,
11082.3.708, 11082.145.2, 11082.2.383, 11082.145.21,
11082.145.1, 11082.145.5, 11082.145.18, 11082.145.10,
11082.145.9, 11082.145.17, 11082.145.14, 11082.145.32,
11082.2.822, 11082.2.1033, 11082.2.276, 11082.3.345,
11082.2.1035, 11082.29.148, 11082.145.25, 11082.2.1077,
11082.2.1034, 11082.145.3, 11082.145.6, 11082.145.11,
11082.145.13, 11082.2.827, 11082.144.8, 11082.2.393,
11082.2.828, 11082.29.149, 11082.2.1137, 11082.145.151,
11082.145.24, 11082.145.20, 11082.2.826, 11082.144.12;
за с. Могилово, община Чирпан – 48831.171.313,
4 8 8 31.11 5.7 7 0 , 4 8 8 31.11 5.78 2 , 4 8 8 31.11 5. 8 4 6 ,
48831.117.10, 48831.117.628, 48831.118.223, 48831.119.717,
4 8 8 31.119.755, 4 8 8 31.1 2 0 . 32 2 , 4 8 8 31.1 2 0 . 6 31 ,
4 8 8 31.1 2 0 .716 , 4 8 8 31.171. 314 , 4 8 8 31.171. 310 ,
48831.117.850, 48831.118.7, 48831.119.633, 48831.119.637,
48831.119.757, 48831.120.698, 48831.171.311, 48831.171.7,
48831.119.866, 48831.115.778, 48831.113.780. Проектите за изменение се намират в Службата по
геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
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се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
5311
62а. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Великовци, община Антоново – 10433.6.2, 10433.7.44, 10433.7.43,
10433.7.7, 10433.7.8, 10433.7.40, 10433.7.19, 10433.7.41,
10433.7.48, 10433.10.27, 10433.10.26, 10433.10.18,
10433.10.17, 10433.10.8, 10433.10.28, 10433.10.29,
10433.10.31, 10433.10.30, 10433.10.32, 10433.10.33,
10433.10.34, 10433.12.25, 10433.12.47, 10433.12.44,
10433.10.41, 10433.10.36, 10433.7.49; за с. Вельово, община Антоново – 10584.1.15, 10584.1.16, 10584.26.15,
10584.26.16, 10584.26.20, 10584.19.37, 10584.19.44; за
с. Длъжка поляна, община Антоново – 21275.23.60,
21275.23.92, 21275.23.108, 21275.23.106, 21275.23.107,
21275.23.105, 21275.23.104, 21275.23.91, 21275.25.9,
21275.25.13, 21275.25.49, 21275.25.50, 21275.25.29,
21275.25.16, 21275.26.45, 21275.26.42, 21275.26.46,
21275.30.2, 21275.30.1, 21275.30.53, 21275.27.4,
21275.27.3, 21275.27.35, 21275.25.48, 21275.23.7; за
с. Дъбравица, община А нтоново – 24428.12.25,
24428.13.10, 24428.16.20, 24428.16.3, 24428.16.23,
24428.16.24; за с. Изворово, община А нтоново – 32473.1.22, 32473.1.23, 32473.1.24, 32473.22.5,
32473.23.26, 32473.23.30, 32473.23.31, 32473.23.32,
32473.23.33, 32473.23.34, 32473.25.6, 32473.2.16,
32473.2.121, 32473.2.15, 32473.2.20, 32473.2.21,
32473.43.12, 32473.25.9, 32473.31.10; за с. Крушолак, община Антоново – 40258.5.14, 40258.5.15,
40258.4.21, 40258.20.24, 40258.4.11; за с. Милино, община Антоново – 48194.7.45, 48194.7.33, 48194.7.27; за
