ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 87

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 19 октомври 2021 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ














Министерски съвет
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ври 2021 г. за одобряване на допълни
телни трансфери по бюджетите на
общините за 2021 г.
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ври 2021 г. за определяне на условията
и реда за изплащане на компенсации
на работници и служители и на са
моосигуряващи се лица, осигурени в
икономически дейности, за които са
наложени от държавен орган временни
ограничения за осъществяването им
в периода на обявено извънредно поло
жение или обявена извънредна епидемична обстановка
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ври 2021 г. за одобряване на допълни
телни трансфери по бюджетите на
общините за 2021 г. за финансово оси
гуряване на дейности по Национална
програма „Осигуряване на съвремен
на образователна среда“, одобренa с
Решение № 188 на Министерския съ
вет от 2021 г. за одобряване на на
ционални програми за развитие на
образованието
10
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ври 2021 г. за одобряване на допълни
телни разходи и трансфери по бюдже
та на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
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Постановление № 331 от 14 октом
ври 2021 г. за одобряване на допълни
телни трансфери по бюджета на Ми
нистерството на околната среда и
водите за 2021 г.
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Постановление № 332 от 14 октом
ври 2021 г. за одобряване на вътрешно
компенсирани промени на утвърдени
те разходи по области на политики/бю

















джетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.
Постановление № 333 от 14 октом
ври 2021 г. за одобряване на допълни
телни разходи по бюджета на Минис
терството на регионалното развитие
и благоустройството за 2021 г.
Постановление № 334 от 14 октом
ври 2021 г. за одобряване на вътрешно
компенсирани промени на утвърдени
те разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерския съвет за 2021 г.
Постановление № 335 от 14 октом
ври 2021 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за осъществяване пра
вото на достъп до медицинска помощ,
приета с Постановление № 119 на
Министерския съвет от 2006 г.
Постановление № 336 от 14 октом
ври 2021 г. за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Минис
терския съвет и на неговата админис
трация, приет с Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г.
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ври 2021 г. за одобряване на допълни
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финансово осигуряване на дейности по
Програмата за изграждане, пристро
яване, надстрояване и реконструкция
на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.
Постановление № 338 от 15 ок
томври 2021 г. за одобряване на до
пълнителни разходи по бюджета на
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Постановление № 340 от 15 октом
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върждаване на броя на приеманите за
обучение студенти и докторанти в
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държавните висши училища и за при
емане на Списък на приоритетните
професионални направления и на Списък на защитените специалности
22
 Постановление № 341 от 15 октом
ври 2021 г. за одобряване на допълни
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за международни железопътни превози (COTIF)
23
Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция № 8121з-1280 от 7 ок
томври 2021 г. за реда за обработване
на лични данни в Министерството на
вътрешните работи
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Министерство
на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
 Изменения и допълнения на Пра
вилника за международен железопътен
превоз на опасни товари (RID), вклю
чен в притурка „С“ към Конвенцията

Централна избирателна
комисия
 Решение № 748-ПВР от 15 октомври
2021 г. относно обнародване на канди
датските листи в изборите за прези
дент и вицепрезидент на републиката
на 14 ноември 2021 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи, включително за местни дейности, в общ размер до
100 000 000 лв. по бюджетите на общините
за 2021 г. за изплащане на действително
извършени разходи за изпълнение на мерки
във връзка с COVID-19 през 2021 г. и за
изплащане на разходите по организационнотехническата подготовка и обезпечаването
на частичните избори през 2021 г. при предсрочно прекратяване на пълномощията на
кмет съгласно приложение № 1.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1
за месеците октомври, ноември и декември
се предоставят по бюджетите на общините
в срок до 20 октомври 2021 г.
Чл. 2. (1) Разходи за изпълнение на мерки във връзка с COV ID-19 се извършват
за субсидиране на пътнически превози по
междуселищни автобусни линии, извън тези
по Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на
намалените приходи от прилагането на цени
за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни
актове за определени категории пътници, за

субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във
вътрешноградския транспорт и транспорта
в планински и други райони и за издаване
на превозни документи за извършване на
превозите, приета с Постановление № 163
на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,
бр. 51 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2017 г.
и бр. 83 от 2020 г.), до размера на средствата
по чл. 1, ал. 1, приложение № 1, колона 3.
(2) К метовете на общини предоставят
средствата по ал. 1 на превозвачи, които
спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз
на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане, и с които
съответната община има сключени договори,
отговарящи на изискванията на Регламент
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно
обществените услуги за пътнически превоз
с железопътен и автомобилен транспорт и
за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69
и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, като не се
допуска свръхсубсидиране.
(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в
случаите, когато съответната община не е
възложител на превози по ал. 1.
(4) Остатъкът от средствата по ал. 1 се
разходва за други дейности по чл. 1, ал. 1.
(5) Общ и н и т е п редос та вя т средс т вата
по ал. 1 при условия и по ред, определени
в указания на министъра на финансите и
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
Чл. 3. Общините представят в Министерството на финансите отчети за размера на
изразходваните средства по форма и съдържание, определени с указания на министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление
промени по централния бюджет, включи-
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телно на бюджетните взаимоотношения на
общините с централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 305 на Министерск и я съвет от 2021 г. за приемане на
план-сметка за разходите по подготовката и
произвеждането на изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г. (ДВ, бр. 79
от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „123 784,2“ се
заменя със „123 964,2“.
2. В чл. 3:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст числото „72 700,0“ се
заменя със „72 880,0“;
бб) в т. 2 числото „370,0“ се заменя с „550,0“;
б) в ал. 2 числото „4 824,5“ се заменя с
„2 094,0“.
3. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) в пореден № 2, в колона 3 числото
„49 400,0“ се заменя с „49 580,0“ и в колона 5
числото „72 700,0“ се заменя със „72 880,0“;
б) в пореден № 2.2, в колона 3 числото
„17 900,0“ се заменя с „18 080,0“ и в колона 5
числото „20 900,0“ се заменя с „21 080,0“;
в) на ред „ОБЩО“, в колона 3 числото
„84 056,3“ се заменя с „84 236,3“ и в колона 5
числото „123 784,2“ се заменя със „123 964,2“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси във връзка
с чл. 1, ал. 5, т. 14, ал. 6 и 7 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
6 октомври 2021 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1
Общини

1
ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД
Банско
Белица
Благоевград

Допълв т.ч. за изпълнителни
нение на мерки
трансфери
във връзка с
по бюдже- COVID-19 за субтите на
сидиране на пътобщините нически превози
(в лв.)
по междуселищни автобусни линии в размер до
2
3

50 982
287 865
1 028 582

7 647
43 180
154 287

ВЕСТНИК
Общини

1
Гоце Делчев
Гърмен
Kресна
Петрич
Pазлог
Cандански
Cатовча
Cимитли
Cтрумяни
Xаджидимово
Якоруда
ОБЛАСТ
БУРГАС
Aйтос
Бургас
Kамено
Kарнобат
Mалко Tърново
Hесебър
Поморие
Приморско
Pуен
Cозопол
Средец
Cунгурларе
Царево
ОБЛАСТ
ВАРНА
Aврен
Aксаково
Белослав
Бяла
Bарна
Bетрино
Bълчи дол
Девня
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Cуворово
ОБЛАСТ
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
Bелико Tърново
Горна
Oряховица
Eлена

С Т Р. 3
Допълв т.ч. за изпълнителни
нение на мерки
трансфери
във връзка с
по бюдже- COVID-19 за субтите на
сидиране на пътобщините нически превози
(в лв.)
по междуселищни автобусни линии в размер до
2
3
686 672
103 001
444 261
66 639
162 065
24 310
1 011 013
151 652
195 372
29 306
701 988
105 298
408 842
61 326
318 109
47 716
144 461
21 669
254 593
38 189
304 483
45 672

656
489
193
436
68
90
95
22
820
46
245
365
40

146
856
577
515
938
204
802
428
394
123
263
570
384

98
73
29
65
10
13
14
3
123
6
36
54
6

422
478
037
477
341
531
370
364
059
918
789
836
058

91
245
204
13
827
75
275
66
481
375
477
148

014
509
033
353
436
065
296
439
477
640
745
158

13
36
30
2
124
11
41
9
72
56
71
22

652
826
605
003
115
260
294
966
222
346
662
224

623 156

93 473

826 309
314 307

123 946
47 146
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Общини

1
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски
Tръмбеш
Cвищов
Cтражица
Cухиндол
ОБЛАСТ
ВИДИН
Белоградчик
Бойница
Брегово
Bидин
Грамада
Димово
Kула
Mакреш
Hово село
Pужинци
Чупрене
ОБЛАСТ
ВРАЦА
Борован
Бяла Cлатина
Bраца
Kозлодуй
Kриводол
Mездра
Mизия
Oряхово
Pоман
Xайредин
ОБЛАСТ
ГАБРОВО
Габрово
Дряново
Cевлиево
Tрявна
ОБЛАСТ
ДОБРИЧ
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Kаварна
Kрушари
Tервел
Шабла

ДЪРЖАВЕН
Допълв т.ч. за изпълнителни
нение на мерки
трансфери
във връзка с
по бюдже- COVID-19 за субтите на
сидиране на пътобщините нически превози
(в лв.)
по междуселищни автобусни линии в размер до
2
3
89 500
13 425
233 609
35 041
546 190
81 929
270
853
322
57

683
666
017
707

40
128
48
8

602
050
303
656

137
61
140
1 214
68
166
135
71
79
134
103

982
932
095
202
481
607
659
297
677
426
407

20
9
21
182
10
24
20
10
11
20
15

697
290
014
130
272
991
349
695
952
164
511

151
587
1 077
263
267
482
167
252
176
129

784
032
804
853
303
181
381
304
747
391

22
88
161
39
40
72
25
37
26
19

768
055
671
578
095
327
107
846
512
409

1 043
191
582
188

088
851
490
295

156
28
87
28

463
778
374
244

88
311
1 259
634
63
187
412

761
772
550
845
023
028
433

13
46
188
95
9
28
61

314
766
933
227
453
054
865

75 628

11 344

ВЕСТНИК
Общини

1
ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ
Aрдино
Джебел
Kирково
Kрумовград
Kърджали
Mомчилград
Черноочене
ОБЛАСТ
КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол
Бобошево
Дупница
Kочериново
Kюстендил
Hевестино
Pила
Cапарева баня
Tрекляно
ОБЛАСТ
ЛОВЕЧ
Aприлци
Летница
Ловеч
Луковит
Tетевен
Tроян
Угърчин
Ябланица
ОБЛАСТ
МОНТАНА
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Bълчедръм
Bършец
Георги
Дамяново
Лом
Mедковец
Mонтана
Чипровци
Якимово
ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК
Батак
Белово
Брацигово
Bелинград
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Допълв т.ч. за изпълнителни
нение на мерки
трансфери
във връзка с
по бюдже- COVID-19 за субтите на
сидиране на пътобщините нически превози
(в лв.)
по междуселищни автобусни линии в размер до
2
3
350
219
618
488
1 077
335
245

607
384
966
061
945
537
051

52
32
92
73
161
50
36

591
908
845
209
692
331
758

179
78
878
148
967
146
61
109
72

176
621
347
580
108
996
545
428
142

26 876
11 793
131 752
22 287
145 066
22 049
9 232
16 414
10 821

32
108
820
440
490
510
222
167

427
020
429
283
032
242
483
381

4
16
123
66
73
76
33
25

864
203
064
042
505
536
372
107

431
261
136
260
183

305
740
820
156
014

64
39
20
39
27

696
261
523
023
452

66
658
104
909
113
124

474
259
992
190
512
427

9
98
15
136
17
18

971
739
749
379
027
664

96 647
194 281
247 023

14 497
29 142
37 053

758 991

113 849
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Общини

1
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Pакитово
Cептември
Cтрелча
Сърница
ОБЛАСТ
ПЕРНИК
Брезник
Земен
Kовачевци
Перник
Pадомир
Tрън
ОБЛАСТ
ПЛЕВЕН
Белене
Гулянци
Долна
Mитрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Hикопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Kнежа
ОБЛАСТ
ПЛОВДИВ
Aсеновград
Брезово
Kалояново
Kарлово
Кричим
Лъки
„Mарица“
Перущица
Пловдив
Първомай
Pаковски
„Pодопи“
Cадово
Стамболийски
Cъединение
Xисаря
Куклен
Сопот

ДЪРЖАВЕН
Допълв т.ч. за изпълнителни
нение на мерки
трансфери
във връзка с
по бюдже- COVID-19 за субтите на
сидиране на пътобщините нически превози
(в лв.)
по междуселищни автобусни линии в размер до
2
3
147 136
22 070
2 062 164
309 325
399 511
59 927
322 510
48 377
439 262
65 889
654 245
98 137
118 301
17 745
138 475
20 771
183
109
65
1 091
362
168

190
569
206
148
120
297

197 942
292 372

27
16
9
163
54
25

479
435
781
672
318
245

29 691
43 856

489
309
178
453
227
1 140
152
718
285

293
624
402
451
447
686
840
078
823

73 394
46 444
26 760
68 018
34 117
171 103
22 926
107 712
42 873

1 330
162
282
1 346
216
115
409
135
1 700
561
510
518
363
518
228
193
81
235

214
910
584
691
814
660
968
729
643
893
313
411
563
868
679
401
684
158

199
24
42
202
32
17
61
20
255
84
76
77
54
77
34
29
12
35

532
437
388
004
522
349
495
359
096
284
547
762
534
830
302
010
253
274

ВЕСТНИК
Общини

1
ОБЛАСТ
РАЗГРАД
Завет
Исперих
Kубрат
Лозница
Pазград
Cамуил
Цар Калоян
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово
Бяла
Bетово
Две могили
Иваново
Pусе
Cливо поле
Ценово
ОБЛАСТ
СИЛИСТРА
Aлфатар
Главиница
Дулово
Kайнарджа
Cилистра
Cитово
Tутракан
ОБЛАСТ
СЛИВЕН
Kотел
Hова Загора
Cливен
Tвърдица
ОБЛАСТ
СМОЛЯН
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Mадан
Hеделино
Pудозем
Cмолян
Чепеларе
СТОЛИЧНА
ОБЩИНА
ОБЛАСТ
СОФИЙСКА
Антон

С Т Р. 5
Допълв т.ч. за изпълнителни
нение на мерки
трансфери
във връзка с
по бюдже- COVID-19 за субтите на
сидиране на пътобщините нически превози
(в лв.)
по междуселищни автобусни линии в размер до
2
3

259
490
415
228
561
178
149

100
103
531
398
154
014
742

38
73
62
34
84
26
22

865
515
330
260
173
702
461

129
324
292
201
241
2 051
266
147

990
235
477
358
143
531
951
559

19
48
43
30
36
307
40
22

499
635
872
204
171
730
043
134

65
301
676
168
934
149
369

488
420
603
297
646
284
478

9
45
101
25
140
22
55

823
213
490
245
197
393
422

561
845
1 954
438

435
322
637
346

84
126
293
65

215
798
196
752

99
81
274
231
283
298
178
247
401
35

816
120
943
637
077
815
120
023
342
349

14
12
41
34
42
44
26
37
60
5

972
168
241
746
462
822
718
053
201
302

3 338 720

500 805

45 771

6 866

С Т Р.
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Общини

1
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Mалина
Долна баня
Драгоман
Eлин Пелин
Eтрополе
Златица
Ихтиман
Kопривщица
Kостенец
Kостинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Cамоков
Cвоге
Cливница
Чавдар
Челопеч
ОБЛАСТ
СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови
Гурково
Гълъбово
Kазанлък
Mъглиж
Николаево
Oпан
Павел баня
Pаднево
Cтара Загора
Чирпан
ОБЛАСТ
ТЪРГОВИЩЕ
Aнтоново
Oмуртаг
Oпака
Попово
Tърговище
ОБЛАСТ
ХАСКОВО
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Mаджарово
Mинерални бани
Cвиленград
Cимеоновград

ДЪРЖАВЕН
Допълв т.ч. за изпълнителни
нение на мерки
трансфери
във връзка с
по бюдже- COVID-19 за субтите на
сидиране на пътобщините нически превози
(в лв.)
по междуселищни автобусни линии в размер до
2
3
105 485
15 823
691 214
103 682
154 530
23 180
182 556
27 383
119 885
17 983
121 117
18 168
188 964
28 345
271 916
40 787
99 957
14 994
460 000
69 000
46 123
6 918
253 748
38 062
251 248
37 687
50 665
7 600
137 560
20 634
121 012
18 152
364 866
54 730
489 716
73 457
191 147
28 672
30 385
4 558
22 956
3 443

259 663
156 748
119 392
1 291 344
289 907
157 629
47 179
339 516
320 715
1 157 164
497 884

38
23
17
193
43
23
7
50
48
173
74

949
512
909
702
486
644
077
927
107
575
683

210
553
170
620
1 039

794
866
902
445
884

31
83
25
93
155

619
080
635
067
983

936
271
252
37
111
388
239

477
740
551
603
646
033
136

140
40
37
5
16
58
35

472
761
883
640
747
205
870

ВЕСТНИК
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Допълв т.ч. за изпълнителни
нение на мерки
трансфери
във връзка с
по бюдже- COVID-19 за субтите на
сидиране на пътобщините нически превози
(в лв.)
по междуселищни автобусни линии в размер до
2
3
150 305
22 546
329 129
49 369
550 802
82 620
627 874
94 181

1
Cтамболово
Tополовград
Xарманли
Xасково
ОБЛАСТ
ШУМЕН
Велики Преслав
306 772
Bенец
193 154
Bърбица
304 554
Kаолиново
363 000
Kаспичан
202 132
Hикола Kозлево
178 437
Hови пазар
372 788
Cмядово
193 541
Xитрино
174 740
Шумен
913 310
ОБЛАСТ
ЯМБОЛ
Болярово
65 664
Eлхово
390 251
Cтралджа
363 070
„Tунджа“
657 062
Ямбол
1 087 169
ВСИЧКО
100 000 000
6077

46
28
45
54
30
26
55
29
26
136

016
973
683
450
320
766
918
031
211
997

9 850
58 538
54 461
98 559
163 075
15 000 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за изменение на Постановление № 181 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне
на стратегическите обекти и дейности, които
са от значение за националната сигурност
(обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71
и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от
2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г.,
бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 9
и 81 от 2019 г. и бр. 33 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1, в
раздел V „Сектор „Икономика“, т. 2 „Стратегически обекти“ подточка 2.10 се изменя така:
„2.10. „ЕЛОВИЦА 1895“ – АД – Габрово“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6119
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители
и на самоосигуряващи се лица, осигурени в
икономически дейности, за които са наложени
от държавен орган временни ограничения за
осъществяването им в периода на обявено
извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Настоящото постановление урежда
условията и реда за изплащане на компенсации на следните лица, упражняващи трудова
дейност в сферата на икономически дейности,
за които с акт на държавен орган са въведени
временни ограничения за осъществяването им в
периода на обявено извънредно положение или
обявена извънредна епидемична обстановка:
1. работници и служители, наети от работодатели, които са местни физически или
юридически лица или техни поделения, други
организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически
лица, които осъществяват стопанска дейност
в Република България, и са осигурени по реда
на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално
осигуряване (КСО) – за времето, през което
поради въведените временни ограничения
за осъществяване на дейността, посочена в
акта на държавния орган, са били в неплатен
отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а,
ал. 2 от Кодекса на труда;
2. самоосигуряващи се лица по чл. 4, ал. 3,
т. 1 и 2 от КСО – за времето, през което са
прекъснали дейност поради въведените временни ограничения за осъществяване на дейността, посочени в акта на държавния орган.
Чл. 2. (1) Месечният размер на компенсацията на всяко правоимащо лице по чл. 1, т. 1 е
75 на сто от размера на осигурителния му доход
за юли 2021 г. Когато договореното работно
време в месеца, за който се изплаща компенсация, е по-малко от договореното работно
време в месеца, от който се определя размерът
є, същата се изплаща пропорционално.
(2) Осигурителният доход за юли 2021 г.
се определя, както следва:
1. з а л и цат а , кои т о и мат о т раб о т ен и
дни – среднодневният осигу рителен доход
се умножава по броя на работните дни за
месец юли;
2. за лицата, които през целия месец са
ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или
при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от
който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за месец юли;
3. за лицата, които през целия месец са
ползвали отпуск за отглеждане на дете до
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2-годишна възраст – минималната месечна
работна заплата за страната;
4. за лицата, които през определени дни
от месеца са ползвали отпуск за временна
неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна
възраст или отглеждане на дете до 2-годишна
възраст – среднодневният осигурителен доход,
определен по реда на т. 2 и 3, се умножава
по съответния брой работни дни;
5. за лицата, които през целия месец са
били в неплатен отпуск или не са осигурени
по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално
осигуряване при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.
(3) Размерът на компенсацията по ал. 1 на
всеки работник и служител се изчислява, като
осигурителният доход, определен по реда на
ал. 2, се раздели на броя на работните дни
в месеца, за който се иска компенсацията,
и се умножи по броя на работните дни, за
които се дължи.
(4) Лицата по чл. 1, т. 1 имат право на
компенсация в рамките на 2021 г. за периода,
в който са ползвали неплатен отпуск по реда
на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от Кодекса
на труда във връзка с наложени ограничения
за осъществяване на дейността, за която са
наети, с акт на държавен орган.
(5) Компенсации не се изплащат за работници и служители, които:
1. не са били осигурени при същия работодател към датата, предхождаща датата на
издаване на акта на държавния орган по чл. 1;
2. за претендирания период ползват отпуск
на друго основание.
(6) При прекратяване на трудовия договор
на работника или служителя в периода за
подкрепа изплащането на компенсацията се
прекратява от датата на прекратяването на
договора.
Чл. 3. (1) Месечният размер на компенсацията на лицата по чл. 1, т. 2 е 75 на сто от
определения със Закона за бюджета на ДОО
минимален осигурителен доход за тези категории лица за месеца, за който се изплаща
компенсацията.
(2) Компенсации се изплащат на лицата по
чл. 1, т. 2, които упражняват трудова дейност,
към датата, предхождаща датата на издаване
на акта на държавния орган по чл. 1.
Чл. 4. (1) За получаване на компенсация
лицата по чл. 1, т. 1 предоставят на работодателя формуляр за финансова идентификация или декларация, в която посочват
данни за лична платежна сметка, обозначена
с международен номер на банкова сметка
(International Bank Account Number – IBAN),
водена от доставчик на платежни услуги,
лицензиран от Българската народна банка,
или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията
на страната.
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(2) Работодателят или упълномощен негов
представител подава заявление-декларация
за изплащане на компенсаци я от лицата
по чл. 1, т. 1, към което прилага следните
документи:
1. списък по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта,
на лицата по чл. 1, т. 1 с посочени брой дни
в неплатен отпуск от месеца, период и данни
за личната платежна сметка на всяко лице, за
което кандидатства за компенсация;
2. подадените от работниците и служителите документи по ал. 1 – еднократно или
при промяна на обстоятелствата.
(3) Документите по ал. 2 се подават до 7-о
число на месеца, следващ месеца, за който
се иска изплащането на компенсации, в дирекция „Бюро по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците
и служителите.
Чл. 5. (1) За получаване на компенсация
лицата по чл. 1, т. 2 подават в дирекция
„Бюро по труда“ по адреса на регистрацията
им заявление-декларация и списък по образец, утвърден от изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта, в който посочват
периода и броя на дните от месеца, в които са прекъснали дейност при условията
на чл. 1, и данни за личната си платежна
сметка, обозначена с международен номер
на банкова сметка (International Bank Account
Number – IBA N), водена от доставчик на
платежни услуги, лицензиран от Българската
народна банка, или от клон на доставчик на
платежни услуги, осъществяващ дейност на
територията на страната.
(2) Заявленията се подават до 7-о число
на месеца, следващ месеца, за който се иска
изплащането на компенсации, в дирекция
„Бюро по труда“, обслужваща територията
по мястото на осъществяване на дейността.
Чл. 6. (1) Работодателите на лицата по
чл. 1, т. 1 следва да запазят заетостта им за
период не по-малък от периода, за който на
същите са изплатени компенсации по реда на
постановлението, с изключение на случаите,
когато прекратяването на правоотношението
е по инициатива на наетото лице или прекратяването на правоотношението е на основание
чл. 330 от КТ.
(2) Лицата по чл. 1, т. 2 следва да запазят
дейността си за период не по-малък от периода, за който са им изплатени компенсации.
Чл. 7. Работодателят информира работниците и служителите за възможностите да
получават компенсации по постановлението.
Чл. 8. (1) Изпълнителният директор на
Агенцията по заетостта издава заповед за
провеждане на процедурата за кандидатстване
на работодатели и самоосигуряващи се лица
за изплащане на компенсациите по чл. 1.
(2) Информация за условията и реда за
кандидатстване се публикува на интернет
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страницата на Агенцията по заетостта и на
информационните табла в дирекции „Бюро
по труда“.
(3) Комисия, определена със заповед на
директора на дирекция „Бюро по труда“,
в срок до 8 работни дни от подаването на
документите по чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 1 разглежда документите и отразява в протокол
одобрените/неодобрените лица за изплащане
на компенсациите.
(4) Директорът на дирекция „Бюро по
труда“ в срок до 2 работни дни от изтичането
на срока по ал. 3 изпраща в Агенцията по
заетостта списъците по чл. 4, ал. 2 и чл. 5,
ал. 1 с право на компенсации.
Чл. 9. (1) Агенцията по заетостта публикува на интернет страницата си информация
от комисиите по чл. 8, ал. 3 относно работодателите и броя на техните работници и
служители, които са одобрени/неодобрени за
изплащане на компенсации, както и броя на
самоосигуряващите се лица, които са одобрени/неодобрени за изплащане на компенсации,
в срок 2 работни дни от изтичане на срока
по чл. 8, ал. 4.
(2) Агенцията по заетостта изпраща еднократно на 25-о число на текущия месец по
електронен път на Националния осигурителен
институт обобщената информация по чл. 8,
ал. 4. Документите, подадени след срока по
чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 2, се изпращат към
Националния осигурителен институт на 25-о
число на месеца, следващ месеца на подаването.
Чл. 10. (1) Националният осигурителен
институт обработва получената от Агенцията по заетостта информация и изплаща на
правоимащите лица в срок до 10 работни дни
изчислените по реда на чл. 2 и чл. 3, ал. 1
компенсации по декларираните от тях лични
платежни сметки.
(2) Агенцията по заетостта възстановява
изплатените суми за компенсации на Националния осигурителен институт в съответствие
с бюджетните правила и действащото законодателство. Сроковете, редът и начинът за
превеждане на сумите се уреждат в споразумение, сключено между Агенцията по заетостта
и Националния осигурителен институт.
(3) Компенсациите са допустими от датата
на издаване на заповедта за неплатен отпуск
за работниците и служителите или от датата
на акта на държавния орган по чл. 1 за самоосигуряващите се лица, но не по-късно от
31 декември 2021 г.
Чл. 11. (1) Работодател, чиито работници
и служители, както и самоосигуряващи се
лица, получили компенсации по реда на това
постановление, за които Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Националната агенция за приходите съгласно своята
компетентност установят, че не изпълняват
задълженията си по чл. 6, възстановяват в
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пълен размер изплатените компенсации по
бюджета на Агенцията по заетостта.
(2) Изпълнителна агенция „Главна инс
пекция по труда“ и Националната агенция
за приходите уведомяват Министерството на
труда и социалната политика и Агенцията
по заетостта за установените в рамките на
контролната дейност обстоятелства по ал. 1.
(3) Невъзстановените средства по ал. 1
се установяват и събират по реда на ДОПК
за ус та новя ва не на п у бл и ч н и д ърж а вн и
вземания.
Чл. 12. Изпълнението на дейностите и
обменът на информация между Агенцията
по заетостта и Националния осигурителен
институт се осъществяват при условия и по
ред, определени от управителя на Националния
осигурителен институт и от изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта.
Чл. 13. (1) Националният осигурителен
институт създава и поддържа база данни за
лицата, на които са изплатени компенсации
по това постановление.
(2) Базата данни съдържа информация за
размера на изплатените компенсации и броя
на работниците и служителите на съответния
работодател, както и относимата информация
за лицата по чл. 1, т. 2.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
„Компенсации“ са суми, които се изплащат
под формата на помощи на самоосигуряващите се лица и на работниците и служителите,
чиито доходи от труд се намаляват в резултат
от прекъсване на дейността, за която са наети
на работа и която упражняват, на основание
на акт на държавен орган. Компенсациите,
изплатени по реда на това постановление,
представляват необлагаем доход по смисъла
на чл. 13, ал. 1, т. 15 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица.
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 4, ал. 1 и чл. 16, т. 14 от Закона за
насърчаване на заетостта.
§ 3. Министърът на труда и социалната
политика издава заповед, с която определя
кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за
осъществяване на дейност с акт на държавен
орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична
обстановка, с решения на Народното събрание
или на Министерския съвет.
§ 4. Компенсации не се изплащат за работници и служители, за които работодателят
получава финансиране за възнаграждения и
осигурителни вноски от средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове
или други публични средства и общият размер
на помощта надвишава 80 на сто от осигу-
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рителния доход и дължимите осигурителни
вноски за сметка на работодателя.
§ 5. Компенсации по чл. 1 се изплащат след
получаването на положително решение от
Европейската комисия (след нотификация по
чл. 108, § 3 от Договора за функционирането
на Европейския съюз) за съвместимостта на
помощта с вътрешния пазар въз основа на
член 107, параграф 3, буква „б“ от Договора
за функционирането на Европейския съюз.
§ 6. Администратор на помощта по смисъла
на чл. 9 от Закона за държавните помощи е
Агенцията по заетостта. Националният осигурителен институт е публичен орган по смисъла на чл. 9, ал. 5 от Закона за държавните
помощи, на който са възложени функции по
изплащането на компенсации по реда на това
постановление.
§ 7. Компенсациите ще се предоставят
съгласно изискванията на раздел 3.10 от Временната рамка за мерки за държавна помощ
в подкрепа на икономиката в условията на
сегашния епидемичен взрив от COVID-19.
§ 8 . Ра зход и т е, необход и м и за изп лащане на компенсациите, са допустими за
възстановяване по линия на инструмента
REACT-EU чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. До края на 2021 г.
първоначално средствата ще бъдат осигурени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2021 г. за сметка на
резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи за 2021 г. по централния бюджет в
частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 5.4, ал. 5, т. 9, буква „а“ от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
§ 9. Изпълнението на постановлението
се възлага на изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта, който утвърждава
указания по прилагането му, и на управителя
на Националния осигурителен институт.
§ 10. (1) Контролът по прилагането на пос
тановлението се осигурява от Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ и от
Националната агенция за приходите съгласно
тяхната компетентност.
(2) Агенцията по заетостта и Националният осигурителен институт предоставят по
служебен път информация на Националната
агенция за приходите и на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“, необходима за осъществяване на контрола.
§ 11. Постановлението влиза в сила от
7 септември 2021 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“, одобренa с Решение
№ 188 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 486 246 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2021 г. съгласно
приложението, за финансово осигуряване на
дейности по модул В „Културните институции
като образователна среда“ на Национална
програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с Решение № 188
на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В § 1в от допълнителните разпоредби
на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление
№ 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн.,
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ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105
от 2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г., бр. 33, 37, 77
и 92 от 2020 г. и бр. 13 и 56 от 2021 г.), след
думите „учебната 2020/2021 година“ се добавя
„и през учебната 2021/2022 година“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и т. 3 от
Решение № 188 на Министерския съвет от
2021 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и нау
ката и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по модул В
„Културните институции като образователна
среда“ на Национална програма „Осигуряване
на съвременна образователна среда“
Община

Област

Благоевград
Гоце Делчев
Петрич
Бургас
Карнобат
Несебър
Руен
Созопол
Аксаково
Белослав
Варна
Долни чифлик
Велико Търново
Горна Оряховица
Павликени
Свищов
Видин
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Мездра
Оряхово
Роман
Габрово

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Варна
Варна
Варна
Варна
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Видин
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Габрово

Средства
(в лв.)
2 284
4 321
2 000
15 798
2 500
1 416
1 306
2 485
780
4 887
23 481
1 988
6 324
1 108
590
2 376
2 084
1 160
4 392
12 030
2 470
4 935
1 600
1 460
5 819
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Община
Севлиево
Добрич
Шабла
Ардино
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Дупница
Сапарева баня
Ловеч
Берковица
Вълчедръм
Монтана
Батак
Брацигово
Велинград
Пазарджик
Панагюрище
Ракитово
Стрелча
Перник
Радомир
Белене
Долна
Митрополия
Долни Дъбник
Плевен
Червен бряг
Кнежа
Асеновград
Калояново
Карлово
„Марица“
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“
Стамболийски
Куклен
Сопот
Кубрат
Разград
Русе
Главиница
Дулово
Силистра
Ситово
Тутракан
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Област
Габрово
Добрич
Добрич
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Разград
Русе
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра
Силистра

Средства
(в лв.)
3 791
7 472
928
1 500
2 480
4 300
7 320
1 638
2 490
2 490
4 708
2 500
2 498
6 150
4 854
600
5 000
23 990
3 850
1 440
2 495
401
4 557
1 868
3 263
2 481
14 954
8 470
5 000
4 790
4 616
5 690
4 464
22 924
1 640
3 538
2 094
2 488
2 483
2 480
2 323
4 044
8 503
1 540
5 356
4 620
1 956
2 218
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Община
Нова Загора
Сливен
Девин
Златоград
Мадан
Рудозем
Смолян
Столична
Ботевград
Долна баня
Елин Пелин
Златица
Костенец
Самоков
Челопеч
Гурково
Гълъбово
Казанлък
Павел баня
Стара Загора
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Тополовград
Хасково
Смядово
Шумен
Ямбол

С Т Р. 1 1
Област
Сливен
Сливен
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
София-град
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Търговище
Хасково
Хасково
Шумен
Шумен
Ямбол
ОБЩО

Средства
(в лв.)
275
9 818
2 496
2 165
1 875
1 606
4 760
52 044
7 474
2 500
3 700
1 160
5 743
2 500
870
1 540
2 499
8 352
2 500
9 215
2 156
3 775
2 488
4 992
8 428
1 174
2 420
2 500
1 910
2 462
486 246
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
трансфери по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и
трансфери в размер 19 300 000 лв. по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2021 г., както следва:
1. за увеличаване на разходите за персонал
по „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“, бюджетна програма „Профилактика
и надзор на заразните болести“ по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2021 г. в размер 7 700 000 лв. – за изплащане
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на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в системата
на Министерството на здравеопазването и
подведомствените му разпоредители с бюджет, работещи при неблагоприятни условия
на труд по време на обявената извънредна
епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19, съгласно
чл. 15а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,
обявено с Решение на Народното събрание
от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, с цел осигуряване на устойчивост
на дейност 1 „Предоставяне на допълнителни
възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за
превенция и борба с COVID-19“ по Проект
BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в
условия на заплаха за общественото здраве
от COVID-19“, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 – 2020 г.;
2. за увеличаване в размер 11 600 000 лв.
на предоставения трансфер по бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за
2021 г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия
по време на обявена извънредна епидемична
обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19, съгласно чл. 15а, ал. 1 от
Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с Решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
и за преодоляване на последиците, включително за заплащане на изпълнителите на
медицинска помощ за поставяне на ваксини
срещу COVID-19.
(2) При реализирани икономии по ал. 1,
т. 1 със същия размер може да се увеличи
трансферът по ал. 1, т. 2.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи
мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1,
ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 от Постановление
№ 59 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на промени в разходите и трансферите по бюджета на Министерството на
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здравеопазването за 2021 г., свързани с дейностите и мерките за превенция и борба с
COVID-19 (ДВ, бр. 16 от 2021 г.), се правят
следните изменения:
1. В буква „а“ числото „2 500 000“ се заменя с „500 000“.
2. В буква „б“ числото „2 500 000“ се заменя с „4 500 000“.
§ 2. Министърът на здравеопазването да
извърши произтичащите от § 1 промени по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. по реда на чл. 112, ал. 1 от
Закона за публичните финанси и да уведоми
министъра на финансите.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 4,
буква „б“ и ал. 7 във връзка с чл. 78, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюд жета на Министерството на
околната среда и водите за 2021 г. в размер
до 25 000 000 лв. за предоставяне на Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на разчетените приходи в размер
25 000 000 лв. и разходи по централния бюджет, както следва:
1. 16 300 000 лв. за сметка на резерва за
непредвидени и/или неотложни разходи за
2021 г. по централния бюджет в частта на
допълващи и компенсиращи мерки във връзка
с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II,
т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.;
2. 8 700 000 лв. за сметка на разходите по
централния бюджет за 2021 г.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2021 г. на базата на отчетените
постъпления до размера им по чл. 1, ал. 1.