с. Орач, община Антоново – 53641.15.51, 53641.2.13,
53641.1.40, 53641.1.41, 53641.6.62; за с. Поройно, община Антоново – 57827.10.13, 57827.13.19,
57827.13.21, 57827.13.22, 57827.16.8, 57827.18.21,
57827.18.22, 57827.18.19, 57827.18.20, 57827.18.18,
57827.18.16, 57827.18.17, 57827.9.10, 57827.9.11,
57827.9.12, 57827.9.19, 57827.6.24; за с. Пчелно, община Антоново – 58949.9.3, 58949.9.2, 58949.9.4,
58949.31.12, 58949.31.13, 58949.31.16, 58949.31.15,
58949.32.32, 58949.32.28, 58949.32.29, 58949.32.30,
58949.8.26, 58949.20.59, 58949.20.56, 58949.20.55,
58949.20.3, 58949.20.62, 58949.15.11, 58949.15.6,
58949.15.9, 58949.15.10, 58949.15.5, 58949.15.4,
58949.14.42, 58949.14.43, 58949.14.30, 58949.14.41,
58949.14.32, 58949.14.19, 58949.14.20, 58949.14.34,
58949.14.39, 58949.14.38, 58949.14.35, 58949.38.4;
за с. Равно село, община Антоново – 61251.1.42,
612 51.2 .2 3, 612 51.2 .17, 612 51.1.2 5, 612 51.1.2 4,
61251.1.23, 61251.1.26, 61251.1.21, 61251.1.20, 61251.1.19,
61251.1.17, 61251.1.50, 61251.2.25, 61251.14.56; за
с. Стеврек, общ ина А н т оново – 69146.1.10 0 0,
69146.400.3, 69146.400.4, 69146.400.138, 69146.400.128,
69146.400.967, 69146.400.968, 69146.20.13, 69146.15.54,
69146.17.64, 69146.17.602, 69146.110.2, 69146.110.1,
69146.7.41, 69146.7.34, 69146.7.646, 69146.7.647,
69146.7.45, 69146.7.46, 69146.26.32, 69146.26.632,
69146.26.35, 69146.8.644, 69146.8.3, 69146.8.523,
69146.8.476, 69146.8.475, 69146.8.509, 69146.8.508,
69146.8.68, 69146.8.82, 69146.8.571, 69146.8.572,
69146.8.694, 69146.8.101, 69146.8.133, 69146.105.89,
69146.8.547, 69146.1.65, 69146.1.89, 69146.1.98,
69146.1.100, 69146.1.107, 69146.1.331, 69146.1.172,
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69146.1.175, 69146.1.329, 69146.1.193, 69146.1.140,
69146.1.130, 69146.1.125, 69146.1.118, 69146.1.106,
6914 6.1.93, 6914 6.1.86, 6914 6.8.71, 6914 6.1. 59,
69146.1.451, 69146.1.79; за с. Таймище, община Антоново – 72062.41.1, 72062.41.57, 72062.33.2, 72062.33.1,
72062.24.86, 72062.100.2, 72062.31.157. Проектите за
изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
5312
62б. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Търговище, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Богомолско, с. Великовци, с. Вельово,
с. Длъжка поляна, с. Дъбравица, с. Изворово,
с. Крушолак, с. Малка Черковна, с. Милино,
с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно, с. Равно село и
с. Стройновци, с. Свободица, с. Стеврек и с. Чеканци, с. Таймище, с. Тиховец, с. Халваджийско,
община Антоново, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Търговище.