БРОЙ 87

ДЪРЖАВЕН

Чл. 2. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната среда
и водите за 2021 г. до размера на фактическите
постъпления и да уведомява министъра на
финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси, чл. 196, ал. 2 от Закона за водите във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 12
и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на околната среда и
водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6129

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2021 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на устойчивите
и прозрачни публични финанси“, бюджетна
програма „Бюджет и финансово управление“,
с 1 000 000 лв.;
б) „Политика в областта на ефективното
събиране на всичк и държавни при ходи“,
бюджетна програма „А дминистриране на
държавните приходи“, с 10 000 000 лв.;
в) бюджетна програма „Администрация“
с 2 500 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси“, бюджетна програма
„Защита на публичните финансови интереси“,
с 13 500 000 лв.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2021 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 56, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6115

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 100 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2021 г. за разплащане
на текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5. 4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ по бюджета
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. в размер
100 000 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройс
твото за 2021 г. и да уведоми министъра на
финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2021 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5,
т. 5 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6130

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерския съвет за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерския съвет за 2021 г., както следва:
1. намаление на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Други дейности и услуги“ с 38 000 лв.;
2. увеличение на утвърдените разходи по
„Политика в областта на архивното дело“,
бюджетна програма „Национален архивен
фонд“ с 38 000 лв.
Чл. 2. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6131

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 45 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г.,
бр. 1 от 2009 г., бр. 5 и 53 от 2011 г., бр. 22
от 2016 г.; Решение № 12532 на Върховния
административен съд от 2016 г. – бр. 29 от
2017 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „задължително
здравноосигурените лица в Република България“ се заменят с „българските граждани“.
§ 2. Член 3 се отменя.
§ 3. В чл. 9б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В изречение първо думите „националните
рамкови договори“ се заменят с „нормативен
акт“.
2. Създава се ново изречение второ: „Амбулаторен лист се попълва независимо дали
пациентът ползва медицинска помощ в рамките на здравното осигуряване или на друго
основание.“
3. Досегашното изречение второ става
изречение трето.
§ 4. В чл. 10, ал. 1 думите „националните
рамкови договори“ се заменят с „нормативен
акт“.
§ 5. В чл. 10а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В изречение първо думите „националните
рамкови договори“ се заменят с „нормативен
акт“.
2. Създава се ново изречение второ: „Амбулаторен лист се попълва независимо дали
пациентът ползва медицинска помощ в рамките на здравното осигуряване или на друго
основание.“
3. Досегашното изречение второ става
изречение трето.
§ 6. В чл. 11, ал. 1 думите „националните
рамкови договори“ се заменят с „нормативен
акт“.
§ 7. В чл. 14, ал. 1 думите „националните
рамкови договори“ се заменят с „нормативен
акт“.
§ 8. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Думите „националните рамкови договори“ се заменят с „нормативен акт“.
2. Създава се изречение второ: „Направление за хоспитализация или за лечение по
амбулаторни процедури се попълва при всички
случаи на необходимост от хоспитализация
независимо дали пациентът ползва медицинска
помощ в рамките на здравното осигуряване
или на друго основание.“
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§ 9. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) При липса на капацитет за
планова хоспитализация лечебните заведения изготвят и поддържат актуална листа
за планов прием за всяка клиника и/или
отделение.
(2) В листата по ал. 1 се включват всички
подлежащи на хоспитализация лица с изключение на тези, които се нуждаят от незабавен
прием в лечебното заведение.
(3) Пациентът има право да бъде информиран за причините за включването му в листата
за планов прием и възможните последствия
от забавянето.
(4) Лицата, включени в листата по ал. 1,
получават пореден номер и дата за хоспитализация.
(5) Хоспитализацията на лицата се извършва при спазване последователността на
поредните им номера.
(6) При осъществяване на хоспитализация
на лицата по реда на ал. 4 или при отказ от
хоспитализация поредността на номерата на
останалите, включени в листата, се запазва.
(7) Актуална информация за листата за
планов прием, в т.ч. за поредността на вписаните в нея пациенти и определените дати за
приема, се публикува на интернет страницата
на съответното лечебно заведение. Оповестената информация не съдържа лични данни
на пациентите.“
§ 10. Членове 22а и 22б се отменят.
§ 11. В чл. 24а, ал. 1 след думата „получат“
се добавя „следните“.
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лекарят, извършил конкретна интервенция, манипулация или друга специфична част
от диагностично-лечебния процес, е длъжен
да предоставя при необходимост консултации
и да взаимодейства с лекарите, които лекуват
и наблюдават пациента, през цялото време на
престоя му в лечебното заведение.“
§ 13. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) Обявената от лечебните заведения,
сключили договор с НЗОК за оказване на
медицинска помощ, информация за цените за
избор на лекар/екип задължително съдържа и
максималните цени за този избор, определени
с наредбата.“
§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В т. 11 думите „интервенция или друга
специфична част от диагностично-лечебния
процес“ се заменят с „интервенция, манипулация или друга специфична част от диагностично-лечебния процес по съответната
клинична пътека/амбулаторна процедура“, а
думите „и специалист по здравни грижи“ се
заменят с „или специалист/специалисти по
здравни грижи“.
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2. В т. 12 думите „конкретна интервенция
или друга специфична част от диагностичнолечебния процес“ се заменят със „за конкретна
интервенция, манипулация или друга специфична част от диагностично-лечебния процес
по съответната клинична пътека/амбулаторна
процедура, която“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6132

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336
ОТ 14 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр.,
бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от
2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г.,
бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70,
74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76
и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г.,
бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63
и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г., бр. 1, 3,
12, 46, 57, 93 и 97 от 2019 г., бр. 25 от 2020 г.
и бр. 20, 27 и 41 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Съветник в политическия кабинет на
министър-председателя е и секретар на Съвета
по сигурността.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 2. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 думите „поддържането на“
се заменят с „контрола на съдържанието на“.
2. В ал. 4 се създава нова т. 1:
„1. при упражняването на контрол върху
изпълнението на задачите, възложени от главния секретар на административните звена;“.
§ 3. В чл. 62а ал. 1 се изменя така:
„(1) Звеното по сигурността на информацията се ръководи от служителя по сигурността
на информацията.“
§ 4. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. Дирекция „Бюджет и финанси“
осъществява дейностите по:
1. организиране на единна счетоводна
от четност в системата на Министерск и я
съвет и на текуща счетоводна отчетност в
администрацията на Министерския съвет;
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2. утвърждаване на правила, уреждащи
финансово-счетоводната дейност и организацията на бюджетния процес;
3. изготвяне на указания до второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на
Министерския съвет относно съставянето и
отчитането на бюджета, финансово-счетоводната дейност, изготвянето и представянето
на междинни финансови отчети, годишно
счетоводно приключване и други въпроси,
свързани с отчетността;
4. организиране на дейностите, свързани с
процесите по планиране, съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Министерския
съвет;
5. съставяне на средносрочната бюджетна
прогноза и на проекта на бюджет на Министерския съвет като първостепенен разпоредител с бюджет и по области на политики и
бюджетни програми за съответната година;
6. утвърждаване на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета
на Министерския съвет;
7. изготвяне и представяне в Министерството на финансите на месечно разпределение
на годишния бюджет на Министерския съвет;
8. изготвяне и представяне на годишния и
междинните финансови отчети на Министерския съвет като първостепенен разпоредител с
бюджет съгласно утвърдени от министъра на
финансите стандарти, указания и сметкоплан;
9. изг о т вя не и п редс та вя не в М и н ис терството на финансите ежемесечно и на
тримесечие на отчетите за изпълнението на
бюджета на Министерския съвет, включително за сметките за средства от Европейския
съюз, както и тримесечна информация за
разходите по бюджетни програми;
10. изготвяне и представяне в Министерството на финансите, Народното събрание
и Сметната палата на подробен отчет за
изпълнението на прог рамни я бюд жет на
Министерския съвет към полугодието и за
годината;
11. публикуване на: месечните и тримесечните касови отчети за изпълнение на бюджета,
на сметките за средства от ЕС и на сметките
за чужди средства на Министерския съвет;
на отчета за изпълнението на програмния
бюджет на Министерския съвет за полугодието и за годината; на годишния финансов
отчет на Министерския съвет;
12. извършване на съответните промени
по бюджета на Министерския съвет, включително по бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет;
13. организиране на съхранението на счетоводната информация в администрацията на
Министерския съвет съгласно изискванията
на Закона за счетоводството.“
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§ 5. В чл. 67 т. 9 се изменя така:
„9. администриране и осигуряване на техническото поддържане и функциониране на
информационните системи на Министерския
съвет (с изключение на системите по чл. 75,
ал. 1, т. 12 – 13) и на цялостната информационна инфраструктура, на компютърната и
комуникационната техника на Министерския
съвет;“.
§ 6. В чл. 72, ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. отговаря за развитието на портала за
консултативните съвети и осъществява контрол за пълнотата и сроковете за въвеждане
на информация в портала;“.
§ 7. В чл. 77б, ал. 4 след думите „поддържането на“ се добавя „съдържанието на“.
§ 8. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. На ред „Политически кабинет на заместник министър-председателя по управление
на европейските средства“ цифрата „9“ се
заменя с „8“.
2. На ред „Политически кабинет на заместник министър-председателя по икономическите и социалните политики и министър
на труда и социалната политика“ цифрата
„9“ се заменя с „5“.
3. На ред „Политически кабинет на заместник министър-председателя по обществен
ред и сигурност и министър на вътрешните
работи“ цифрата „8“ се заменя с „6“.
4. Ред „Експертни и технически сътрудници
към главния секретар 1“ се заличава.
5. На ред „Отдел „А дминистративна и
регионална координация“ цифрата „9“ се
заменя с „8“.
6. На ред „Отдел „Контрол по изпълнението на актовете и договорите“ цифрата „4“
се заменя с „5“.
7. На ред „Обща администрация в т.ч.:“
числото „183“ се заменя със „184“.
8. На ред „дирекция „Бюджет и финанси“
числото „19“ се заменя с „22“.
9. На ред „дирекция „Административно и
правно обслужване и управление на собствеността“ числото „93“ се заменя с „91“.
10. След ред „Секретариати на съвети към
Министерския съвет в т.ч.:“ се създава нов ред:
„Секретариат на Съвета по сигурността 7“.
Заключителни разпоредби
§ 9. До 1 януари 2022 г. Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
отбраната, Министерството на външните работи, Министерството на финансите, Държавна
агенция „Национална сигурност“, Държавна
агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“ и Националната служба за охрана:
1. При необходимост и за изпълнение на
конкретни задачи командироват до двама
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служители по реда на чл. 86а от Закона за
държавния служител или по реда на специалните закони в Секретариата на Съвета по
сигурността.
2. Определят служители за връзка, които
да осъществяват координацията със Секретариата на Съвета по сигурността.
§ 10. В Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88
от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 78, 83, 94
и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 40, 48,
69 и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г., бр. 5, 85
и 99 от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г., бр. 21,
34, 60, 62 и 67 от 2012 г., бр. 27, 62, 74 и 88 от
2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 36 и 52 от 2015 г.;
попр., бр. 53 от 2015 г.; изм., бр. 66 от 2015 г.,
бр. 26, 34, 44 и 55 от 2016 г., бр. 41 от 2018 г.,
бр. 57 от 2019 г. и бр. 42 и 70 от 2020 г.), се
правят следните изменения:
1. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „32“
се заменя с „31“.
2. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „45“
се заменя с „44“.
3. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „43“
се заменя с „42“.
4. В приложение № 4 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „32“
се заменя с „31“.
5. В приложение № 5 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „31“
се заменя с „30“.
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6. В приложение № 6 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:
„цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „32“
се заменя с „31“.
7. В приложение № 7 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „29“
се заменя с „28“.
8. В приложение № 8 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.:“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „29“
се заменя с „28“.
9. В приложение № 9 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „30“
се заменя с „29“.
10. В приложение № 10 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „24“
се заменя с „23“.
11. В приложение № 11 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет“ цифрата
„3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „29“
се заменя с „28“.
12. В приложение № 12 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „32“
се заменя с „31“.
13. В приложение № 13 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
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в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „30“
се заменя с „29“.
14. В приложение № 14 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща администрация“ цифрата
„7“ се заменя с „8“;
г) на ред „дирекция „Административноправно обслужване, финанси и управление на
собствеността“ цифрата „7“ се заменя с „8“;
д) на ред „Специализирана администрация“
числото „14“ се заменя с „13“;
е) на ред „дирекция „Административен
контрол, регионално развитие и държавна
собственост“ числото „14“ се заменя с „13“;
ж) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „27“
се заменя с „26“.
15. В приложение № 15 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „29“
се заменя с „28“.
16. В приложение № 16 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „3“ се заменя с „1“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „3“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „47“
се заменя с „45“.
17. В приложение № 17 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „29“
се заменя с „28“.
18. В приложение № 18 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „34“
се заменя с „33“.
19. В приложение № 19 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „28“
се заменя с „27“.
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20. В приложение № 20 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „26“
се заменя с „25“.
21. В приложение № 21 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „33“
се заменя с „32“.
22. В приложение № 22 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата 3“ се заменя с „2“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „57“
се заменя с „56“.
23. В приложение № 23 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „4“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „3“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „50“
се заменя с „48“.
24. В приложение № 24 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „4“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „3“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „34“
се заменя с „32“.
25. В приложение № 25 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „28“
се заменя с „27“.
26. В приложение № 26 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „33“
се заменя с „32“.
27. В приложение № 27 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „3“ се заменя с „2“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
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в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „29“
се заменя с „28“.
28. В приложение № 28 към чл. 8, ал. 2:
а) на ред „Политически кабинет в т.ч.“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
б) на ред „Заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „1“;
в) на ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „29“
се заменя с „28“.
§ 11. Отменят се:
1. Постановление № 258 на Министерския
съвет от 2014 г. за създаване на Енергиен борд
(ДВ, бр. 72 от 2014 г.).
2. Правилникът за организацията на дейността на Енергийния борд (ДВ, бр. 72 от
2014 г.).
§ 12. В чл. 4 на Постановление № 136 на
Министерския съвет от 2015 г. за създаване
на Национален съвет за антикорупционни
политики (обн., ДВ, бр. 41 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 50 от 2015 г., бр. 19 и 55 от 2017 г. и
бр. 80 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „заместник министърпредседателят по правосъдната реформа и
министър на външните работи“ се заменят
с „определен от министър-председателя заместник министър-председател“.
2. В ал. 5 т. 1 се отменя.
§ 13. В Пос та новлен ие № 229 на М инистерския съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (обн., ДВ,
бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 от
2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г., бр. 17, 29 и 83
от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74 от
2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 25 и 37 от 2015 г.,
бр. 36 от 2016 г., бр. 44 и 45 от 2017 г., бр. 41
от 2018 г., бр. 12 от 2019 г. и бр. 20 от 2021 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 2 ал. 4 се изменя така:
„(4) Второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет са:
1. председателят на Държавна агенция
„Архиви“;
2. председателят на Държавната агенция
за бежанците;
3. председателят на Държавната агенция
за българите в чужбина;
4. председателят на Държавната агенция
за научни изследвания и иновации;
5. председателят на Държавна агенция
„Безопасност на движението по пътищата“;
6. изпълнителният директор на Института
по публична администрация;
7. Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет;
8. Централната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните;

ВЕСТНИК
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9. областните управители;
10. Почивна база „Слънчев бряг“;
11. Почивна база „Орлица“ – Пампорово.“
2. Приложението към § 1 се изменя така:
„Приложение
към § 1
Списък на предоставените за ползване и
управление на администрацията на Министерския съвет обекти, предназначени за
представителните и социалните нужди на
централните държавни органи, с обща численост на персонала 285 щатни бройки
Комплекс „Бояна“
Стопанство „Евксиноград“
обект „Шабла“.
§ 14. Параграф 10 влиза в сила на 1 януари
2022 г., с изключение на т. 14, букви „в“ – „е“,
които влизат в сила от деня на обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6116

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Програмата за изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция
на детски ясли, детски градини и училища
2020 – 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 4 115 799 лв. за финансово осигуряване на дейности по Програмата
за изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски градини
и училища 2020 – 2022 г., одобрена с Решение
№ 543 на Министерския съвет от 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2021 г. – 69 190 лв.;
2. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за
2021 г. – 4 046 609 лв., разпределени съгласно
приложението.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да
се увеличат разходите по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено

С Т Р.
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пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси във връзка с т. 2 от
Решение № 543 на Министерския съвет от
2020 г. за приемане на Програма за изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция
на детски ясли, детски градини и училища за
периода 2020 – 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 2

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините
Община
Банско

Област

Дейност/Предназначение

Средства
(в лв.)

Благоевград

Изграждане на детска градина в УПИ ХII-3872, 3957, 3958,
кв. 237, гр. Банско

41 115

Благоевград Благоевград

Изграждане на нова сграда за детска градина в кв. Баларбаши, гр. Благоевград, община Благоевград, област
Благоевград – 533 849 лв.; Изграждане на нова сграда за
детска градина в ж.к. Еленово-I, гр. Благоевград, община
Благоевград, област Благоевград – 581 885 лв.

1 115 734

Белица

Благоевград

Пристройка, отредена за детска градина към обществена
сграда, с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград

97 662

Гърмен

Благоевград

Пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуваща втора сграда на Детска градина „Светлина“ в
УПИ XV, кв. 12, по плана на с. Рибново, община Гърмен,
област Благоевград

121 910

Изграждане на нова сграда на Детска градина „Морско
конче“ – филиал към Детска градина „Раковина“, в УПИ
I, кв. 7, к-с „Братя Миладинови“, гр. Бургас – 11 004 лв.;
Изграждане на нова Детска градина „Синчец“ – филиал,
в УПИ ХIII, кв. 32, по плана на кв. „Горно Езерово“,
гр. Бургас, област Бургас – 164 233 лв.; Изграждане на
нова сграда на Детска градина „Надежда“, блок В, УПИ
I, кв. 121, зона „В“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас –
389 349 лв.; Реконструкция и надстройка на съществуваща
сграда към Професионалната гимназия по компютърно
програмиране и иновации в гр. Бургас – 335 355 лв.

899 941

Бургас

Бургас

Поморие

Бургас

Изграждане на ОДЗ в УПИ II-32 по плана на с. Гълъбец,
община Поморие – първи етап на строителството – изграждане на I етаж

249 755

Айтос

Бургас

Изграждане на нова сграда на детска градина в УПИ I,
кв. 136, гр. Айтос

35 832

Несебър

Бургас

Разширение на Детска градина „Слънце“ и реконструкция
на покрив на съществуваща сграда в УПИ VIII – общ.,
кв. 5601, с идентификатор 51500.506.316 по плана на к. к.
Слънчев бряг-запад, гр. Несебър

53 075

Велико Търново Доизграждане на Детска градина „Шареният замък“ в
гр. Велико Търново

800 000

Велико
Търново
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Габрово

Габрово

Кърджали

Кърджали

Троян

Ловеч

Правец

Софийска

Казанлък

Стара Загора

Свиленград
Общо
6143

Хасково

ВЕСТНИК

Дейност/Предназначение
Реконструкция, обзавеждане и оборудване на сграда и
дворно пространство – база 2, в с. Яворец, на Детска
градина „Дъга“
Изграждане на пристройка към сграда на Детска градина „Чайка“ в гр. Кърджали – 3 840 лв.; Реконструкция
и обновяване на сградата на бивша Детска ясла № 5 в
гр. Кърджали – 9 960 лв.; Изграждане на пристройка към
Детска градина „Щастие“ в гр. Кърджали – 4 883 лв.;
Изграждане на нова детска градина в кв. Възрожденци,
гр. Кърджали – 23 330 лв.; Реконструкция и обновяване на сградата на Основно училище „Г. Бенковски“ в
гр. Кърджали – 30 000 лв.
Реконструкция на съществуваща постройка в Начално
училище „Христо Ботев“, гр. Троян
Реконструкция и промяна предназначението на масивна
сграда – общежитие в Детска градина „Индира Ганди“ – филиал с. Разлив
Изграждане на допълнителен корпус на Профилираната
природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“,
гр. Казанлък
Изграждане на Детска градина „Снежанка“

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2021 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2021 г. в размер до 16 700 000 лв., разпределени, както следва:
1. финансова подкрепа на артисти – изпълнители в областта на театралното, танцовото
и цирковото изкуство и визуалните изкуства,
упражняващи свободни професии в периода на
обявеното извънредно положение или обявена
извънредна епидемиологична обстановка, в
размер 2 400 000 лв., в т.ч. за разходи за персонал до 340 560 лв.;
2. финансова подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата
и в областта на любителското творчество в
периода на обявеното извънредно положение
или обявена извънредна епидемиологична
обстановка в размер 8 400 000 лв.;
3. творчески проекти в областта на визуалните изкуства и др. в периода на обявеното
извънредно положение или обявена извънредна епидемиологична обстановка в размер
900 000 лв., в т.ч. за разходи за персонал до
160 000 лв.;
4. компенсиране на увеличени разходи
за електрическа енергия на държавни, общински и регионални институти в размер
5 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или

С Т Р. 2 1
Средства
(в лв.)
6 800

72 013

53 662
174 069
14 750
310 291
4 046 609

неотложни разходи по централния бюджет
за 2021 г. в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. по „Политика
в областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Национален
фонд „Култура“.
(2) Със сумата 16 199 440 лв. да се увеличат
утвърдените показатели по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2021 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. (1) Администратор на помощта по
чл. 1, ал. 1, т. 1 – 4 по смисъла на чл. 9 от
Закона за държавните помощи е Национален
фонд „Култура“.
(2) Правилата, условията и редът за контрол
и проверка по отношение на предоставянето
на помощ да бъдат подробно описани в програмите за кандидатстване, разработени от
Национален фонд „Култура“.
§ 2. В Постановление № 89 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на
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допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1 след думите „4 267 250 лв.“
се поставя запетая и се добавя „в т. ч. разходи
за персонал до 250 000 лв.“.
2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Със сумата 4 017 250 лв. да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.“
3. В § 1 от заключителните разпоредби след
думите „чл. 76, ал. 1“ се добавя „и чл. 78, ал. 2“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 5, т. 13 и ал. 7 и чл. 78, ал. 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. и чл. 43, ал. 3 и чл. 109,
ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6136

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Сметната палата за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Сметната палата за 2021 г. в
размер 414 500 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 357 000 лв., за изпълнението на
Туининг проект MK 18 IPA FI 03 20 „Подоб
ряване на външния одит и парламентарния
контрол“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на разчетените приходи и на предвидените разходи по централни я бюд жет
за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се увеличат разходите по функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета
и управлението на публичните средства и
дейности“, бюджетна програма „Независим,
ефективен и ефикасен одит, подпомагащ
доброто управление и отчетността на публичните средства и дейности“ по бюджета
на Сметната палата за 2021 г.
(2) Със сумата 57 500 лв. да се увеличат
показателите по чл. 4, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Председателят на Сметната палата
да извърши съответните промени по бюджета
на Сметната палата за 2021 г. и да уведоми
министъра на финансите.

ВЕСТНИК
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Сметната палата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6137

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за изменение на Постановление № 64 на
Министерския съвет от 2016 г. за условията
и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в
държавните висши училища и за приемане
на Списък на приоритетните професионални
направления и на Списък на защитените
специалности (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 69 от 2016 г., бр. 24 и 66 от 2017 г.,
бр. 19 от 2018 г., бр. 10 и 55 от 2019 г., бр. 9 и
96 от 2020 г. и бр. 20 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 6 ал. 5 се отменя.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров

6138

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за персонал по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2021 г. в размер 858 000 лв. за
осигуряване на финансовите средства във връзка с увеличената обща численост на персонала
в Главна дирекция „Охрана“, определена на
1515 щатни бройки с приложението към член
единствен, ал. 2 от Постановление № 155 на
Министерския съвет от 2015 г. за определяне
на второстепенните разпоредители по бюджета
на Министерството на правосъдието.
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на
правосъдието“, бюджетна програма „Охрана
на съдебната власт“ по бюджета на Министерството на правосъдието за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2021 г.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
6147

МИНИСТ ЕРСТ ВА И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения и допълнения на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка „С“ към Конвенцията за международни железопътни превози
(COTIF)
(Приети от Комисията от експерти по RID на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF). В сила за Република България от 1.01.2013 г.)
МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ
Тел. (++41) 31 - 359 10 17 • Факс (++41) 31 - 359 10 11 • Електронна поща:
info@otif.org • Грифенхюбеливег 30 • CH - 3006 Берн
OTIF/RID/NOT/2013/ADD.1
27 ноември 2012 г.
(Оригинал: Английски /Френски /Немски)
Уведомление
Допълнителни поправки към изданието на RID от 1 януари 2013 г.
Текстове, приети на 52 рото Заседание на Комитета на експертите на
RID за транспортирането на опасни товари (Рига, 13 ноември 2012 г.)
ЧАСТ 2
Глава 2.2
2.2.62.1.5.7 Във второто изречение да се замени „6.6.5“ с:
„6.6.4“.
ЧАСТ 4
Глава 4.1
4.1.4.1
P 114a За „Външни опаковки“, „Варели“, след „друг метал (1N1, 1N2)“ да
се вмъкне следното:
„Шперплат (1D)“.
P 903 В параграф (2), подточка (a) и (b): Да се замени вече
съществуващия текст със:
„(a) Здрави външни опаковки ;
(b) Защитни обвивки (например изцяло затворени сандъци или сандъци,
изработени от дървени летви); или
(c) Палети или други приспособления за обработване.“
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МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ
Тел. (++41) 31 - 359 10 17 • Факс (++41) 31 - 359 10 11 • Електронна
поща: info@otif.org • Грифенхюбеливег 30 • CH - 3006 Берн

Генерален секретар
9 април 2013 г.
Оригинал: Английски / Френски / Немски език
ПОПРАВКА 2
към RID 2013
Бележка: Всички изменения, изброени в настоящата поправка, са взети
под внимание в електронното издание на RID 2013.
ЧАСТ 1
1.9.5 В последното изречение да се замени "1.1.2 (a) и 1.1.2 (b)" с:
"1.1.2.1 (a) и 1.1.2.1 (b)".
ЧАСТ 3
Глава 3.2
Таблица B [Изменението във версията на френски език не е приложимо
към английския текст.]
ЧАСТ 4
Глава 4.1
4.1.1.20.3 (c) [Изменението във версията на немски език не е приложимо
към английския текст.]
4.1.1.21.6 [Изменението във версията на френски език не е приложимо
към английския текст.]
4.1.4.1
P 200 (11) В първия ред на Таблицата, в колона „Заглавие на документа"
за стандарт "EN 1919:2000" преди "газове" да се впише:
"втечнени".
В последния ред на Таблицата, в колона „Заглавие на документа" за
стандарт "EN ISO 11372:2011" да се замени "(ISO 11372:2010)" с:
"(ISO 11372:2011)".

БРОЙ 87
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P 801a В параграф (5) (b) да се замени "завити с брезент открити вагони"
със:
"завити с брезент вагони".
В параграф (5) (b), да се замени "закрити контейнери" с:
"покрити контейнери".
ЧАСТ 5
5.2.2.2.1.2 [Изменението във версията на немски език не е приложимо
към английския текст.]
ЧАСТ 6
Глава 6.2
6.2.4.1 Под "за проектиране и изработка" за стандарт "EN 146383:2010/AC" да се замени препратката в колона (1) с:
"EN 14638-3:2010 + AC:2012".

2
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OTIF
МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ЗА

МЕЖДУНАРОДНИ

Тел. (++41) 31 - 359 10 17 • Факс (++41) 31 - 359 10 11 • Електронна
поща: info@otif.org • Грифенхюбеливег 30 • CH - 3006 Берн
Генерален секретар
5 ноември 2012 г.
Оригинал: Английски / Френски / Немски
ПОПРАВКА 1
към уведомителните текстове OTIF/RID/NOT/2013 от 3 юли 2012 г.
Бележка: Всички изменения по-долу вече са взети под внимание в
печатното издание на RID 2013.
Изброени са само онези изменения, които имат ефект върху преводите
на други езици.
Езиковите подобрения на английския текст не са включени в настоящия
списък.
СЪДЪРЖАНИЕ
Да се включи следното допълнително изменение:
6.1.4.14 се изменя и гласи както следва:
"6.1.4.14 Кутии от стомана, алуминий или други метали"."
Да се включат следните нови редове:
"2.2.1.4 Речник на имената".
"5.5.2.1 Общи положения
5.5.2.2 Обучение
5.5.2.3 Маркировка и сигнализация
5.5.2.4 Документация".
"5.5.3.1 Обхват
5.5.3.2 Общи положения
5.5.3.3 Пакети, които съдържат охладител или кондиционер
5.5.3.4 Маркировка
кондиционер

на

пакети,

които

съдържат

охладител

или
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5.5.3.5 Вагони и контейнери, които съдържат непакетиран сух лед
5.5.3.6 Маркировка на вагоните и контейнерите
5.5.3.7 Документация".
"6.2.3.11 Съдове под налягане за разсипани товари".
ЧАСТ 1
1.2.1 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към
английския текст.]
ЧАСТ 2
Глава 2.2
Раздел 2.2.7 [Изменението във версията на немски език не е приложимо
към английския текст.]
2.2.8.3 [Изменението във версията на немски език не е приложимо към
английския текст.]
ЧАСТ 3
Глава 3.3
SP 188 Да се измени началото на последното изменение да гласи
следното:
"В точка (e) да се включи следното ново второ изречение: ...".
SP 363 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към
английския текст.]
SP 660 [Изменението във версията на немски език не е приложимо към
английския текст.]
Глава 3.5
3.5.1.4 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към
английския текст.]
ЧАСТ 4
Chapter 4.1 [Изменението във версията на френски език не е приложимо
към английския текст.]
ЧАСТ 6
Глава 6.1 Да се включи следното допълнително изменение:
"6.1.3.8 Бележка под линия 2 става бележка под линия 3."
Глава 6.2
6.2.4.1 [Изменението във версията на немски език не е приложимо към
английския текст.]
Глава 6.7

2
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6.7.2.13.1 Преди вече съществуващото изменение да се включат
следните изменения:
"В края на подточка (d) да се премахне:
"и".
В края на подточка (e) да се добави:
"и"."
6.7.3.9.1 Преди вече съществуващото изменение да се включат
следните изменения:
"В края на подточка (c) да се премахне:
"и".
В края на подточка (d) да се добави:
"и"."
6.7.4.8.1 Преди вече съществуващото изменение да се включат
следните изменения:
"В края на подточка(c) да се премахне:
"и".
В края на подточка (d) да се добави:
"и"."
Глава 6.8
6.8.3.4.6 Да се измени първото изречение както следва:
"В отклонение от изискванията на 6.8.2.4.2, периодичните инспекции
съгласно 6.8.2.4.2 трябва да се извършват:
Поне след осем години експлоатация, а след това – поне веднъж на
всеки 12 години, ако става дума за цистерни, предназначени за превоз
на охладени втечнени газове.”
Глава 6.9
6.9.2.3.3 [Изменението във версията на френски език не е приложимо
към английския текст.]

3

вагон-цистерни, подвижни цистерни и вагон-батерии (лява колона);

Контейнер-цистерни, сменяеми
надстройки-цистерни и MEGC

-

-

ВЕСТНИК

6.8-2

предписаните минимални натоварвания така, както са определени в

статично и динамично натоварване в нормални условия на превоз,
както са определени в 6.8.2.1.2 и 6.8.2.1.13;

6.8.2.1.1 Корпусите, тяхната употреба и експлоатационно и конструктивно
оборудване се проектират така, че да могат да издържат без загуба на
съдържанието (освен количествата газ, изпускани от вентилите за
отпадни газове):

Основни положения

6.8.2.1 Изработка

6.8.2 Изисквания, приложими към всички класове

6.8.1.4 Относно разпоредбите, които засягат употребата на тези цистерни,
вж. Глава 4.3.

6.8.1.3 Раздел
6.8.2
определя
изискванията,
приложими
за
вагон-цистерните, подвижните цистерни, контейнер-цистерните и
сменяемите надстройки-цистерни, предназначени за превоз на вещества
от всички класове, както и вагон-батерии и MEGC за газове от Клас 2.
Раздели 6.8.3 до 6.8.5 съдържат специални изисквания, допълващи или
изменящи изискванията на Раздел 6.8.2.

които се използват за превоз на газообразни, течни, прахообразни или
зърнести вещества.

Вагон-цистерни, подвижни
цистерни и вагон-батерии

6.8.1.2 Настоящите изисквания се отнасят до:

-

контейнер-цистерни, сменяеми надстройки-цистерни и MEGC (дясна
колона).

-

6.8.1.1 Изискванията, разположени по цялата ширина на страницата, се
отнасят както за вагон-цистерните, подвижни цистерни и вагон-батерии,
така и за контейнер-цистерните, сменяемите надстройки-цистерни и
MEGC. Разположените в една колона се отнасят само до:

6.8.1 Област на приложение

БЕЛЕЖКА: Относно преносимите цистерни и многоелементните газови
контейнери
на
ООН
(MEGC)
вж.
Глава
6.7,
относно
цистерните-контейнери от фиброармирана пластмаса вж. Глава 6.9,
относно вакуумните цистерни за отпадъци вж. Глава 6.10.

Глава 6.8 Изисквания за изработването, оборудването, типовото
одобрение, инспекциите и изпитванията, както и маркировката на
вагон-цистерни, подвижни цистерни и контейнер-цистерни,
сменяеми надстройки-цистерни с корпуси от метални материали и
вагон-батерии и многоелементни газови контейнери (MEGC)

ДЪРЖАВЕН

6.8-1

Глава 6.8 Да се замени цялата Глава 6.8. с приложената в настоящата
поправка.

ЧАСТ 6

Бележка: Всички изменения по-долу вече са взети под внимание в
електронното издание на RID 2013. Електронното издание на Глава 6.8.
може да бъде свалено от интернет страницата на OTIF (Dangerous Goods
/ Notification texts / 2013).

Към печатното издание на RID 2013

ПОПРАВКА 1

Оригинал: само на английски език

17 декември 2012 г.

Генерален секретар

Tel. (++41) 31 -359 10 17 • Fax (++41) 31 -359 10 11 • E-Mail info@otif.org •
Gryphenhubeliweg 30 • CH -3006 Berne/Bern

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ
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6.8.2.1.17 до 6.8.2.1.20.

6.8-4

6.8.2.1.11 Съотношенията на Re/Rm, които надхвърлят 0.85, не се
допускат за стоманите, използвани за изработката на заварени
конструкции на цистерни.

Стомана, калявана с вода, не се използва за заварени стоманени корпуси.
Ако се използва дребнозърнеста стомана, гарантираната стойност на
границата на провлачване (Rе) не надвишава 460 N/mm2, а гарантираната
стойност на горната граница на якостта на опън (Rm) не надвишава 725
N/mm2 в съответствие със спецификациите на материала.

6.8.2.1.10 За заварените корпуси се използват само материали от
бездефектно заваряване с гарантирана подходяща якост на удар при
температура на околната среда –20 °C и по-специално по заваръчните
шевове и съседните им участъци.

ВЕСТНИК

6.8-3

1
Тези изисквания се приемат за покрити, ако в съответствие с техническите спецификации
за оперативна съвместимост (ТСОС) по отношение на подсистемата "Подвижен състав - товарни
вагони" от трансевропейската конвенционална железопътна система (решение на Комисията
2006/861/EC от 28 юли 2006 г., публикувано в OB L 344, 08.12.2006 г.), компетентният орган е
извършил тази оценка в рамката на оценката за ЕС съответствие на вагона.

6.8.2.1.6 Заварките трябва да бъдат направени професионално и да
осигуряват максимална защита. Изпълнението и проверките на заварките

Ако контактът между пренасяното вещество и материала, използван за
изработката на корпуса, води до прогресивно намаляване на дебелината
на корпуса, тази дебелина се увеличава при производството му до
подходяща величина. Тази допълнителна дебелина за поемане на
корозия не се взема под внимание при изчисляването на дебелината на
корпуса.

6.8.2.1.9 Материалите на корпусите или на техните предпазни обшивки,
които влизат в контакт със съдържанието им, трябва да не съдържат
вещества, които могат да си взаимодействат опасно (вж. „Опасни
реакции”) със съдържанието, да създават опасни съединения или да
водят до значително отслабване на материалите.

6.8.2.1.8 Корпусите се изработват от подходящи метални материали, които
освен ако не са предписани други температурни диапазони в различните
класове, трябва да бъдат устойчиви на чупливост поради крехкост и на
корозионен крекинг под действие на натоварване в температурния
интервал между –20 °C и +50 °C.

Материали за корпусите

Корпусите, различни от описаните в 6.8.2.2.6 и проектирани да бъдат
снабдени с вакуум-вентили, следва да могат да понасят без трайни
деформации външно налягане не по-малко от 21 kPa (0.21 bar) над
вътрешното налягане. Корпусите, използвани за превоз на твърди
вещества (прахообразни или зърнести), единствено от група ІІ или ІІІ,
които не се втечняват по време на превоза, могат да бъдат проектирани
за по-ниско външно налягане, но не по-малко от 5 kPa (0.05 bar).
Вакуумните клапани се настройват да действат при вакуум, не по-висок от
вакуумното налягане, за което е била проектирана цистерната. Корпусите,
които не са проектирани така, че да са снабдени с вакуум-вентил, следва
да могат да понасят без трайни деформации външно налягане от не
по-малко от 40 kPa (0.4 bar) над вътрешното налягане.

6.8.2.1.7 Вземат се мерки за защита на корпуса от риска от деформация
вследствие на прекален спад във вътрешното налягане.

съответстват на изискванията на 6.8.2.1.23.

ДЪРЖАВЕН

6.8.2.1.5 За цистерните, които ще съдържат определени опасни вещества,
се осигурява допълнителна защита. Тя може да бъде под формата на
допълнителна дебелина на корпуса (повишено разчетно налягане),
определена като се вземат предвид опасностите, произтичащи от
въпросните вещества, или предпазно устройство (вж. специалните
разпоредби в 6.8.4).

6.8.2.1.4 Корпусите се проектират и конструират в съответствие с
изискванията на стандартите, посочени в 6.8.2.6 или в технически
правилник, признат от компетентните органи в съответствие с 6.8.2.7, в
който материалът и дебелината на корпуса са избрани като са взети под
внимание максималните и минималните температури на пълнене и
експлоатация, но трябва да бъдат изпълнени следните минимални
изисквания от 6.8.2.1.6 до 6.8.2.1.26.

6.8.2.1.17 и 6.8.2.1.18.

6.8.2.1.3 Стените на корпусите са с дебелина най-малко посочената в


вертикално надолу: на двойния
размер на общата маса


вертикално нагоре: на общата
маса;

6.8.2.1.2 Вагон-цистерните се произвеждат така, 
Контейнер-цистерните и
че да могат да понасят при
техните свързващи приспособления
максималния позволен товар всички могат да поемат при максимален
натоварвания, които възникват по
допустим товар силите, равни на
време на железопътния превоз. По
упражняваните сили:
отношение на тези натоварвания

в посока на движението: на
трябва да се взимат под внимание и
двойния размер на общата маса;
изпитванията, предписани от
компетентните органи.1

хоризонтално, под прав ъгъл
спрямо посоката на движение: на
общата маса; (в случай че посоката
на движение не е ясно определена,
двойният размер на общата маса във
всяка посока);

6.8.2.1.15.

С Т Р. 3 0
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6.8-6

гарантирана условна граница на провлачване от 0.2% без ясно

Re = явната граница на провлачване за стомани, които имат ясно
дефинирана точка на провлачване или

Където:

σ ≤0.75 Re или σ ≤�0.5 Rm,

6.8.2.1.16 За всички метали и сплави натоварването σ за изпитвателното
налягане е по-ниско от по-малката от двете стойности, получени от
следната формула:

6.8.2.1.15 При изпитвателното налягане натоварването σ в точката с
най-високо натоварване на корпуса не надвишава границите, зависими от
материала, които са предписани по-долу. Взимат се под внимание всички
евентуални отслабвания вследствие на заварките.

ВЕСТНИК

6.8-5

2
В случаи на метални листове оста на образеца за изпитване на опън трябва да бъде
разположена под прав ъгъл на посоката на валцоване. Остатъчното удължаване при скъсване се
измерва върху изпитвателни образци с кръгло напречно сечение, за които дължината на
измерване l е равна на пет пъти диаметъра d (1=5d); ако се използват изпитвателни образци с
четириъгълно сечение, дължината на измерване може да бъде изчислена по формулата:

-

за метали без ясно дефинирана
точка на провлачване: коефициент
на безопасност 1.5 по отношение на
гарантираната условна граница на
провлачване (1% максимално

-

(d) Корпуси, предназначени за превоз на вещества с точка на кипене не
по-висока от 35 °C, независимо от системата им за пълнене и изпразване,
да са проектирани за разчетно налягане равно на 1.3 пъти налягането при
пълнене и изпразване, но не по-малко от 0.4 MPa (4 bar) (манометрично
налягане).

(c) Корпусите, предназначени за превоз на вещества с налягане на
парите по-високо от 110 kPa (1.1 bar) при 50 °C и точка на кипене при
повече от 35 °C, се проектират, независимо от системата им за пълнене и
изпразване, за разчетно налягане не по-малко от 150 kPa (1.5 bar)
манометрично налягане или 1.3 пъти налягането при пълнене или
изпразване, като се взима стойността на по-високото от двете.

Когато е зададена числена стойност на минималното разчетно налягане
(манометрично налягане), корпусът се проектира за това налягане, което
не е по-малко от 1.3 пъти налягането при пълнене и изпразване. В тези
случаи са приложими следните минимални изисквания:

(b) Корпуси, които се пълнят или изпразват под налягане,
предназначени за превоз на вещества с налягане на парите, което не
надвишава 110 kPa (1.1 bar) (абсолютно налягане) при 50°C, се
проектират за разчетно налягане, равно на 1.3 пъти налягането на
пълнене и изпразване.

(a) Корпуси с гравитационно разтоварване, предназначени за превоз на
вещества с налягане на парите, което не надвишава 110 kPa (1.1 bar)
(абсолютно налягане) при 50 °C, се проектират за разчетно налягане в
размер два пъти статичното налягане на водата.

Когато се появи "G”, са приложими следните изисквания:

6.8.2.1.14 Разчетното налягане е във втората част от правилника (вж.
4.3.4.1) съгласно Колона (12) от Таблица A от Глава 3.2.

удължаване за аустенитни стомани).

ДЪРЖАВЕН

за метали с ясно дефинирана
точка на провлачване: коефициент
на безопасност 1.5 по отношение на
явната граница на провлачване;

В случай на вагони, в които
За всяко от тези натоварвания
цистерната представлява
коефициентите на безопасност,
независима част под напрежение,
които следва да се съблюдават, са
корпусът й се проектира така, че да следните:
понася така породените
натоварвания в допълнение на
натоварванията, възникнали от други
източници.

6.8.2.1.13 6.8.2.1.13 Налягането, при което е определена дебелината на
корпуса, не е по-малко от разчетното налягане, но се вземат под
внимание и натоварванията, посочени в 6.8.2.1.1, както и – ако е
необходимо - следните натоварвания:

Изчисление на дебелината на корпусите

За алуминиевите сплави удължаването при скъсване е не по-малко от
12%2.

във всички случаи за дребнозърнеста
стомана е не по-малко от 16% и не
по-малко от 20% за останалите
видове стомана.

За стоманите удължаването при скъсване в % е не по-малко от

зададената якост на опън в N/mm2

6.8.2.1.12

Стойностите, посочени в удостоверението за инспекция относно
материала, се вземат като основа при определянето на съотношението за
всеки един случай.

Rm = якост на опън.

Re = явна граница на провлачване за стомани с ясно дефинирана точка на
провлачване или гарантирана условна граница на провлачване от 0.2% за
стоманите без ясно дефинирана точка на провлачване (1% за аустенитни
стомани)

БРОЙ 87
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PT D
2
PC D
2

2

Корпусите не бива да са по-тънки от 5
mm, ако са изработени от
нисковъглеродна стомана (в
съответствие с изискванията на

6.8.2.1.18 до 6.8.2.1.20.

Ако е осигурена защита срещу повреди на цистерната
в съответствие с 6.8.2.1.20, компетентният орган може
да допусне горепосочените минимални стойности на
дебелина да бъдат намалени пропорционално на
осигурената защита; въпреки това въпросните
стойности на дебелина не бива да бъдат по-ниски от 3

6.8-8

Където:
e1 =
е1= минимална дебелина на корпуса за избрания метал;
eo =
е0= минимална дебелина на корпуса за нисковъглеродна стомана, в mm, в
съответствие с 6.8.2.1.18 и 6.8.2.1.19;
Rmo
Rm0= 370 (якост на опън за стандартна стомана, вж. определение 1.2.1., в
N/mm2);
A0 =
27 (удължаване при скъсване за стандартна стомана, в %);
Rm1 =
минимална якост на опън на избрания метал в N/mm2; и
A1 =
минимално удължаване при скъсване за избрания метал под натоварване и
опън в %.

4
За корпуси, които не са с кръгло напречно сечение, като например такива с форма на
кутия, или елипсовидни, посочените диаметри се отнасят до тези, които са изчислени на базата на
кръгло напречно сечение на същото място. За такива форми на напречно сечение радиусът на
кривина на корпуса не бива да надвишава 2 000 mm отстрани или 3 000 mm отгоре и отдолу.
5
Тази формула е изведена от общата формула:

(Запазена
разпоредба)

ВЕСТНИК

6.8-7

3
За определенията на „нисковъглеродна стомана" и „стандартна стомана” вж. 1.2.1 В този
случай "нисковъглеродна стомана" означава и стоманата, която е посочена в ЕN стандартите за
материали като „нисковъглеродна стомана”, с минимална якост на опън между 360 N/mm2 и 490
N/mm2 и минимално удължаване при скъсване, което е в съответствие с 6.8.2.1.12.

6.8.2.1.1 Корпусите не бива да са по-тънки от 6
mm, ако са изработени от
8
нисковъглеродна стомана3, както и с
еквивалентна дебелина, ако са

6.8.2.1.18

Дебелината не бива в никой случай да е по-малка от тази, определена в

λ �= коефициент, който не надвишава 1 и допуска евентуалните отслабвания вследствие на заваряването, и
свързан с методите на контрол, определени в 6.8.2.1.23.

σ �= допустимо напрежение, както е определено в 6.8.2.1.16, в N/mm

D = вътрешен диаметър на корпуса в mm

6.8.2.1.19

„Еквивалентна дебелина” означава дебелината, получена чрез следната
формула5:

Какъвто и метал да е бил използван,
дебелината на корпуса не бива в
никакъв случай да е по-малка от
3mm.

Който и метал да бъде използван,
. В случай че диаметърът е по-голям
минималната дебелина на стените на от 1.80 m4, тази дебелина се
корпусите не бива в никакъв случай да увеличава на 6 mm, освен в случаите
е по-малка от 4.5 mm.
на цистерни, предназначени за
превоз на прахообразни или
зърнести вещества, ако корпусът е
изработен от нисковъглеродна
стомана, както и на еквивалентна
дебелина, ако е изработен от друг
метал.

изработени от друг метал. За
6.8.2.1.11 и 6.8.2.1.12), както и с
прахообразни или зърнести вещества еквивалентна дебелина, ако са
тази дебелина може да бъде намалена изработени от друг метал
на 5 mm за нисковъглеродна стомана,
както и на еквивалентна дебелина, ако
са изработени от друг метал.

ДЪРЖАВЕН

PC = разчетно налягане в MPa, както е посочено в 6.8.2.1.14

PT = изпитвателно налягане в MPa

e = минимална дебелина на корпуса в mm

където:

e=

e=

6.8.2.1.17 Дебелината на корпуса не бива да е по-малка от по-високата от
стойностите, определени чрез следните формули:

Минимална дебелина на корпуса

Където F0 означава първоначалната зона на напречно сечение на изпитвателния
образец

l = 5.65 F0

Когато се използват аустенитни стомани, посочените минимални
стойности според материалния стандарт могат да бъдат надвишени с до
15%, ако тези по-високи стойности са засвидетелствани в сертификата за
качество на материала. Въпреки това, минималните стойности не бива да
се надвишават, когато се прилага формулата, дадена в 6.8.2.1.18.

Стойностите на Re и Rm, които се използват, са определените минимални
стойности според стандартите за материалите. Ако не съществува
стандарт за материалите, отнасящ се до метала или сплавта, за които се
касае, то стойностите на Re и Rm, които се използват, трябва да бъдат
одобрени от компетентния орган или от назначено от него лице.

Rm = якост на опън.

определена точка на провлачване (1% за аустенитни стомани)
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6.8.2.1.20 (Запазена
разпоредба)

4 mm

Алуминиеви сплави
от 6 mm

3 mm

Други стомани

Чист
алуминий
99.80%

3 mm

Аустенитно-феритни
неръждаеми стомани

8 mm

5 mm

4 mm

3,5 mm

2,5 mm 3 mm

Аустенитни
неръждаеми стомани

конструкция с двойна стена.

6.8-9

Ако цистерните са изработени с двойни стени с

Ако цистерните са изработени с двойни стени,
пространството между които е обезвъздушено,
общата дебелина на външната метална стена и
стената на корпусите отговаря на минималната
стойност на дебелина на стените, предписана в
6.8.2.1.18, като дебелината на стената на корпуса
сама по себе си не бива да е по-малка от
минималната стойност, предписана в 6.8.2.1.19.

-

-

конструкция, в която корпусът е поддържан от
цял скелет, който включва надлъжни и напречни
конструктивни единици; или

-

(Запазена разпоредба)

6.8-10

6.8.2.1.24 Предпазните обшивки се проектират така, че херметичността
им да остане неповлияна от всякакви деформации, които биха могли да

Други изисквания към конструкциите

Ако компетентните органи имат съмнения по отношение на качеството на
заваръчните шевове, те могат да изискат допълнителни проверки.

λ = 1 – всички заваръчни шевове се подлагат на безразрушителни
проверки и се преглеждат визуално от двете страни колкото се може
по-нататък. Взима се образец от изпитванията на заварките.

λ = 0,9 – всички надлъжни заваръчни шевове по цялата им дължина,
всички съединения, 25% от кръглите шевове и заварките за
съединяването на елементи от оборудването с голям диаметър се
подлагат на безразрушителни проверки. Заваръчните шевове се
преглеждат визуално от двете им страни и колкото се може по-нататък;

λ = 0,8 – доколкото е възможно заваръчните шевове трябва да бъдат
визуално проверени и от двете страни и определени области да се
подложат на безразрушителна проверка. Всички Т-образни заварени
съединения с обща дължина на заварката не по-малка от 10% от общата
дължина на всички надлъжни, периферни и радиални (в краищата на
цистерната) заварки се подлагат на изпитване;

Следните проверки трябва да бъдат проведени в съответствие със
стойността на коефициента λ, използвана за определянето на дебелината
на корпусите в 6.8.2.1.17:

6.8.2.1.23 Квалификацията на производителя да извършва работа по
заваряването трябва да бъде призната от компетентните органи.
Заваряването трябва да се извършва от способни заварчици, които
прилагат процеси на заваряване, чиято ефективност (включително всички
необходими топлинни обработки) е била доказана чрез изпитване.
Безразрушителните изпитвания се провеждат чрез рентгенография или
ултразвук и трябва да докажат, че качеството на заварките е подходящо
за натоварванията.

Заваряване и контрол на заварките

6.8.2.1.22

6.8.2.1.21 (Запазена
разпоредба)

междинен слой от твърд материал с дебелина от поне
50 mm, външната стена трябва да има дебелина не
по-малка от 0.5 mm, ако е изработена от
нисковъглеродна стомана или не по-малка от 2 mm,
ако е изработена от пластмасов материал, подсилен
със стъклено влакно. За междинния слой от твърд
материал може да се използва и втвърдяваща се пяна
с капацитет за омекотяване на удар колкото този на
полиуретановата пяна, например.

ДЪРЖАВЕН

цялостна външна конструктивна защита, като
конструкция тип „сандвич”, в която обвивката е
захваната към корпуса; или

Защитата, посочена в 6.8.2.1.19, може да се състои от:

Минимална
дебелина на
корпусите

>1.80
m

≤1.80 m

Диаметър на корпуса

Стойностите на дебелината на корпусите със защита
срещу повреди в съответствие с 6.8.2.1.20 не бива да
бъде по-малка от тези, посочени в следната таблица:

„Еквивалентна дебелина” означава дебелината,
получена чрез формулата от 6.8.2.1.18.

mm в случай че става дума за нисковъглеродна
стомана или от еквивалентна дебелина, ако са
изработени от друг метал за корпуси, чиито диаметър
не надвишава 1.80 m в диаметър. За корпуси с
диаметър, надвишаващ 1.80 m, тази минимална
дебелина се увеличава на 4 mm, в случай че става
дума за нисковъглеродна стомана и на еквивалентна
дебелина, ако са изработени от друг метал.
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Минималното разстояние между (Запазена разпоредба)
седловинната част и
най-изпъкналата част на върха на
корпуса на вагон-цистерните
трябва да е 300 mm.

6.8.2.1.29

6.8-11

(Запазена разпоредба)

6.8.2.1.28

да изпълнява изискванията на 6.8.2.1.1. 1.

-

ВЕСТНИК

6.8-12

6
Габарит G1 е посочен в техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС)
във връзка с под
системата "Подвижен състав - товарни вагони" от трансевропейската конвенционална
железопътна система (решение на Комисията № 2006/861/EC от 28 юли 2006, публикувано в ОВ,
L 344, 08.12.2006 г.
7
Седмото издание на фиша на UIC е приложимо от 1 октомври 2008 г.

6.8.2.2.2 Всеки отвор за пълнене или изпразване на дъното на цистерните,

Уплътненията, които осигуряват херметичността на фитингите, изискващи
управление по време на нормалната работа на цистерните, се проектират
и подреждат така, че управлението на фитингите да не им нанася щети.

Уплътненията се изработват от материал, съвместим с превозваното
вещество и се заменят веднага щом тяхната ефективност започне да
спада, например вследствие на остаряване.

Експлоатационното оборудване трябва да бъде херметично защитено
дори в случай на евентуално преобръщане на вагон-цистерната или
контейнер-цистерната.

Тръбопроводите трябва да бъдат проектирани, изградени и инсталирани
така, че да бъде избегнат риска от щети вследствие на топлинно
разширение или свиване, механични удари или вибрации.

бъде съвместимо с превозваните вещества; и

-

Оборудването трябва да е разположено така, че да бъде защитено от
риска от счупване или повреда по време на превоза или
транспортирането. То трябва да демонстрира подходяща степен на
обезопасеност, сравнима с тази на самите корпуси и по-специално трябва
да:

Прикрепянето на оборудването, което е
заварено, се извършва по такъв начин,
че корпусът да е защитен от разкъсване
в резултат на натоварване, причинено
от злополука. Тези изисквания се
считат за изпълнени, ако е била
приложена точка 2.1.10 от фиш № 5737
(Технически условия за изработката на
вагон-цистерни) на UIC.

6.8.2.2.1 За производството на експлоатационното и конструктивното
оборудване могат да се използват подходящи неметални материали.

6.8.2.2 Елементи на оборудването

габарит на товарните средства,
който да не надвишава G16.

ДЪРЖАВЕН

Алтернативно за вагон-цистерните,
предназначени за вещества освен
тези, до които се отнасят
изискванията на специална
разпоредба ТЕ 25 от 6.8.4 (б), се
осигурява защита от застъпване на
буферите с проект, одобрен от
компетентните органи. Тази
алтернатива е приложима само за
вагон-цистерните, които се
използват само на железопътна
инфраструктура и които изискват

Всички части на вагон-цистерните, Всички части от
предназначени за превоз на
контейнерите-цистерни,
течности с точка на
предназначени за превоз на течности
възпламеняване при не повече от с точка на възпламеняване при не
60°С, както и за превоз на
повече от 60°С, както и за превоз на
леснозапалими газове или на
леснозапалими газове или на
въглерод № 1361 по ООН, или
въглерод № 1361 по ООН, или сажди
сажди № 1361 по ООН № 1361 по ООН - Опаковъчна Група
Опаковъчна Група ІІ, трябва да са ІІ, трябва да могат да бъдат
свързани към шасито посредством заземявани по електрически път.
електрическа връзка и да могат да Всеки контакт с метал, който може да
бъдат заземявани по електрически причини електрохимична корозия,
път. Всеки контакт с метал, който трябва да бъде избягван.
може да причини електрохимична
корозия, трябва да бъде избягван.

6.8.2.1.27

6.8.2.1.26 Ако корпусите, предназначени за превоз на леснозапалими
течности с точка на възпламеняване при не повече от 60°С, са
облицовани с неметални предпазни обшивки (вътрешни слоеве), то
корпусите и предпазните обшивки се проектират така, че да няма
опасност от запалване поради електростатичен заряд.

6.8.2.1.25 Термоизолацията се проектира така, че да не пречи на достъпа
до или работата на устройствата за пълнене и изпразване, както и
предпазните вентили.

възникнат при нормални условия на превоз (вж.6.8.2.1.2)
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външен спирателен клапан с тръбопровод, изработен от ковък метал;

Вакуум-вентилите

6.8-14

Въпреки това цистерните с код SGAH, S4AH или L4BH, оборудвани с
такива клапани, които се отварят при негативно налягане от не по-малко
от 21 kPa (0.21 bar), се считат за херметично затворени. За цистерни,
предназначени за превоз на твърди вещества (прахообразни или
зърнести), само от опаковъчни групи ІІ и ІІІ, които не се втечняват по
време на превоза, негативното налягане може да бъде намалено до не
по-малко от 5 kPa (0.05 bar).

или с вентилационни вентили с
принудително с действие.

ВЕСТНИК

6.8-13

8
В случай на контейнери – цистерни с капацитет най-малко 1 m3, външният спирателен
клапан или друго еквивалентно устройство може да бъде заменен с глух фланец.

Вътрешният спирателен клапан трябва да бъде управляем или отгоре,
или отдолу. Неговото положение – отворено или затворено – трябва във
всички случаи и доколкото е възможно да може да се установи от земята.
Управляващите устройства на вътрешния спирателен клапан се

Въпреки това, в случай че става въпрос за цистерни, предназначени за
превоз на определени кристализиращи или с висок вискозитет вещества и
корпуси с покритие от ебонит или термопластмаса, вътрешният
спирателен клапан може да бъде заменен с външен спирателен клапан,
като се осигури допълнителна защита.

за да се избегне недопустимо спадане на вътрешното налягане; тези
клапани се настройват да действат при вакуум, не по-висок от вакуумното
налягане, за което е била проектирана цистерната. (вж.6.8.2.1.7)
Херметично затворените цистерни не се оборудват с вакуум-вентили

или с вентилационни вентили с
принудително с действие.

6.8.2.2.3 Цистерните, които не са затворени херметично, могат да бъдат
оборудвани с вакуум-вентили

Всички отвори на цистерните, посочени в Колона (12) от Таблица А от
Глава 3.2, с код на цистерната, който включва буквата „С” или”D” в третата
си част (вж. 4.3.3.1.1 и 4.3.4.1.1), трябва да са разположени над нивото на
течността. Тези цистерни не бива да имат тръби или тръбни съединения
под нивото на повърхността на течността. Отворите за почистване
(„юмручни отвори”) обаче могат да бъдат разположени в долната част на
корпуса за цистерните с код, който включва буквата "С" в третата си част.
Тези отвори трябва да могат да се запечатват с фланец, затворен така, че
да е херметичен и чиито дизайн е одобрен от компетентните органи или от
друг орган, назначен от тях.

Положението и/или посоката на затваряне на затварящите устройства
трябва да са ясно видими.

За да се избегне евентуалната загуба на съдържание в случай на повреда
на външните фитинги (тръбопроводите, страничните затварящи
устройства), вътрешният спирателен клапан и неговото седло трябва да
бъдат защитени от опасността да бъдат счупени поради външно
натоварване или да бъдат проектирани така, че да му устояват.
Устройствата за пълнене и изпразване (включително фланците и
винтовите запушалки), както и предпазните капаци (ако има такива),
трябва да могат да бъдат защитени срещу евентуално нежелано
отваряне.

Вътрешното спирателно устройство трябва да работи ефективно и в
случай на евентуална повреда на външното управляващо устройство.

проектират така, че да се предотврати евентуално нежелано отваряне
поради удар или неволно действие.

ДЪРЖАВЕН

устройство за затваряне на края на всяка тръба, което може да бъде
винтова запушалка, глух фланец или друго подобно устройство. Това
устройство за затваряне трябва да бъде достатъчно плътно, така че
веществото да се съхранява без загуби на количество. Вземат се мерки,
за да бъде възможно безопасното освобождаване на налягане от
изходната тръба, преди устройство за затваряне да бъде напълно
отстранено.

колкото е възможно по-близо до
корпуса и

външен спирателен клапан или подобно устройство8

на края на всяка тръба и

-

вътрешен спирателен клапан, т.е. спирателен клапан, който е
монтиран вътре в корпуса или в заварен фланец, или дублиращ фланец;

Всеки отвор за пълнене или изпразване от дъното на цистерните,
посочени в Колона (12) от Таблица А на Глава 3.2, с код на цистерната,
който включва буквата "В" в третата си част (вж. 4.3.3.1.1 и 4.3.4.1.1),
трябва да е оборудван с поне две взаимно независими затварящи
устройства, монтирани последователно, състоящи се от:

устройство за затваряне на края на всяка тръба, което може да бъде
винтова запушалка, глух фланец или друго подобно устройство. Това
устройство за затваряне трябва да бъде достатъчно плътно, така че
веществото да се съхранява без загуби на количество. Вземат се мерки,
за да бъде възможно безопасното освобождаване на налягане от
изходната тръба, преди устройство за затваряне да бъде напълно
отстранено.

и

-

посочени в Колона (12) от Таблица А на Глава 3.2, с код на цистерната,
който включва буквата "А" в третата си част (вж. 4.3.4.1.1), трябва да е
оборудван с поне две взаимно независими затварящи устройства,
монтирани последователно, състоящи се от:

БРОЙ 87
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6.8.2.2.5 (Запазена разпоредба)

6.8-16

За определението за „херметически затворена цистерна”, вж.
10
Отличителния знак за употреба в условията на международен транспорт,
предписан от Виенската Конвенция за Автомобилен Транспорт (Виена,1968 г.)

9

номера на одобрение за този тип;
Номерът на одобрението трябва да се
състои от отличителния знак10 на

резултатите от изпитването;
-

Удостоверението трябва да включва:
-

ВЕСТНИК

6.8-15

6.8.2.2.7 Цистерните, предназначени за превоз на течности с налягане на
парите от не повече от 110 kPa (1.1 bar) при 50°С и точка на кипене при
повече от 35°С, трябва да имат предпазен вентил, настроен за налягане,

6.8.2.2.6 Цистерните, предназначени за превоз на течности с налягане на
парите от не повече от 110 kPa (1.1 bar) (абсолютно налягане) при 50°С,
трябва да имат устройство за вентилация и предпазно устройство, за да
се предотврати разливането или разсипването на съдържанието, ако
цистерната се преобърне; във всички останали случаи те трябва да
отговарят на 6.8.2.2.7 или 6.8.2.2.8.

6.8.2.3.1 Компетентният орган или този, който е назначен от него, трябва
да издадат за всеки отделен нов тип вагон-цистерна, подвижна цистерна,
контейнер-цистерна, сменяема надстройка, вагон-батерия или MEGC
удостоверение, с което се доказва, че типа(включително фитингите),
който е проверило, е годен за целите, за които ще бъде използван и
съответства на изискванията за конструкцията му от 6.8.2.1.,
изискванията за оборудването от 6.8.2.2 и специалните условия за
класовете на превозваните вещества.

6.8.2.3 Типово одобрение

Положението на разкъсващата се мембрана и предпазния вентил трябва
да е такова, че да удовлетворява компетентния орган. Манометър или
друг подходящ измервателен уред трябва да бъде разположен в
пространството между разкъсващата се мембрана и предпазния вентил,
за да може да се установяват евентуалните разкъсвания, продупчвания
или течове на мембраната, които могат да попречат на действието на
предпазния вентил.

6.8.2.2.10
Ако цистерните, от които се изисква да бъдат херметически
затворени, са оборудвани с предпазни вентили, то пред тях трябва да има
разкъсваща се мембрана и трябва да бъдат изпълнени следните условия:

6.8.2.2.9 Подвижните части, като например капаци, затварящи устройства и
пр., които могат да влязат в триещ или ударен контакт с алуминиевите
корпуси, предназначени за превоз на леснозапалими течности с точка на
възпламеняване при не повече от 60°С или за превоза на леснозапалими
газове, не се изработват от незащитена или склонна на корозия стомана.

6.8.2.2.8 Цистерните, предназначени за превоз на течности с точка на
кипене при не повече от 35°С, трябва да имат предпазен вентил, настроен
за налягане, не по-ниско от 300 kPa (3 bar) манометрично налягане и който
да остава напълно отворен при налягане, което не надвишава
изпитвателното налягане; във всички останали случаи те трябва да бъдат
херметично затворени9.

не по-ниско от 150 kPa (1.5 bar) (манометрично налягане) и който да
остава напълно отворен при налягане, което не надвишава
изпитвателното налягане; във всички останали случаи те трябва да
отговарят на 6.8.2.2.8.

ДЪРЖАВЕН

За тези отвори трябва да бъдат осигурени
затварящи устройства, проектирани за
изпитвателно налягане от най-малко 0.4
MPa (4 bar). Куполовидни капаци на панти
не се разрешават за цистерни с
изпитвателно налягане от повече от 0.6
MPa (6 bar).

6.8.2.2.4 За корпусите или отделните им отделения се осигуряват отвори,
които да са достатъчно големи, за да позволяват инспекции.

За цистерни с вентилационни вентили с
принудително действие връзката между
вентилационния вентил с принудително
действие и вентила на дъното трябва да
бъде устроена така, че вентилите да не се
отворят в случай на деформация на
цистерната или съдържанието да не може
изпадне при отваряне.

Ако предпазното устройство се състои от подходящ капан срещу падане
на пламък или огън, то трябва да бъде разположено колкото може
по-близо до корпуса или корпуса на клетка от цистерната. За цистерни с
по няколко отделения всяко отделение трябва да бъде защитено
поотделно.

както и използваните в цистерните устройствата за вентилация (вж.
6.8.2.2.6), предназначени за превоз на вещества, които съответстват на
критериите за точка на възпламеняване на Клас 3, трябва да
предотвратяват прякото проникване на пламък в корпуса посредством
подходящо предпазно устройство или корпусът на цистерната трябва да е
в състояние да понесе без течове експлозиите, които евентуално могат да
се случат поради проникването на пламъка.

или вентилационни вентили с
принудително с действие,
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номера на цистерната в съответствие с 4.3.3.1.1 или 4.3.4.1.1;

6.8-18

Издаващият орган съхранява цялата документация във връзка с типовото
одобрение по време на целия период на валидност включително и за
подновяванията.

БЕЛЕЖКА: Прегледа и оценката на съответствието могат да бъдат
извършени от орган, различен от този, който е издал първоначалното
типово одобрение.

Типовите одобрения могат да бъдат подновявани с пълен преглед и
оценка на съответствието с разпоредбите на RID, които са приложими към
датата на подновяването. Подновяването не е позволено, след като
дадено типово одобрение е било оттеглено. Временните изменения на
вече съществуващи типови одобрения, които не оказват влияние върху
тяхното съответствие (вж. 6.8.2.3.2), не удължават и не променят
първоначалната валидност на удостоверението.

ВЕСТНИК

6.8-17

Типовото одобрение обаче може да послужи и за одобрението на
цистерни с ограничени вариации в модела, които или понижават
натоварванията и напреженията върху цистерните (напр. намалено

6.8.2.3.2 Ако цистерните, вагон-батериите или MEGC са произведени в
производствени серии без промени в модела, то това одобрение е
валидно за всички цистерни, вагон-батерии или MEGC, които са
произведени в производствени серии или според прототипа.

При поискване от страна на кандидата компетентните органи или
определения за целта орган провеждат отделно типово одобрение на
клапаните и другото експлоатационно оборудване, за което е посочен
стандарт в таблицата от 6.8.2.6.1, в съответствие с този стандарт. Това
отделно типово одобрение се взима под внимание, когато се издава
удостоверението за цистерната, ако резултатите от проверката са
представени и клапаните, и другото експлоатационно оборудване са
подходящи за бъдещата им употреба.

Те могат да продължат да се използват, ако все още са в съответствие с
изискванията на RID. Ако вече не съответстват на изискванията на RID, те
могат да продължат да бъдат използвани, само ако тази употреба е
позволена със съответните преходни разпоредби в Глава 1.6.

В такъв случай съответните разпоредби, засягащи употребата,
периодичните инспекции и междинните инспекции на цистерните,
вагон-батериите и MEGC, посочени в типовото одобрение, което е
изтекло или е било оттеглено, продължават да се отнасят до тези
цистерни, вагон-батерии и MEGC, които са били построени преди
изтичането или оттеглянето им, ако могат да продължат да бъдат
използвани.

Ако типовото одобрение е с изтекъл срок или е било оттеглено, вече не е
разрешено производството на цистерните, вагон-батериите и MEGC,
които спадат към него.

БЕЛЕЖКА: За крайните дати за оттегляне на съществуващи прототипни
одобрения вж. колона (5) от таблиците в 6.8.2.6 или 6.8.3.6, според
случая.

Типовото одобрение е валидно за максимален период от десет години.
Ако в рамките на този период съответните технически изисквания на RID
(включително посочените стандарти) са се променили така, че
одобреният тип вече не им съответства, компетентните органи или
определеният за тази цел орган, който е издал типовото одобрение, го
оттегля и уведомява притежателя на типовото одобрение.

6.8.2.3.3 Следните изисквания са приложими към цистерните, за които не е
приложима специалната разпоредба ТА 4 от 6.8.4 (и поради това,
1.8.7.2.4).

налягане, намалена маса, намален обем), или повишават степента на
обезопасеност на конструкцията (напр. увеличена дебелина на корпуса на
цистерната, повече антивълнови плочи, по-голям диаметър на отворите).
Тези ограничени изменения трябва да бъдат ясно описани в
удостоверението за типово одобрение.

ДЪРЖАВЕН

Копие от удостоверението трябва да бъде приложено към досието на
цистерната за всяка цистерна, вагон-батерия или MEGC, които бъдат
изградени (вж. 4.3.2.17)

Веществата, посочени в удостоверението или групите вещества,
одобрени според рационализирания подход, като цяло трябва да бъдат
съвместими с характеристиките на цистерната. В удостоверението трябва
да са включени евентуалните резерви, в случай че не е било възможно да
се проучи напълно съвместимостта в момента на издаване на типовото
одобрение.

Освен за веществата от Клас 2 и онези, които са посочени в 4.3.4.1.3,
списъкът на одобрени вещества може да бъде пропуснат. В такъв случай
групите вещества, които са позволени въз основа на кода на цистерната,
посочен по рационализираният подход на 4.3.4.1.2, се приемат за превоз,
като се вземат под внимание и съответните специални разпоредби.

Те трябва да бъдат посочени с химическото им наименование или със
съответното сборно наименование (вж. 2.1.1.2) заедно с класификацията
им (клас, класификационен код и опаковъчна група).

-

ако това се изисква, веществата и/или групата вещества, за чийто
превоз е била одобрена цистерната.

-

буквено-цифрените
кодове
от
специалните
разпоредби
за
изработването (ТЕ), оборудването (ТЕ) и типовото одобрение (ТА) от 6.8.4,
които са изложени в Колона (13) от Таблица А от Глава 3.2 за вещества, за
чиито превоз е била одобрена цистерната;

-

държавата, на чиято територия е било
издадено одобрението и регистрационен
номер.
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по-долу:

6.8.2.4 Инспекции и изпитвания

- проверка на конструктивните характеристики11

- преглед на външните и вътрешните условия;

-

-

пет години.

външен и вътрешен преглед;

бром.

14

13

6.8-20

G = минимално разчетно налягане според общите разпоредби на 6.8.2.1.14 (вж.
Минимално изпитвателно налягане за ООН № 1744 бром или ООН № 1744 разтвор на

Облицовката за термична или друга изолация трябва да се отстранява

-

като общо правило, изпитване на хидравличното налягане (за
изпитвателното налягане за корпусите и техните отделения, ако това е
приложимо вж. 6.8.2.4.1

-

изпитване на херметичността според 6.8.2.4.3 на корпуса заедно с
неговото оборудване и проверка на удовлетворителната работа на
цялото оборудване;

-

Тези периодични инспекции включват:

осем години.

6.8.2.4.2 Корпусите на цистерните и тяхното оборудване трябва да
преминават периодични инспекции не по-рядко от всеки

Изпитването на херметичността се провежда поотделно за всяко
отделение от корпусите, които са разделени на отделения.

ВЕСТНИК

6.8-19

11
Проверката на конструктивните характеристики включва също така - за корпусите,
които изискват изпитвателно налягане от 1МРа (10 bar) или повече – вземането на проба от
изпитвателни образци от заварките (работни мостри) в съответствие с 6.8.2.1.23 и изпитванията,
предписани в 6.8.5.
12
В специални случаи и със съгласието на експерта, одобрен от компетентните органи,
изпитването на хидравлично налягане може да бъде заменено от изпитване на налягане, като се
използва течност или газ, където тази операция не представлява опасност.

Освен в случаите, в които става дума за Клас 2, изпитвателното налягане
за изпитване на хидравлично налягане зависи от разчетното налягане и
трябва да бъде равно най-малко на стойностите на налягане, посочени

-

- изпитване на херметичност и проверка на удовлетворителната
работа на оборудването.

-

- изпитване на хидравличното налягане 12 при изпитвателното
налягане, посочено на табелата, предписана в 6.8.2.5.1; и

- проверка на съответствието с одобрения тип;

Ако корпусите и тяхното оборудване се подлагат на изпитване поотделно,
то те се подлагат на общо изпитване за херметичност след общия им
монтаж, в съответствие с 6.8.2.4.3.

преди

ДЪРЖАВЕН

-

6.8.2.4.1 Корпусите на цистерните и тяхното оборудване, било то заедно
или поотделно, трябва да преминат съответните първоначални инспекции,
преди да бъдат пуснати в употреба. Тези инспекции включват:

Изпитването на хидравличното налягане се извършва
инсталацията на термоизолацията, ако това е необходимо.

Изпитването на хидравличното налягане се извършва в корпуса като цяло
и поотделно за всяко отделение на корпусите, разделени на отделения.

Минималните изпитвателни налягания за Клас 2 са посочени в таблицата
с газове и газови смеси в 4.3.3.2.5.

Удостоверение, с което се одобрява промяната, се издава от
компетентните органи за всяка RID договаряща се страна или от
определен за тази цел орган и се съхранява като част от досието на
дадената цистерна.

Всяка подадена молба за удостоверение за одобрение за дадена промяна
трябва да бъде подадена до дадените органи или определения за тази
цел орган.

10 (414)

4

10
4

4

4

21

2.65

Промените могат да се отнасят до една или повече цистерни в рамките на
едно типово одобрение.

1.5

2.65

G14

Изпитвателно налягане (bar)

1.5

G

13

Разчетно налягане (bar)

15

6.8.2.3.4 В случай на промени в цистерни с валидни, изтекли или оттеглени
типови одобрения, изпитванията, инспекциите и одобренията се
ограничават до променените части от цистерната. Промените трябва да
съответстват на разпоредбите на RID, приложими към момента на
тяхното въвеждане. За всички части на цистерната, които на са били
повлияни от промените, остава валидна документацията по
първоначалното типово одобрение.

Ако правата на издаващия орган бъдат отнети или ограничени или
органът е прекратил работата си, компетентните органи предприемат
съответните мерки, за да се уверят, че документите ще бъдат
обработвани от друг орган или държани на разположение.
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две и половина години

две и половина години

6.8-22

ВЕСТНИК

6.8-21

6.8.2.4.4
Ако безопасността на цистерната или нейното оборудване е
била нарушена в резултат на ремонт, изменение или произшествие,
трябва да се проведе извънредна проверка. Ако извънредната проверка,
която е проведена, удовлетворява изискванията на 6.8.2.4.2, тази
извънредна проверка може да се счита за проведена периодична
инспекция. Ако е била проведена извънредна проверка, която

Изпитването на херметичността се провежда поотделно за всяко
отделение от корпусите, които са разделени на отделения.

2.
Експертът не може да участва в
дейности, които биха могли да окажат
влияние на независимата му преценка и
достоверността й във връзка с
дейностите по инспекциите.
По-специално, експертът следва да не
се намира под никакъв търговски,
финансов или друг натиск, който може
да окаже влияние върху преценката му,
особено от страна на лица или
предприятия извън органа за
инспекции, който има интерес от
резултатите на проведените инспекции.

1.
Експертът е независим от
страните, които имат връзка със случая.
Той не може да бъде същото лице като
автора на проекта или производителя,
доставчика, купувача, собственика,
притежателя или ползвателя на
вагон-цистерните, които ще бъдат
инспектирани, както не може да бъде и
упълномощен представител на някоя от
горепосочените страни.

6.8.2.4.6 За да се счита за експерт в смисъла на (Запазена разпоредба)
понятието, определено в 6.8.2.4.5,
лицето трябва да бъде одобрено от
компетентните органи и да отговаря на
следните изисквания. Въпреки това
взаимното признаване не се отнася до
дейностите във връзка с изменението
на типовото одобрение.

Експерт по провеждането на
изпитванията и инспекциите на
цистерните за вагон-цистерните

Копие на това удостоверение се прилага в досието на всяка изпитана
цистерна, вагон-батерия или MEGC (виж 4.3.2.1.7).

6.8.2.4.5 Изпитванията, инспекциите и проверките в съответствие с
6.8.2.4.1 до 6.8.2.4.4 се провеждат от експерта, одобрен от компетентните
органи. Удостоверения за тези дейности се издават дори ако резултатите
са отрицателни. Тези удостоверения се позовават на списъка вещества,
позволени за превоз в такива цистерни или на кода на цистерната и
буквено-цифрените кодове на специалните разпоредби в съответствие с
6.8.2.3.

удовлетворява изискванията на 6.8.2.4.3, то извънредната проверка може
да се счита за проведена междинна инспекция.

ДЪРЖАВЕН

За цистерните, оборудвани с устройство за вентилация и устройство,
предотвратяващо разсипването или разливането на съдържанието, ако
цистерната се преобърне, изпитването на налягането следва да е равно
на статичното налягане на веществото, което се съдържа в нея.

Тези междинни инспекции включват изпитване на херметичността на
корпуса и неговото оборудване и проверка на удовлетворителната работа
на цялото оборудване. За тази цел цистерната се подлага на ефективно
вътрешно налягане равно поне на максималното експлоатационно
налягане. За цистерните, предназначени за превоз на течности или
твърди вещества в зърнесто или прахообразно състояние, когато за
изпитването на херметичността се използва газ, това изпитване се
провежда при налягане равно поне на 25% от максималното
експлоатационно налягане. Във всички случаи то не бива да е по-малко от
20 кРа (0.2 bar) (манометрично налягане).

след тази дата.

четири години.

Ако дадена междинна инспекция е проведена повече от три месеца преди
крайния срок, друга междинна инспекция се провежда най-късно

Въпреки това междинните инспекции могат да бъдат провеждани по всяко
време преди определената дата.

след първоначалната инспекция и всяка периодична инспекция. Тези
междинни инспекции могат да бъдат провеждани в рамките на три месеца
преди или след определената дата.

четири години.

6.8.2.4.3 Корпусите и тяхното оборудване трябва да преминават междинни
инспекции не по-рядко от всеки

В случай, че става въпрос за цистерни, предназначени за превоз на
прахообразни или зърнести вещества и със съгласието на експерта,
одобрен от компетентните органи, периодичните изпитвания на
хидравличното налягане могат да бъдат пропуснати и заменени от
изпитвания на херметичността в съответствие с 6.8.2.4.3 при ефективно
вътрешно налягане равно поне на максималното експлоатационно
налягане.

само до степента, която е необходима за надеждно оценяване на
характеристиките на корпуса на цистерната.
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6.
Експертът извършва оценките и
инспекциите с възможно най-висока
степен на професионална надеждност и
техническа компетентност. Той
гарантира поверителността на
получените в хода на инспекцията
данни. Защитават се правата на
собственика.

6.8-23

ВЕСТНИК
6.8-24

6.8.2.5.1 Всяка цистерна се снабдява с устойчива на корозия метална
табела, която да е неподвижно закрепена към цистерната на видно и
леснодостъпно за проверка място. Върху табелата чрез отпечатване или
посредством друг подобен метод трябва да бъдат отбелязани поне тези
данни, посочени по-долу. Тези данни могат да бъдат и директно
гравирани върху стените на самия корпус, ако стените й са така
подсилени, че якостта на корпуса да не бъде накърнена:

6.8.2.5 Маркировка

С цел въвеждане и развиване на
хармонизирани процедури за инспекции
и гарантиране на единно изпитвателно
ниво, при необходимост Секретариатът
на OTIF организира инициативи за
обмен на опит.

RID договарящите се страни съобщават
на Секретариата на OTIF признатите за
съответните изпитвания експерти.
Данните включват печата и клеймото.
Секретариатът на OTIF публикува
списък с официално признатите
експерти и гарантира неговото
осъвременяване.

-

лица, одобрени на база на
акредитационна процедура в
съответствие с EN ISO/IEC 17020:2004
(“Общи критерии за дейността на
различните видове органи за
инспекции”).

-

персонала на "нотифициран
орган”, сертифициран в съответствие с
Директива 2010/35/ЕС,

Тези изисквания са приложими към:

8.
Експертът разполага с подходяща
застраховка за отговорност, освен ако
съгласно националните закони и
наредби, отговорността не се поема от
държавата или предприятието, към
които той принадлежи.

7.
Размерът на възнаграждението на
експерта, занимаващ се с инспекциите,
не е директно зависим от броя на
извършените инспекции и в никакъв
случай от резултата на тези инспекции.

ДЪРЖАВЕН

5.
Експертът е достатъчно запознат с
технологията за изработката на
предстоящите за инспектиране
цистерни, включително и на
аксесоарите им, използването или
планираното използване на
представеното за инспекция
оборудване и с дефектите, които биха
могли да се появят при използването и
експлоатацията.

4.
Експертът трябва да притежава
подходящата квалификация, солидно
техническо и професионално
образование, удовлетворително
познание на разпоредбите, приложими
към инспекциите, които ще бъдат
проведени и достатъчен практически
опит с такива дейности. За да осигури
високо ниво на безопасност, той трябва
да притежава експертни познания в
областта на безопасността на
вагон-цистерните. Той е в състояние да
издаде необходимите удостоверения,
протоколи и доклади, с които да се
удостоверява, че са извършени
изпитванията.

Той също така има и достъп до
оборудването, необходимо за
извършване на специалните инспекции.

3.
Експертът има на разположение
необходимите съоръжения, които да му
позволят да извърши правилно
техническите и административни
задачи, свързани с прегледите и
действията по инспекциите.

Гарантира се безпристрастността на
екипа по инспекциите.

С Т Р. 4 0
БРОЙ 87

Външно проектно налягане (виж 6.8.2.1.7)15

-

проектна температура (само над 50C или под 20 C)

последвано от символа "S", в случай че
корпусите или отделенията с повече от 7
500 литра са разделени от плоски
пластини на отделения с вместимост от
не повече от 7 500 литра;

Печат на експерта, провел изпитванията

15

15

15

-

;

6.8-25

максимално допустима брутна маса15;

; собствена маса

15

вместимост на корпуса15;

След цифровите стойности се добавят и мерните единици

максимално допустимо натоварване
според характеристиките на вагона и
естеството на избрания маршрут;

собствена маса на вагон цистерната

-

имената на собственика и ползвателя;

име на ползвателя;

вместимост15;

Следните данни се обозначават на
вагон-цистерната (върху самата цистерна
или върху табели):

-

код на цистерната според 4.3.4.1.1; и

за веществата според 4.3.4.1.3 официалното наименование на веществото
или веществата, одобрени за превоз;

6.8-26

Ако е посочен повече от един стандарт за приложението на едни и същи
изисквания, то се прилага само един от тях, но изцяло – освен ако в
таблицата по-долу не е посочено друго.