5313
36. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 440 по протокол № 36 от 22.07.2021 г., т. 43, на СОС е одобрен
ПУП – ИПР на м. Факултета, кв. 129, за създаване на нови УПИ VІІ-1296, 1328, 271, 283 – „за
чисто производство и офиси“, и ІХ-282, 283 – „за
т.п. и котелно“, представляващо неразделна част
от плана за регулация на м. Факултета, в граници: бул. Никола Мушанов, ул. Ришки проход,
ул. Западна, нерегулиран терен (Западен парк),
ул. Суходолска, нерегулиран терен, ул. Гайтанци,
ул. Суходолска, нерегулиран терен (Селскостопанска академия), ул. Сали Яшар, кв. 3а, северна и
западна граница на кв. 2, кв. 1а, улица от о.т. 9
до о.т. 21а, улица от о.т. 22а до о.т. 50а, новопроектирана улица от о.т. 50а до о.т. 49а, новопроектирана улица от о.т. 49а до о.т. 49б, жп ареал,
ул. Гайтанци, улица от о.т. 79а до о.т. 93в, северна
и западна граница на кв. 107б, бул. Президент
Линкълн, терен за техническа инфраструктура,
новопроектирана улица от о.т. 122а до о.т. 446б,
одобрен с Решение № 388 по протокол № 64, т. 26,
от 26.06.2014 г. на СОС. Решението и проектът са
изложени в Район ,,Красна поляна“. Решението
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район „Красна
поляна“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
5284
13. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за
отчуждаване на поземлени имоти (ПИ), попадащи
в улична регулация и в обхвата на обект: „Инже-
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нерна инфраструктура и вътрешноквартална ВиК
мрежа кв. Модерно предградие, район „Връбница“ – по ул. Старата църква, София, както следва:
1. Заповед за отчуждаване № СОА21-РД40-83 от
28.04.2021 г. на кмета на Столичната община на
ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2627
(незастроен), с площ 22 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.744
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39 от
20.07.2011 г. на и.д. на АГКК; липсват данни за
16 кв. м от собствеността на поземления имот;
2. Заповед за отчуждаване № СОА21-РД40-80 от
28.04.2021 г. на кмета на Столичната община на
ПИ с проектен идентификатор 68134.2822.2772
(незастроен), с площ 12 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.694
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39 от
20.07.2011 г. на и.д. на АГКК. Липсват данни за
собствеността на поземления имот. Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник“, да се
публикува на интернет страницата на Столичната
община и копие от него да се изпрати до кмета
на район „Връбница“ за поставяне на определено
за целта място в сградата на съответния район.
5297
5. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК
съобщава, че с Решение № 438 по протокол № 36
от 22.07.2021 г. на СОС прекратява производството
по одобряване на проект за план за регулация
на м. Младост 3, район „Младост“, в частта му
относно проектни УПИ І-737 и УПИ ІІ-737, кв. 2б,
които са изключени от обхвата на одобряване
с т. 1 от Решение № 548 по протокол № 45 от
29.07.2009 г. на Столичния общински съвет. Настоящото решение представлява неразделна част от
Решение № 548 по протокол № 45 от 29.07.2009 г.
на Столичния общински съвет. Решението може
да бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел
IV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването му.
Жалбите се подават в Район „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
5279
16. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 343 по
протокол № 35 от 24.06.2021 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на поземлени имоти с
идентификатори 68134.1003.205 и 68134.1003.206 от
кадастралната карта и кадастралните регистри
на район „Триадица“ за създаване на нови урегулирани поземлени имоти ІІ и ХІІІ от кв. 93б, м.
Красно село – Стрелбище – урбанистичен блок 32,
който е изложен в Район „Триадица“. Решението
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район „Триадица“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
5278
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31. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че на основание чл. 29, ал. 8 от ЗОС във
връзка с § 23, ал. 2 от ПЗРЗИДЗОС е издадена
Заповед № СОА21-РД43-2 от 15.05.2021 г. на кмета на Столичната община, с която е обявена за
обезсилена Заповед № РД-40-4 от 14.03.2008 г. за
отчуждаване на реална част от ПИ № 1417, кв. 11,
м. НПЗ „Хладилника – Витоша“, с площ на частта
344 кв. м, във връзка с реализацията на обект:
„Улица от о.т. 95 – о.т. 96 до края на имота в посока о.т. 97, засягаща се от изграждането на част
от ул. Сребърна, о.т. 10 – о.т. 95 – о.т. 96 до о.т. 97
между кв. 3 и 11, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“.
Като собственик в заповедта е посочен „Домейн
Бойар“ – АД – заличен търговец. Обявлението да
се обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува на интернет страницата на Столичната
община и копие от него да се изпрати до кмета
на район „Лозенец“ за поставяне на определено
за целта място в сградата на района.