От 1 януари 2009 г. употребата на посочените стандарти е задължителна.
Изключенията се разглеждат в 6.8.2.7 и 6.8.3.7.

Стандартите, посочени в таблицата по-долу, се прилагат към въпроса с
типовите одобрения както е посочено в колона (4), за да се изпълнят
изискванията на Глава 6.8, посочени в колона (3). Изискванията от Глава
6.8, посочени в колона (3), имат предимство във всички случаи. Колона (5)
дава последната дата, когато вече съществуващите типови одобрения се
оттеглят според 1.8.7.2.4 или 6.8.2.3.3; ако не е посочена дата, типовото
одобрение остава валидно, докато срокът му не изтече.

6.8.2.6.1 Проектиране и изработка

БЕЛЕЖКА: Лицата или органите, посочени в стандартите като отговорни
съгласно RID, следва да отговарят на изискванията на RID.

6.8.2.6 Изисквания за цистерните, които са проектирани, изработени и
изпитани според посочените стандарти

за вещества, различни от тези
за вещества, различни от тези според
според 4.3.4.1.3 - буквено-цифрените 4.3.4.1.3 - буквено-цифрените номер на
номер на всички специални разпоредби всички специални разпоредби ТС и ТИ, които
ТС и ТИ, които са изложени в колона
са изложени в колона (13) от Таблица А от
(13) от Таблица А от Глава 3.2 относно Глава 3.2 относно веществата, които са
веществата, които ще се превозват в одобрени за превоз
цистерната; и
датата (месеца, годината) на
следващата инспекция според 6.8.2.4.2
и 6.8.2.4.3 или специалните разпоредби
ТТ от 6.8.4 за веществото или
веществата, които са одобрени за
превоз. Ако следващата инспекция е
инспекция в съответствие с 6.8.2.4.3., то
датата трябва да бъде последвана от
буквата “L”;

за веществата според 4.3.4.1.3 официалното наименование на
веществото или веществата, одобрени
за превоз;
код на цистерната според 4.3.4.1.1;

ДЪРЖАВЕН

Следните данни се обозначават от
двете страни на вагон-цистерната
(върху самата цистерна или върху
табели):

6.8.2.5.2

В добавка към това максимално допустимото работно налягане се
обозначава на цистерните, които се пълнят или изпразват под налягане.

-

Материал на корпуса и препратка към стандартите за материалите,
ако има такива и в определени случаи - материалът на предпазната
обшивка.

-

-

Дата и вид на последното извършеното изпитване: „месец, година”,
следвани от буквата „P”, ако това изпитване е първоначално изпитване
или периодично изпитване в съответствие с 6.8.2.4.1 и 6.8.2.4.2 или
„месец, година”, следвани от буквата „L”, когато това изпитване е за
междинно изпитване на херметичност в съответствие с 6.8.2.4.3;

-

-

Вместимост на корпуса 15 - в случай на корпуси с по няколко отделения,
вместимостта на всяко отделение15

изпитвателно налягане (манометрично налягане)15;

-

сериен номер на производителя;

-

година на производство;

име или търговски знак на производителя;

-

-

номер на одобрение

-
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(2)

Заглавие на документа

(2)

Заглавие на документа

(3)

До
по-нататъш
но
уведомлени
е

(4)

ВЕСТНИК

6.8-28

За да се отрази постигнатият научен и технически прогрес или в случай че
не е посочен стандарт в 6.8.2.6, или за да се разгледат специфични
аспекти, на които не е обърнато внимание в стандарт, посочен в 6.8.2.6,
компетентният орган може да признае употребата на технически
правилник, който предоставя същото ниво на безопасност. Въпреки това

6.8.2.7 Изисквания за цистерни, които не са били проектирани,
изработени и изпитани според посочените стандарти

EN12972:2007 Цистерни за превоз на опасни товари - 6.8.2.4
.
изпитване, инспекция и маркиране на
6.8.3.4
метални цистерни

(1)

Препратка

Прилож
ими
разпоре
Приложимо
дби и
парагра
фи

Приложението на посочения стандарт е задължително.

Стандартът, посочен в таблицата по-долу, се прилага към инспекциите и
изпитванията на цистерните, както е описано в колона (4), за да се
изпълнят изискванията на Глава 6.8, посочени в колона (3), които са с
предимство във всички случаи.

6.8.2.6.2 Инспекции и изпитвания

За цистерни, предназначени за превоз на петрол, течни петролни продукти и
други опасни вещества от Клас 3, имащи парно налягане не надхвърлящо 110
kPa при 50 °C и които не отделят допълнителни токсични или корозивни
вещества
EN 13094:2004
Цистерни за превоз на
6.8.2.1
Между
1
опасни товари – Метални
януари 2005 г.
цистерни с експлоатационно
и 31 декември
налягане не по-голямо от
2009 г.
0,5 bar – Проектиране и
изработване
EN 13094:2008 + Цистерни за превоз на
6.8.2.1
До
АС 2008
опасни товари – Метални
по-нататъшно
цистерни с експлоатационно
уведомление
налягане не по-голямо от
0,5 bar – Проектиране и
изработване

ДЪРЖАВЕН

6.8-27

EN 14025:2003 + Цистерни за превоз на
6.8.2.1
Между
АС 2005
опасни товари – Метални
1 януари
цистерни под налягане –
2005 г. и
Проектиране и изработка
30 юни 2009 г.
EN 14025:2008
Цистерни за превоз на
До
6.8.2.1 и
опасни товари – Метални
по-нататъшно
цистерни под налягане –
уведомление
6.8.3.1
Проектиране и изработка
EN 14432:2006
Цистерни за превоз на
6.8.2.2.1 До
опасни товари –
по-нататъшно
Оборудване на цистерни за
уведомление
превоз на течни химикали –
Клапани за отвеждане на
продукта и входни въздушни
клапани
EN 14433:2006.
Цистерни за превоз на
6.8.2.2.1 До
опасни товари –
по-нататъшно
Оборудване на цистерни за
уведомление
превоз на течни химикали –
Крачни клапани
За цистерни с максимално експлоатационно налягане от 50 kPa за превоз на
вещества, за които в глава 3.2 на таблица А, колона 12 е даден код на цистерна
с буква „G“
EN 13094:2004.
Цистерни за превоз на
6.8.2.1
Между 1
опасни товари – Метални
януари 2005 г.
цистерни с експлоатационно
и 31 декември
налягане не по-голямо от
2009 г.
0,5 bar – Проектиране и
изработване
EN 13094:2008 + Цистерни за превоз на
6.8.2.1
До
АС 2008
опасни товари – Метални
по-нататъшно
цистерни с експлоатационно
уведомление
налягане не по-голямо от
0,5 bar – Проектиране и
изработване

За всички цистерни

(1)

Препратка

Най-късПрило- Приложими за
ната дата за
жими новите типови
отмяна на
разпо- одобрения или
същестредби и
за подновявуващите
парагване
типови
рафи
одобрения
(3)
(4)
(5)
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Ако са използвани и други метали,
трябва да се поддържа еквивалентна
дебелина на стените; тази дебелина се
изчислява според формулата в бележка
под линия 5 към 6.8.2.1.18, където Rmо =

6.8-29

(Запазена разпоредба)
6.8.3.1.3 За корпусите с двойни стени
дебелината на стените на вътрешния
съд може, независимо изискванията на
6.8.2.1.18, да бъде 3mm., ако
използваният метал има добра
издръжливост при ниски температури,
която отговаря на минимална якост на
опън Rm = 490 N/mm2 и минимален
коефициент на удължаване А = 30%.

6.8.3.1.2 Изискванията от 6.8.5 са приложими към материалите и
изработката на заварени корпуси.

16

За определението на „подвижна цистерна”, вж. 1.2.1

6.8.3.2 Елементи на оборудването

6.8-30

6.8.3.1.6 Вагон-цистерните и вагон-батериите се (Запазена разпоредба)
оборудват с буфери с минимален
капацитет на поглъщане на енергия от
70kJ. Тази разпоредба не важи за
вагон-цистерните и вагон-батериите,
оборудвани с енергоабсорбиращи
елементи в съответствие с
определението в 6.8.4, специална
разпоредба TE 22.

Други разпоредби за изработването
на вагон-цистерни и вагон-батерии

ДЪРЖАВЕН

(b) Когато съотношението Re/Rm (от минималните гарантирани
характеристики след топлинна обработка) е по-високо от 0.85: σ ≤ 0.5 Rm.

(a) Когато съотношението Re/Rm (от минималните гарантирани
характеристики след топлинна обработка) е по-високо от 0.66 без да
надвишава 0.85: σ ≤ 0.75 Re.

3: Подвижните цистерни16 не се считат за елементи на вагон-батерии или
MEGC.

В случай че става дума за незаварени корпуси, чрез дерогация от
посоченото в 6.8.2.1.12 може да се допусне минимално удължаване при
скъсване равно на 14%, а също така натоварване σ по-ниско от или равно
на границите, посочени оттук нататък според материала:

6.8.3.1.5 Елементите и техните свързващи приспособления трябва да
поемат при максимално допустим товар силите, дефинирани в 6.8.2.1.2.
За всяка приложена сила при бутилките, големите бутилки, варелите под
налягане и връзките от бутилки натоварването в подложената на
най-високо натоварване точка на елемента и неговите свързващи
приспособления не надвишава посочената в 6.2.5.3 стойност, а за
цистерните – стойността на σ, дефинирана в 6.8.2.1.16.

2: Цистерните, като на елементи на вагон-батериите и MEGC, се
изработват в съответствие с 6.8.2.1 и 6.8.3.1.

БЕЛЕЖКА 1: Връзките от бутилки, които не са елементи на вагон-батерии
или MEGC, подлежат на изискванията на Глава 6.2.

6.8.3.1.4
Бутилките, големите бутилки, варелите под налягане и
връзките от бутилки, като на елементи на вагон-батерии или MEGC, се
изработват в съответствие с Глава 6.2.

Изработка на вагон-батерии и MEGC

Външния корпус има минимална
дебелина на стената от 6mm, ако става
въпрос за нисковъглеродна стомана.
Ако са използвани други материали, се
поддържа минимална еквивалентна
дебелина на стените, която се
изчислява по формулата, дадена в
6.8.2.1.18.

490 N/mm2, а Ао = 30%.

6.8.3.1.1 Корпусите, предназначени за превоз на сгъстени или втечнени
газове или разтворени газове, се изработват от стомана.

6.8.3.1 Изработка на корпуси

6.8.3 Специални изисквания, приложими към Клас 2

За изпитванията, инспекциите и маркировките може да се използва
приложимия стандарт, посочен в 6.8.2.6.

Стандарт, който е бил приет за препратка в бъдещо издание на RID, може
да бъде одобрен за употреба от компетентния орган без да се уведомява
Секретариата на OTIF.

Компетентният орган предава на Секретариата на OTIF списък на
признатите от този орган технически правилници. В този списък трябва да
са включени следните данни: име и дата на техническия правилник,
предназначение на техническия правилник и сведения за достъпа до него.
Секретариатът прави тази информация да е обществено достъпна на
своята страница в Интернет.

цистерните трябва да са в съответствие с минималните изисквания на
6.8.2.
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те трябва да са прикрепени към шасито
на вагона така, че да не могат да се
местят.

ако могат да се търкалят, клапаните се
снабдяват с предпазни капачки;

6.8-32

6.8.3.2.13 По отношение на подвижните елементи (Запазена разпоредба)
са валидни следните изисквания:

ВЕСТНИК

6.8-31

6.8.3.2.9 Цистерните, предназначени за превоз на сгъстени, втечнени или
на разтворени газове, могат да бъдат оборудвани с предпазни вентили с

6.8.3.2.8 Предпазните вентили трябва да отговарят на изискванията,
посочени в 6.8.3.2.9 до 6.8.3.2.12 по-долу.

6.8.3.2.7 Отворите за пълнене и изпразване, разположени в горната част на
цистерните, се оборудват с второ външно устройство за затваряне, което
да е допълнително към предписаното в 6.8.3.2.3. Това устройство следва
да може да се затваря с глух фланец или някое друго еднакво надеждно
устройство.

6.8.3.2.6 Ако цистерните са оборудвани с измервателни уреди, които са в
пряк контакт с превозваното вещество, тези уреди не се изработват от
прозрачен материал. Ако има термометри, те не бива да навлизат
директно в газа или в течността през корпуса.

6.8.3.2.12 Тези устройства за освобождаване налягането на цистерни,
предназначени за превоз на дълбоко охладени втечнени газове, трябва
да са конструирани така, че да работят безупречно дори и при най-ниската
възможна експлоатационна температура. Надеждността на тяхното
действие при такава температура се установява и проверява чрез
изпитването на отделните устройства или чрез изпитване на образец на
устройството от всеки прототип.

При загуба на вакуум в цистерните с двойна стена или при разрушаване
на 20% от изолацията на цистерните с единична стена комбинацията от
устройства за освобождаване налягането позволява отделянето на
такова количество, че налягането в корпуса да не може да надвиши
изпитвателното налягане. Разпоредбите на 6.8.2.1.7 не се отнасят до
вакуумно изолираните цистерни.

Един от предпазните вентили може да бъде заменен с разкъсваща се
мембрана от такъв тип, че да се разкъсва при изпитвателното налягане..

6.8.3.2.11 Цистерните за превоз на дълбоко охладени втечнени газове се
оборудват с два или повече независими един от друг предпазни вентила,
които са в състояние да се отварят при обозначеното върху цистерната
максимално експлоатационно налягане. Два от тези предпазни вентили
трябва да бъдат индивидуално оразмерени, за да позволяват
освобождаването на образуваните при изпарението газове при нормална
експлоатация, така че в който и да било момент налягането да не
надвишава 10% от обозначеното върху цистерната експлоатационно
налягане.

6.8.3.2.10 В случаите, в които цистерните са предназначени за превоз по
море, изискванията от 6.8.3.2.9 не забраняват монтирането на предпазни
вентили, отговарящи на изискванията на Международен кодекс за превоз
на опасни товари по море.

чувствителна пружина. Тези вентили трябва да се отварят автоматично
при налягане между 0.9 и 1.0 пъти по изпитвателното налягане на
цистерната, върху която са монтирани. и трябва да са от такъв тип, че да
са устойчиви на динамични натоварвания, включително и на натоварване,
получено от прилив на течности. Употребата на клапани, работещи на
гравитационен принцип или на принципа на противотежест, е забранена.
Изискваният капацитет на предпазните вентили се изчислява по
формулата, посочена в 6.7.3.8.1.1.

ДЪРЖАВЕН

6.8.3.2.5 Независимо от изискванията, посочени в 6.8.2.2.2, 6.8.3.2.3 и
6.8.3.2.4, цистерните, предназначени за превоз на дълбоко охладени
втечнени газове, могат да бъдат оборудвани с външни вместо с вътрешни
устройства, ако тези устройства са снабдени с защита срещу външни
повреди, която е най-малкото еквивалентна на защитата, осигурявана от
стената на корпуса.

6.8.3.2.4 С изключение на отворите, предназначени за предпазни вентили и
затворените отвори за почистване, всички отвори на цистерните,
предназначени за превоз на втечнени, леснозапалими или отровни газове
с диаметър над 1.5 m., се оборудват с вътрешно затварящо устройство.

Устройството, което държи вътрешното затваряне отворено, напр.
подвижна кука, не се счита за част от вагона.

с вместимост, по-висока от 1m ,
предназначени за превоз на втечнени, леснозапалими или отровни газове,
трябва да е с незабавно затваряне и да се затваря автоматично в случай
на нежелано движение на цистерната или пожар. Освен това вътрешният
спирателен клапан трябва да може да се управлява дистанционно.

3

6.8.3.2.3 Вътрешният спирателен клапан на всички отвори за пълнене и
изпразване на цистерни

6.8.3.2.2 Освен отворите, посочени в 6.8.2.2.2. и 6.8.2.2.4., корпусите на
цистерните, предназначени за превоз на втечнени газове, могат да бъдат
съоръжени с отвори за монтаж на измервателни уреди, термометри,
манометри и с отвори за почистване, необходимо за тяхната
експлоатация и безопасност.

6.8.3.2.1 Изпускателните тръби на цистерните трябва да могат да бъдат
затваряни с глухи фланци или друго еднакво надеждно устройство За
цистерните, предназначени за превоз на дълбоко охладени втечнени
газове, тези глухи фланци или други еднакво надеждни елементи могат да
бъдат съоръжени с отвори за освобождаване на налягането с максимален
диаметър от 1.5mm.

С Т Р. 4 4
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6.8.3.2.25 Всеки елемент, включително и всяка индивидуална бутилка от

6.8.3.2.24 Устройствата за пълнене и изпразване могат да бъдат
монтирани към колектора.

6.8.3.2.23 Ако един от елементите е оборудван с предпазен вентил и
между елементите са предвидени затварящи устройства, всеки елемент
се оборудва по този начин.

6.8.3.2.22 Чрез дерогация от изискванията, посочени в 6.8.3.2.3., 6.8.3.2.4.
и 6.8.3.2.7., при бутилки, големи бутилки, варели под налягане и връзки от
бутилки (рамки), образуващи вагон-батерия или MEGC, изискваните
затварящи устройства могат да бъдат осигурени в рамките на
конструкцията на колектора.

(Запазена разпоредба)

Основните изисквания на този параграф се считат за изпълнени, ако са
приложени следните стандарти:

ВЕСТНИК
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6.8.3.2.18 Експлоатационното и конструктивното оборудване се
конфигурират или проектират така, че да бъдат предотвратени повредите,
които при нормални условия на превоз и обработка биха могли да доведат
до изпускане на съдържанието на съдовете под налягане. Когато връзката
между структурата на вагон-батерията или MEGC и елементите допуска
относително движение между монтажните възли, оборудването трябва да
бъде закрепено така, че да не се достигне до повреда на частите
вследствие на такова движение. Колекторните тръби, които водят към
затварящите клапани, следва да са достатъчно гъвкави, за да предпазват
клапаните и тръбопроводите от откъсване или изпускане на
съдържанието на съда под налягане. Устройствата за пълнене и

Оборудване за вагон-батерии и MEGC

6.8.3.2.17 Чрез дерогация от изискванията на 6.8.2.2.4 корпусите,
предназначени за превоз на дълбоко охладени втечнени газове, не е
задължително да имат отвор за проверка.

БЕЛЕЖКА: За границата на провлачване вж. 6.8.2.1.11

Необходимата дебелина на конструкцията на колектора за превоз на ООН
№ 1001 – разтворим ацетилен – се изчислява в съответствие с одобрения
правилник.

6.8.3.2.21 С изключение на ООН №1001– разтворим ацетилен –
допустимото максимално натоварване σ на конструкцията на колектора
не надвишава 75% от гарантираната граница на провлачване на
материали при изпитвателното налягане на съдовете.

Връзките на медните тръбопроводи се запояват или имат други, също
толкова надеждни здрави метални съединения. Точката на топене на
спояващите материали не следва да е под 525ºС. Връзките не трябва да
влошават здравината на тръбопроводите, което би могло да се случи при
нарязването на резба.

Колекторът следва да е проектиран, изработен и монтиран по такъв начин,
че да се избегне риска от повреда, дължаща се на температурно
разширение или на свиване на механичен удар или на вибрации. Всички
тръбопроводи се изработват от подходящ метален материал. Навсякъде,
където е възможно, се използват заварени тръбни връзки.

6.8.3.2.20 Колекторът се проектира за работа в температурния диапазон
от –20ºС до +50ºС.

6.8.3.2.19 За да се предотврати изпускането на съдържанието в случай
на повреди, колекторните тръбопроводи, устройствата за разтоварване
(съединителни муфи, затварящи устройства) и затварящите клапани се
обезопасяват или разполагат по начин, изключващ опасността от
откъсване под въздействие на външни сили - или се проектират така, че
да издържат такива сили.

изпразване (вкл. фланци или винтови капачки), както и всички предпазни
капаци, се обезопасяват срещу неволно отваряне.

ДЪРЖАВЕН

Средствата за прикрепване на вакуумно изолираните цистерни могат да
съдържат пластмасови вещества между корпуса и облицовката, ако това
бъде разрешено от компетентните органи.

6.8.3.2.16 Цистерните, предназначени за превоз на втечнени газове с
точка на кипене под –182 ºС при атмосферно налягане, не включват
никакъв запалителен материал нито в термоизолацията, нито в
средствата за нейното прикрепване.

6.8.3.2.15 Цистерните, предназначени за превоз на дълбоко охладени
втечнени газове, се изолират термично Термоизолацията следва да се
осигури посредством непрекъсната облицовка. Ако пространството между
корпуса и облицовката е под вакуум (вакуумна изолация), предпазната
изолация трябва да е така проектирана, че да издържа без деформация
на външно налягане от най-малко 100 kРа (1 bar) (манометрично
налягане). Чрез дерогация от определението за "разчетно налягане" от
1.2.1 при изчисленията може да се вземе предвид и наличието на външни
и
вътрешни
подсилващи
съоръжения.
Ако
облицовката
е
газонепропусклива, се предвижда и устройство, което да предотвратява
възникването на опасно налягане в изолационния пласт, дължащо се на
недостатъчна газонепропускливост на корпуса или на части от неговото
оборудване. Устройството предотвратява и проникването на влага в
термоизолационната облицовка.

цялостна облицовка от изолационни материали със задоволителна
дебелина.

-

сенник, покриващ най-малко горната една трета, но не повече от
цялата горна половина на повърхността на цистерната, който е отделен
от корпуса с въздушно пространство с ширина от най-малко 4cm; или от

6.8.3.2.14 Ако цистерните, предназначени за превоз на втечнени газове,
са снабдени с термоизолация, тя трябва да се състои от:

Термоизолация

БРОЙ 87
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6.8.3.4.10 Елементите и оборудването на вагон-батериите и на MEGC
следва да се подлагат на инспекция и проверка – заедно или поотделно –
преди въвеждането им в експлоатация за първи път (първоначална
инспекция и проверка) Оттук нататък всички вагон-батерии или MEGC,
чиито елементи са съдове, се подлагат на инспекции на интервали от не
повече от пет години Вагон-батериите и MEGC, чиито елементи са
цистерни, следва да бъдат инспектирани в съответствие с изискванията,
посочени в 6.8.3.4.6. Независимо от последната периодична инспекция и
изпитване, ако е необходимо, се провеждат и извънредни инспекции и
изпитвания съгласно посоченото в 6.8.3.4.14.

Инспекции и изпитвания за вагон-батерии и MEGC

-

за дълбоко охладени втечнени газове: 90% от максималното
експлоатационно налягане.

-

за сгъстени газове, втечнени газове и разтворени газове: 20% от
изпитвателното налягане;

6.8.3.4.9 Изпитванията
на
херметичността
на
цистерните,
предназначени за превоз на газове, се провеждат при налягане, не
по-малко от:

6.8.3.4.8 Ако по време на периодичните инспекции в корпусите,
предназначени за превоз на дълбоко охладени втечнени газове, са били
добавени отвори, методът на тяхното херметично затваряне преди
връщането на корпусите в експлоатация се одобрява от одобрен експерт..
Този метод гарантира целостта на корпуса.

6.8.3.4.7 За вакуумно изолираните цистерни изпитването на
хидравличното налягане и огледа на вътрешното състояние могат със
съгласието на одобрен от компетентния орган експерт да бъдат заменени
с изпитване на херметичност и измерване на вакуума.

Междинните
инспекции
според Проверка на херметичността или
6.8.2.4.3 се провеждат поне шест междинна инспекция според 6.8.2.4.3
години след всяка периодична могат да бъдат проведени при
инспекция.
поискване от страна на компетентните
органи между всеки две поредни
периодични инспекции.

ВЕСТНИК
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6.8.3.4.4 Вместимостта на всеки корпус, предназначен за превоз на
сгъстени газове, които се пълнят гравитачно или на втечнени, или на
разтворени газове, се определя под надзора на одобрен от компетентния
орган експерт чрез тегловно или обемно измерване на количеството вода,
което запълва корпуса. Измерването на вместимостта на корпуса следва
да бъде не повече от 1%. Не се допуска определяне на вместимостта,
което се основава на размерите на корпуса Максимално допустимите
маси при пълнене съгласно инструкциите за опаковки Р200 или Р203,
представени в 4.1.4.1, както и в 4.3.3.2.2 и 4.3.3.2.3, се предписват от

6.8.3.4.3 Първоначалното изпитване на хидравличното налягане се
провежда преди термоизолацията да бъде поставена на мястото си. Ако
корпусът, неговата арматура, тръбопроводи и елементи на оборудването
се изпитват поотделно, след сглобяването цистерната се подлага на
изпитване на херметичност.

6.8.2.4.2

Поне след осем години употреба и след това поне на всеки 12 години, в
случай че става дума за цистерни, предназначени за превоз на дълбоко
охладени втечнени газове.

6.8.3.4.6 В отклонение от изискванията на
инспекции съгласно 6.8.2.4.2 се извършват:

6.8.3.4.5 Проверките на заварките се извършва съгласно изискванията
на 6.8.2.1.23 при λ = 1.

експерт, одобрен от компетентния орган.

ДЪРЖАВЕН

6.8.3.4.2 Основните изисквания за изпитвателното налягане са
посочени в 4.3.3.2.1. до 4.3.3.2.4., а минималните изпитвателни налягания
- в таблицата за газове и газови смеси, представена в 4.3.3.2.5.

6.8.3.4.1 Материалите на всеки заварен корпус, с изключение на
бутилките, големите бутилки, варелите под налягане и връзките от
бутилки, които са елементи на вагони-батерии или на MEGC, преминават
изпитване по метода, описан в 6.8.5.

6.8.3.4 Инспекции и изпитвания

Няма специални изисквания.

6.8.3.3 Типово одобрение

Всеки елемент на вагон-батериите или MEGC, предназначен за превоз на
леснозапалими газове, когато се състои от цистерни, отговарящи на
изискванията на настоящата Глава, следва да може да се изолира с
помощта на спирателен вентил.

6.8.3.2.28 Съдовете, които са елементи на вагони-батерии или на MEGC
и са предназначени за превоз на леснозапалими газове, се свързват по
групи за не повече от 5 000 литра, които могат да бъдат изолирани със
спирателен вентил.

6.8.3.2.27 Когато вагон-батериите или MEGC са предназначени за превоз
по море, посочените изискванията в 6.8.3.2.26 не забраняват монтирането
на предпазни вентили, съответстващи на Международен кодекс за превоз
на опасни товари по море.

6.8.3.2.26 Вагон-батериите и MEGC, предназначени за превоз на отровни
газове, нямат предпазни вентили, освен ако тези клапани не са
разположени след разкъсваща се мембрана. В такъв случай
разположението на разкъсващата се мембрана и на предпазния вентил
отговаря на изискванията на компетентния орган.

една връзка, предназначени за превоз на отровни газове, следва да може
да се изолира с помощта на спирателен вентил.
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проверка на характеристиките на проекта;

преглед на външните и вътрешните условия;

-

-

проверка на задоволителната работа на оборудването.

-

6.8-38

официалното наименование за превоз на газа и в добавка към това -

6.8.3.5.2 Върху цистерните, предназначени за превоз на само едно
вещество:

6.8.3.5.1 Следните допълнителни детайли се отбелязват чрез
отпечатване или по друг подобен начин върху табелата, предписана в
6.8.2.5.1 или директно върху стените на самия корпус, ако стените са
подсилени така, че якостта на цистерната да не бъде накърнена.

6.8.3.5 Маркировка

Копие на това удостоверение се прилага в досието на всяка изпитана
цистерна, вагон-батерия или MEGC (виж 4.3.2.1.7).

ВЕСТНИК
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В специални случаи и със съгласието на експерта, одобрен от компетентните органи,
изпитването на хидравлично налягане може да бъде заменено от изпитване на налягане, като се
използва друга течност или газ, ако такова действие не представлява опасност

6.8.3.4.14 Провеждането на извънредна инспекция или изпитвания е
необходимо, ако при вагон-батерията или MEGC се открият
доказателства за повредени или корозирани повърхности, течове или
други аномалии, показващи недостатъци, които биха нарушили целостта
на вагон-батерията или MEGC. Обхватът на извънредните инспекции и
изпитвания, както и демонтажа на елементите (ако той е необходим),

6.8.3.4.16 Изпитванията, инспекциите и проверките, осъществени в
съответствие с изискванията, посочени от 6.8.3.4.10 до 6.8.3.4.15, се
провеждат само от експерт, одобрен от компетентния орган.
Удостоверения за тези дейности се издават дори ако резултатите са
отрицателни. Те трябва да съдържат препратка към списъка на
одобрените за превоз в дадения вагон-батерия или MEGC вещества в
съответствие с 6.8.2.3.1.

(f) рамковата конструкция, подпорите и приспособленията за повдигане
на вагон-батериите и на MEGC са приведени в задоволително състояние.

(e) маркировките, обозначени на вагони-батерии и на MEGC, са четливи
и се съобразяват със съответните изисквания;

(d) – всички аварийни устройства и клапани са без корозия, деформации
или каквито и да било дефекти или недостатъци, които биха могли да
попречат на тяхната нормална експлоатация. Съоръженията за
дистанционно затваряне и автоматично затварящите се спирателни
клапани се изпробват в действие, за да се провери добрата им работа;

(c) е направена смяна или притягане на липсващите или разхлабени
болтове и гайки на всички фланцови съединения или глухи фланци;

(b) има проверка на тръбопроводите, клапаните и уплътненията за
корозия, дефекти или други недостатъци в това число и течове, които
могат да нарушат надеждността на вагон-батериите и на MEGC и да ги
направят опасни за пълнене, изпразване или превоз;

(a) има външна проверка на елементите за микродефекти, корозия,
абразия, следи от удари, деформация, дефектни заварки или други
недостатъци в това число и течове, които могат да нарушат надеждността
на вагон-батериите и на MEGC и да ги направят опасни за превоз;

6.8.3.4.15 Прегледите гарантират че:

зависи от степента на увреждане или на влошаване на качествата на
вагон-батериите и на MEGC. Те включват поне посочените в 6.8.3.4.15
прегледи.

ДЪРЖАВЕН

6.8.3.4.13 Периодичните
инспекции
включват
изпитване
на
херметичността при максимално експлоатационно налягане, както и
външен преглед на конструкцията, елементите и експлоатационното
оборудване без демонтаж. Елементите и тръбопроводите се изпитват
през интервал от време, посочен в инструкцията за опаковка Р200 от
4.1.4.1. и в съответствие с изискванията, посочени съответно в 6.2.1.6 и
6.2.3.5. Когато елементите и оборудването са подложени поотделно на
изпитването на налягане, те следва да бъдат подложени на изпитване на
херметичността заедно след общия им монтаж.

Изпитвателното налягане на колектора на вагон-батериите и на MEGC е
същото като налягането, използвано за елементите на вагон-батерии и на
MEGC. Изпитването на налягане на колектора може да се проведе като
изпитване на хидравлично налягане, като се използва друга течност или
газ със съгласието на компетентните органи или упълномощен от тях
орган. Чрез дерогация от това изискване изпитвателното налягане за
колектора на вагони-батерии и на MEGC е най-малко 300 bar за ООН №
1001 - разтворен ацетилен.

6.8.3.4.12 Бутилките, големите бутилки и варелите под налягане, както и
бутилките, които са във връзки от бутилки, се подлагат на изпитвания
съгласно инструкциите за опаковане Р200 или Р203, посочени в 4.1.4.1.

В случай че елементите и техните фитинги са изпитани на налягане
поотделно, те се подлагат заедно на тест за херметичност след монтажа
им.

-

-

изпитване на херметичността при максимално експлоатационно
налягане; и

-

изпитване на хидравличното налягане 17 при изпитвателното
налягане, посочено на табелата, предписана в 6.8.3.5.10;

проверка на съответствието с одобрения тип;

-

6.8.3.4.11 Първоначалната инспекция включва:

БРОЙ 87
С Т Р. 4 7

Върху мултифункционалните цистерни:

надпис „термоизолирано” или „термоизолирано чрез вакуум”.

18

обозначението: „минимална допустима температура на пълнене…”;

ако цистерната е многофункционална:

- за сгъстени газове, които се пълнят
тегловно и за втечнени газове,
дълбоко охладени втечнени газове
или
разтворени
газове
–
максималната допустима товарна
маса в килограми;

за корпуси, оборудвани с термоизолация:

газове,

напълнени

- за разтворени газове,
се определя въз основа на максимално
допустимата товарна маса на корпуса в
зависимост от превозваното вещество;
за мултифункционалните цистерни се
посочва пълното наименование за
превоз на превозвания газ заедно с
максималното допустимо натоварване
върху
същия
подвижен
панел.

-

-

- за втечнени, или дълбоко охладени
втечнени газове и

- за сгъстени
гравитачно;
-

6.8-40

6.8.3.5.7 Максималната допустима маса на (Запазена разпоредба)
натоварване в съответствие в 6.8.2.5.2.

- надпис „термоизолирано” (или „термоизолирано чрез вакуум”) на
официалния език на държавата, в които са регистрирани, а ако този език
не е английски, френски, немски и италиански – и на английски, френски,
немски и италиански, освен ако не са били сключени споразумения между
държавите, които участват в операциите по превоза, в които да се
предвижда друго.

d)

С обозначение на максималната
допустима товарна маса в килограми за
всеки от тях;

ВЕСТНИК

6.8-39

Вместо официалното наименование за превоз или ако е приложимо официалното
наименование за превоз на рубриката на н.у.к., последвано от техническото наименование, е
позволена и употребата на следните наименования:
- за ООН № 1078– охладителен газ, н.у.к. – смес F1, смес F2, смес F3;
- за ООН № 1060 – метилацетилен и пропадиен смеси, стабилизирани: смес Р1, смес Р2;
- за ООН № 1965 –смес от въглеводороден газ, втечнен, н.у.к. - смес А, смес А01, смес А02,
смес А0, смес А1, смес В1, смес В2, смес В, смес С. Имената, приети като обичайни търговски
наименования и споменати в 2.2.2.3, Класификационен код 2F, ООН № 1965, Бележка 1, могат да
се използват само като допълнение;
- за ООН № 1010 – бутадиени, стабилизирани: 1,2-бутадиен, стабилизиран; 1,3-бутадиен,
стабилизиран.

-

(a) кода на цистерната според удостоверението (вж. 6.8.2.3.1) с
действителното изпитвателно налягане на цистерната;

ако цистерната е предназначена за превоз само на едно вещество:

- официалното наименование за превоз на газа и за газовете,
класифицирани в рубрика н.у.к., техническото наименование18 на всички
газове, за чиито превоз е предназначена цистерната

(c)

-

- официалното наименование за превоз на газа и в добавка към това за
газовете, класифицирани в рубрика н.у.к., техническото им наименование
18
;

(b)

ДЪРЖАВЕН

Двете страни на вагон-цистерната (върху самата Контейнер-цистерната (върху самата
цистерна или върху табели):
цистерна или върху табели):

6.8.3.5.6 В добавка към данните, предписани в 6.8.2.5.2, се изписва
следното върху:

-

Върху цистерните, оборудвани с термоизолация:

максималното допустимо експлоатационно налягане.

6.8.3.5.5

-

6.8.3.5.4
Върху цистерните, предназначени за превоз на дълбоко
охладени втечнени газове:

Тази информация се допълва с обозначение на максимално допустимата
товарна маса в килограми за всеки газ.

-

правилното превозно наименование на газа, а за газовете,
класифицирани под общото наименование н.у.к. и техническото име на
газовете, за които е одобрена цистерната.

6.8.3.5.3

-

в случай, че става дума за цистерни, предназначени за превоз на
сгъстени газове, напълвани тегловно, както и на втечнени, на дълбоко
охладени или на разтворени газове с означение на максимално
допустимата товарна маса в килограми и на температурата при пълнене,
ако тя е под -20 ºС.

-

в случай че става дума за цистерни, предназначени за превоз на
сгъстени газове, напълвани обемно (под налягане) с обозначение на
максималното налягане при пълнене, допустимо за цистерната при 15°С;
и

Това обозначение се допълва:

за газовете, класифицирани в рубрика н.у.к. (неупоменати конкретно) техническото им наименование18.
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код на цистерната според
удостоверението (вж. 6.8.2.3.1) със
съответното изпитвателно налягане
за MEGC;

година на производство;

изпитвателно налягане (манометрично налягане)19;

-

-

проектна температура (само над +50 C или под -20 C)

19

общ капацитет на елементите;

-

максималното налягане при пълнене19 при 15ºС, допустимо за
елементите, предназначени за сгъстени газове;

максимално допустимото натоварване на елемент19.

6.8-41

6.8.3.7 Изисквания за вагон-батерии и MEGC, които не са
проектирани, изработени и подложени на изпитвания съгласно
посочените стандарти

максимално допустима маса на

-

ВЕСТНИК

6.8-42

За да се отрази научния и технически напредък или когато няма посочен
стандарт в 6.8.3.6, или за да се справи с характерни аспекти, които не са
разгледани в даден стандарт в 6.8.3.6, компетентният орган може да

(Запазена разпоредба)

брой на елементите;

общ капацитет на елементите;

-

6.8.3.6 Изисквания за вагон-батерии и MEGC, които са проектирани,
изработени и подложени на изпитвания съгласно посочените
стандарти

Вагон-батериите и MEGC имат табели и маркировка според изискванията
на Глава 5.3.

6.8.3.5.13 Бутилките, големите бутилки, варелите под налягане, както и
бутилките, които са във връзки от бутилки, трябва да бъдат маркирани в
съответствие с 6.2.2.7. Тези съдове не е задължително да бъдат
индивидуално обозначени с етикети за опасност, както се изисква в Глава
5.2.

-

и в добавка, ако става дума за втечнени газове:

официалното наименование за превоз на газа в съответствие с
Глава 3.2. и в добавка към това за газовете, класифицирани в рубрика
н.у.к., техническото им наименование18;

-

-

-

Измервателните единици се добавят след цифровите стойности

-

максимално допустимо
натоварване според
характеристиките на вагона и
естеството на използвания

имена на собственика и на
ползвателя;

брой на елементите;

-

-

табела:

име на ползвателя;

-

Следната информация се изписва Следната информация трябва да
върху табели от двете страни на бъде изписана или
вагон-батерията:
върху самият MEGC, или върху

печат на експерта, провел изпитванията.

6.8.3.5.11

-

- собствената маса19.

6.8.3.5.12 Рамката на вагон-батерията и на MEGC има табелка,
поставена близо до мястото на пълнене, която да указва:

-

ДЪРЖАВЕН

дата (месец и година) на първоначалното и последното периодично
изпитване според 6.8.3.4.10 до 6.8.4.13;

-

сериен номер на производителя;

-

0

име или търговски знак на производителя;

-

0

номер на одобрение

-

6.8.3.5.10 Всеки вагон-батерия и MEGC трябва да има устойчива на
корозия метална табелка, трайно прикрепена на лесно достъпно за
инспекция място. На табелката чрез отпечатване или по друг подобен
начин се маркират поне следните данни:

Маркировка на вагон-батерии и MEGC

-

и за MEGC, който се пълни тегловно:

дата (месец, година) на
следващото изпитване според
6.8.2.4.3 и 6.8.3.4.13.

(Запазена разпоредба)

6.8.3.5.9

-

официалното наименование за - официалното наименование за
превоз и в добавка към това за превоз и в добавка към това за
газовете, вписани в рубрика н.у.к, газовете, вписани в рубрика н.у.к.,
техническото наименование18 на техническото наименование18 на
газа, за чийто превоз е
газa, за чийто превоз е предназначен
предназначена вагон-батерията; MEGC;

-

натоварване;

код на цистерната според
удостоверението (вж. 6.8.2.3.1)
със съответното изпитвателно
налягане за вагон-батерията;
-

маршрут;

6.8.3.5.8 За панелите на вагоните, които носят (Запазена разпоредба)
подвижни
цистерни,
посочени
в
6.8.3.2.13, не е задължително да
съдържат данните, предписани в
6.8.2.5.2 и 6.8.3.5.6.

Сгъваемите панели се проектират по
такъв начин, че да могат да се фиксират
така, че да не се разгънат или разхлабят
от рамата по време на превоза (особено
в
резултат
от
удари
или
непреднамерени действия).
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Корпусите се изработват от аустенитна стомана.

6.8-43

(Изключена разпоредба)

изработена

от

6.8-44

ТЕ 9: В горната си част цистерните се оборудват със спирателно
устройство за предотвратяване на повишаване на налягането в корпуса,
евентуално причинено от разграждането на превозваните вещества,

ТЕ 8: Съединенията към външната тръбна система на цистерните се
изработват от материали, за които няма вероятност да причинят
разграждане на водородния пероксид.

ТЕ 7: Системата за изпразване на цистерната се оборудва с две
последователно монтирани и взаимно независими спирателни устройства,
първото от които е бързодействащ спирателен клапан от одобрен тип, а
второто – външен спирателен клапан, по един в двата края на
тръбопровода за изпразване. Към изходния отвор на всеки външен
спирателен клапан се монтира и глух фланец или друго приспособление,
което да осигурява такава степен на безопасност. Вътрешният
спирателен клапан е такъв, че при скъсване на тръбопровода да остане
неразривно свързан с корпуса и в затворено положение.

ТЕ 6: Цистерната се снабдява с устройство, проектирано да
предотвратява вероятността от запушване с пренасяното вещество,
течовете и образуването на твърде високо или ниско налягане в корпуса.

ТЕ 5: Ако корпусите са снабдени с термоизолация, тази изолация се
изработва от материали, които не са леснозапалими.

ТЕ 4: Корпусите се снабдяват с термоизолация,
материали, които не са леснозапалими.

Цистерната се оборудва с измервателна система, която да следи нивото
на фосфора. Ако като защитен агент се използва вода, трябва да има и
фиксиран контролен белег, показващ най-високото допустимо ниво на
водата.

Устройството за нагряване не прониква в корпуса, а е извън него. Въпреки
това тръбопроводът, използван за извличането на фосфор, може да е
оборудван с отоплителен кожух. Устройството, което отоплява кожуха,
трябва да е регулирано така, че да предотвратява повишаването на
температурата на фосфора над температурата на пълнене на корпуса В
горната част на корпуса навлизат и други тръбопроводи; отворите се
разполагат над най-високото допустимо ниво на фосфора и се затварят
плътно с помощта на заключващи се капачки.

ТЕ 3: В добавка към това цистерните трябва да съответстват на
следните изисквания:

(Изключена разпоредба)

ТЕ 2:

ВЕСТНИК

ТС 6: Ако цистерните трябва да се изработят от алуминий, неговата
чистота трябва да е равна или по-висока от 99.5%, като дебелината на

ТС 5: Корпусите се снабдяват с оловна обшивка с дебелина не по-малка
от 5 mm или с друга подобна обшивка.

ТС 4: Корпусите се снабдяват с емайлова или друга подобна предпазна
обвивка, ако материалът на корпуса е атакуван от ООН № 3250 –
хлороацетна киселина.

ТС 3:

ТС 2: Корпусите, както и елементите от тяхното оборудване, се
изработват от алуминий с чистота най-малко 99.5% или от подходяща
стомана, за която няма вероятност да причини разграждане на
водородния пероксид. Ако корпусите на цистерните са изработени от
алуминий с чистота най-малко 99.5%, не е необходимо дебелината на
стената да надвишава 15 mm дори ако при изчисленията, проведени в
съответствие с 6.8.2.1.17, се получава по-голяма стойност.

ТС 1: Изискванията на 6.8.5 са приложими към материалите и
изработката на тези корпуси.

Изработка (ТС)

(Запазена разпоредба)

Елементи от оборудването (ТЕ)

ТЕ 1:

(b)

ТС 7:

стената не е необходимо да надвишава 15 mm дори ако при изчисленията,
проведени в съответствие с 6.8.2.1.17, се получава по-голяма стойност.

ДЪРЖАВЕН

(a)

Ако са изложени в Колона (13) на Таблица А от Глава 3.2, са приложими
следните специални разпоредби:

2: За изискванията към цистерните, подложени на изпитване на
налягането от не повече от 1МРа (10 bar) или за цистерни, предназначени
за превоз на дълбоко охладени втечнени газове, вж.6.8.5

БЕЛЕЖКА 1 За течности с точка на възпламеняване при не повече от
60°С, както и за леснозапалими газове, вж. също 6.8.2.1.26, 6.8.2.1.27 и
6.8.2.2.9.

6.8.4 Специални разпоредби

Стандарт, който е бил приет за препратка в бъдещо издание на RID, може
да бъде одобрен за употреба от компетентния орган без да се уведомява
Секретариата на OTIF.

Компетентният орган предава на Секретариата на OTIF списък на
признатите от този орган технически правилници. В този списък трябва да
са включени следните данни: име и дата на правилника, предназначение
на правилник и сведения за достъпа до него. Секретариатът прави тази
информация да е обществено достъпна на своята страница в Интернет.

В типовото одобрение издаващият орган определя процедурите във
връзка с периодичните инспекции, ако стандартите посочени в точка 6.2.2,
6.2.4 или 6.8.2.6 не са приложими, или няма да се приложат.

признае използването на технически правилник, който предоставя същото
ниво на безопасност. Въпреки това вагон-батериите и MEGC следва да
отговарят на минималните изисквания на 6.8.3.

С Т Р. 5 0
БРОЙ 87

q = 70961 F A

0,82

6.8-45

Аварийните предпазни устройства могат да бъдат от пружинен тип или
чупливи. Те се проектират, за да спомагат за освобождаването на всички
продукти от разграждане и на всички пари, възникнали най-малко един
час след обхващането на цистерната от пожар, като това се изчислява по
формулата:

при изолирани цистерни,

ТЕ 16:

ВЕСТНИК

6.8-46

Никоя част от вагон-цистерната не може(Запазена разпоредба)

ТЕ 15:(Изключена разпоредба)

ТЕ 14:Цистерните се оборудват с термоизолация. Термоизолацията,
която е в пряк контакт с корпуса, трябва да е с температура на
възпламеняване по-висока от максималната температура, за която е
проектирана цистерната с поне 50 ºС.

ТЕ 13:Цистерните се термоизолират и снабдяват с устройство за
нагряване, монтирано от външната им страна.

Предпазните устройства с вакуум, както и предпазните вентили с
чувствителна пружина на цистерните, се оборудват с искрогасители,
освен ако предназначените за превоз вещества и продуктите от тяхното
разграждане са незапалителни. Трябва да се вземе предвид и
намаляването на капацитета на освобождаване, причинено от наличието
на искрогасител.

При цистерните, оборудвани с термоизолация, която се състои от пълна
облицовка, капацитетът и настройката на аварийното предпазно
устройство (или устройства) следва да се определи, като се предположи
загуба на изолация за 1% от площта на повърхността.

БЕЛЕЖКА: В Приложение 5 на Ръководството за изпитвания и критерии е
посочен примерен метод за определянето на размерите на аварийните
предпазни устройства.

Граничното налягане на аварийните предпазни устройства е по-високо от
посоченото по-горе и се определя въз основа на резултатите от
изпитванията, описани в специалната разпоредба ТА2. Аварийните
предпазни устройства трябва да бъдат така оразмерени, че максималното
налягане в цистерната да не надвишава изпитвателното й налягане.

Tpo = температурата на пероксида при условия на разтоварване [K]

U = K/L = коефициент на топлопроводимост на изолационния слой
[W·m-2·K-1]

L = дебелина на изолационния слой [m]

K = топлопроводимост на изолационния слой [W·m-1·K-1]

където:

F = 1 при неизолирани цистерни, или

F = коефициент на изолация [-]

A = намокрена площ [m2]

q = абсорбция на топлина [W]

където:

ДЪРЖАВЕН

Цистерните се оборудват с предпазни вентили с чувствителна пружина,
които да предотвратяват значителното повишаване на налягането в
корпуса в резултат на разграждане на продуктите и на парите, освободени
при температура от 50 ºС. Капацитетът и граничното налягане на
предпазния вентил (и) се определят в зависимост от резултатите от
изпитванията, посочени в специалната разпоредба ТА2. Въпреки това
граничното налягане в никакъв случай не е такова, че да позволява
изтичането на течност от клапана (или клапаните) при евентуално
преобръщане на цистерната.

Цистерните се снабдяват с предпазни вентили и аварийни устройства за
понижаване на налягането. Допуска се и използването на предпазно
устройство за вакуум. Аварийните устройства за понижаване на
налягането се задействат при налягане, определено в зависимост от
свойствата на органичния пероксид и от конструктивните характеристики
на цистерната. Не се допуска използването на стопяеми елементи в
тялото на корпуса.

Цистерните се оборудват с термочувствителни устройства.

ТЕ 12:Цистерните се снабдяват с термоизолация, която да съответства на
изискванията, посочени в 6.8.3.2.14. Сенникът, както и всяка непокрита от
него част на цистерната или външната облицовка на цялата топлинна
изолация, се боядисват в бяло или се изработват от блестящ метал.
Боята се почиства преди всеки курс на превоз и се подновява при
пожълтяване или влошаване на качеството й. Термоизолацията следва
да не съдържа запалителни вещества.

ТЕ 11:Корпусите и тяхното експлоатационно оборудване се проектират
така, че да предотвратяват проникване на чужди тела, изтичане на
течност или образуването на опасно твърде високо налягане в корпуса,
дължащо се на разграждане на превозваните вещества. Предпазен
вентил, предотвратяващ проникването на чужд материал, също така се
счита за изпълнение на изискванията на настоящата разпоредба.

Ако цистерните са облицовани с термоизолиращ материал, той е от
неорганично естество и не съдържа никакви запалителни вещества.

ТЕ 10:Спирателните устройства на цистерните се изработват така, че по
време на превоз да предотвратяват запушването на устройствата от
втвърдено вещество.

изтичане на течност или проникване на чужд материал в корпуса на
цистерната.
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са

взаимосвързани

чрез

(c) ако могат да се търкалят,
клапаните се оборудват с предпазни
капачки.

(b) те не
колектор;

(a) те се прикрепят по такъв начин към
шасито на вагона, че да не могат да се
движат;

За подвижните цистерни 20 се отнасят (Запазена разпоредба)
следните изисквания:

За определението на “подвижна цистерна”, вж. 1.2.1

Поглъщането на енергия посредством
пластична деформация става само при
условия, които са извън рамките на
нормалните условия на железопътен
превоз (скоростта на сблъсък е
по-голяма
от
12km/h
или
индивидуалната якост на буферите е

6.8-47

С цел намаляване степента на (Запазена разпоредба)
повредата при евентуален удар от
сблъскване или злополука всеки край на
вагон-цистерните за течни вещества и
газове, както и вагон-батериите, могат
да поглъщат енергия в размер на
най-малко
800kJ
посредством
еластично или пластично деформиране
на определени елементи на ходовата
част или други подобни методи (напр.
елементи за сблъсък). Поглъщането на
енергия се определя при сблъсък на
право трасе.

ТЕ 25:

Следните изисквания следва да бъдат
изпълнени

Устройството,
което
трябва
да
предпазва буферите от застъпване,
осигурява, че подрамите на вагона ще
останат на същото хоризонтално
равнище.-{}-

(a) Устройство, което да предотвратява
застъпването на буферите

Мерки за избягването на застъпвания

6.8-48

Корпусите на вагон-цистерните се (Запазена разпоредба)
защитават и срещу застъпване на
буферите или дерайлиране или ако това
не е възможно,да се ограничат
пораженията, когато буферите се
застъпят чрез поне една от следните
мерки:

ТЕ 24: (Изключена разпоредба)

ТЕ 23: Цистерната се снабдява с устройство, проектирано да
предотвратява вероятността от запушване с пренасяното вещество,
течовете и образуването на твърде високо или ниско налягане в корпуса.

Изискванията на тази специална
разпоредба се считат за изпълнени, ако
буферите за сблъсък (елементи за
поглъщане на енергия), които подлежат
на разпоредбите от клауза 7 на EN
стандарт 15551:2009 (Железопътна
система – Товарни вагони – Буфери), се
прилагат и ако съпротивлението на
корпуса на вагона удовлетворява
изискванията на Клауза 6.3 и подточка
8.2.5.3 на стандарт EN 12663-2:2010
(„Железопътна система – конструктивни
изисквания
към
средствата
за
железопътен превоз – Част 2: Товарни
вагони”).

Поглъщането на енергия до 800kJ, при
всеки край на вагона, не води до
отвеждане на сила към корпуса, което
може да доведе до видима, трайна
деформация на корпуса.

по-висока от 1500kN).

ДЪРЖАВЕН

20

ТЕ 22:

ТЕ 21: Затварящите устройства се защитават със заключващи се капачки.

ТЕ 20: Независимо от другите кодове на цистерни, които са допустими в
йерархията на цистерните от рационализирания подход от 4.3.4.1.2,
цистерните се оборудват с предпазен вентил.

ТЕ 19: (Запазена разпоредба)

ТЕ 18: (Запазена разпоредба)

ТЕ 17:

да бъде изработена от дърво, освен ако
не е защитена с подходящо покритие.

С Т Р. 5 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 87

Устройството, което предотвратява
застъпването на буферите, не пречи на
нормалната работа на вагоните (напр.
вземане на завои, правоъгълник на
Берн, лост на маневрения локомотив).

-

Широчината на устройството, което
предотвратява
застъпването
на
буферите, следва да бъде поне толкова,
колкото широчината на диска на буфера
(с изключение на устройството, което

-

Увеличението на надвеса за
прикрепянето на устройството, което
предотвратява
застъпването
на
буферите, е по-малко от 20mm.

-

6.8-49

(c) Покритие тип „сандвич” за краищата
на цистерната

Въпреки това дебелината на стените
откъм
краищата
на
цистерните,
предназначени за превоз на газове с
ООН № 1017 - хлор, ООН № 1749 –
хлортрифлуорид, ООН № 2189 –
дихлорсилан,
ООН
№
2901
–
бромхлорид и ООН № 3057 –
трифлуорацетилхлорид, в този случай е
поне 18mm.

В този случай дебелината на стените
откъм краищата на цистерната е поне
12mm.

(b) Повишаване на дебелината на
стените откъм краищата на цистерната
или използване на други материали с
по-висок капацитет за поглъщане на
енергия

Мерки за ограничаване на щетите при
евентуално застъпване на буферите

- Устройството, което предотвратява
застъпването
на
буферите,
се
построява така, че в случай на удар
рискът от проникване откъм края
цистерната да не бъде повишен.

-

Устройството, което предотвратява
застъпването на буферите, позволява
прикрепянето на буферите, предписани
в листовка 573 на UIC (Технически
условия
за
изработването
на
вагон-цистерни) и не представлява
пречка за работата по поддръжката.

-

Устройство, което предотвратява
застъпването
на
буферите,
се
разполага над всеки буфер.

предотвратява
застъпването
на
буферите, което се намира над лявото
стъпало и което граничи със свободното
пространство за маневрения локомотив,
като въпреки това трябва да бъде
покрита максималната ширина на
буфера).

6.8-50

ДЪРЖАВЕН

Устройството, което предотвратява
застъпването на буферите, действа
независимо от това дали другият вагон е
оборудван
с
устройство,
което
предотвратява
застъпването
на
буферите. За устройствата, които
предотвратяват
застъпването
на
буферите, не е възможно да си пречат
едно на друго.

-

Устройството, което предотвратява
застъпването на буферите, устоява на
вертикална сила (в посока нагоре или
надолу) в размер 150kN.

-

Устройството, което предотвратява
застъпването
на
буферите,
функционира
независимо
от
състоянието на товара и степента на
износване на вагона.

-

Устройството, което предотвратява
застъпването на буферите, не пречи на
нормалното
функциониране
на
буферите (еластична или пластична
деформация) (вж. също така специална
разпоредба ТЕ22 в 6.8.4. (b)).

-

Устройството, което предотвратява
застъпването на буферите, позволява
свободното вземане на завоите от друг
вагон, оборудван с устройство срещу
застъпването на буферите, в крива с
радиус 75 m.

-
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от

диаметъра

на

-

предпазният екран има дебелина
на стената от поне 6mm.;

•

или поне 900mm. и в добавка към
това следва в горния му ъгъл да бъде
снабден със спирателно устройство за
покачващи се буфери.

•

две трети
цистерната,

-

6.8-51

Цистерните не се одобряват за превоз на органични вещества.

ВЕСТНИК

6.8-52

ТА 4: Процедурите на оценката за съответствие от раздел 1.8.7 се
прилагат от компетентния орган, негови оторизирани представители или
инспекционен орган в съответствие с 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 и 1.8.6.8 и

ТА 3: Това вещество може да бъде превозвано само в цистерни с код
LGAV или SGAV; йерархията от 4.3.4.1.2 не е приложима.

Резултатите от изпитванията се отразяват в протокола за типовото
одобрение.

-

за да се уточнят всички специални изисквания, които са необходими
за безопасния превоз на веществото.

-

за да се получат данни, които да улеснят проектирането на
аварийните устройства за понижаване на налягането и на предпазните
клапани в зависимост от проектните характеристики на цистерната; и

-

за да се докаже съвместимостта на всички материали, които
обикновено са в контакт с веществото по време на превоз;

Изпитванията за типовото одобрение се предприемат:

Ако държавата, от която то произхожда, не е RID договаряща се страна,
тези условия се признават от компетентния орган на първата RID
договаряща се страна по пътя на пратката.

ТА 2: Такова вещество може да бъде превозвано във вагон-цистерни и в
контейнер-цистерни при условия, определени от компетентния орган на
държавата, от която произхожда, ако въз основа на посочените по-долу
изпитвания компетентният орган прецени, че такъв превоз може да бъде
извършен безопасно.

ТА 1:

(c) Типово одобрение (ТА)

-

Дебелината на стените, уточнена в
(b), (c) и (d) по-горе, се отнася до
стандартна стомана. Ако се използват
други материали, освен ако не става
дума за нисковъглеродна стомана,
еквивалентната дебелина се изчислява
по
формулата,
предоставена
в
6.8.2.1.18. Стойностите на Rm и А, които
се използват, са посочените минимални
стойности според стандартите за
материалите.

предпазният екран и точките му на
прикрепяне са направени така, че
възможността самият предпазен екран
да проникне откъм краищата на
цистерната да бъде минимална.
-

ДЪРЖАВЕН

височината на предпазния екран,
измерена от горния ръб на подпорната
греда, покрива:

-

предпазният екран покрива във
всеки случай ширината на цистерната
до съответната височина. В добавка към
това по цялата височина на екрана
ширината на предпазния екран е поне
толкова,
колкото
разстоянието,
определено от външния ръб на
дисковете на буферите;

Ако на всеки край на цистерната се
използва
предпазен
екран,
са
приложими следните изисквания:

(d) Предпазни екрани на всеки край на
вагона

-

- Проектиране и изработка". Ако рискът
от корозия не може да бъде елиминиран
с конструктивни мерки, следва да бъде
възможно да се предприеме проверка
на външната стена на краищата на
цистерната, напр. чрез подвижен капак.

Ако е предоставена защита чрез
покритие тип "сандвич", то следва да
покрива цялата площ на краищата на
цистерната и да има специфичен
капацитет за поглъщане на енергия от
поне 22kJ (отговарящ на дебелина на
стените от 6mm.), който да бъде
измерен в съответствие с метода,
описан в Приложение В на EN стандарт
13094 „Цистерни за превоз на опасни
товари
–
метални
цистерни
с
експлоатационно налягане, което не
надвишава 0.5 bar

С Т Р. 5 4
БРОЙ 87

(Запазена разпоредба)

Чрез дерогация от изискванията,
посочени
в
6.8.2.4.2,
периодичните
инспекции
се
провеждат най-малко на всеки
осем години и включват проверка
на дебелината с помощта на
подходящи измервателни уреди.
При такива цистерни се провежда
изпитване за херметичността и
проверката
на
това
коя
разпоредба е включена в 6.8.2.4.3.

Периодичните
изпитвания (Запазена
включително
изпитването
на разпоредба)
хидравличното
налягане
се
провеждат поне на всеки 4 години.

2 и половина
години

четири Поне веднъж на
половина години.

всеки

две

и

6.8-54

Максималното натоварване в съответствие с 6.8.2.5.2 се определя, като се
взима под внимание максималната допустима маса на натоварване на
корпуса в зависимост от превозваното веществото.

ТМ 3: Цистерните носят правилните превозни наименования на
одобрените вещества, както и максималното допустимо натоварване на
цистерната в килограми на табела, предписана в 6.8.2.5.1,.

ТМ 2: Освен данните, предписани в 6.8.2.5.2, цистерните носят и надпис:
"ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗА. ОТДЕЛЯНЕ НА
ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ ПРИ ВЛИЗАНЕ В КОНТАКТ С ВОДА.” (вж. също
бележката по-горе).

ТМ 1: Освен данните, предписани в 6.8.2.5.2, цистерните носят и надпис:
"ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗА. САМОЗАПАЛИТЕЛНО.” (вж.
също бележката по-горе).

БЕЛЕЖКА: Тези данни се дават на официалния език на държавата на
одобрение, както и - ако този език не е английски, френски, немски или
италиански - и на английски, френски, немски или италиански, освен ако
не е предвидено друго в споразумения, сключени между държавите, които
имат връзка с операциите по превоза.

всеки

ВЕСТНИК

6.8-53

ТТ 8: Цистерните, за които официалното наименование на пратката,
необходимо за вписване под ООН № 1005 - АМОНЯК, БЕЗВОДЕН, е
маркирано в съответствие с 6.8.3.5.1 до 6.8.3.5.3 и които са изработени от
ситнозърнести стомани с граница на провлачване по-голяма от 400 N/mm²

ТТ 7: Независимо от изискванията на 6.8.2.4.2 периодичната вътрешна
инспекция може да бъде заменена от програма, одобрена от
компетентния орган.

ТТ 6:

4 години

на

(e) Маркировка (ТМ)

Поне веднъж
години

ТТ 10: Периодичните инспекции съгласно 6.8.2.4.2 се провеждат:

ТТ 9: За изпитванията и инспекциите (включително производствения
контрол) се прилагат процедурите от 1.8.7 от компетентния орган, от негов
оторизиран представител или от инспекционен орган, съответстващ на
1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 и 1.8.6.8 и акредитиран според EN ISO/IEC
17020:2004, тип А.

Тези магнитно-прахови инспекции се провеждат от компетентно лице,
квалифицирано за този метод съгласно EN 473 (Безразрушително
изпитване - Квалификация и сертификация на персонала за
безразрушителни изпитвания – Общи положения).

Ако маркировката на веществото в цистерната или обозначаващата
табела са отстранени, се извършва магнитно-прахови инспекция и тези
действия се записват в приложеното към досието на цистерната
удостоверение за инспекция.

В долната част на всеки корпус се проверяват най-малко 20% от
дължината на напречните и надлъжните шевове, заваръчните шевове на
всички щуцери, както и всички места на ремонт и шлайфане.

съгласно стандартите за материалите, се подлагат при всяко периодично
изпитване съгласно 6.8.2.4.2 на магнитно-прахови инспекции с цел
установяване на повърхностни пукнатини.

ДЪРЖАВЕН

ТТ 5: Изпитванията на хидравличното налягане се провеждат поне веднъж
на

Корпусите се подлагат на 2 и половина години
инспекция веднъж на 4
години
за устойчивост на корозия чрез подходящи инструменти (напр. ултразвук).

ТТ 4:

ТТ 3:

ТТ 2: Състоянието на обшивката на корпусите се инспектира ежегодно от
одобрен от компетентния орган експерт, който проверява вътрешността
на корпуса.

ТТ 1: Цистерните от чист алуминий трябва да бъдат подложени на
първоначални и периодични изпитвания на хидравличното налягане при
налягане равно само на 250kРа (2,5 bar) (манометрично налягане).

(d) Изпитвания (ТТ)

ТА 5: Това вещество може да се превозва само в цистерни с код на
цистерната S2.65AN(+); йерархията в 4.3.4.1.2 не е приложима.

акредитирани по EN ISO/IEC 17020:2004 тип A.
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сгъстени, втечнени или разтворени газове от Клас 2;

корозивни газове от Клас 2 и ООН № 2073 - амонячен разтвор; и

-

нисковъглеродни стомани (с изключение на дълбоко охладени
втечнени газове от Клас 2);

стомани

при

най-ниска

възможна

алуминий

или

6.8-56

(b) Корпусите, изработени от аустенитна стомана, мед или медна сплав,
могат да бъдат запоени с твърд припой.

6.8.5.1.3 (a) Корпусите, изработени от стомана,
алуминиеви сплави, са или безшевни, или заварени.

(c) редуцирана мед със степен на чистота, не по-малка от 99.9% или
медни сплави със съдържание на мед над 56% (вж. 6.8.5.2.3).

(b) алуминий със степен на чистота не по-малка от 99.5% или алуминиеви
сплави (вж.6.5.5.2.2)

-

аустенитни хром-никелови
температура -270°С

никелови стомани (със съдържание на никел от 0.5 до 9%) при
най-ниска възможна температура -196°С в зависимост от съдържанието
на никел;
-

дребнозърнести стомани при най-ниска възможна температура
-60°С;

-

-

ВЕСТНИК

6.8-55

ООН № 1052 - флуороводород, безводен и ООН № 1790 хидрофлуорна киселина със съдържание на флуороводород от Клас 8
над 85%

-

(b) Корпусите, изработени от ситнозърнеста стомана, предназначени за
превоз на:

се изработват от стомана.

-

ООН № 1052 - флуороводород, безводен и ООН № 1790 хидрофлуорна киселина със съдържание на флуороводород от Клас 8
над 85%

-

вещества с ООН № 1380, 2845, 2870, 3194 и 3391 до 3394 от Клас 4.2,
както и

-

6.8.5.1.1 (a) Корпусите, предназначени за превоз на:

(a) стомани, които не са склонни към счупване поради крехкост при
най-ниската възможна експлоатационна температура (вж.6.8.5.2.1)

6.8.5.1.2 Следните материали се използват за производството на
корпусите:

(d) Могат да се използват само материали, които са подходящи за
най-високите и най-ниските експлоатационни температури на корпусите и
техните фитинги и аксесоари.

(c) Корпусите, предназначени за превоз на дълбоко охладени втечнени
газове от Клас 2, се изработват от стомана, алуминий, алуминиева сплав,
мед или медна сплав (напр. месинг). Въпреки това корпуси, направени от
мед или медна сплав, се допускат само за газове, които не съдържат
ацетилен; етилен, като може да съдържа не повече от 0.005% ацетилен.

2.
Средната стойност на ударната якост на пробно тяло с надрез в
заварения метал (тест на Шарпи), преходната зона и основния материал,
определени за всеки от случаите чрез три образци, е средно 45J. За
образец се използва ISO-V. За основния материал пробата се тества „на
кръст”. За заварения материал и преходна зона се избира позицията на
браздата S по средата на заварения метал или по средата междинната
зона. Тестването се провежда при на-ниската експлоатационна
температура.

1.
Не съществува риск от корозия поради напукване вследствие на
натоварване; и

Облекчаването на термичното натоварване не е задължително, ако:

се обработват топлинно за облекчаване на термичното натоварване.

ДЪРЖАВЕН

6.8.5.1 Материали и корпуси

6.8.5 Изисквания към материалите и изработването на корпуси на
вагон-цистерни и контейнер-цистерни, за които се изисква изпитвателно
налягане от най-малко 1МРа (10 bar), както и на корпуси на
вагон-цистерни и контейнер-цистерни за превоз на дълбоко охладени
втечнени газове от Клас 2

ТМ 7: Символът за радиационно облъчване (трилистник), както е описан
в 5.2.1.7.6, се поставя чрез отпечатване или по друг подобен начин върху
табелата, описана в 6.8.2.5.1. Този символ може да бъде гравиран
директно върху стените на самия корпус, ако стените са така подсилени,
че това да не навреди на якостта на корпуса.

Вагон-цистерните трябва да носят (Запазена разпоредба)
оранжева лента в съответствие с
5.3.5.

ТМ 6:

ТМ 5: Освен данните, посочени в 6.8.2.5.1, цистерните трябва да носят и
датата (месеца, годината) на последната инспекция на вътрешното
състояние на корпуса.

химическото име с одобрената концентрация на веществотo

ТМ 4: За цистерните следните допълнителни данни се отбелязват чрез
отпечатване или по друг подобен начин върху табелата, предписана в
6.8.2.5.2, или директно върху самия корпус, ако стените са подсилени така,
че това да не навреди на якостта й.
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Корпуси, изработени от алуминий или алуминиеви

Корпуси, изработени от мед или медни сплави

Не е необходимо да се провеждат изпитвания, за да се определи дали

6.8.5.2.3

6.8-58

Три изпитвателни образеца от термално повлияната зона (V-образен
жлеб пресича границата на сплавяване в центъра на образеца);

Три изпитвателни образеца от центъра на заварката

термично повлияна зона

ВЕСТНИК

Шевовете на корпусите отговарят на изискванията, посочени от
компетентните органи.

6.8.5.2.2
сплави

-

За експлоатационни температури под -196 ºС изпитването за якост
на удар не се провежда при минималната работна температура, а при
температура от -196 ºС.

За аустенитните стомани на изпитване за якост на удар се подлагат
само заварените шевове;

Ако 10mm < е ≤ 20mm:

център на заварката

Три изпитвателни образеца с жлеб в центъра на термално повлияната
зона (V-образният жлеб пресича границата на сплавяване в центъра на
образеца);

Три изпитвателни образеца с жлеб в центъра на заварката

Ако е ≤ 10mm:

(b) За изпитванията на заваръчните шевове изпитвателните образци се
взимат, както следва:

6.8.5.3.2
(a) За целите на изпитването на листовете якостта на удар
се определя за три изпитателни образеца. Изпитвателните образци се
взимат под прав ъгъл спрямо посоката на валцоване; за нисковъглеродна
стомана обаче могат да бъдат взети по посоката на валцоване.

БЕЛЕЖКА: За листовете по-тънки от 5mm или техните заваръчни шевове
не се провеждат изпитвания на якост на удар.

6.8.5.3.1
За листове с дебелина по-малка от 10mm, но не по-малка
от 5mm се използват изпитвателни образци с напречно сечение от 10mm х
е mm, където „е” представлява дебелината на листа. Машинната
обработка до 7.5mm или до 5mm е допустима, ако това е необходимо. Във
всички случаи се изисква минимална стойност от 34 J/cm².

6.8.5.3 Изпитвания на якостта на удар

якостта на удар е подходяща.

ДЪРЖАВЕН

Минималната якост на удар (виж от 6.8.5.3.1. до 6.8.5.3.3.) за
изпитвателни образци, чиято надлъжна ос е под прав ъгъл спрямо
посоката на валцоване и които имат V-образен жлеб (в съответствие с ISO
R 148), перпендикулярен на повърхността на плочата, от 34 J/cm2 за
нисковъглеродна стомана (която, поради съществуващите ISO стандарти
може да бъде изпитвана с образци с надлъжна ос по посоката на
валцоване); за дребнозърнеста стомана; за феритна легирана стомана
със съдържание на никел Ni<5%; за феритна легирана стомана със
съдържание на никел�� 5%≤Ni≤9% или за аустенитна хромникелова
Cr-Ni стомана;

Изпитванията се провеждат върху изпитателен образец с V-образен
жлеб;

Материалите, използвани за производството на корпуси, както и
заваръчните шевове, при най-ниските им възможни експлоатационни
температури и най-малко при –20 ºС отговарят на следните изисквания за
якост на удар:

6.8.5.2.1 Стоманени корпуси

6.8.5.2 Изисквания за изпитванията

6.8.5.1.5 Конструкцията на корпусите и тяхното прикрепване към рамата
на вагона или контейнера са такива, че изключват със сигурност
евентуално температурно свиване на носещите товара части, което би ги
направило крехки. Средствата за прикрепване на корпусите са така
конструирани, че да запазват необходимите механични свойства дори при
най-ниската експлоатационна температура на корпуса.

(b) корпусите, изработени от аустенитна стомана, мед или медна сплав:
чрез заваряване или с твърд припой.

(a) корпусите, изработени от стомана, алуминий или алуминиева сплав:
чрез заваряване;

6.8.5.1.4 Фитингите и аксесоарите могат да бъдат или навити на резба в
корпусите, или прикрепени към тях по следния начин:
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термично повлияна зона

6.8-59

термично повлияна зона

ВЕСТНИК
6.8-60

6.8.5.3.3 (a) За листовете средната стойност от трите изпитвания
съответства на минималната стойност от 34 J/cm2, посочена в 6.8.5.2.1;
под минималната стойност може да бъде само една от индивидуалните
стойности и дори тогава тя не може да бъде по-малка от 24 J/cm2.
(b) За заварките средната стойност от трите изпитвателни образеца,
взети от средата на заварката, не е под минималната стойност от 34 J/cm2;
под минималната стойност може да бъде само една от индивидуалните
стойности и дори тогава тя не може да бъде по-малка от 24 J/cm2.
(c) За термично повлияната зона (V-образният жлеб пресича границата на
сплавяване в центъра на образеца) стойността, получена от не повече от
един от трите изпитвателни образеца, може да бъде под минималната
стойност от 34 J/cm2, но не и под 24 J/cm2.
6.8.5.3.4 Ако изискванията, предписани в 6.8.5.3.3, не са изпълнени, може
да се извърши едно повторно изпитване, при условие че:
(a) средната стойност от първите три изпитвания е под минималната
стойност от 34 J/cm2;
(b) повече от една от индивидуалните стойности е по-малка от
минималната стойност от 34 J/cm2, но не и под 24 J/cm2.
6.8.5.3.5 При повторните изпитвания на якостта на удар на листовете или
заварките никоя от индивидуалните стойности не може да бъде под 34
J/cm2. Средната стойност от всички резултати на първоначалното
изпитване и повторното изпитване са равни на, или повече от минимума
от 34 J/cm2.
При повторните изпитвания на якостта на удар на термично повлияната
зона никоя от индивидуалните стойности не може да бъде под 34 J/cm2.
6.8.5.4 Препратки към стандартите
Изискванията на 6.8.5.2 и 6.8.5.3 се считат за изпълнени, ако са били
приложени следните подходящи стандарти:
EN 1252-1:1998 “Криогенни съдове – Материали – Част 1: Изисквания към
жилавостта при температури под -80°С”
EN 1252-2: 2001 “Криогенни съдове – Материали – Част 2: Изисквания към
жилавостта при температури между -80°С и -20°С”.

ДЪРЖАВЕН

център на заварката

Два комплекта от по три изпитвателни образеца, един комплект на
горната и един комплект на долната лицева повърхност на всяка от
точките, посочени по-долу (V-образният жлеб пресича границата на
сплавяване в центъра на образеца за онези, които са взети от термично
повлияната зона)

Ако е > 20mm:

център на заварката
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Текстове, приети от Сесия 50 (Малмьо, 21 – 25 ноември) и Сесия 55 на
Комитета на експертите по превоз на опасни товари на RID (Берн, 30 и 31
май 2012 г.)

Издание на RID от 1 януари 2013

Уведомление

Оригинал: Английски / Френски / Немски език

3 юли 2012 г.

Генерален секретар

Тел. (++41) 31 - 359 10 17 • Факс (++41) 31 - 359 10 11 • E-Mail info@otif.org • Gryphenhübeliweg
30 • CH - 3006 Berne/Bern

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ

2

ВЕСТНИК

За транспортна категория 3, в колона (2) за Клас 2 да се прибави следния нов
ред в края:
„химикали под налягане: UN 3500.”
За транспортна категория 4, в колона (2) за Клас 9 да се замени
“UN 3268” с „UN 3268 и 3499”

За транспортна категория 2 в колона (2) за Клас 2 да се прибави следния нов
ред в края:
„химикали под налягане: UN 3501.”

1.1.3.6.3 За транспортна категория 1 в колона (2) за Клас 2 да се добави
следния нов ред в края:
„химикали под налягане: UN 3502, 3503, 3504 и 3505."

Глава 1.1

ЧАСТ 1

ДЪРЖАВЕН

5.5.3 Специалните разпоредби приложими за пратките, вагоните и
контейнерите, съдържащи вещества, които представляват опасност от
асфиксия когато се използват в ролята на охладител или кондиционер (като
например сух лед (UN 1845) или азот, дълбоко охладена течност (UN 1977) или
аргон, дълбоко охладена течност (UN 1951))."

1.1.5 Приложение на стандартите

Да се впишат следните нови редове:
„1.1.3.9 Изключения свързани с опасни товари, използвани като охладител или
кондиционер по време на превоза

6.11.4 Преди "контейнери за насипни товари” да се впише:
„ВК1 и ВК2”.

6.11.3 Преди "контейнери за насипни товари” да се впише:
„ВК1 и ВК2”.

4.2.2 В края да се прибави:
„и химикали под налягане”.

Съдържание

Да се замени „В сила от 1 януари 2011 г.” с:
„В сила от 1 януари 2013 г."
Да се замени „Този текст отменя и замества правилата от 1 януари 2009 г.” с:
„Този текст отменя и замества правилата от 1 януари 20011 г.”
Да се замени „Следните са държави членки (към 1 юли 2011 г.)” с:
„държави членки (към 1 юли 2012 г.)”.
В списъка на държави членки след „Франция” да се впише:
„Грузия”.

Заглавие

БРОЙ 87
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IMO ‐ www.imo.org."

Международната морска организация (IMO) е издала с циркулярно писмо DSC.1/Circ.12 и корекции Ръководство за
продължаване използването на съществуващи транспортируеми цистерни и на пътни превозни средства с цистерни за
превоз на опасни товари („Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for
the Transport of Dangerous Goods“). Пълният текст на това ръководство може да се разгледа на интернет страницата на

3

4

В определението на „Оператор на контейнер-цистерна, преносима
цистерна или вагон-цистерна” преди „означава" да се впише препратка към
бележка под линия 4. Бележка под линия 4 да бъде със следното съдържание:
„В случай на вагон-цистерна, понятието "оператор" е равносилно на понятието
"държател”, както е определено в Член 2 n) от Приложение G на COTIF (ATMF)
и в Член 3с от Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния
транспорт (Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт на Общността
и изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на
железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне
капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване
на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност), и Член
2с от Директива 2008/57/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 17 юни

Да се премахне определението на „Максимално разрешено натоварване”.

В определението на „Максимално допустима брутна маса”, в (а) да се
измени текста в скобите на:
„за IBCs”.

В определението на „Ръководство за изпитвания и критерии” да се
измени текста в скобите на следното съдържание:
„ST/SG/AC.10/11/Rev.5
в
изменена
версия
с
документ
ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1”.

ВЕСТНИК

1

В определението на "Вагон-батерия", в първото изречение "върху вагон" се
заменя с "върху този вагон".

[Измененията на определението на "’Чувал” и „Кутия” във версията на
френски език не са приложими към текста на английски език.]

1.2.1 В Бележката към определението на "Кандидат" да се замени "оператор"
с:
„оператор на цистерна-контейнер”.

Глава 1.2

опаковка" да се замени „оформена за

В определението за „GHS”, да се замени "трето" с:
„четвърто”, и „ST/SG/AC.10/30/Rev.3” с:
„ST/SG/AC.10/30/Rev.4”.

В определението на „съвместна
транспорта” с:
„за целите на превоза.”

В определението на "Сборно наименование”, да се замени „ясно дефиниран”
с:
„дефиниран”.

В Бележката към определението на "Единица за превоз на товари” да се
замени „от Глава 5.5” с:
„от 5.5.2."

Във втория абзац да се замени „транспортни средства” с:
„средства за транспорт”.

Да се замени "Контейнерите за насипни товари са” с:
„Контейнер за насипни товари е”.

В определението на „Контейнер за насипни товари” да се замени
„„Контейнери за насипни товари"- системи за задържане на товари” с:
„„Контейнер за насипни товари" означава система за задържане на товар."

ДЪРЖАВЕН

1.1 Да се впише нов раздел 1.1.5 със следното съдържание:
„1.1.5 Приложение на стандартите
Когато се изисква приложението на даден стандарт и възниква конфликт между
него и разпоредбите на RID, предимство имат разпоредбите на RID.”