5294
31. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че на основание чл. 29, ал. 8 от ЗОС във връзка
с § 23, ал. 2 от ПЗРЗИДЗОС е издадена Заповед
№ СОА21-РД43-12 от 15.05.2021 г. на кмета на Столичната община, с която е обявена за обезсилена
Заповед № РД-40-131 от 15.04.2009 г. за отчуждаване
на реална част от ПИ № 1225, кв. 117, м. Витоша – ВЕЦ – Симеоново, с площ на частта 383 кв. м,
във връзка с реализацията на обект: „Улица от
о.т. 448а – о.т. 447а – о.т. 446а – о.т. 466 – о.т. 475 по
плана на м. Витоша – ВЕЦ – Симеоново“. Имотът
е с неустановена собственост. Обявлението да се
обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува
на интернет страницата на Столичната община
и копие от него да се изпрати до кмета на район
„Лозенец“ за поставяне на определено за целта
място в сградата на района.
5296
34. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че на основание чл. 29, ал. 8 от ЗОС във
връзка с § 23, ал. 2 от ПЗРЗИДЗОС е издадена
Заповед № СОА21-РД43-13 от 15.05.2021 г. на кмета на Столичната община, с която е обявена за
обезсилена Заповед № РД-40-132 от 15.04.2009 г. за
отчуждаване на реална част от ПИ № 1172, кв. 84а,
м. Витоша – ВЕЦ – Симеоново, с площ на частта
167 кв. м, във връзка с реализацията на обект:
„Улица от о.т. 448а – о.т. 447а – о.т. 446а – о.т.
466, по плана на м. Витоша – ВЕЦ – Симеоново“.
Имотът е с неустановена собственост. Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник“, да се
публикува на интернет страницата на Столичната
община и копие от него да се изпрати до кмета
на район „Лозенец“ за поставяне на определено
за целта място в сградата на района.
5295
49. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и чл. 16, ал. 4, изр. 3 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПРЗ по чл. 16 от ЗУТ на част от м. Овча
купел – актуализация – парк „Кукуряк“, стари
кв. 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 60 и 62, в следния обхват:
oт север – метростанция III-16; от изток – улица
в участъка от о.т. 92 до о.т. 91, южната граница на ПИ с кадастрален идентификатор (КИ)
68134.4334.9526, югоизточна граница на ПИ с КИ
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68134.4334.1507, североизточна и източна граница
на ПИ с КИ 68134.4334.1368, северна граница
на ПИ с КИ 68134.4334.400, северна и източна
граница на ПИ с КИ 68134.4334.84, южни граници на ПИ с КИ 68134.4334.9604, 68134.4334.9413,
68134.4334.9536 и 68134.4334.1276, улица в участъка
от о.т. 110 до о.т. 126; от юг – ул. Маестро Кънев
в участъка от о.т. 119 до о.т. 126; от запад – източна граница на УПИ I – „за училище“, от
кв. 52; южна граница на УПИ VII-1619, кв. 53,
източна граница на кв. 53, южна граница на ПИ
с КИ 68134.4334.2033, ул. Монтевидео от о.т. 15
до о.т. 3а, ПТКП, план-схеми по чл. 108 от ЗУТ
по части „Водоснабд яване“, „Кана лизаци я“,
„Електроснабдяване“, „Далекосъобщителна и
слаботокова мрежа“, „Паркоустройство и благоустройство“, схема на преместваемите обекти,
проект за вертикално планиране и решение по
протокол № ЕС-ПО-12/28.07.2021 г. на комисията
за определяне на пазарни оценки на поземлени
имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ. Проектът и
решението са изложени за запознаване в Район
„Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта и решението на комисията
по протокол № ЕС-ПО-12/28.07.2021 г., с което са
приети пазарни оценки на поземлените имоти по
реда на чл. 16 от ЗУТ, до общината чрез Район
„Овча купел“ на СО.