Международната морска организация (IMO) е издала с циркулярно писмо
DSC.1/Circ.12 и корекции Ръководство за продължаване използването на
съществуващи транспортируеми цистерни и на пътни превозни средства с
цистерни за превоз на опасни товари („Guidance on the Continued Use of Existing
IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous
Goods“). Пълният текст на това ръководство може да се разгледа на интернет
страницата на IMO - www.imo.org."

1

1.1.4.3 Да се измени на следното съдържание:
„1.1.4.3 Използване на подвижни цистерни – тип IMO, одобрени за морски
превоз
Подвижни цистерни от IMO-тип (типове 1, 2, 5 и 7), които не отговарят на
изискванията на глави 6.7 или 6.8, но са били произведени и одобрени преди 1
януари 2003 г., съгласно разпоредбите на IMDG-Code (вкл. преходните
разпоредби) (поправка 29-98), могат да продължат да се използват, при
условие че отговарят на изискванията на приложимата периодична инспекция и
разпоредбите за изпитванията на IMDG1. В добавка към това, те трябва да
отговарят на разпоредбите към съответните инструкции в колони (10) и (11) от
Таблица А в Глава 3.2 и разпоредбите от Глава 4.2 от RID. Вж. също 4.2.0.1. от
IMDG.

1.1.3 Да се впише следния нов подраздел:
„1.1.3.9 Изключения, свързани с опасни товари, използвани като
охладител или кондиционер по време на превоза
Когато се използват във вагони или контейнери в ролята на охладител или
кондиционер, опасните товари които са само асфиксианти (които разреждат
или заменят кислорода, който обичайно се съдържа в атмосферата) подлежат
само на разпоредбите от раздел 5.5.3.”

С Т Р. 6 0
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1.3.1 В Бележка 1 да се замени „вж. 1.8.3” с:
„вж. 1.8.3 вместо този раздел."

Глава 1.3

5

„„Нетна маса на взривните вещества (NEM)” означава общата маса на
експлозивните вещества без техните опаковки, обвивки и пр. (Нетно
количество на взривното вещество (NEQ), нетно съдържание на взривно
вещество (NEC), нетно тегло на взривното вещество (NEW) или нетна
маса на съдържащото се взривното вещество често се използват със същото
значение.)".
”Съд под налягане за разсипани товари” означава съд под налягане с
водна вместимост не надвишаваща 1,000 литра, в който се съхраняват
повредени, дефектни, неуплътнени или несъответстващи съдове под налягане,
за да бъдат транспортирани с цел възстановяване или унищожаване;".

ВЕСТНИК
6

В параграф (h) да се замени „оранжева сигнализация и етикети или табели с
надписи” с:

Да се измени параграф (f) на следното съдържание:
"(f) След като напълни цистерната той трябва да се увери, че всички затварящи
устройства са в затворени положение и няма течове;
БЕЛЕЖКА: Пълначът трябва да установи процедури за проверка на
правилната работа на затварящите устройства на цистерната на вагонцистерните и за да се увери в херметичността на приспособленията за
затваряне преди и след пълнене. Насоки под формата на списъци с точки за
отмятане относно вагон-цистерните за течности, издадени от CEFIC, могат да
се намерят на интернет страницата на OTIF (www.otif.org).”

В параграф (b) преди „подвижни цистерни” да се вмъкне:
„вагони с”.

1.4.3.3 В края на параграф (а) да се прибави следната Бележка:
"БЕЛЕЖКА: Пълначът трябва да установи процедури за проверка на
правилната работа на затварящите устройства на цистерната на вагонцистерните, за да се увери в херметичността на приспособленията за
затваряне преди и след пълнене. Насоки под формата на списъци с точки за
отмятане относно вагон-цистерните за течности, издадени от CEFIC, могат да
се намерят на интернет страницата на OTIF (www.otif.org).”

В бележка под линия 10 (понастоящем – бележка под линия 9) да се замени
„2011” с:
„2013”.

В Бележката да се замени "след тази дата” с:
„изтичането на този срок”.

В параграф (d) преди "подвижни цистерни”да се вмъкне:
„вагони с".

В параграф (d) да се замени „датата на следващото изпитване” с:
„крайния срок за следващия тест".

1.4.2.2.1 Във встъпителното изречение да се премахне:
", чрез представителни проверки.”

1.4.2.1.1 (b) След „да предаде на превозвача необходимите сведения и данни”
да се впише:
„в проследима форма”.
В края да се замени „с таблиците в Част 3” с:
„от Таблица А от Глава 3.2”.

Глава 1.4

1.3.2.2.2 (b) Да се измени втория абзац на следното съдържание:
„ – извършване на проверките, описани в 1.4.2.2.1 (само за служители, които
изпълняват описаните в 1.4.2.2.1 проверки);".

ДЪРЖАВЕН

БЕЛЕЖКА
1: Леснозапалимите газове към други UN номера не се считат за LPG.
2: За UN 1075, вж. БЕЛЕЖКА 2 под 2F, UN 1965, в таблицата за втечнени
газове в 2.2.2.3."

Да се добавят следните нови определения:
„Правило на ECE” означава правило, приложено към Споразумението относно
приемането на единни технически предписания за колесни превозни средства,
оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и / или използвани за
колесни превозни средства, както и условията за взаимно признаване на
одобренията, дадени на базата на тези предписания (Споразумение от 1958 с
измененията);”.
"Втечнен нефтен газ (LPG)” означава втечнен газ с ниско налягане, който е
съставен от един или повече леки въглеводороди, определени в UN 1011, 1075,
1965, 1969 или 1978 само, и който се състои главно от пропан, пропен, бутан,
изомери на бутан, бутен със следи от други въглеводородни газове;

В определението на „Примерни разпоредби на ООН” да се замени
„шестнадесети” с:
„седемнадесети”, и „(ST/SG/AC.10/1/Rev.16)” с:
„(ST/SG/AC.10/1/Rev.17)”.

В определението на „Опаковка за разсипани товари" да се замени "или
неуплътнени” с:
„, неуплътнени или несъответстващи”.

В определението на „Съд под налягане” да се замени „и връзки от бутилки”
с:
„, връзки от бутилки и съдове под налягане за разсипани товари".

Бележките под линия от 4 до 19 се преномерират съответно като бележки под
линия от 5 до 20.

2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в
рамките на Общността.”
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Издание на RID в сила от 1 януари 2011 г.

7

8

1.6.2 Да се прибави нова преходна мярка със следното съдържание:
„1.6.2.12 Съдовете под налягане за разсипани товари могат да продължат да
се изработват и одобряват в съответствие с държавните разпоредби до 31
декември 2013 г. Съдовете под налягане за разсипани товари, изработени и
одобрени в съответствие с държавните разпоредби преди 1 януари 2014 г.,
могат да продължат да бъдат използвани с одобрението на компетентните
органи на използващите ги държави.”

1.6.2.11 Да се измени на следното:
„1.6.2.11 Газовите патрони, изработени и приготвени за превоз преди 1 януари
2013 г., за които не са били приложени изискванията на 1.8.6, 1.8.7 или 1.8.8
относно оценката на съответствието на газовите патрони, могат да продължат
да се превозват след тази дата, при условие че всички други приложими
разпоредби на RID са спазени.”

1.6.2.8 Да се измени на следното:
„(Изключена разпоредба)”.

1.6.2.7 Да се измени на следното:
„(Изключена разпоредба)”.

ВЕСТНИК

2

1.6.1.24 Литиевите клетки и батерии, произведени преди 1 януари 2014 г. и
които са били изпитани в съответствие с изискванията, приложими до 31
декември 2012 г., но които не са били изпитвани в съответствие с изискванията,
приложими от 1 януари 2013 г., както и уредите, които съдържат такива литиеви

„1.6.1.23 (Запазена разпоредба)

1.6.1 Да се прибавят следните нови преходни мерки:

1.6.1.7 Да се замени „4.1.1.19" с:
„4.1.1.21”.

БЕЛЕЖКА: За информацията в транспортния документ вж. 5.4.1.1.12.

1.6.1.1 Да се измени на следното:
„1.6.1.1 Освен ако не е предвидено друго, веществата и изделията по RID могат
да бъдат превозвани до 30 юни 2013 г. в съответствие с изискванията на RID2,
приложими до 31 декември 2012 г.

1.6.2.2 Да се измени на следното:
„1.6.2.2 (Изключена разпоредба)”.

1.6.1.27 Средствата за задържане, които са необходими за оборудването или
машините, които съдържат течни горива с номера UN 1202, 1203, 1223, 1268,
1863 и 3475, изработени преди 1 юли 2013 г., които не съответстват на
изискванията на параграф (а) от специална разпоредба 363 от Глава 3.3,
приложимо от 1 януари 2013 г., могат да продължат да бъдат използвани.”

1.6.1.26 Едрогабаритните опаковки, произведени или преработени преди 1
януари 2014 г., които не отговарят на изискванията на 6.6.3.1 относно
височината на буквите, цифрите и символите, приложими от 1 януари 2013 г.,
могат да продължат да се използват. За онези, които са произведени или
преработени преди 1 януари 2015 г. не е задължително да бъдат маркирани с
максимално позволеното натоварване на опаковки една върху друга в
съответствие с 6.6.3.3. Тези едрогабаритни опаковки, които не са маркирани в
съответствие с 6.6.3.3, могат въпреки това да бъдат използвани след 31
декември 2014 г., но трябва да бъдат маркирани в съответствие с 6.6.3.3, ако
бъдат произведени отново след тази дата.

1.6.1.25 Опаковките и външните опаковки, маркирани с UN номер в
съответствие с разпоредбите на RID, приложими до 31 декември 2012 г., и
които не съответстват на изискванията от 5.2.1.1 относно размерите на UN
номера и буквите „UN”, приложими от 1 януари 2013 г., могат да продължат да
бъдат използвани до 31 декември 2013 г., а за бутилките с вместимост на вода
от 60 литра или по-малко - до следващата периодична инспекция, но не покъсно от 30 юни 2018 г.

клетки или батерии, могат да продължат да бъдат превозвани, ако са
изпълнени всички други приложими изисквания.

ДЪРЖАВЕН

Глава 1.6

В края на параграф (d) (ii), да се прибави следната Бележка:
„БЕЛЕЖКА: Разтоварачът трябва да установи процедури за проверка на
правилната работа на затварящите устройства на цистерната на вагонцистерната и за да се увери в херметичността на приспособленията за
затваряне преди и след пълнене. Насоки под формата на списъци с точки за
отмятане относно вагон-цистерните за течности, издадени от CEFIC, могат да
се намерят на интернет страницата на OTIF (www.otif.org).”

1.4.3.7.1 В края на параграф (b) да се прибави следната Бележка:
„БЕЛЕЖКА: Разтоварачът трябва да установи процедури за проверка на
правилната работа на затварящите устройства на цистерната на вагонцистернaтa, за да се увери в херметичността на приспособленията за
затваряне преди и след пълнене. Насоки под формата на списъци с точки за
отмятане относно вагон-цистерните за течности, издадени от CEFIC, могат да
се намерят на интернет страницата на OTIF (www.otif.org).”

1.4.3.6 (b) [Изменението във версията на френски език не е приложимо към
текста на английски език.]

1.4.3.4 (b) [Изменението във версията на немски език не е приложимо към
текста на английски език.]

[Второто изменение в параграф (h) от версията на френски език не е
приложимо към текста на английски език.]

„оранжевите табели, етикети или ленти, знаци за вещества с повишена
температура и опасни за околната среда вещества, както и предписаните
етикети за маневриране.”

С Т Р. 6 2
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1.6.4 Да се прибавят следните нови преходни мерки:
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1.8.7.2 Да се прибави нова точка 1.8.7.2.5 със следното съдържание:
"”1.8.7.2.5 В случай на промени в даден съд под налягане, цистерна, вагонбатерия или MEGC с валидно, изтекло или оттеглено типово одобрение,
изпитванията, инспекциите и одобренията се ограничават до частите на съда
под налягане, цистерната, вагон-батерията или MEGC, които са били

1.8.5.1 В края да се добави:
„най-късно един месец след събитието.”

1.8.3.12.4 (а) Да се впише следния нов девети абзац:
„- писмени инструкции;”.

1.8.3.11 (b) В тринадесетия абзац след „превозен документ” да се впише:
„писмени инструкции.”
Да се впише следния нов четиринадесети абзац:
" – писмени инструкции (приложение на указанията и оборудване за лична
безопасност);”.

ВЕСТНИК

1.6.4.35 Да се измени на следното:
„(Изключена разпоредба)”.

1.6.4.34 Да се измени на следното:
„(Изключена разпоредба)”.

1.6.4.17 Да се измени на следното:
„(Изключена разпоредба)”.

1.6.4.14 [Поправката във версията на немски език не е приложима към
английския текст.]

1.6.3.43 Вагон-цистерните, изработени преди 1 януари 2012 г. в съответствие с
изискванията, които са в сила до 31 декември 2012 г., но които не съответстват
на изискванията на 6.8.2.6 относно стандартите EN 14432:2006 и EN
14433:2006, приложими от 1 януари 2011 г., могат все още да се използват.”

1.8.3.3 Да се измени четвъртия абзац от втория параграф на следното
съдържание:
„ – правилното обучение на служителите за предприетите операции,
включително относно промените в разпоредбите и поддържането на
документация за това обучение."

Глава 1.8

1.6.4.46 Контейнер-цистерните, изработени преди 1 януари 2012 г. в
съответствие с изискванията в сила до 31 декември 2012 г., но които не
съответстват на изискванията на 6.8.2.6 относно стандартите EN 14432:2006 и
EN 14433:2006, приложими от 1 януари 2011 г., могат да продължат да се
използват."

1.6.4.45 За UN 2381 кода на цистерната, посочен в колона (12) от Таблица А от
Глава 3.2, приложим до 31 декември 2012 г., може да продължи да се използва
до 31 декември 2018 г. за контейнер-цистерни, изработени преди 1 юли 2013 г.

1.6.4.44 За вещества, причислени към ТР 38 или ТР 39 в колона (11) от Таблица
А в Глава 3.2, указанията за подвижни цистерни, предписани в RID и
приложими до 31 декември 2012 г, могат да продължат да се прилагат до 31
декември 2018 г.

1.6.4.43 За подвижните цистерни и MEGC, произведени преди 1 януари 2014 г.,
не е задължително да отговарят на изискванията на 6.7.2.13.1 (f) 6.7.3.9.1 (e),
6.7.4.8.1 (e) и 6.7.5.6.1 (d) относно маркировката на устройствата за изпускане
на налягането.

„1.6.4.42 Контейнер-цистерните, изработени преди 1 юли 2013 г. в
съответствие с изискванията в сила до 31 декември 2012 г., но които не
съответстват на разпоредбите за маркировка от 6.8.2.5.2 или 6.8.3.5.6,
приложими от 1 януари 2013 г., могат да продължат да бъдат маркирани в
съответствие с изискванията, приложими до 31 декември 2012 г. до
следващата периодична инспекция след 1 юли 2013 г.

ДЪРЖАВЕН

1.6.3.42 За UN 2381 кода на цистерната, посочен в колона (12) от Таблица А от
Глава 3.2, приложим до 31 декември 2012 г., може да продължи да се прилага
до 31 декември 2018 г. за вагон-цистерни, изработени преди 1 юли 2013 г.

1.6.3 Да се прибавят следните нови преходни мерки:
„1.6.3.41 Вагон-цистерните, изработени преди 1 юли 2013 г. в съответствие с
изискванията, които са в сила до 31 декември 2012 г., но които не съответстват
на разпоредбите за маркировка от 6.8.2.5.2 или 6.8.3.5.6, приложими от 1
януари 2013 г., могат да продължат да бъдат маркирани в съответствие с
изискванията, приложими до 31 декември 2012 г. до следващата периодична
инспекция след 1 юли 2013 г.

1.6.3.37 Да се измени на следното съдържание:
„(Изключена разпоредба)„.

1.6.3.35 Да се измени на следното съдържание:
„(Изключена разпоредба)„.

1.6.3.27 Да се измени параграф (а) на следното съдържание:
„(а) За вагон-цистерни и вагон-батерии
- за газове от Клас 2 с класификационни кодове, съдържащи буквата /
буквите T, TF. TC, TO, TFC или TOC и
- за вещества от класове от 3 до 8, превозвани в течно състояние, и на
които е даден код на цистерната L15CH, L15DH или L21DH в колона (12)
от Таблица А в Глава 3.2,
изработени преди 1 януари 2005 г., устройствата описани в специална
разпоредба ТЕ 22 от 6.8.4 трябва да могат да абсорбират поне 500 kJ енергия
на всеки край на вагона."

1.6.3.25 Да се измени на следното съдържание:
„(Изключена разпоредба)”.

1.6.3.8 Да се премахне първия параграф.
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Радиоизотоп
Am-241
Au-198
Cd-109

Праг за транспортна безопасност
0.6
2
200

11
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1.10.3.3 В първото изречение и в бележката да се замени опасни товари с висок
рисков потенциал (вж. Таблица 1.10.5)” с:

1.10.3.2.1 Да се замени „опасни товари с висок рисков потенциал (вж. Таблица
1.10.5)” с:
„опасни товари с висок рисков потенциал (вж. Таблица 1.10.3.1.2) или
радиоактивни материали с тежки последици (вж. 1.10.3.1.3).”

1.10.3.1.5 Ако за даден радиоактивен материал съществуват и второстепенни
рискове от други класове, критериите от таблица 1.10.3.1.2 също се взимат под
внимание (вж. също 1.7.5).”

Аi= активността на радиоизотоп i, който присъства в дадена пратка (TBq)
Ti= прагът на транспортна безопасност за радиоизотоп i (TBq).

ВЕСТНИК

Елемент
Америций
Злато
Кадмий

Таблица 1.10.3.1.3: Прагове за транспортна безопасност за определени
радионуклиди

1.10.3.1.3 За опасните товари от Клас 7 радиоактивните материали с тежки
последици са онези, чиято радиоактивност е равна на или по-висока от прага за
транспортна безопасност от 3000 А2 за всеки единичен пакет (вж. също
2.2.7.2.2.1) освен следните радионуклиди, за които прага за транспортна
безопасност е посочен в Таблица 1.10.3.1.3 по-долу.

[Да се впише вече съществуващата Таблица 1.10.5 с нов номер 1.10.3.1.2, но
без рубриката за Клас 7.]

1.10.3.1.2 Опасните товари с тежки последици в класове освен Клас 7 са онези,
които са изброени в Таблица 1.10.3.1.2 по-долу, и които са превозвани в
количества, по-високи от онези, посочени в нея.

1.10.3.1.1 Опасните товари с тежки последици са онези товари, с които
съществува потенциалната възможност да бъде злоупотребено при
терористичен акт и като резултат от това имат сериозни последици като масови
жертви, масови разрушения или по-специално за Клас 7 масови
социалноикономически сътресения.

ДЪРЖАВЕН

Където:

1.10.3.1.4 За смесиците от радионуклиди оценката на това дали прага за
транспортна безопасност е бил достигнат или надвишен може да се изчисли
чрез събирането на стойностите на активността на всеки отделен радиоизотоп,
разделени на прага за транспортна безопасност за този изотоп. Ако сборът от
тези части е повече от 1, то прагът за транспортна безопасност за тази смес не
е бил достигнат или надвишен.
Това изчисление може да бъде извършено чрез формулата:

0.2
0.5
7
0.3
1
8000
7
10
0.8
600
900
400
0.6
0.6
0.6
0.4
3
2
10
200
200
3

„1.10.3.1 Определение на опасни товари с тежки последици

1.10.3.1 Да се измени на следното съдържание:

Глава 1.10

1.9.1 Във втория абзац да се замени „от 1.1.2 (b)” с:
„от 1.1.2.1 (b)”.

Глава 1.9

Cf-252
Cm-244
Co-57
Co-60
Cs-137
Fe-55
Ge-68
Gd-153
Ir-192
Ni-63
Pd-103
Pm-147
Po-210
Pu-238
Pu-239
Ra-226
Ru-106
Se-75
Sr-90
Tl-204
Tm-170
Yb-169

Калифорний
Кюрий
Кобалт
Кобалт
Цезий
Желязо
Германий
Гадолиний
Иридий
Никел
Паладий
Прометий
Полоний
Плутоний
Плутоний
Радий
Рутений
Селен
Стронций
Талий
Тулий
Итербий

променени. Промените трябва да съответстват на изискванията на RID,
приложими по времето на извършването им. Документацията от
първоначалното типово одобрение остава валидна за всички части от съда под
налягане, цистерната, вагон-батерията или MEGC, които не са били повлияни
от промяната.
Промяната може да се отнася до един или повече съдове под налягане,
цистерни, вагон-батерии или MEGC, покрити от типовото одобрение
Удостоверение, с което се одобрява промяната, се издава на кандидата от
компетентните органи на която и да е държава членка или от друг орган,
назначен от тях. За цистерните, вагон-батериите и MEGC копие от това
удостоверение се съхранява като част от досието на цистерната.
Всяка подадена молба за удостоверение за одобрение на дадена промяна се
подава от кандидата при един от компетентните органи или друг орган,
назначен от тях.

С Т Р. 6 4
БРОЙ 87

13

14

2.2.1.1.8.2 С одобрението на компетентните органи в съответствие с 2.2.1.1.8.1
дадено изделие може да бъде изключено от Клас 1, ако три неопаковани

2.2.1.1.8.1 Дадено изделие или вещество може да бъде изключено от Клас 1 по
силата на резултатите от изпитванията и определението за Клас 1 с
одобрението на компетентните органи на държавата членка, която може да
признава и одобрение, дадено от компетентните органи на държава, която не е
една от държавите членки, при условие че това одобрение е било дадено в
съответствие с процедурите, приложими според RID, ADN, IMDG и
техническите инструкции на ICAO.

„2.2.1.1.8 Изключение от Клас 1

2.2.1.1 Да се добави нова подточка 2.2.1.1.8 със следното съдържание:

ВЕСТНИК

2.1.3.5.5 В края на третия параграф да се добави следното изречение:

2.1.3.5.3 Да се измени началото (преди скобата) на подточка (h) на следното
съдържание:
"(h) Вещества от Клас 6.1, които съответстват на критериите за токсичност при
вдишване на опаковъчна група I”.

2.1.3.5 След „разтвори или смеси” да се добави:
„съответстващи на класификационните критерии на RID и”.

2.1.3.4.2 [Изменението във версията на немски език не е приложимо към текста
на английски език.]

2.1.3.3 В първото изречение, след „Разтвор или смес”, да се добави:
„съответстващи на класификационните критерии на RID”.

Глава 2.1

ЧАСТ 2

2.2.1.1.8 Да се номерира наново като 2.2.1.4.
В
определението
на
„ИЗДЕЛИЯ,
ЕКСПЛОЗИВНИ,
ИЗВЪНРЕДНО
НЕЧУВСТВИТЕЛНИ (ИЗДЕЛИЯ, EEI)” да се премахне:
„взривяване” и „(EIDS)”.
Да се впише следното ново определение по азбучен ред:
„ПАТРОНИ ЗА УРЕДИ, ПРАЗНИ: UN 0014
Изделие, използвано за уреди и състоящо се от затворена обвивка на патрон с
грундиращо покритие в центъра или по ръба, със или без заряд от бездимна
или черен барут, но без снаряд.

2.2.1.1.6 В описанието на групата за съответствие N да се премахне:
„детониращи”.
[Изменението относно групата за съответствие S във версията на немски език
не е приложимо към текста на английски език.]

2.2.1.1.5 В описанието на Раздел 1.6 да се премахне:
„детониращи”.

2.2.1.1.3 Да се замени "2.2.1.1.8" с:
„2.2.1.4”.

Раздел 2.2.1

Глава 2.2

„2.1.3.8 Веществата от класовете от 1 до 6.2, 8 и 9, освен онези, на които са
били дадени номера UN 3077 или 3082, които отговарят на критериите от
2.2.9.1.10, освен опасностите си като принадлежащи на класовете от 1 до 6.2, 8
и 9 вещества, се считат за опасни за околната среда вещества. Другите
вещества, които не отговарят на критериите на никой друг клас, освен тези от
2.2.9.1.10, получават номера UN 3077 или 3082 според това кой е подходящ.

2.1.3.8 Да се измени на следното:

„Въпреки това, ако е известно, че отпадъците притежават опасни единствено за
околната среда качества, то те могат да бъдат причислени към опаковъчна
група ІІІ под UN 3077 или 3082."

ДЪРЖАВЕН

Да се измени бележка под линия 20 (понастоящем бележка 19) на следното
съдържание:
„20 – Версията от 1 юли 2012 г.”

Глава 1.11

1.10.6 Да се номерира наново като 1.10.5.
В бележка 19 (понастоящем бележка 18) да се премахне последното изречение
(„Вж. също "Ръководство и насоки за изпълнението на INFCIRC/225/Rev.4,
Физическа защита на ядрени материали и ядрените съоръжения, IAEA-TECDoc967/Rev.1”.”).

1.10.5 Да се премахне.

„1.10.4 Разпоредбите в 1.10.1, 1.10.2 и 1.10.3 не са приложими когато
количествата, съдържащи се в пратките във вагони или големи контейнери не
надвишават тези, които са посочени в 1.1.3.6.3, освен за UN 0029, 0030, 0059,
0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365,
0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 и с изключение на UN 2910 и 2911,
ако нивото им на активност надвишава стойността А2. В добавка към това
разпоредбите на 1.10.1, 1.10.2 и 1.10.3 не са приложими, когато количествата,
съдържащи се в цистерните или в насипно състояние във вагон или контейнер,
не надвишават тези, които са посочени в 1.1.3.6.3. В добавка към това
разпоредбите от тази Глава не са приложими към превоза на UN 2912–
РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ (LSA-I) и UN
2913 – РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ПОВЪРХНОСТ, ЗАМЪРСЕНА С ЧУЖДИ
ТЕЛА (SCO-I)."

1.10.4 Да се измени на следното съдържание:

„опасни товари с висок рисков потенциал (вж. Таблица 1.10.3.1.2) или
радиоактивни материали с тежки последици (вж. 1.10.3.1.3)
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(а) Причисляването към група А се прилага когато съдържанието не отговаря
на критериите за никоя друга група според подточките от (b) до (е) по-долу;

Приложими са следните критерии:

ВЕСТНИК

2.2.2.1.5 В началото да се замени „(освен аерозоли)” с:
„(освен аерозоли и химикали под налягане).”

2.2.2.1.3 В началото да се замени „(с изключение на аерозоли)” с:
„(освен аерозоли и химикали под налягане).”
В края на Бележка 2 да се добави следното ново изречение:
„За химикали под налягане (с номера UN 3500 до 3505), вж. 2.2.2.1.7".

2.2.2.1.2 Да се впише нов подраздел в края със следното съдържание:
„8. Химикали под налягане: течности, пасто- или прахообразни, херметизирани
чрез пропеланти, които съответстват на определението за сгъстен или втечнен
газ и негови смеси."

Раздел 2.2.2

БЕЛЕЖКА
1: Газовете, които съответстват на определението за токсични или окисляващи
газове според 2.2.2.1.5 или газовете, идентифицирани като „Считани за
пирофорни” с бележка c) от Таблица 2 от указания за опаковане Р 200 в 4.1.4.1,
не се използват като пропеланти за химикали под налягане.
2: Химикалите под налягане със съдържание, което отговаря на критериите за
опаковъчна група І за токсичност или корозивност, или със съдържание, което
отговаря както на критериите за опаковъчна група ІІ или ІІІ за токсичност, така и
на опаковъчна група ІІ или ІІІ за корозивност, не се приемат за превоз с тези UN
номера.
3: Химикалите под налягане с компоненти, които отговарят на качествата на
Клас 1; течни експлозиви с понижена чувствителност от Клас 3;
самоактивиращи се вещества и твърди вещества с понижена чувствителност от
Клас 4.1; Клас 4.2; Клас 4.3; Клас 5.1; Клас 5.2; Клас 6.2; или Клас 7 не се
приемат за превоз с тези UN номерa.
4: Химикалите под налягане в аерозолна опаковка се превозват под номер UN
1950.

Класификацията зависи от характеристиките на свързаните с тях опасности за
компонентите в различните им състояния:
Пропелантите;
Течността; или
Твърдото вещество.

2.2.2.1 Да се добави нова точка 2.2.2.1.7 със следното съдържание:
„2.2.2.1.7 Химикали под налягане
Химикалите под налягане (с номера UN 3500 до 3505) се причисляват към една
от тези групи в зависимост от техните опасни качества, както следва:
А – асфиксианти;
F – леснозапалими;
T – токсични;
C – корозивни;
FC – леснозапалими, корозивни;
TF – токсични, леснозапалими.

2.2.2.1.6 В първата Бележка да се замени „или на пирофорни газове съгласно с
Инструкция за опаковка Р 200” с:
„и газове, идентифицирани като „Считани за пирофорни” с бележка c) към
Таблица 2 от указания за опаковане Р 200”.

Под "Запалими газове” да се замени „ISO 10156:1996" с:
„ISO 10156:2010".
Под „Окисляващи газове” да се замени „ISO 10156:1996 или ISO 10156-2:2005"
с:
„ISO 10156:2010".

ДЪРЖАВЕН

БЕЛЕЖКА:
1: Ако по време на изпитванията във връзка с критерии (а), (b), (c) и (d) се
забелязва никакво или много малко количество дим, то изпитването, описано в
(e), може да бъде отменено.
2: Компетентните органи, посочени в 2.2.1.1.8.1, могат да изискат изпитвания в
опаковано състояние ако е било установено, че в това си състояние изделието
може да води до по-големи рискове.

(c) да няма детонация със звук по-висок от 135 dB(C) в най-високия й момент от
разстояние един метър;
(d) да няма огън или пламък в състояние да подпали материал като лист хартия
с мерки 80 ± 10 g/m2, който да влезе в контакт с изделието; и
(e) да не се отделят дим, изпарения или прах в такива количества, че
видимостта в камера от един кубичен метър, оборудвана с отдушници с
подходящи размери, да бъде намалена с повече от 50%, измерено с
калибриран светломер (луксомер) или радиометър, поставен на един метър
разстояние от постоянен светлинен източник, намиращ се по средата на
противоположните стени. Общите насоки за изпитването на оптичната плътност
в ISO 5659-1 и общите насоки за фотометричните системи, описани в Раздел
7.5 в ISO 5659-2, могат да бъдат използвани, както и други подобни методи за
измерването на оптична плътност, предназначени за изпълнението на същата
цел. Подходящ капак, който да обхваща задната повърхност и страните на
светломера, се използва, за да се намали ефекта от разпокъсаната или
процеждаща се светлина, която не се излъчва директно от източника.

БЕЛЕЖКА: Ако целостта на изделието може да бъде нарушена в случай на
пламък отвън, то тези критерии трябва да бъдат проверени посредством
пожарно изпитание, както е описано в ISO 12097-3.

изделия, всяко от което активирано чрез собствено средство за стартиране или
запалване или външно средство за функциониране в определения режим,
отговарят на следните изпитвателни критерии:
(а) никоя външна повърхност няма температура от повече от 65°С. Допустими
са моментни повишения в температурата до 200°С;
(b) никое разкъсване и раздробяване на външната обшивка или движение на
изделието или неговите отделни части не е повече от един метър в която и да
било посока;
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2.2.3.1.2 Да се замени „F – Запалими течности без допълнителен риск” с:
„F – Запалими течности без допълнителни рискове и изделия, които съдържат
такива вещества:”.
След класификационен код F2, да се добави следния нов класификационен
код:
„F3 – Изделия, съдържащи запалими течности;”.

2.2.3.1.1 В началото на Бележка 1 да се премахне:
„, нетоксични и некорозивни,”.
В Бележка 2, след "мазут (лек)”, да се впише:
„включително синтетично произведени продукти”.

2.2.52.4 В таблицата да се изменят описаните по-долу рубрики както следва:
„
Органичен пероксид
Колона
Поправка
ДИИЗОПРОПИЛ
(трети
Концентрация
Да се замени
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ
ред)
„≤28” с: „≤32”
Разтворител тип Да се замени
А
„≥72” с: „≥68”
ДИ-(3,5,5(първи
Концентрация
Да се замени
ТРИМЕТИЛХЕКСАНОИЛ)
ред)
„>38 – 82” с:
ПЕРОКСИД
„>52 – 82”
„
Да се впише следната нова рубрика:
„
Органичен пероксид
(2)
(3) (4) (5) (6) (7)
(8)
(9)
≤100
ОР7 3106
([3R(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]
– ДЕКАХИДРО-10-МЕТОКСИ-3,6,9ТРИМЕТИЛ-3,12-ЕПОКСИ-12НПИРАНО[4,3-j]-1,2БЕНЗОДИОКСЕПИН)
„
След първия ред за "ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОИЛ) ПЕРОКСИД" да се
впише следния нов ред:

2.2.52 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към текста
на английски език.]

Раздел 2.2.52

2.2.51.3 Да се замести „Вещества, поддържащи горенето (окисляващи)” с:
„Вещества, поддържащи горенето (окисляващи) и изделия, съдържащи такива
вещества.”

Раздел 2.2.51

2.2.3.3 Да се измени „запалими течности” на:
„Запалими течности и изделия, съдържащи такива течности."
За класификационен код F1 да се премахне:
„UN 3269– КОМПЛЕКТ ОТ ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА".
В списъка на сборните рубрики за „Леснозапалими течности без второстепенен
риск F”,да се впише нова рубрика със следното съдържание:
„
КОМПЛЕКТ ОТ ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА
Изделия 3269
F3
3473
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ
3473
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В
ОБОРУДВАНЕТО
3473
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ОПАКОВАНИ С
ОБОРУДВАНЕТО
„

ДЪРЖАВЕН

Раздел 2.2.3

2.2.2.3 Да се добави следната нова таблица на края:
„
Химикали под налягане
Класификационен UN номер
Име на веществото или изделието
код
3500
ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, Н.У.К.
8А
3501
ХИМИКАЛ
ПОД
НАЛЯГАНЕ,
8F
ЛЕСНОЗАПАЛИМ, Н.У.К.
3502
ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, ТОКСИЧЕН,
8Т
Н.У.К.
3503
ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, КОРОЗИВЕН,
8С
Н.У.К.
3504
ХИМИКАЛ
ПОД
НАЛЯГАНЕ,
8 ТF
ЛЕСНОЗАПАЛИМ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К.
3505
ХИМИКАЛ
ПОД
НАЛЯГАНЕ,
8 FС
ЛЕСНОЗАПАЛИМ, КОРОЗИВЕН, Н.У.К.

(b) Причисляването към група F се прилага ако някой от компонентите, който
може да бъде с чисто съдържание или смес, трябва да бъде класифициран
като леснозапалим. Леснозапалимите компоненти са леснозапалими течности и
смеси от течности, леснозапалими твърди вещества и смеси от твърди
вещества или леснозапалими газове и смеси от газове, които отговарят на
следните критерии:
(i) Леснозапалими течности са тези течности, които имат точка на
възпламеняване от не повече от 93°С;
(ii) Леснозапалими твърди вещества са тези твърди вещества, които отговарят
на критериите от 2.2.41.1;
(iii) Леснозапалимите газове са тези газове, които отговарят на критериите от
2.2.2.1.5;
(c) Причисляването към група T се прилага, когато съдържанието, освен
пропеланта, е класифицирано като опасен товар от Клас 6.1, опаковъчна група І
или ІІ;
(d) Причисляването към група С се прилага, когато съдържанието, освен
пропеланта, е класифицирано като опасен товар от Клас 8, опаковъчна група І
или ІІ;
(e) Ако са изпълнени критериите за две групи измежду групите F, Т и С, се
прилага причисляване към група FС или ТF според случая.”
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2.2.62.1.12.1 В края, преди бележката под линия да се впише:
„и в съответствие с разпоредбите, които са приложими към превоза на
животни.”

ВЕСТНИК

Под класификационен код ТС1 за UN 3389 и UN 3390 да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50".

Под класификационен код ТО1 за UN 3387 и UN 3388 да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50".

Под класификационен код ТW1 за UN 3385 и UN 3386 да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50".

Под класификационен код ТF1 за UN 3383 и UN 3384 да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50".

медицинските устройства или оборудване, които потенциално могат да бъдат
замърсени с или съдържат инфекциозни вещества, които се превозват за
дезинфекция, почистване, стерилизация, поправка или оценка на
оборудването, не подлежат на разпоредбите на RID освен тези в настоящия
параграф, ако са опаковани в опаковки, които са били проектирани и
изработени по такъв начин, че при нормални условия на превоз да не могат да
бъдат счупени, пробити или съдържанието им да изтече. Опаковките се
проектират така, че да отговарят на изискванията за изработка, посочени в
6.1.4 или 6.6.5.
Тези опаковки трябва да отговарят на общите изисквания за опаковките от
4.1.1.1 и 4.1.1.2 и да са в състояние да задържат медицинските устройства и
оборудване дори ако бъдат изпуснати от височина от 1.2 метра.
Опаковките се маркират с надпис "УПОТРЕБЯВАНО МЕДИЦИНСКО
УСТРОЙСТВО" или "УПОТРЕБЯВАНО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ". Когато
се използват външни опаковки, те трябва да бъдат маркирани по същия начин,
освен ако надписа не остава видим."

2.2.62.1.5 Да се добави нов параграф 2.2.62.1.5.7 със следното съдържание:
„2.2.62.1.5.7 Освен за:
(а) медицински отпадъци (UN 3291);
(b) медицински устройства или оборудване, които са замърсени с или съдържат
инфекциозни вещества в Категория А (UN 2814 или 2900); и
(c) медицински устройства или оборудване, които са замърсени с или съдържат
други опасни товари, които отговарят на определението за друг клас,

2.2.62.1.5.3 Да се добави следната нова Бележка в края:
„БЕЛЕЖКА: Медицинското оборудване, от което са били отцедени всички
свободни течности, се счита за изпълняващо изискванията на този параграф и
не подлежи на разпоредбите на RID.”

Раздел 2.2.62

Под класификационен код ТFW за UN 3490 и UN 3491 да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50".

Под класификационен код ТFС да се премахнат целите рубрики за UN 3492 и
UN 3493.

Под класификационен код ТFС за UN 3488 и UN 3489 да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50".

Под класификационен код ТС3 за UN 3389 и UN 3390 да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50".

ДЪРЖАВЕН

Под класификационен код Т4 за UN 3381 и UN 3382 да се замени „с токсичност
при вдишване” с:
„с LC50".

Под класификационен код Т3 за UN 3282 и UN 3467 да се изменят имената на
веществата на следното:
„3282 ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, Н.У.К.
3467 ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, Н.У.К.

Под класификационен код Т2 за UN 3439 и UN 3464 да се изменят имената на
веществата на следното:
„3439 НИТРИЛ, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН, Н.У.К.
3464 ОРГАНИЧНО-ФОСФОРНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТОКСИЧНО, Н.У.К."

Под класификационен код Т1 за UN 3381 и UN 3382 да се замени „с токсичност
при вдишване” с:
„с LC50".

2.2.61.3 Под класификационен код Т1 за UN 3276 и UN 3278 да се изменят
имената на веществата на следното:
„3276 НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К.
3278 ОРГАНОФОСФОРНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, Н.У.К.”