5283
393. – Община Аксаково на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 28.1 от 26.08.2021 г.
Общинският съвет – Аксаково, е одобрил подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе за пътна връзка към ПИ с идентификатор
00182.45.47 по КК на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, с териториален обхват: имот
с идентификатор 00182.45.53 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на община
А ксаково. Настоящото решение подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред
Административния съд – Варна.
5287
2. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен
обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до
имот № 18174.22.194, м. Шеовица, с. Гурмазово,
община Божурище, в обхват част от полски
път с идентификатор 18174.22.145 по КККР на
с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със
Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Изработеният проект
за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5288
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3. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на
линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен
достъп до имот № 18174.20.56, м. Соларски път,
с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част
от полски пътища с идентификатори 18174.20.76
и 18174.20.77 по КККР на с. Гурмазово, община
Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от
28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Изработеният проект за ПУП – ПП е изложен за
разглеждане в Община Божурище. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5289
4. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура на външно ел. захранване с кабел
НН 1 kV за приемник на ел. енергия в поземлен
имот с идентификатор 77246.128.63, с. Хераково,
община Божурище. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община
Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5290
5. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура на външно ел. захранване с кабел
НН 1 kV за жилищна сграда в УПИ IV-112009,
кв. 10, м. Белица, с. Хераково, община Божурище.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за
разглеждане в Община Божурище. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5291
6. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура на външно ел. захранване с кабел НН 1 kV за лека постройка за отоплителни
материали и инвентар в УПИ ІІ-017028, кв. 1, м.
Крушата, с. Хераково, община Божурище. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за
разглеждане в Община Божурище. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5292
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7. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура на външно ел. захранване с кабел
НН 1 kV за склад за строителен инвентар – метални скелета, кофражни платна и оборудване в УПИ
III-014029, кв. 4, м. Лазар, с. Пролеша, община
Божурище, представляващ имот с идентификатор
58606.14.29. Проектът за ПУП – парцеларен план е
изложен за разглеждане в Община Божурище. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5293
1. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура на трасе на кабел 20 kV за външно ел. захранване на две едноетажни жилищни
сгради в УПИ II-139029 (ПИ с идентификатор
77400.131.606), кв. 2, м. Кутлина, с. Храбърско,
община Божурище. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община
Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5301
25. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 237 от
29.07.2021 г. на Общинския съвет – Велинград, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на нова въздушна линия за обект:
Нова въздушна линия ниско напрежение – продължение на съществуваща в обхвата на общински
път Велинград – Драгиново (ПИ 23234.296.182
по КККР на с. Драгиново, община Велинград,
област Пазардик). На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5298
4. – Община Ветово на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с
Решение № 411 по протокол № 30 от 30.07.2021 г.
на Общинския съвет – Ветово, е одобрен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на трасе за довеждащ водопровод ∅ 50 мм за ПИ
№ 502.198, ПИ № 502.203, ПИ № 502.223 и ПИ
№ 502.255, намиращ се в землището на гр. Ветово,
община Ветово, област Русе, местност Башака.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, ет. 1, стая № 4, отдел „Устройство
на територията“. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението пред Административния съд – Русе,
чрез кмета на община Ветово в 30-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“.
5356
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4. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен окончателен проект на подробен
устройствен план – план за улична регулация на
кв. Химик, гр. Девня, по реда на чл. 16 от ЗУТ
за кв. от 1 до 5 и осови точки от 1 до 24, ведно с
план-схема за електроснабдяване, план-схема за
ВиК, план-схема за комуникационно-транспортна
мрежа и план-схема за вертикално планиране към него, обхващащ ПИ 20482.119.684, ПИ
20482.119.685, ПИ 20482.119.686, ПИ 20482.119.687,
П И 2 0 4 8 2 .11 9. 6 8 8 , П И 2 0 4 8 2 .11 9. 6 8 9, П И
20482.119.690, ПИ 20482.119.691, ПИ 20482.119.692,
П И 2 0 4 8 2 .11 9. 6 9 3 , П И 2 0 4 8 2 .1 21. 62 3 , П И
20482.121.712, ПИ 20482.121.727, ПИ 20482.121.728,
П И 2 0 4 8 2 .1 21.7 2 9, П И 2 0 4 8 2 .1 21.75 0 , П И
20482.121.755, ПИ 20482.122.666, ПИ 20482.122.691,
П И 2 0 4 8 2 .1 2 2 .710 , П И 2 0 4 8 2 .1 2 2 .711 , П И
20482.122.713, ПИ 20482.122.727, ПИ 20482.122.728,
ПИ 20482.122.729, ПИ 20482.124.1,ПИ 20482.124.2,
ПИ 20482.124.3, ПИ 20482.124.4, ПИ 20482.124.689,
П И 2 0 4 8 2 .1 2 4 . 69 2 , П И 2 0 4 8 2 .1 2 4 . 69 3, П И
20482.124.696, ПИ 20482.124.697, ПИ 20482.124.699,
П И 2 0 4 8 2 .1 2 4 .7 01 , П И 2 0 4 8 2 .1 2 4 .7 0 3 , П И
20482.124.704, ПИ 20482.125.12, ПИ 20482.125.15, ПИ
20482.125.16, ПИ 20482.125.43, ПИ 20482.125.702, ПИ
20482.125.703, ПИ 20482.125.707, ПИ 20482.125.708,
ПИ 20482.125.709, ПИ 20482.150.4, ПИ 20482.309.1,
ПИ 20482.309.2, ПИ 20482.309.3, ПИ 20482.309.6,
ПИ 20482.309.7, ПИ 20482.309.8, ПИ 20482.309.9,ПИ
20482.309.10, ПИ 20482.309.11, ПИ 20482.309.12, ПИ
20482.309.13, ПИ 20482.309.15, ПИ 20482.309.16, ПИ
20482.309.17, ПИ 20482.309.20, ПИ 20482.309.23, ПИ
20482.309.24, ПИ 20482.309.25, ПИ 20482.309.26, ПИ
20482.309.27, ПИ 20482.309.28 и ПИ 20482.505.653
по кадастралната карта на гр. Девня. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината.
5299
4. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Външно
ел. трасе за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия“, намиращ
се в кв. 1 по плана на с. Янтра, община Горна
Оряховица, преминаващо през имоти – публична
общинска собственост, попадащи в урбанизираната територия и неурбанизираната територия
на с. Янтра. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
се запознаят с проекта в стая № 215 на Община
Горна Оряховица и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската
администрация – Горна Оряховица.
5357
46. – Община гр. Елхово, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на оптична
кабелна линия от съществуваща шахта на БТК
до „Крайпътен общественообслужващ комплекс“
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в УПИ ІХ, кв. 2 по ПРЗ на Контактна зона към
ГКПП Лесово – Хамзабейли“ (ПИ с идентификатор 43459.502.42 по к.к. с. Лесово), минаващ през
поземлени имоти с идентификатори 43459.502.33,
43459.1.17, 43459.502.41 и 43459.502.42. Проектът за
ПУП (парцеларен план) е изложен в отдел „ ТСУС“
на Община Елхово. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация – Елхово.
5282
105. – Община Пловдив на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава на Олина Ламбрева Дюшен, в качеството є на собственик, за издадена
на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС Заповед № 210А
1978 от 21.07.2021 г. на кмета на община Пловдив,
с която се отчуждава част с площ 121,39 кв. м
от поземлен имот с идентификатор 56784.530.378
по КККР на гр. Пловдив, с адрес на поземления
имот: Пловдив, ул. Даме Груев № 5. Съгласно
действащия ПУП – ПРЗ на кв. 6 (нов), 15 (стар)
по плана на кв. Въстанически – север, гр. Пловдив, одобрен със Заповед № 450 от 15.06.1981 г.,
изменен със заповеди № ОА-189 от 8.02.1994 г. и
№ 09ОА-3000 от 24.11.2009 г. на Община Пловдив,
отчуждаваната част от имота попада в уличната регулация на ул. Даме Груев. Определеното
съгласно чл. 22 от ЗОС и § 1 от ДРЗОС равностойно парично обезщетение за собственика в
съответствие с квотата му на собственост е в
размер 5564,33 лв. без ДДС – за 1/6 ид. части.