„
В
края
на
Таблицата
след
„3,6,9-ТРИЕТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7
ТРИПЕРОКСОНАН” да се добави следния нов ред:
„
Органичен пероксид
(2)
(3)
(4) (5) (6)
(7)
(8)
(9)
„
≥17
≥18
≥65
ОР8 3110
„

„
ОРГАНИЧЕН
ПЕРОКСИД
„
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(а) Всяка клетка или батерия е от типа, за който е доказано, че отговаря на
изискванията за всяко изпитване от Наръчника за изпитванията и критериите,
част ІІІ, подраздел 38.3;
БЕЛЕЖКА: Батериите са от типа, за който е доказано, че отговаря на
изпитвателните изисквания от Наръчника за изпитванията и критериите част ІІІ,
подраздел 38.3 независимо от това дали клетките, от които те се състоят, са от
изпитан тип.
(b) Всяка клетка или батерия включва в конструкцията си вентилиращо
устройство за безопасност или е проектирана така, че да бъде отстранена
опасността от силно разкъсване при нормални условия на превоз;
(c) Всяка клетка или батерия е оборудвана с ефективно средство за
предотвратяване на външни къси съединения;
(d) Всяка батерия, която съдържа клетки или поредици от клетки, които са
свързани паралелно, е оборудвана с ефективно средство, необходимо за
предотвратяването на опасни токови вълни в обратна посока (напр. диоди,
бушони и пр.);
(e) Клетките и батериите се произвеждат при наличието на програма за контрол
на качеството, която включва:
(i) Описание на организационната структура и отговорностите на персонала във
връзка с проектирането и качеството на продуктите;
(ii) Съответните инспекции и изпитвания, контрол на качеството, осигуряване на
качеството и указанията за протичането на процедурите, които ще бъдат
използвани;
(iii) Текущ контрол, който включва съответните дейности, които се използват за
предотвратяване и установяване на вътрешни аварии поради къси съединения
по време на производството на клетките;
(iv) Документация относно качеството, като например доклади от инспекциите,
данни от изпитванията и от калибрирането и удостоверения. Данните от
изпитванията се съхраняват и са достъпни за компетентните органи при
поискване;
(v) Прегледи от ръководството, които да осигуряват ефективната работа на
програмата за контрол на качеството;
(vi) Процедури за контрол на документите и техните ревизии;
(vii) Средство за контрол на клетките или батериите, които не съответстват на
типа, изпитан както е упоменато в (а) по-горе;

2.2.9.1.7 На клетките и батериите, клетките и батериите, които се съдържат в
оборудването или клетките и батериите, които са опаковани с оборудването и
съдържат литий в каквато и да било форма, се дават номера UN 3090, 3091,
3480 или 3481 според случая. Те могат да бъдат превозвани с тези номера, ако
изпълняват следните разпоредби:

2.2.9.1.7 Да се измени на следното:
„Литиеви батерии

Под „Токсични СТ”, да се добави следната нова кутия:
„
Изделия СТ3 3506 ЖИВАК, СЪДЪРЖАЩ СЕ В ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ
„
Раздел 2.2.9

ДЪРЖАВЕН

Да се замени „Корозивни вещества с второстепенни рискове” с:
„Корозивни вещества с второстепенни рискове и изделия, съдържащи такива
вещества”.

„Таблица 2.2.8.1.6: Таблица, обобщаваща критериите от 2.2.8.1.6
Опаковъчна Време
на Период на Ефект
група
излагане
наблюдение
І
≤3 минути
≤60 минути
ІІ
>3 минути ≤1 ≤14 дни
Пълно
разрушение
на
час
дебелината на незасегната кожа
ІІІ
>1 час ≤4 ≤14 дни
Пълно
разрушение
на
часа
дебелината на незасегната кожа
ІІІ
Степента на корозия върху
повърхности от стомана или
алуминий, която надвишава 6.25
mm годишно при изпитвателна
температура от 55°С, изпитано
върху двата материала
"
2.2.8.3 Да се изменят заглавията на таблиците, както следва:
Да се замени „Корозивни вещества без второстепенни рискове” с:
„Корозивни вещества без второстепенни рискове и изделия, съдържащи такива
вещества”.
Под класификационен код „С11” да се впишат следните нови рубрики в
цифрена последователност:
„1774 ПАТРОНИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛ, корозивна течност
2028 БОМБИ, ДИМНИ, НЕЕКСПЛОЗИВНИ с корозивна течност, без стартиращо
устройство
3477 ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, съдържащи корозивни вещества, или
3477 ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕТО,
съдържащи корозивни вещества, или
3477 ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ОПАКОВАНИ С ОБОРУДВАНЕТО,
съдържащи корозивни вещества”.

2.2.8.1.6 Да се прибави следната таблица на края:

След „СТ2, Твърд;”, да се впише:
„СТ3, Изделия;”.

Да се замени „СТ, Токсични корозионни вещества,:” с:
„Корозионни вещества, токсични и изделия, съдържащи такива вещества".

2.2.8.1.2 Да се замени „С1-С10, Корозионни вещества без вторичен риск:” с:
„С1-С11
Корозионни вещества без вторичен риск и изделия, съдържащи
такива вещества:”, и да се прехвърли рубриката на С11 под това заглавие.

Раздел 2.2.8

2.2.7.4.1.4 [Изменението във версията на немски език не е приложимо към
текста на английски език.]

Раздел 2.2.7

БРОЙ 87
С Т Р. 6 9

(6)
(13)
(6)
(13)
(6)

1006
1008
1011
1017
1046

Изменение
Да се впише:
„364”.
Да се замени „0” с:
„5 кг.”
След
„ПАТРОНИ
ЗА
МАЛОКАЛИБРЕНИ
ХАЛОСТНИ”, да се добави:
„или ПАТРОНИ ЗА УРЕДИ, ХАЛОСТНИ.”
Да се впише:
„364”.
Да се замени „0” с:
„5 кг.”
Да се впише:
„364”.
Да се замени „0” с:
„5 кг.”
Да се замени „500” с:
„358”
Да се добави:
„653”.
Да се добави:
„ТТ 10”.
Да се добави:
„657
660”.
Да се добави:
„ТТ 10”.
Да се добави:
„653”.

24

ОРЪЖИЯ,

на

ВЕСТНИК

23

В Бележката, да се замени „3171 АПАРАТ, ЗАДВИЖВАН ОТ АКУМУЛАТОРИ
(електролитни акумулатори)” с:
„3171 АПАРАТ, ЗАДВИЖВАН ОТ АКУМУЛАТОРИ (вж. също БЕЛЕЖКАТА на
края на 2.2.9.1.7.)”.

В Бележката след „UN 1845 – ТВЪРД КАРБОНДИОКСИД (СУХ ЛЕД) да се впише
препратка към бележка под линия 23. Текста на бележката под линия трябва да
е следния:
„23 За UN 1845 – ТВЪРД КАРБОНДИОКСИД (СУХ ЛЕД използван за охлаждане, вж.
5.5.3.”

(6)

(7а)

(6)

(7а)

(6)

(2)

(7а)

Колона
(6)

0144

0055

0014

UN номер
0012

Таблица А

Глава 3.2

3.1.3.2 В първото изречение след „Разтвор или смес” да се добави:
„отговарящи на класификационните критерии на RID.”
3.1.3.3 След „Разтвор или смес”, да се добави: „отговарящи
класификационните критерии на RID.”

Глава 3.1

ЧАСТ 3

2.3.3.2 Бележка 23 се номерира наново на Бележка 24.

Глава 2.3

2.2.9.3 За класификационен код М11 да се добави следната нова рубрика в
края:
„3499 КОНДЕНЗАТОР, електрически двоен пласт (с капацитет за съхранение на
енергия, по-висок от 0.3 Wh)”.

ДЪРЖАВЕН

2.2.9.1.14 Да се добави следната нова рубрика в списъка преди Бележката:
„Електрически кондензатори с двоен пласт (с капацитет за съхранение на
енергия по-висок от 0.3 Wh)”.

БЕЛЕЖКА: Рубриката UN 3171– превозно средство, захранвано с батерии, или
UN 3171 – оборудване, захранвано с батерии, се отнася само до превозните
средства, захранвани с мокри батерии, натриеви батерии, литиево-метални
батерии или литиево-йонни батерии и оборудване, захранвано с мокри батерии
или литиево-йонни батерии, превозвани с инсталирани такива батерии.
За целите на този UN номер превозните средства представляват
самозадвижващи се машини, проектирани с цел да превозват едно или повече
лица или товари. Примери за такива превозни средства са електрическите
автомобили, мотоциклетите, скутерите, три- и четириколесните превозни
средства или мотоциклети, електрическите велосипеди, електрическите
инвалидни колички, градинските трактори, лодките и самолетите.
Примери за оборудване са сенокосачките, почистващите машини или
умалените модели на лодки или самолети. Оборудването, което се захранва с
литиево-метални батерии или литиево-йонни батерии, се записва в рубриките
UN 3091 – ЛИТИЕВО-МЕТАЛНИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В
ОБОРУДВАНЕТО, или UN 3091 – ЛИТИЕВО-МЕТАЛНИ БАТЕРИИ, ОПАКОВАНИ
С ОБОРУДВАНЕТО, или UN 3481 – ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕТО, или UN 3481 – ЛИТИЕВО-ЙОННИ
БАТЕРИИ, ОПАКОВАНИ С ОБОРУДВАНЕТО, според случая.
Хибридните електрически превозни средства, които се захранват както чрез
двигател с вътрешно горене, така и с мокри батерии, натриево-йонни батерии,
литиево-метални батерии или литиево-йонни батерии, превозвани, когато
батерията или батериите са вече инсталирани, се класифицират с номер UN
3166 - превозно средство, захранвано с леснозапалим газ, или UN 3166 превозно средство, захранвано с леснозапалима течност, според случая."

Литиевите батерии не подлежат на разпоредбите на RID, ако отговарят на
изискванията на специална разпоредба 188 от Глава 3.3.

БЕЛЕЖКА: Вътрешните програми за контрол на качеството са приемливи. Не
се изисква сертификация от трета страна, но процедурите, описани в точките от
(i) до (iх) по-горе, се записват надлежно и се проследяват. Копие от програмата
за контрол на качеството е достъпно за компетентните органи при поискване.

(viii) Програми за обучение и квалификационни процедури за съответния
персонал; и
(iх) Процедури, които гарантират, че няма щети върху крайния продукт.

С Т Р. 7 0
БРОЙ 87

(6)

(13)

(13)

(6)

(6)

(6)

(13)

(12)

1049

1050

1053

1057

1072

1075

1079

1081

(7b)

(1) (20)
(7b)

(1) (20)
(6)

(6)

(6)

(7b)

(1) (20)
(6)

(1) (20)
(1) (20)
(7b)

(7b)

1162

1169,
PG I
1196

1197,
PG I
1202
(всичките
три
рубрики)
1203

1223

1250

1266,
PG I
1268
(всичките
четири
рубрики)
1286,
PG I
1287,
PG I
1298

1305

(13)

(13)

1048

Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:

Да се премахне цялата рубрика.

Да се премахне цялата рубрика.

Да се добави:
„363”.
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(7b)
(7b)
(7b)
(7b)
(7b)
(7b)
(7b)
(7b)
(7b)
(7b)
(7b)
(2)

1728
1747
1753
1762
1763
1766
1767
1769
1771
1781
1784
1792

(7b)
(7b)
(7b)

1799
1800
1801

(16)

(12)

(9b)

(9а)

(8)

(7а)

(3b)

(7b)

(13)

(12)

1724

1402,
PG I

„Е0”.
Да се впише:
„S2.65AN(+)”.
Да се впише:
“TU4 TU22 TM2 TA5”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
В края да се добави:
„, ТВЪРД.”
Да се замени „С1” с:
„С2”.
Да се замени „1 l.” с:
„1 kg.”
Да се замени „Р001 IBC02" с:
„Р002 IBC08”.
Срещу „IBC08” да се впише:
„В4”.
Да се замени „МР15” с:
„МР10”.
Преди „L4BN” да се впише:
„SGAN”.
Да се впише:
„W11”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.

26

ДЪРЖАВЕН

След „234”, да се добави:
„363”.
Да се добави:
„363”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се премахне цялата рубрика.

Да се добави:
„363”.

Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се премахне цялата рубрика.

Да се добави:
„ТТ 10”.
Да се добави:
„660”.
Да се добави:
„ТТ 10”.
Да се добави:
„ТТ 10”.
Да се добави:
„658”.
Да се добави:
„655”.
Да се добави:
„660”.
Да се добави:
„ТТ 10”.
Да се впише:
„PxBN(M)”
Да се впише:
„TU38 TU40 TE22 TA4 TT9”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се премахне цялата рубрика.

БРОЙ 87
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

(7b)

(7b)

(4) (20)

(6)

1816

1818

1845

1863
(всичките
четири
рубрики)
1950

(6)

(6)

(6)

(6)

(9а)

(3b)

1965

1969

1971

1978

2208

2381

(7b)

(20)

(18)

(13)

(12)

(11)

(10)

(8)

27

(7b)
(7а)
(3b)

2437
2590
2809

(7b)

2987

(10)

3148, PG I

(6)

(4) (20)

3171
3175

(6)

(8)

(11)

(11)

3156

3150

3148, PG IІІ

3148, PG IІ

(11)

3129, PG IIІ

(11)

(11)

(6)

(6)

3129, PG II

3091

3090

(6)

(7b)

2986

3064

(7b)

2985

(20)

(18)

(6)

(5)

(7b)

2435

28

Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „0” с:
„5 kg”.
Да се замени „С9” с:
„СТ1”.
Да се добави:
„+6.1”.
Да се замени „599” с:
„365”.
Да се впише:
„CW13 CW28”.
Да се замени „80” с:
„86”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се впише:
„359”.
Да се замени „656” с:
„661”.
Да се впише:
„360”.
Да се замени „656” с:
„661”.
Да се добави:
„ТР7”.
Да се замени „ТР1” с:
„ТР2 ТР7”.
Да се замени „Т9” с:
„Т13”.
Да се добави:
„ТР38”.
Да се добави:
„ТР7”.
Да се замени „ТР1” с:
„ТР2 ТР7”.
Да се замени „Р206” с:
„Р208”.
Да се добави:
„655”.
Да се измени на следното съдържание:
„НЕ Е ПРЕДМЕТ НА RID, вж. също специална разпоредба 240
от Глава 3.3”.
Да се добави:
„601”.

ВЕСТНИК

2434

(6)

1956

Да се замени „Р003” с:
„Р207” (дванадесет пъти).
Да се премахне:
„РР17” (дванадесет пъти).
Да се добави:
„660”.
Да се добави:
„655”.
Да се добави:
„660”.
Да се добави:
„660”.
Да се добави:
„660”.
Да се добави:
„660”.
Срещу „LP02” да се впише:
„L3”.
Да се замени „F1” с:
„FТ1”.
Да се добави:
„+6.1”.
Да се премахне:
„R001”.
Да се замени „Т4” с:
„Т7”.
Да се замени „ТР1” с:
„ТР2 ТР39”.
Да се замени „LGBF” с:
„L4BН”.
Да се впише:
„TU15”.
Да се впише:
„CW13 CW28”.
Да се замени „33” с:
„336”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.

Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се измени на следното:
„НЕ Е ПРЕДМЕТ НА RID - когато се използва като охладител,
вж. 5.5.3.”
Да се впише:
„363”.

ДЪРЖАВЕН

(5)

(6)

1954

(9а)

(8)

(7b)

1804

С Т Р. 7 2
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(6)

(3b)

(2)

(2)

(2)

(7b)

(7b)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3b)

(6)

(6)

(6)

3243

3269

3276

3278

3282

3361

3362

3381

3382

3383

3384

3385

3386

3387

3388

3389

3390

3439

3464

3467

3473

3475

3480

3481

Да се добави:
„601”.
Да се замени „F1” с:
„F3” (три пъти).
Да се измени на следното съдържание:
„НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К.”
Да се измени на следното съдържание:
„ОРГАНИЧНО-ФОСФОРНО
СЪЕДИНЕНИЕ,
ТОКСИЧНО, Н.У.К.”
Да се измени на следното съдържание:
„ОРГАНИЧНО-МЕТАЛНО
СЪЕДИНЕНИЕ,
ТОКСИЧНО, Н.У.К.”
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „Е2” с:
„Е0”.
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се измени на следното:
„НИТРИЛИ, ТВЪРДИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К.".
Да се измени на следното:
„ОРГАНИЧНО-ФОСФОРНО
СЪЕДИНЕНИЕ,
ТОКСИЧНО, Н.У.К.".
Да се измени на следното:
„ОРГАНИЧНО-МЕТАЛНО
СЪЕДИНЕНИЕ,
ТОКСИЧНО, Н.У.К.".
Да се замени „F1” с:
„F3”.
Да се впише:
„363”.
Да се замени „656” с:
„661”.
Да се впише:

29

(2)
(1) (20)
(1) (20)

3491
3492
Да се премахне цялата рубрика.

30

(2)
(6)
ПОДГРЯТО ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К., с
274
560
пламна точка над 60°С, при или над неговата пламна точка
и под 100°С.
3256 ПОДГРЯТО ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К., с
274
пламна точка над 60°С, при или над неговата пламна точка
560
и при или над 100°С.
580
Посочените данни в колони (3а), (3b), (4), (5) и (7а) до (20) остават същите без
промяна и за двата класа.

(1)
3256

Да се замени реда за рубриката UN 3256 със следните два реда:

3493

(2)

(2)

3490

3489

(2)

3488

ДЪРЖАВЕН

ТВЪРДО,

ТВЪРДО,

ТЕЧНО,

ТЕЧНО,

(9а)

3486

„360”.
Да се замени „656” с:
„661”.
Срещу „LP02”, да се впише:
„L3”.
Да се замени „ с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се замени „с токсичност при вдишване” с:
„с LC50".
Да се премахне цялата рубрика.

БРОЙ 87
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 3

4.2

S2

III

4.2

300

0

E1

МОНОХЛОРИД,

8

C1

II

8

1l

E2

P002
IBC08
LP02
R001
P001
IBC02

КОНДЕНЗАТОР
електрически
с
двоен
пласт (с капацитет за
съхранение на енергия,
по-висок от 0.3 Wh)
ХИМИКАЛ
ПОД
НАЛЯГАНЕ, Н.У.К.

9

M11

9

361

0

E0

P003

2

8A

2.2

274
659

0

E0

P206

2

8F

2.1

274
659

0

E0

P206

ЙОДЕН
ТЕЧЕН

ХИМИКАЛ
ПОД
НАЛЯГАНЕ,
ЛЕСНОЗАПАЛИМ, Н.У.К.

Указания
опаковане

и

2

W1

TP33

SGAV

3

W1

TP2

L4BN

(12)

MP14

T3

TP33

MP14

T1

MP15

T7

B3

РР89

на
Идентифициране
опасностите - код

ХРАНА ОТ КРИЛ

SGA
N

(11)

Експресни пратки

P410
IBC06

(10)

и

E2

(17)

(9b)

(19)

(20)

CE
10

40

CE
11

40

2

CE
10

80

4

CE
2

90

CE
2

20

CE
2

23

MP9

T50

TP4
TP40

3

MP9

T50

TP4
TP40

2

Натоварване,
разтоварване
обработка

0

Насипни

300

Транспортна категория

4.2

Опаковки

II

Специални
разпоредби

S2

(16)

(9а)

на

4.2

(15)

Код
цистерната

ХРАНА ОТ КРИЛ

Специални
разпоредби за
превоз

(13)

Специални
разпоредби

(8)

RID цистерни

за

(7b)

Преносими
цистерни и
контейнери за
насипни
товари

Смесени
разпоредби
опаковането

(7а)

за

(6)

БРОЙ 87

за

приемливи

(5)

Етикети

(4)

Опаковъчна група

(3b)

(2)

Класификационен код

(3а)

Клас

Ограничени
количества

3
5
0
0
3
5
0
1

Опаковка

Специални разпоредби

(
1
)
3
4
9
7
3
4
9
7
3
4
9
8
3
4
9
9

Наименование и описание

UN номер

В таблица А добавете следните нови рубрики: „

ВЕСТНИК

Указания

ДЪРЖАВЕН

Специални
разпоредби
опаковането

С Т Р. 7 4

(18)

VW
4

CW9
CW10
CW12
CW36
CW9
CW10
CW12
CW36

31

3
5
0
2

ХИМИКАЛ
НАЛЯГАНЕ,
Н.У.К.

ПОД
ТОКСИЧЕН,

2

8T

2.2+6
.1

274
659

0

E0

P206

РР89

MP9

T50

TP4
TP40

1

3
5
0
3
3
5
0
4

ХИМИКАЛ
ПОД
НАЛЯГАНЕ, КОРОЗИВЕН,
Н.У.К.

2

8C

2.2+8

274
659

0

E0

P206

РР89

MP9

T50

TP4
TP40

1

ХИМИКАЛ
НАЛЯГАНЕ,
ЛЕСНОЗАПАЛИМ,
ТОКСИЧЕН, Н.У.К.

ПОД

2

8TF

2.1+6
.1

274
659

0

E0

P206

PP89

MP9

T50

TP4
TP40

1

3
5
0
5
3
5
0
6

ХИМИКАЛ
ПОД
НАЛЯГАНЕ,
ЛЕСНОЗАПАЛИМ,
КОРОЗИВЕН, Н.У.К.
ЖИВАК, СЪДЪРЖАЩ СЕ
В
ПРОИЗВЕДЕНИТЕ
ИЗДЕЛИЯ

2

8FC

2.1+8

274
659

0

Е0

Р206

РР89

МР9

Т50

ТР4
ТР40

1

8

CT3

8+6.1

366

5 kg.

Е0

Р003

РР90

МР15

„

III

3

CW9
CW10
CW12
CW28
CW36
CW9
CW10
CW12
CW36
CW9
CW10
CW12
CW28
CW36
CW9
CW10
CW12
CW36
CW13
CW28

CE
2

26

CE
2

28

CE
2

263

СЕ
2

238

СЕ
11

86

ТОКСИЧНИ,

НИТРИЛИ,
Н.У.К.

ТВЪРДИ, 3439

ТЕЧНИ, 3276

МЕТАЛНО 3467
ТОКСИЧНО,

ОРГАНИЧНО-ФОСФОРНО
3464
СЪЕДИНЕНИЕ,
ТОКСИЧНО,
ТВЪРДО, Н.У.К.

ОРГАНИЧНО
ФОСФОРНО 3278
СЪЕДИНЕНИЕ, ТОКСИЧНО, ТЕЧНО,
Н.У.К.

ОРГАНИЧНО
СЪЕДИНЕНИЕ,
ТВЪРДО, Н.У.К.

ОРГАНИЧНО
МЕТАЛНО 3282
СЪЕДИНЕНИЕ, ТОКСИЧНО, ТЕЧНО,
Н.У.К.

ТОКСИЧНИ,

НИТРИЛИ,
Н.У.К.

UN
номер
1792

38000
38000
281210
030700
2852++

3504

3502

3498
3497
3506

Изменение

38000

3505

34

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50"

3384

3382

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50"

3383

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50"

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50"

3488

3489

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50"

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване ” с:
„с LC50"

Да се премахне цялата рубрика.

Да се премахне цялата рубрика.

3389

3390

3493

3492

ВЕСТНИК

33

В края да се добави:
„, ТВЪРД”.
Да се замени името със следното:
„НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ,
Н.У.К.”
Да се замени името със следното:
„НИТРИЛИ, ТВЪРДИ, ТОКСИЧНИ,
Н.У.К.”
Да се замени името със следното:
„ОРГАНИЧНО
МЕТАЛНО
СЪЕДИНЕНИЕ,
ТЕЧНО,
ТОКСИЧНО, Н.У.К.”
Да се замени името със следното:
„ОРГАНИЧНО
МЕТАЛНО
СЪЕДИНЕНИЕ,
ТВЪРДО,
ТОКСИЧНО, Н.У.К.”
Да се замени името със следното:
„ОРГАНИЧНО
ФОСФОРНО
СЪЕДИНЕНИЕ,
ТЕЧНО,
ТОКСИЧНО, Н.У.К.”
Да се замени името със следното:
„ОРГАНИЧНО
ФОСФОРНО
СЪЕДИНЕНИЕ,
ТВЪРДО,
ТОКСИЧНО, Н.У.К.”

38000

3501

NHM код
8532++

3500
3503

Бележки

930621
930630
38000
38000

0014

UN номер
3499

ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ,
КОРОЗИВНА,
ЛЕСНОЗАПАЛИМА,
Н.У.К.,
с
токсичност при вдишване, по-ниска
3
или равна на 200 ml/m
и
концентрация на наситените пари,
по-висока или равна на 500 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ,
КОРОЗИВНА,
ЛЕСНОЗАПАЛИМА,
Н.У.К.,
с
токсичност при вдишване, по-ниска
3
или равна на 1000 ml/m
и
концентрация на наситените пари,
по-висока или равна на 10 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ, КОРОЗИВНА, Н.У.К., с
токсичност при вдишване, по-ниска
или равна на 1000 ml/m3 и
концентрация на наситените пари,
по-висока или равна на 10 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ, КОРОЗИВНА, Н.У.К., с
токсичност при вдишване, по-ниска
или равна на 200 ml/m3 и
концентрация на наситените пари,
по-висока или равна на 500 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ,
ЛЕСНОЗАПАЛИМА,
КОРОЗИВНА, Н.У.К., с токсичност
при вдишване, по-ниска или равна
на 200 ml/m3 и концентрация на
наситените пари, по-висока или
равна на 500 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ,
ЛЕСНОЗАПАЛИМА,
КОРОЗИВНА, Н.У.К., с токсичност
при вдишване, по-ниска или равна
на 1000 ml/m3 и концентрация на
наситените пари, по-висока или
равна на 10 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ,
ЛЕСНОЗАПАЛИМА,
Н.У.К., с токсичност при вдишване,
по-ниска или равна на 200 ml/m3 и
концентрация на наситените пари,
по-висока или равна на 500 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ,
ЛЕСНОЗАПАЛИМА,
Н.У.К., с токсичност при вдишване,
по-ниска или равна на 1000 ml/m3 и
концентрация на наситените пари,
по-висока или равна на 10 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ, Н.У.К., с токсичност при

ДЪРЖАВЕН

ЙОДЕН МОНОХЛОРИД

Наименование и описание

Да се изменят следните рубрики:

ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, Н.У.К.
ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, КОРОЗИВЕН,
Н.У.К.
ХИМИКАЛ
ПОД
НАЛЯГАНЕ,
ЛЕСНОЗАПАЛИМ, Н.У.К.
ХИМИКАЛ
ПОД
НАЛЯГАНЕ,
ЛЕСНОЗАПАЛИМ, КОРОЗИВЕН, Н.У.К.
ХИМИКАЛ
ПОД
НАЛЯГАНЕ,
ЛЕСНОЗАПАЛИМ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К.
ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, ТОКСИЧЕН,
Н.У.К.
ЙОДЕН МОНОХЛОРИД, ТЕЧЕН
ХРАНА ОТ КРИЛ
ЖИВАК,
СЪДЪРЖАЩ
СЕ
В
ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование и описание
КОНДЕНЗАТОР, електрически с двоен пласт
(с капацитет за съхранение на енергия, повисок от 0.3 Wh)
ПАТРОНИ ЗА УРЕДИ, ПРАЗНИ

Да се впишат следните нова рубрики:

Таблица Б

БРОЙ 87
С Т Р. 7 5

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50"

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50"

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50"

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50"

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50"

3388

3490

3491

3386

3385

35

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50"

3387

SP 188 В края на параграф (b) да се добави:
„, освен онези, произведени преди 1 януари 2009 г. ”

В наименованието да се замени „с
токсичност при вдишване” с:
„с LC50"

3381

„с LC50"

36

ВЕСТНИК

SP 338 Да се измени параграф (b) на следното:

SP 328 Да се добави следния нов параграф на края:
„В случай, че литиево-металните или литиево-йонните батерии се съдържат в
системата на горивните клетки, пратката се счита за изпратена съгласно тази рубрика
и подходящите рубрики за UN 3091 - ЛИТИЕВО-МЕТАЛНИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ
СЕ В ОБОРУДВАНЕТО или UN 3481 - ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ
В ОБОРУДВАНЕТО.”

SP 327 В третото изречение да се замени „Р003” с:
„Р207”.

SP 300 Да се замени „Рибното брашно или рибните отпадъци ” с:
„Рибното брашно, рибните отпадъци и храната от крил”.

SP 296 [Първото изменение във версията на френски език не е приложимо към текста
на английски език.]
В параграф (c), след "сгъстени”, да се впише:
„или втечнени”.
Да се добави следния нов параграф на края:
„Животоспасяващите уреди, опаковани в подсилени и устойчиви външни опаковки с
обща брутна маса от 40 кг., които не съдържат опасни товари освен сгъстени или
втечнени газове от Клас 2, група А или група О в съдове с капацитет, който не
надвишава 120 ml., инсталирани единствено с цел активиране на уреда и които не
подлежат на изискванията на RID."

SP 289 Да се замени “монтирани в транспортните средства или в готови за вграждане
елементи на транспортни средства" с:
„монтирани във вагони, превозни средства, съдове или летателни апарати или в
готови компоненти”.

SP 280 Да се замени „съда под налягане” със:
„съда под налягане”.

SP 272 В текста в скобите накрая да се добави:
„или UN 0150 според случая”.

SP 239 В първото изречение да се замени „натрий, сяра и/или полисулфиди” с:
„натрий, сяра или натриеви съединения (напр. натриеви полисулфиди и натриев
тетрахлороалуминат)”.

SP 230 Да се измени на следното:
„230 Литиевите клетки и батерии могат да бъдат превозвани съгласно тази рубрика,
ако отговарят на разпоредбите на 2.2.9.1.7."

SP 207 Преди „смеси за смилане” да се впише:
„пластмаса”.

В края на параграф (e) да се впише следното ново изречение:
„Това изискване не е приложимо към устройствата, които са умишлено активни по
време на превоза (излъчватели за радиочестотна идентификация RFID, часовници,
сензори и пр.) и които не биха могли да предизвикат опасни промени в нагряването.”

Да се измени параграф (c) на следното:
"(c) Всяка клетка или батерия съответства на разпоредбите на 2.2.9.1.7 (а) и (е);”.

ДЪРЖАВЕН

Глава 3.3

вдишване, по-ниска или равна на
1000 ml/m3 и концентрация на
наситените пари, по-висока или
равна на 10 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ, Н.У.К., с токсичност при
вдишване, по-ниска или равна на
200 ml/m3 и концентрация на
наситените пари, по-висока или
равна на 500 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ, ОКИСЛЯВАЩА, Н.У.К.,
с токсичност при вдишване, по-ниска
или равна на 200 ml/m3 и
концентрация на наситените пари,
по-висока или равна на 500 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ, ОКИСЛЯВАЩА, Н.У.К.,
с токсичност при вдишване, по-ниска
или равна на 1000 ml/m3 и
концентрация на наситените пари,
по-висока или равна на 10 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ, РЕАГИРАЩА С ВОДА,
ЛЕСНОЗАПАЛИМА,
Н.У.К.,
с
токсичност при вдишване, по-ниска
3
и
или равна на 200 ml/m
концентрация на наситените пари,
по-висока или равна на 500 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ,
ЛЕСНОЗАПАЛИМА,
Н.У.К., с токсичност при вдишване,
по-ниска или равна на 1000 ml/m3 и
концентрация на наситените пари,
по-висока или равна на 10 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ, РЕАГИРАЩА С ВОДА,
Н.У.К., с токсичност при вдишване,
по-ниска или равна на 1000 ml/m3 и
концентрация на наситените пари,
по-висока или равна на 10 LC50
ТЕЧНОСТ,
ТОКСИЧНА
ПРИ
ВДИШВАНЕ, РЕАГИРАЩА С ВОДА,
Н.У.К., с токсичност при вдишване,
по-ниска или равна на 200 ml/m3 и
концентрация на наситените пари,
по-висока или равна на 500 LC50
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Да се добавят следните нови специални разпоредби:
„123 (Запазена разпоредба)”.

SP 656 Да се измени на следното:
„656 (Изключена разпоредба)”.

SP 655 Да се номерира наново бележка под линия 3 като бележка под линия 4.
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SP 653 Да се измени встъпителното изречение на следното:
„Превоза на този газ в бутилки с продукт с капацитет за изпитвателно налягане от наймного 15.2 MPa/litre (152 bar/litre) не е предмет на другите разпоредби на RID, ако са
изпълнени следните условия:”.
Да се измени първото изречение от петия абзац на следното:
„Всяка пратка е ясно и трайно обозначена с : ”UN 1006” за сгъстен аргон, ”UN 1013" за
въглероден диоксид, ”UN 1046" за сгъстен хелий или ”UN 1066" за сгъстен азот."

SP 637 Да се номерира наново бележка под линия 2 на бележка под линия 3.

ВЕСТНИК
38

Кондензаторите, които съдържат електролит, отговарящ на класификационните
критерии на който и да е клас опасни товари с капацитет за съхранение на енергия, помалък от или равен на 10 Wh, не са предмет на останалите разпоредби на RID, ако
могат да устоят на изпитвателно пускане върху неподатлива повърхност от височина
1.2 метра, без опаковка, без загуба на съдържанието.

Кондензаторите, които съдържат електролит, който не отговаря на класификационните
критерии за никой клас опасни товари, включително когато са инсталирани в
оборудването, не са предмет на други разпоредби на RID.

361 Тази рубрика е приложима към електрическите кондензатори с двоен пласт с
капацитет за съхранение на енергия по-висок от 0.3 Wh. Кондензаторите, които имат
капацитет за съхранение на енергия от 0.3 Wh или по-малко, не са предмет на RID.
„Капацитет за съхранение на енергия” означава енергията, съхранявана от даден
кондензатор, изчислена при номинално напрежение и капацитет. Всички кондензатори,
за които тази рубрика е приложима включително кондензатори, които съдържат
електролит, който не отговаря на класификационните критерии на никой клас опасни
товари, изпълняват следните условия:
(а) Кондензаторите, които не са инсталирани в оборудването, се превозват в
незаредено състояние. Кондензаторите, които са инсталирани в оборудването, се
превозват или в незаредено състояние, или защитени срещу късо съединение;
(b) Всеки кондензатор се защитава срещу опасността от евентуално късо съединение
по време на превоза, както следва:
(i) Ако капацитетът за съхранение на енергия на даден кондензатор е по-малък от или
равен на 10 Wh, или когато капацитетът за съхранение на енергия на всеки
кондензатор в даден модул е по-малък от или равен на 10 Wh, кондензаторът или
модулът следва да бъдат защитени срещу къси съединения или оборудвани с метална
скоба, която да свързва терминалите; и
(ii) Ако капацитетът за съхранение на енергия на даден кондензатор или кондензатор
от даден модул е повече 10 Wh, този кондензатор или модул следва да бъде
оборудван с метална скоба, която да свързва терминалите;
(c) Кондензаторите, които съдържат опасни товари, се проектират така, че да устояват
на 95 диференциално налягане от kPa;
(d) Кондензаторите се проектират и изработват така, че да облекчават безопасно
налягането, което може да се породи при експлоатацията им през отдушник или слабо
място в обвивката на кондензатора. Всички течности, които се освобождават при
вентилация, се задържат в опаковките или от оборудването, в което е инсталиран
кондензатора; и
(е) Кондензаторите се обозначават с капацитета им за съхранение на енергия в Wh.

360 Превозните средства, които се захранват само от литиево-метални или литиевойонни батерии, се класифицират като UN 3171 - превозно средство, захранвано с
батерии.

359 Разтвор на нитроглицерин в алкохол с повече от 1%, но не повече от 5%
нитроглицерин се класифицира към Клас 1 и му се дава номер UN 0144, ако не всички
изисквания на указания за опаковане Р 300 от 4.1.4.1 са спазени.

„358 Разтвор на нитроглицерин в алкохол с повече от 1%, но не повече от 5%
нитроглицерин може да бъде класифициран към Клас 3 и да му бъде даден номер UN
3064, при условие че всички изисквания на указания за опаковане Р 300 от 4.1.4.1 са
спазени.

„240 Вж. последната Бележка в 2.2.9.1.7.”

ДЪРЖАВЕН

SP 636 (b) Да се измени встъпителното изречение на следното:
„До междинното учреждение за обработка използваните литиеви клетки и батерии с
брутна маса, всяка от които е от не повече от 500 гр. независимо от това дали се
съдържат в оборудването, събират и предават за превоз и изхвърляне заедно с или
без други не литиево-йонни клетки или батерии, не са предмет на другите разпоредби
на RID, ако отговарят на следните условия:”.

SP 599 Да се измени на следното:
„599 (Изключена разпоредба)”.

SP 593 Накрая да се добави:
„освен както е посочено в 5.5.3.”

SP 560 Да се измени на следното:
„560 Нагрято течно вещество, н.у.к. при или над 100°С (включително стопени метали и
стопена сол), както и вещество с пламна точка при температура под тази точка, е
вещество от Клас 9 (UN 3257).”

SP 500 Да се измени на следното:
„500 (Изключена разпоредба)”.

„367499 (Запазени разпоредби)”.

„358499 (Запазени разпореди)” се изменя на:

SP 356 Да се измени първото изречение на следното:
„Системите за съхранение с метален хидрид, които са монтирани във вагони, превозни
средства, съдове или летателни апарати, или в готови компоненти, или предназначени
да бъдат монтирани във вагони, превозни средства, съдове или летателни апарати, се
одобряват от компетентните органи на държавата, в която са били произведени1,
преди да бъдат приети за превоз.”
Текста на бележка под линия 1 остава непроменен.

„(b) Не съдържат повече от 200 ml. втечнен запалим газ, чието налягане на парите не
надвишава 1 000 kPa при 55°С; и”.

БРОЙ 87
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4
Разпоредба № 67 на ИКЕ (Единни предписания относно: І. Одобрение на специфично
оборудване за моторни превозни средства, които използват втечнен нефтен газ в системата си
за задвижване; ІІ. Одобрение на превозни средства, оборудвани със специфично оборудване
за използването на втечнен нефтен газ в системата си за задвижване във връзка с
инсталацията на това оборудване.)
5
Разпоредба № 110 на ИКЕ (Единни предписания относно: І. Специфични компоненти на
моторните превозни средства, които използват сгъстен природен газ (CNG) в системата си за
задвижване; ІІ. превозни средства във връзка с инсталацията на специфични компоненти от
одобрен тип за употребата на сгъстен природен газ (CNG) в системата си за задвижване).
6
Разпоредба № 115 на ИКЕ (Единни предписания относно одобрението на: І. Специфични
системи за обновяване за втечнен нефтен газ (LPG), които да се инсталират в моторните
превозни средства за употребата на LPG в тяхната системата за задвижване; ІІ. Специфични
системи за обновяване за сгъстен природен газ (CNG), които да се инсталират в моторните
превозни средства за употребата на CNG в тяхната система за задвижване).

(а) Системите за задържане на горивен газ изпълняват изискванията на Разпоредба №
67 на ИКЕ, Rev. 24, Разпоредба № 110 на ИКЕ, Rev. 15 или Разпоредба № 1156 на ИКЕ

ВЕСТНИК
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Например съответствие с подходящите разпоредби от Директива 2006/4/ЕО на Европейския Парламент
и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините и поправките от Директива 95/16/ЕО (Официален
вестник на Европейския съюз, № L 157 от 9 юни 2006 г., пп. 0024-0086).

3

(e) В случай че средството за задържане има капацитет по-висок от 1,500 литра, на
машините или оборудването се поставят табели от всички четири външни страни в
съответствие с 5.3.1.1.1, като изискването на 5.4.1 е приложимо и транспортните
документи включват следното допълнително изявление:
„ПРЕВОЗ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА 363”.

(d) В случай че средството за задържане има капацитет от повече от 60 литра, но не
повече от 450 литра, машините или оборудването се етикетират от едната им външна
страна в съответствие с 5.2.2, а в случай че капацитетът е по-висок от 450 литра, но не
повече от 1 500 литра, машините или оборудването се етикетират от всичките им
четири външни страни в съответствие с 5.2.2.; и

660 За превоза на системи за задържане на горивен газ, проектирани да бъдат
монтирани в моторни превозни средства, които съдържат такъв газ, не е необходимо
да се прилагат разпоредбите на подраздел 4.1.4.1, Глава 5.2, Глава 5.4 и Глава 6.2 от
RID, при условие че са изпълнени следните условия:

БЕЛЕЖКА: Вж. също 2.2.2.1.7.

659 Веществата, които спадат към РР 86 или ТР 7 се причисляват към Колона (9а) и
Колона (1) от Таблица А в Глава 3.2 и поради това имат нужда от въздух, за да бъдат
елиминирани от парното пространство, не се превозват с този UN номер, а се
превозват със съответните им UN номера, както са посочени в Таблица А от Глава 3.2.