Обезщетението се внася в „Инвестбанк“ – АД, по
сметка на правоимащия собственик или в посочени от него банкови сметки, като при плащане
на равностойното парично обезщетение се взема
предвид разпоредбата на чл. 32 от ЗОС. Заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, по реда на АПК в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5362
13. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – изменение на парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната
територия – водопроводно отклонение до имот
с идентификатор 63427.316.200 в м. Гърков дол,
землище на гр. Русе, през имоти с идентификатори: 63427.11.185 с НТП – „за обществен селищен
парк, градина“, общинска частна собственост;
63427.11.195 с НТП – „за второстепенна улица“,
общинска публична собственост; 63427.11.248 с
НТП – „ниско застрояване“, общинска частна
собственост; 63427.316.198 с НТП – „за местен
път“, и 63427.316.199 с НТП – „за селскостопански,
горски, ведомствен път“ – общинска публична
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5359
14. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – изменение на парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната
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територия – ел. кабел ниско напрежение до имоти
с идентификатори 63427.152.405 и 63427.152.406 в
м. Нови Халваджи, землище на гр. Русе, през имот
с идентификатор 63427.152.131 с НТП – „за второстепенна улица“ – общинска собственост. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5360
85. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1181
от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване за
ПИ с идентификатор № 05431.19.39, местност
Овчи кладенец, землище на с. Борилово, община
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5328
85а. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1182 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за пътна връзка за ПИ
№ 68850.53.2, местност Кафтанджийски кладенец,
землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара
Загора пред А дминистративния съд – Стара
Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5329
85б. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1183 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор
№ 27214.47.38 по КККР на с. Еленино, община
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5330
85в. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1184 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 58743.207.13,
местност Ишекър, землище на с. Пряпорец,
община Стара Загора. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез
Община Стара Загора пред Административния
съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5331
85г. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1185 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за външно ел. захранване
и изменение на ел. схема за ПИ с идентифика-
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тор № 38039.18.20, местност Ливадките, землище
на с. Колена, община Стара Загора. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5332
85д. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1186
от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване за
ПИ с идентификатор № 46417.102.63 по КККР на
с. Малка Верея, община Стара Загора. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5333
85е. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1187 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план и план-схема на трасе
за оптична свързаност Сулица – Старозагорски
бани, община Стара Загора. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5334
85ж. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1188 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.171.10,
местност Берекет могила, землище на с. Борилово, община Стара Загора. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5335
85з. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1189 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, допуска поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 1030
по протокол № 22 от 27.05.2021 г. на Общинския
съвет – Стара Загора, като текстът: „с обща
дължина на ел. трасето от 2313,17“ да се чете
„обща дължина на трасето 2313,17 м“. Настоящото
решение е неразделна част от Решение № 1032
по протокол № 22 от 27.05.2021 г. на Общинския
съвет – Стара Загора, и подлежи на обжалване по
реда на АПК. Решението подлежи но обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5336
85и. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1190
от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора,
допуска поправка на очевидна фактическа грешка,
допусната в Решение № 1031 по протокол № 22 от
27.05.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора,
като текстът: „с обща дължина на ел. трасето от
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1435,39 м, като преминава през ПИ с идентификатор № 68970.502.606 – „За второстепенна улица“ по
КККР на с. Старозагорски бани, вместо“, да се чете
„с обща дължина на трасето от 1221,64 м, като преминава през ПИ с идентификатор № 52252.42.140 – „За
селскостопански горски ведомствен път“, и ПИ с
идентификатор № 52252.45.18 – „За местен път“, по
КККР на с. Ново село – общинска собственост,
съгласно приложен регистър на засегнатите имоти“. Настоящото решение е неразделна част от
Решение № 1031 по протокол № 22 от 27.05.2021 г.
на Общинския съвет – Стара Загора, и подлежи на
обжалване по реда на АПК. Решението подлежи
но обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Стара Загора пред Административния
съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5337
85й. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1191
от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора,
допуска поправка на очевидна фактическа грешка,
допусната в Решение № 1032 по протокол № 22 от
27.05.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора,
като текстът: „с обща дължина на ел. трасето
2313,17 м, като преминава през ПИ с идентификатор № 68970.502.613 – „За второстепенна улица“,
по КККР на с. Старозагорски бани“, да се чете
„обща дължина на трасето 1534,40 м, като преминава през ПИ с идентификатор № 70202.9.20 – „За
местен път“, по КККР на с. Сулица, ПИ с идентификатор № 54314.189.5 – „За местен път“, и ПИ
с идентификатор № 54314.206.8 – „За местен път“,
по КККР на с. Остра могила – общинска собственост, съгласно приложен регистър на засегнатите
имоти“. Настоящото решение е неразделна част от
Решение № 1032 по протокол № 22 от 27.05.2021 г.
на Общинския съвет – Стара Загора, и подлежи на
обжалване по реда на АПК. Решението подлежи
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез
Община Стара Загора пред Административния
съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5338
78. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
за ПИ 87374.32.201, част от обект: Подземна оптично-тръбна мрежа за пренос на РТВ сигнали
и данни по ул. Търговска от ж.к. Хале – блок 3,
до края на строителните граници на гр. Ямбол.
Трасето, обект на парцеларния план, преминава
през ПИ 87374.32.201 – общинска публична собственост, земеделска територия, НТП за селскостопански, горски, ведомствен път. Проектът е
изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая
№ 302. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5315
14. – Община с. Саму ил, област Разг рад,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 29.527 по протокол № 29 от
16.08.2021 г. от редовно заседание на Общинския
съвет – Самуил, е одобрен подробен устройствен
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план – парцеларен план за трасе на кабел 20 kV,
захранващ трафопост в поземлен имот с идентификатор 04741.42.305 в м. Куфалъ в землището
на с. Богомилци, община Самуил, област Разград, преминаващо през следните имоти: ПИ
04741.42.220 – насип, насипище, частна общинска
собственост, и ПИ 04741.42.154 – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска
собственост. Дължината на трасето е 103,50 м
с определена сервитутна ивица по 2,00 м осово
от двете страни. Общо сервитутът е 414 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да го обжалват
чрез Община Самуил пред Административния
съд – Разград.
5366
Районният съд – Пазарджик, гра ж данско
отделение, VII граждански състав, призовава
Жавад Бенсала с последен адрес Белгия, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда като ответник
по гр. д. № 20215220102560/2021 г. с правно основание по чл. 127а, ал. 2 СК, заведено от Боряна
Илиева Танчева, за да посочи съдебен адрес, в
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противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5376
Районният съд – Русе, VIII гр. състав, призовава Аделиза Апанг Пахува, гражданка на
Филипините, родена на 14.02.1983 г., с неизвестен
адрес, да се яви в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на
съда за получаване на препис от исковата молба
и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по
гр. д. № 4064/2021 г. на РС – Русе, заведено от
Васил Николаев Димов, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК,
като є се назначи особен представител.
5399
Врачанският окръжен съд с Разпореждане № 51
от 17.08.2021 г. по ч.т.д. № 20211400900106 призовава кредиторите на „Кардинал 07“ – ЕООД (н),
да присъстват в насроченото съдебно заседание
на 30.09.2021 г. от 14,30 ч. за разглеждане на молбите на „Викторс 111“ – ЕООД, с ЕИК 205708425,
относно отмяна на решенията от събранията на
кредиторите на „Кардинал 07“ – ЕООД (в несъстоятелност), проведени на 23.07.2021 г.
5377

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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