658 UN 1057 – ЗАПАЛКИ, съответстващи на стандарт EN ISO 9994:2006 + A1:2008
„Запалки - спецификация за безопасност” и UN 1057 - ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЗАПАЛКИ,
могат да бъдат превозвани само в съответствие с разпоредбите на 3.4.1 (а) до (g),
3.4.2 (освен за общата брутна маса от 30 кг.), 3.4.3 (освен за общата брутна маса от 20
кг.), 3.4.11 и 3.4.12, първото изречение, при условие че са изпълнени следните
условия:
(а) Общата брутна маса на всяка пратка не е повече от 10 кг.;
(b) Във всеки вагон се превозват не повече от 100 кг. брутна маса от такива пратки; и
(c) Всяка външна опаковка е ясно и трайно обозначена с надпис „UN 1957 - ЗАПАЛКИ”
или "UN 1057 - ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЗАПАЛКИ” според случая.

„657 Тази рубрика се прилага само към технически чисти вещества; за смесици на
компоненти на втечнен нефтен газ (LPG) вж. UN 1965 или вж. UN 1075 в съчетание с
Бележка 2 в 2.2.2.3.

ДЪРЖАВЕН

(c) Машините или оборудването са ориентирани така, че да се предотврати
нежеланото протичане на опасните товари и са осигурени със средства, които са в
състояние да задържат машините или оборудването така, че да се предотврати
всякакво движение по време на превоза, което би променило ориентацията или
довело до щети;

(а) Средствата за задържане са в съответствие с изискванията за изработка на
компетентните органи на държавата на производство3;
(b) Всички вентили или отвори (напр. устройства за вентилация) в средствата за
задържане, които съдържат опасни товари, са затворени по време на превоза;

363 Тази рубрика се отнася и до течните горива освен онези, за които се прави
изключение според 1.1.3.3 над количествата, посочени в (7а) от Таблица А от Глава
3.2, в средства за задържане, които са интегрални за оборудването или машините
(напр. генератори, компресори, нагреватели и пр.) като част от оригиналния им
проектен тип. Те не са предмет на други разпоредби на RID, ако отговарят на
следното:

362 (Запазена разпоредба)

БЕЛЕЖКА: Кондензаторите, които според проекта си поддържат напрежение на
клемите (напр. асиметрични кондензатори), не принадлежат на тази рубрика.

365 За произведените инструменти и изделия, които съдържат живак, вж. UN 3506.

Кондензаторите, които са инсталирани в оборудването и съдържат електролит, който
отговаря на класификационните критерии на който и да е клас опасни товари, не са
предмет на други разпоредби на RID, при условие че оборудването е опаковано със
стабилна външна опаковка, изработена от подходящ материал и с достатъчна
здравина и подходящ дизайн що се отнася до предназначението й и по такъв начин, че
да се предотврати неумишленото задействане на кондензаторите по време на
превоза. Голямото едрогабаритно оборудване, което съдържа кондензатори, може да
бъде предадено за превоз неопаковано или на палети, ако на кондензаторите е
осигурена еквивалентна защита от оборудването, в което се съдържат.

366 Произведените инструменти и изделия, които съдържат не повече от 1 кг. живак,
не са предмет на RID.”

364 Това изделие може да бъде превозвано само според разпоредбите на Глава 3.4,
ако при предаването й за превоз пратката може да премине успешно изпитванията в
съответствие със Серия за изпитвания 6 (d) от Част І от Наръчника за изпитвания и
критерии, така както са определени от компетентните власти.

Кондензаторите, които съдържат електролит, който отговаря на класификационните
критерии на който и да е клас опасни товари, които не са инсталирани в оборудването
и имат капацитет за съхранение на енергия, който е повече от 10 Wh, са предмет на
RID.

С Т Р. 7 8
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3.4.2 Да се измени на следното:

3.4.1 (g) Преди „7.5.7" да се впише:
„7.5.2.4, „.

Глава 3.4

42

Повредените литиеви батерии по-конкретно са:
- Батерии, определени от производителя като дефектни поради причини,
свързани с тяхната безопасност;
- Батерии с повредени или значително деформирани обвивки;
- Протекли или пробити батерии или
- Батерии с дефекти, които не могат да бъдат ясно определени преди превоза им
до място, на което да бъде извършен анализ.”

БЕЛЕЖКА: Всички препоръки, дадени от Обединените нации относно техническите
изисквания за превоз на повредени литиеви батерии, се взимат под внимание при
издаването на одобрението.

Компетентните органи на държава членка, които дават одобрението в съответствие с
тази специална разпоредба, уведомяват секретариата на OTIF с цел разпространение
на тази информация чрез неговата интернет-страница.

Копие от одобрението на компетентните органи придружава всяка пратка или
транспортният документ включва препратка към одобрението на компетентните
органи.

Компетентните органи могат да определят по-ограничаваща транспортна категория,
която да бъде включена в одобрението на компетентните органи.

Могат да се използват само методи за опаковане, които са одобрени от компетентните
органи за тези товари.

661 Превоза на повредени литиеви батерии, ако те не са били събрани и предадени за
превоз и изхвърляне в съответствие със специална разпоредба 636, е позволен само
при спазване на допълнителните условия, определени от компетентните органи на
която и да е от държавите членки, които могат да признаят и одобрение, дадено от
компетентните органи на държава, която не е държава членка, при условие че това
одобрение е било дадено в съответствие с процедурите, приложими според RID или
Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).

БЕЛЕЖКА: Всички останали разпоредби на RID са приложими.

Пример 2: „UN 1965, ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ГАЗ, СМЕС, ВТЕЧНЕНА, Н.У.К., 2.1, 3
СИСТЕМИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ГОРИВЕН ГАЗ, ВСЯКА ОТ КОИТО ПО 15 КГ. НЕТНА
МАСА НА ГАЗА".

Пример 1: „UN 1971, ЕСТЕСТВЕН ГАЗ, СГЪСТЕН, 2.1, 1 СИСТЕМА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ
НА ГОРИВЕН ГАЗ ОТ ОБЩО 50 Л., 200 BAR.”

ВЕСТНИК

41

Разпоредба (ЕК) № 79/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г.
относно типовото одобрение на моторни превозни средства, захранвани с водород, и
измененията от Директива 2007/46/ЕК.
8
Регламент на Комисията (ЕС) № 406/2010 от 26 април 2010 г. за приложението на Регламент
(ЕК) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на
превозните средства, захранвани с водород.

7

задържане на горивен газ, последван от номиналното експлоатационно
налягане;
Имената и адресите на изпращача и получателя.

Подточките от (i) до (v) са съгласно един от следните примери:

(vi)

ДЪРЖАВЕН

Всяка пратка, която е превозвана в съответствие с тази специална разпоредба, се
придружава от транспортен документ, който съдържа поне следната информация:
(i)
UN номера на газа, който се съдържа в системата за задържане на горивен
газ, предхождан от буквите "UN";
(ii)
Официалното наименование за превоз на газа;
(iii)
Номера на модела етикет;
(iv)
Броя на системите за задържане на горивен газ;
(v)
В случай че става дума за втечнени газове - нетната маса на газа в кг. за
всяка система за задържане на горивен газ, а в случай че става дума за
сгъстени газове - номиналния капацитет в литри за всяка система за

(c) В случай че системата за задържане на горивен газ е снабдена с два или повече
вентила, вградени в редица, два от тях се затварят, така че да са газонепропускливи
при нормални условия на превоз. Ако вентилът е само един или ако само един от
вентилите работи правилно, всички отвори с изключение на отвора на устройството за
изпускане на налягането се затварят, така че да останат газонепропускливи при
нормални условия на превоз.
(d) Системите за задържане на горивен газ се превозват, така че да се предотврати
възможността от запушване на устройството за изпускане на налягането или
нанасянето на щети върху вентилите или някоя друга част, която е под налягане, от
системите за задържане на горивен газ и нежеланото изпускане на газ при нормални
условия на превоз Системата за задържане на горивен газ се обезопасява, така че да
е предотвратено евентуалното подхлъзване, търкаляне или вертикално движение.
(e) Системите за задържане на горивен газ отговарят на разпоредбите от 4.1.6.8. (а),
(b), (c), (d) или (е).
(f) Разпоредбите относно обозначаването и етикетирането от Глава 5.2 се изпълняват,
освен ако системите за задържане на горивен газ не са изпратени в приспособления за
обработване. Ако е така, обозначенията и етикетите за опасност се прикрепят към
приспособленията за обработване.
(g) Документация

2: Ако системите за задържане на горивен газ не са херметични или са препълнени,
или демонстрират признаци за външни щети, които могат да окажат влияние на
тяхната безопасност, те могат да се превозват само в съдове под налягане за
разсипани товари в съответствие с RID.

БЕЛЕЖКА:
1: Критериите могат да бъдат намерени в стандарт ISO 11623:2002 Преносими газови
бутилки - Периодична инспекция и изпитвания на комбинирани газови бутилки (или ISO
DIS 19078 Газови бутилки - Инспекция на инсталирането на бутилката и
преквалификация на бутилки с високо налягане за съхранение в превозното средство
на природен газ като гориво за автомобили).

или Разпоредба (ЕК) № 79/20097 в комбинация с Разпоредба (ЕС) № 406/20108 според
случая.
(b) Системите за задържане на горивен газ са херметични и не демонстрират признаци
за външни щети, които могат да окажат влияние на тяхната безопасност.
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4.1.1.20.3 Съдовете под налягане могат да бъдат поставени в съдове под налягане за
разсипани товари само, при условие че:
(а) съдът под налягане за разсипани товари е в съответствие с 6.2.3.11 и е налично
копие от удостоверението за одобрение;
(b) Частите от съда под налягане за разсипани товари, които са или за които има
вероятност да влязат в пряк контакт с опасните товари, няма да бъдат повлияни или

4.1.1.20.2 Съдовете под налягане се поставят в съдове под налягане за разсипани
товари с подходящ размер. Може да се постави повече от един съд под налягане в
същия съд под налягане за разсипани товари само, при условие че съдържащите се
вещества са известни и няма опасност да влязат в опасно взаимодействие едни с
други (вж. 4.1.1.6). Вземат се подходящи мерки, за да се предотврати движението на
съдовете под налягане в съда под налягане за разсипани товари, например чрез
преграждане, стабилно прикрепяне или уплътнители.

БЕЛЕЖКА: Съдът под налягане за разсипани товари може да бъде използван като
външна опаковка в съответствие с 5.1.2. Ако се използва като външна опаковка,
маркировките се правят в съответствие с 5.1.2.1 вместо 5.2.1.3.

4.1.1.20.1 В случай че съдовете под налягане за разсипани товари са повредени,
дефектни, протекли или не в съответствие, могат да се използват съдове под налягане
за разсипани товари според 6.2.3.11.

ВЕСТНИК

4.1.1.2 В Бележката да се замени „4.1.1.19” с:
„4.1.1.21”.

Глава 4.1

ЧАСТ 4

3.5.1 Да се впише нов подраздел с номер 3.5.1.4 и следното съдържание:
„3.5.1.4 Подлежащи на изключване количества опасни товари с кодове Е 1, Е 2, Е 4 и Е
5 с максимално нетно количество опасни товари за една вътрешна опаковка до 1 ml за
течности и газове и 1 g за твърди вещества и максимално нетно количество опасни
товари за една външна опаковка, което не надвишава 100 g за твърди вещества или
100 ml за течности и газове, подлежат само на:
(а) Разпоредбите на 3.5.2 с изключение на това, че не се изисква междинна опаковка,
ако вътрешните опаковки са сигурно опаковани във външна опаковка с омекотяващ
материал по такъв начин, че при нормални условия на превоз да няма опасност да
бъдат счупени или пробити, или съдържанието им да изтече; а за течностите
външните опаковки съдържат достатъчно попивателен материал, за да попият цялото
съдържание на вътрешните опаковки; и
(b) Разпоредбите на 3.5.3.”

4.1.1 Да се впише нов подраздел 4.1.1.20 със следното съдържание:
„4.1.1.20 Употреба на съдове под налягане за разсипани товари

4.1.1.19.1 (4.1.1.18.1 според настоящата номерация) Да се замени „4.1.1.18.2 и
4.1.1.18.3” с:
„4.1.1.19.2 и 4.1.1.19.3.”

4.1.1.18.3 да се преномерира на 4.1.1.19.3.

4.1.1.18.2 да се преномерира на 4.1.1.19.2.

4.1.1.18.1 да се преномерира на 4.1.1.19.1.

4.1.1.18 да се преномерира на 4.1.1.19.

4.1.1.17 да се преномерира на 4.1.1.18.

„4.1.1.16 Ако за охладител се използва лед, това не оказва влияние върху целостта на
опаковката.”

4.1.1.16 се преномерира на 4.1.1.17.
Да се впише нова точка 4.1.1.16 със следното съдържание:

4.1.1.15 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към текста на
английски език.]

4.1.1.9 Да се замени "6.3.2" с:
„6.3.5".

4.1.1.3 Да се замени "6.3.2" с:
„6.3.5".

ДЪРЖАВЕН

Глава 3.5

Да се измени първото изречение от параграф (b) на следното:
„Едрите контейнери, превозващи опасни товари, опаковани в ограничени количества,
се маркират в съответствие с 3.4.15 от всичките им четири страни, освен ако едрият
контейнер не съдържа други опасни товари, за които се изисква поставяне на табела в
съответствие с 5.3.1. Във втория случай едрият контейнер може да бъде снабден само
с изискваните табели или както с табелите, посочени в 5.3.1, така и с маркировката,
посочена в 3.4.15.”

3.4.13 Да се измени параграф (а) на следното:
„(а) Вагоните, превозващи опасни товари, опаковани в ограничени количества, се
маркират в съответствие с 3.4.15 от двете страни, освен ако вагонът не съдържа други
опасни товари, за които се изисква поставянето на табела в съответствие с 5.3.1. Във
втория случай вагонът може да бъде снабден само с изискваните табели или както с
табелите, посочени в 5.3.1, така и с маркировката, посочена в 3.4.15.”

3.4.8 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към текста на
английски език.]

3.4.7 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към текста на
английски език.]

3.4.3 Да се измени началото на следното:
„Освен за изделия от подклас 1.4, група за съответствие S опаковки, които могат да
променят обема си като се смалят или раздуят…”.

„3.4.2 Опасните товари се опаковат само във вътрешни опаковки, поставени в
подходящи външни опаковки. Могат да се използват и междинни опаковки. В добавка
към това за изделията от подклас 1.4, група за съответствие S разпоредбите от раздел
4.1.5 следва да бъдат изцяло изпълнени. Употребата на вътрешни опаковки не е
необходима за превоза на изделия като аерозоли или „съдове, малки, съдържащи газ”.
Общата брутна маса на пратката не надхвърля 30 кг.”

С Т Р. 8 0
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В параграф (c) да се замени „4.1.1.19.4” с:
„4.1.1.21.4”.

В параграф (b) да се замени „таблица 4.1.1.19.6” с:
„Таблица 4.1.1.21.6”.

Във встъпителното изречение да се замени „Фигура 4.1.1.19.1” с:
„Фигура 4.1.1.21.6”.
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4.1.21.3 (настоящо 4.1.1.19.3 ) Във встъпителното изречение да се замени „таблица
4.1.1.19.6” с:
„Таблица 4.1.1.21.6”.

Да се замени „4.1.1.19.2” с:
„4.1.1.21.2”.

Да се замени „таблица 4.1.1.19.6” с:
„Таблица 4.1.1.21.6”.

4.1.1.21.1 (настоящ 4.1.1.19.1 ) Да се замени „от 4.1.1.19.3 до 4.1.1.19.5” с:
„от 4.1.1.21.3 до 4.1.1.21.5”.

4.1.1.19.6 се преномерира на 4.1.1.21.6.

Да се замени „Таблица 4.1.1.19.6” с:
„Таблица 4.1.1.21.6”.

В разяснителните бележки към колона 5 да се замени „4.1.1.19.5” с:
„4.1.1.21.5”.
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4.1.1.21.6 (настоящо 4.1.1.19.6 ) Във втората подточка да се замени „таблица
4.1.1.19.6” с:
„Таблица 4.1.1.21.6”.

Във Фигурата да се замени „(вж. 4.1.1.19.1)” с:
„(вж. 4.1.1.21.1)”.

Да се замени „Фигура 4.1.1.19.2” с:
„Фигура 4.1.1.21.2”.

В параграф (e) да се замени „(вж. 4.1.1.19.3 (d))” с:
„(вж. 4.1.1.21.3 (d))”.

В параграф (d) да се замени „4.1.1.19.1 и 4.1.1.19.2” с:
„4.1.1.21.1 и 4.1.1.21.2”.

В параграф (c) да се замени „4.1.1.19.1 и 4.1.1.19.2” с:
„4.1.1.21.1 и 4.1.1.21.2”.

В параграф (а) да се замени „4.1.1.19.2” с:
„4.1.1.21.2”.

В параграф (а) да се замени „4.1.1.19.3” с:
„4.1.1.21.3”.

4.1.1.21.5 (настоящо 4.1.1.19.5 ) Във встъпителното изречение да се замени „Фигура
4.1.1.19.2” с:
„Фигура 4.1.1.21.2”.

В параграф (b) да се замени „4.1.1.19.64 с:
„4.1.1.21.6”.

4.1.1.21.4 (настоящо 4.1.1.19.4 ) Във встъпителното изречение да се замени „4.1.1.19.3”
с:
„4.1.1.21.3”.

Във фигурата да се замени „(вж. 4.1.1.19.1)” с:
„(вж. 4.1.1.21.1)”.

Да се замени „Фигура 4.1.1.19.1” с:
„Фигура 4.1.1.21.1”.

В параграф (f) да се замени „от 4.1.1.19.1 до 4.1.1.19.2” с:
„4.1.1.21.1 и 4.1.1.21.2”.

В параграф (е) да се замени „4.1.1.19.5” с:
„4.1.1.21.5”.

ДЪРЖАВЕН

4.1.1.19.5 се преномерира на 4.1.1.21.5.

4.1.1.19.4 се преномерира на 4.1.1.21.4.

4.1.1.19.3 се преномерира на 4.1.1.21.3.

4.1.1.19.2 се преномерира на 4.1.1.21.2.

4.1.1.19.1 се преномерира на 4.1.1.21.1.

4.1.1.19 се преномерира на 4.1.1.21.

4.1.1.20.5 Съдовете под налягане за разсипани товари се почистват, измиват и
визуално проверяват както вътрешно, така и външно след всяка употреба. Те се
подлагат на периодични инспекции и изпитвания в съответствие с 6.2.3.5 поне веднъж
на всеки пет години.”

4.1.1.20.4 Официалното наименование за превоз, UN номера, предхождан от буквите
„UN”, както и етикета или етикетите, които се изискват за пратките в Глава 5.2,
приложими за опасните товари в съдържащите се съд или съдове под налягане, се
прилагат върху съда под налягане за разсипани товари за превоза му.

отслабени от тези опасни товари и от това няма да има никакъв опасен ефект (като
например реакция на катализиране или взаимодействие с опасните товари); и
(c) Съдържанието на съдържащите се съд или съдове под налягане е ограничено
откъм налягане и обем, така че ако бъдат изцяло освободени в съда под налягане за
разсипани товари, налягането в него при температура от 65°С да не надвишава
изпитвателното налягане на съда под налягане за разсипани товари (за газове вж.
указанията за опаковане Р 200 (3) в 4.1.4.1). Намаляването на капацитета от годна за
употреба вода на съда под налягане за разсипани товари например чрез съдържащо
се оборудване или уплътнители се взима под внимание.
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Р 004 Да се измени на следното:
„
Р 004
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 004
Тази инструкция се прилага към UN 3473, 3476, 3477, 3478 и 3479.
Следните опаковки са разрешени:
(1) За патрони за 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:
Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3А2, 3В2, 3Н2).
Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІ.
(2) За патрони за горивни клетки, окомплектовани с оборудване: здрави външни
опаковки, които съответстват на общите разпоредби на 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 и
4.1.3.
Когато патроните за горивни клетки са окомплектовани с оборудването, те трябва
да бъдат опаковани във вътрешни опаковки, или поставени във външни опаковки с
уплътнителни материали или разделител/и така, че патроните за горивни клетки
да бъдат защитени от повреждане, евентуално причинено от движението или
поставянето на съдържанието във външната опаковка.
Оборудването трябва да бъде обезопасено срещу евентуално движение в рамките
на външната опаковка.
За целите на тази опаковъчна инструкция, „оборудване” означава апаратура, за
която са необходими патроните за горивни клетки, заедно с които е опакована.
(3) За патроните за горивни клетки, които се съдържат в оборудването: здрави
външни опаковки, които съответстват на общите разпоредби от 4.1.1.1, 4.1.1.2,
3.1.1.6 и 4.1.3.
Едрогабаритното оборудване (вж. 4.1.3.8), което съдържа патрони за горивни
клетки, може да бъде превозвано, без да бъде опаковано. За патроните за горивни

В специална разпоредба за опаковане RR 6, специфична за RID и ADR, да се замени
„UN 1950 и” с:
„UN”.

Под „Специални разпоредби за опаковане”, да се впише следната нова специална
разпоредба за опаковане РР 90:
„РР 90 За UN 3506 се използват запечатани вътрешни подплати или чували от здрав,
устойчив на течове и пробиване материал, устойчив на живак, който би предотвратил
евентуалното изпускане на веществото от опаковката, независимо от положението или
ориентацията й”.

Да се измени специална разпоредба РР 87 на следното:
„РР 87 (Заличена разпоредба)”.

„
Бидони
стоманени (3А1, 3А2)
алуминиеви (3В1, 3В2)
пластмасови (3Н1, 3Н2)
„
За „Единични опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)(е)”, да се впише следния ред:
„
Не е разрешено
400 кг
400 кг
от друг метал (4N)(е)
„
Р 003 В специална разпоредба за опаковане РР 17, да се замени „UN 1950 и” с:
„UN”.

ДЪРЖАВЕН
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4.1.4.1
Р 001 За „Комбинирани опаковки”, под „Външни опаковки”, да се изменят рубриките за
„Варели” на следното (стойностите за Максимални чисти вместимост/маса остават
непроменени):
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
шперплатови (1D)
картонени (1G)
„
За „Комбинирани опаковки”, „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се
впише следния ред:
„
От друг метал (4N)
250 кг
400 кг
400 кг
„
За „Комбинирани опаковки”, под „Външни опаковки”, да се изменят рубриките за
„Бидони” на следното (стойностите за Максимални чисти вместимост/маса остават
непроменени):
„
Бидони
стоманени (3А1, 3А2)
алуминиеви (3В1, 3В2)
пластмасови (3Н1, 3Н2)
„
Р 002 а „Комбинирани опаковки”, под „Външни опаковки”, да се изменят рубриките за
„Варели” на следното (стойностите за Максимални чисти вместимост/маса остават
непроменени):
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
„
За „Комбинирани опаковки”, „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се
впише следния ред:
„
от друг метал (4N)
400 кг
400 кг
400 кг
„
За „Комбинирани опаковки”, под „Външни опаковки”, да се изменят рубриките за
„Бидони” на следното (стойностите за Максимални чисти вместимост/маса остават
непроменени):

4.1.3.6.1 (b) Да се замени „и връзки от бутилки” с:
„, връзки от бутилки и съдове под налягане за разсипани товари”.

В Таблицата за UN 1169, 1197, 1266, 1286 и 1287 в колона „Опаковъчна група” да се
замени „І/ІІ/ІІІ” с:
„ІІ/ІІІ”.

С Т Р. 8 2
БРОЙ 87
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Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
50

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

ВЕСТНИК

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели

За „Външни опаковки”, „Съдове”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

За „Междинни опаковки”, „Съдове”, да се впише нов ред със следното съдържание:
„от дърво”.

За „Вътрешни опаковки”, „Съдове”, да се впише нов ред със следното съдържание:
„от дърво”.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 113 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

За „Междинни опаковки”, „Съдове”, да се впише нов ред със следното съдържание:
„дървени”.

Р 112c В заглавията на колоните, се премахне „и разпределение”, където се среща.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплатови (1D)
от картонени (1G)
от пластмаса (1Н1, 1Н2)
„

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 112b В заглавията на колоните, се премахне „и разпределение”, където се среща.

ДЪРЖАВЕН

Р 112а В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Да се измени специална разпоредба за опаковане РР 43 на следното:
„РР43 За UN 0159 вътрешни опаковки не се изискват, когато като външна опаковка се
използват варели от метал (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1 или 1N2) или от пластмаса (1Н1
или 1Н2)."

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

За „Вътрешни опаковки”, след рубриките относно чувалите, да се впишат два нови
реда със следното съдържание:
„Съдове
От дърво.”

На края да се добави следния нов ред:
„
Стоманени съдове под налягане, при условие, че са спазени общите разпоредби от
4.1.3.6.
„
Р 111 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

„
Р 010 За „Комбинирани опаковки”, под „Външни опаковки”:
- Под „Варели”, за „стоманени”, преди „1А2”, да се впише:
„1А1,”;
- Под „Варели”, за „пластмасови”, преди „1Н2”, да се впише:
„1Н1,”;

клетки, които се съдържат в оборудването, цялата система трябва да бъде
обезопасена против къси съединения и неумишлено привеждане в действие.

БРОЙ 87
С Т Р. 8 3
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За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминий (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 131 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

ВЕСТНИК

За „Междинни опаковки”, да се впишат два нови реда със следното съдържание:
„Съдове

За „Вътрешни опаковки”, „Съдове”, да се впише нов ред със следното съдържание:
„дървени”.

Р 115 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

За „Вътрешни опаковки”, „Съдове”, да се впише нов ред със следното съдържание:
„от дърво”.
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
шперплатови (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
В специалните разпоредби за опаковане РР 52, да се замени „1А2 или 1В2” с:
„1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2”.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” и „Бидони” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
Бидони
стоманени (3А1, 3А2)
пластмасови (3Н1, 3Н2)
„
Р 130 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

Р 116 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

дървени”.
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Да се измени специална разпоредба за опаковане РР 60 на следното:
„РР 60 За UN 0144, варели от алуминий (1В1 и 1В2) и други метали (1N1 и 1N2) не
могат да се използват.”

ДЪРЖАВЕН

Р114b В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

„РР 43 За UN 0342 вътрешни опаковки не се изискват, ако като външни опаковки са
използвани метални варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1 или 1N2) или пластмасови
варели (1Н1 или 1Н2).

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Да се измени специална разпоредба за опаковане РР 43 на следното:

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „стомана (4А)”, да се впише нов ред със следното
съдържание:
„от друг метал (4N)”.

За „Междинни опаковки”, „Съдове”, да се впише нов ред със следното съдържание:
„Разделителни прегради:
дървени”.

За „Външни опаковки”, „Съдове”, да се впише нов ред със следното съдържание:
„дървени”.

от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 114а В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

С Т Р. 8 4
БРОЙ 87

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
53

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 135 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
54

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 138 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.
За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминий (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

За „Вътрешни опаковки”, „Кутии”, да се впише нов ред със следното съдържание:
„дървени”.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 137 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 136 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

ДЪРЖАВЕН

Р 134 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

Р 133 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

За „Вътрешни опаковки”, „Съдове”, да се впише нов ред със следното съдържание:
„дърво”.

Р 132b В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 132а В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

БРОЙ 87
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 5

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
55

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

Р 141 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
56

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

За „Вътрешни опаковки”, „Съдове”, да се впише нов ред със следното съдържание:
„дървени”.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 144 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

За „Вътрешни опаковки”, „Съдове”, да се впише нов ред със следното съдържание:
„дървени”.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 143 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

Р 142 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„

ДЪРЖАВЕН

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
шперплатови (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
В специална разпоредба за опаковане РР 75, да се замени „стоманени или
алуминиеви” с:
„от стомана, алуминий или друг метал”.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

За „Вътрешни опаковки”, след рубриката за чували, да се добавят два нови реда със
следното съдържание:
„Съдове
дървени”.

Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното:
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 140 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

За „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”, да се впише нов ред със
следното съдържание:
„от друг метал (4N)”.

от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 139 В заглавията на колоните, да се премахне „и разпределение”, където се среща.

С Т Р. 8 6
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Препратка

EN ISO 11372:2011

Заглавие на документа

Газови бутилки – Ацетиленови бутилки – Условия
за пълнене и инспекция на пълненето (ISO
11372:2010)
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В Таблица 2, за UN 1008, 1076, 1742, 1959, 2189 и 2418, в колона „Специални
разпоредби за опаковане”, да се впише:
„а”.

„съответстват на нивото на корозивно замърсяване, посочени в ISO 9162:1989”.

„
Във второто изречение на подточка (12) 2.5, да се замени „нивата на замърсяване на
корозията от EN 1440:2008, приложение Е.1, буква б” с:

Приложими
изисквания
10 (р)

В параграф (11), да се направят следните изменения:
- Да се премахнат редовете за стандарти „EN 12754:2001” и „EN 1801:1998”.
- Да се добави следния нов ред на края:
„

Да се добавят следните нови указания за опаковане:
„
Р 206
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 206
Тази инструкция се прилага към UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505.
Освен ако в RID не е посочено друго, са разрешени бутилките и варелите под
налягане, които съответстват на приложимите изисквания на Глава 6.2.
(1) Трябва да са изпълнени изискванията за опаковане от 4.1.6.
(2) Максималния изпитвателен период за периодичните инспекции е пет години.
(3) Бутилките и варелите под налягане се пълнят така, че при 50°С негазообразната
фаза да не надвишава 95% от вместимостта им, и не са изцяло напълнени при 60°С.
Когато са пълни, вътрешното им налягане при 65°С не бива да надвишава
изпитвателното напрежение на бутилките и варелите под налягане. Налягането на
парите и обемното увеличаване на всички вещества в бутилките и варелите под
налягане трябва да бъдат взети под внимание.
(4) Минималното изпитвателно налягане трябва да бъде в съответствие с опаковъчна
инструкция Р 200 за пропеланта, но не по-малко от 20 bar.

Р 206 Да се номерира наново като Р 208.

Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІІ.
„
Р 203 Под „Изисквания за затворени криогенни съдове” да се добави нов параграф (8)
със следното съдържание:
„(8) Периодична инспекция
Периодичната инспекция и изпитвателните честоти на вентилите за изпускане на
налягането в съответствие с 6.2.1.6.3 не бива да надвишава пет години.”

Вътрешни опаковки:
(а) За нетоксични газове, херметично запечатани вътрешни опаковки на стъкло или
метал с максимален капацитет от 5 литра на опаковка;
(b) За токсични газове, запечатани вътрешни опаковки на стъкло или метал с
максимален капацитет от 1 литър на опаковка

(2) Разрешени са и следните комбинирани опаковки – при условие, че са изпълнени
общите разпоредби от 4.1.1 и 4.1.3:
Външни опаковки:
Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

изграждането, изпитването и напълването, одобрени от компетентния орган;

Р 201 Да се измени на следното:
„
Р 201
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 201
Тази опаковъчна инструкция е приложима за UN 3167, 3168 и 3169.
Разрешени са следните опаковки:
(1) Бутилки и газови съдове, отговарящи на предписанията по отношение на

В Таблица 3, за UN 1052, в колона „Специални разпоредби за опаковане”, да се впише:
„а”.

ДЪРЖАВЕН

- Да се измени специална разпоредба за опаковане г на следното:
„г: От стоманените съдове под налягане могат да се използват само тези, които
носят знак „Н” в съответствие с 6.2.2.7.4 (р).”

В параграф (10) да се извършат следните изменения:
- В началото, да се премахне:
„Легенди за колоната „специални разпоредби за опаковане””.
- Да се измени първото заглавие, което гласи „Съвместимост на материалите (за
газове, вж. ISO 11114-1:1997 и ISO 11114-2:2000” на следното:
„Съвместимост на материалите”.
- Да се измени специална разпоредба за опаковане а на следното:
„а: Съдове под налягане от алуминиева сплав не са разрешени”.

В параграф (9), в края на последния параграф, да се замени „от компетентните органи
на държавата-членка на RID, която е одобрила техническия код за разработка и
изграждане” с:
„от компетентните органи или орган, назначен от тях, който е издал типовото
одобрение”.

Да се преномерира съществуващия параграф (7) на подточка (7) (а) и да се добави
нова подточка (b) със следното съдържание:
„(b) ВНГ, който се пълни в бутилки, трябва да бъде от високо качество; това условие се
счита за изпълнено, ако ВНГ, който се пълни, е в съответствие с ограниченията на
корозивността, посочени в ISO 9162:1989”.

В параграф (3) (d), в края на Забележката, да се замени „които са одобрили съдовете”
с:
„или орган, назначен от тези компетентни органи, които са издали типовото
одобрение”.

алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
Р 200 [Изменението в параграф (2) от версията на френски език не е приложимо към
текста на английски език.]

БРОЙ 87
С Т Р. 8 7

За UN 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505, независимо от 4.1.6.9 (b), използваните
бутилки за еднократна употреба могат да имат вместимост до 1,000 литра,
разделено на стойността на изпитвателното налягане, изчислено с мерна
единица bar при условие, че ограниченията за капацитета и налягането на
стандарта за изработка отговарят на ISO 11118:1999, който ограничава
максималния капацитет до 50 литра.

60

Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде снабдена със затварящи устройства с
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Вътрешни опаковки с максимална маса, както следва:
Стъкло – 10 кг.
Метал или пластмаса – 15 кг.

Външни опаковки:
Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

Максималната нетна маса на една външна опаковка не бива да надвишава 30
килограма.
„
Р 402 Да се измени параграф (2) на следното:
„
(2) Комбинирани опаковки:

Вътрешни опаковки:
Стъкло, метал или пластмаси, които имат затварящи устройства с резба, с
максимален капацитет от 1 литър.
Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде обградена с инертни уплътнителни и
абсорбиращи материали в количество, достатъчно да абсорбира цялото съдържание.

Външни опаковки:
Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

Р 401 Да се измени параграф (2) на следното:
„
(2) Комбинирани опаковки:

Да се измени началото на параграф (3) на следното:
„Варели от стомана, алуминий или метал (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1 или 1N2), бидони
(3A1, 3A2, 3B1 или 3B2) или кутии (4А, 4В или 4N)…”.

Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІ или ІІІ, в
зависимост от критериите за Клас 3, които са приложени към основния материал.
„
Р 400 Да се измени началото на параграф (2) на следното:
„Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4G), варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1D
или 1G) или бидони (3A1, 3A2, 3B1 или 3B2)…”.

Съставките могат да бъдат поставени в една и съща външна опаковка, при условие че
не реагират опасно помежду си в случай на изтичане.

Вътрешни опаковки:
Активаторът (органичен пероксид) трябва да е с максимално количество от 125 ml на
вътрешна опаковка, ако става дума за течност, и 500 g, ако става дума за твърдо
вещество.

Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

ДЪРЖАВЕН

Р 302 Да се измени на следното:
„
Р 302
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 302
Тази инструкция се прилага за UN 3269.
Следните комбинирани опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби
от раздели 4.1.1 и 4.1.3:
Външни опаковки:

Опаковките трябва да бъдат проектирани и изработени така, че да бъде
предотвратено движението на аерозолите и неумишленото им изпускане при
нормални условия на превоз.
Специална разпоредба за опаковане
РР 87 За UN 1950 – отпадъчни аерозоли, превозвани в съответствие със специална
разпоредба 327, опаковките трябва да са снабдени със средство за
задържане на всяка свободна течност, за която съществува опасност да
изтече по време на превоза, например с абсорбиращ материал. Опаковките
трябва да бъдат правилно вентилирани, за да се предотврати възникването
на леснозапалима атмосфера и пораждането на високо налягане.
Специална разпоредба за опаковане, специфична за RID и АDR
RR 6 За UN 1950, в случай, че става дума за превоз като вагонен товар или пълен
вагонен товар, металните изделия могат също да бъдат опаковани, както
следва:
Изделията се групират в партиди върху подложки и се прикрепят на мястото
им с подходящ пластмасов капак; тези партиди се подреждат една върху
друга, подходящо закрепени, върху палети.
„
Р 301 Да се замени „хранилище” със „съд” (осем пъти).

„
„
Р 207
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 207
Тази инструкция се прилага към UN 1950.
Следните опаковки са разрешени – при условие, че са изпълнени общите разпоредби
от 4.1.1 и 4.1.3:
(а) Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A1, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).
Опаковките трябва да отговарят на изискванията на опаковъчна група ІІ.
(b) Твърди външни опаковки с максимална нетна маса, както следва:
Картон – 55 кг.
Друго освен картон – 125 кг.
Не е задължително да са изпълнени разпоредбите на 4.1.13.

РР 89

Специална разпоредба за опаковане

Бутилките и варелите под налягане не могат да се предават за превоз, ако са
свързани с оборудване за пръскане като например маркуч с накрайник.

Допълнително изискване

С Т Р. 8 8
БРОЙ 87

Външни опаковки:
Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G)
61

Р 407 Да се измени на следното:
„
Р 407
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 407
Тази инструкция се прилага към UN 1331, 1944, 1945 и 2254.
Следните опаковки са разрешени - при условие, че са спазени общите разпоредби от
4.1.1 и 4.1.3:

Р 406 (2) След „ 4В,” да се впише:
„ 4N,”.

Р 406 (1) За „Външни опаковки”, да се замени „1Н2 или 3Н2" с:
„1Н1, 1Н2, 3Н1 или 3Н2”.

ВЕСТНИК
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Клетките и батериите трябва да бъдат защитени срещу евентуални къси съединения
и да бъдат изолирани така, че те да бъдат предотвратени.
„
Р 410 За „Комбинирани опаковки”, под „Външни опаковки”, да се изменят рубриките за
„Варели” на следното съдържание (стойностите на Максималната нетна маса остават
непроменени):
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)(а)
„

(2) Батериите могат да се превозват, без да бъдат опаковани, или в защитни опаковки
(например изцяло затворени или изработени от дървен летви сандъци). Терминалите
не бива да поддържат тежестта на други батерии или материали, които са опаковани
заедно с батериите.
Не е задължително опаковките да отговарят на изискванията на 4.1.1.3.
Допълнително изискване

(1) За клетки:
Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Трябва да са осигурени достатъчно уплътнителни материали, за да бъде
предотвратен евентуалния контакт между клетките и между клетките и вътрешната
повърхност на външните опаковки, както и опасното движение на клетките в рамките
на външните опаковки по време на превоза.
Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІ.

Пратките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІІ.
Специална разпоредба за опаковане
РР 27
[непроменено]
„
Р 408 Да се измени на следното:
„
Р 408
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 408
Тази инструкция се прилага към UN 3292.
Следните опаковки са разрешени - при условие, че са спазени общите разпоредби от
4.1.1 и 4.1.3:

Максималната брутна маса на пратката не бива да надвишава 45 килограма, освен
ако не става дума за картонени кутии, които не бива да надвишават 30 килограма.

Вътрешни опаковки:
Клечките кибрит се опаковат плътно в сигурно затворени вътрешни опаковки, за да се
предотврати неумишленото им запалване при нормални условия на превоз.

Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).

ДЪРЖАВЕН

Р 405 (1) (а) След "4В", да се впише:
„ 4N,”.

Максималната нетна маса на една външна опаковка не бива да надвишава 125
килограма.
„
Р 403 За „Комбинирани опаковки”, под „Външни опаковки”, да се изменят рубриките за
„Варели” на следното (стойностите за Максимална нетна маса остават непроменени):
„
Варели
стоманени (1А1, 1А2)
алуминиеви (1В1, 1В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
шперплатови (1D)
картонени (1G)
„
За „Комбинирани опаковки”, под „Външни опаковки”, „Кутии”, след "алуминиеви (4В)",
да се впише следния ред:
„
от друг метал (4N)
400 кг.
„
За „Комбинирани опаковки”, под „Външни опаковки”, „Кутии”, да се изменят рубриките
за „Бидони” на следното (стойностите за Максимална нетна маса остават
непроменени):
„
Бидони
стоманени (3А1, 3А2)
алуминиеви (3В1, 3В2)
пластмасови (3Н1, 3Н2)
„
Р 404 (1) Да се измени текста в скобите за „Външни опаковки” на следното:
„(1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F ИЛИ 4H2)”.

Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде обградена с инертни уплътнителни и
абсорбиращи материали в количество, достатъчно да абсорбира цялото съдържание.

резба.
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В параграф (2), да се замени „1А1, 1В2, 1N2, 1Н2” с:
„1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2”, а след „4В,”, да се впише:
„4N”,.
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Р 601 Да се измени последния абзац от параграф (1) на следното:
„ - 1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или
4H2 външни опаковки;”.

Р 600 Да се измени текста в скобите след „Външни опаковки” на следното:
„1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G,
4H2)”.

ВЕСТНИК
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Генератора (или генераторите) трябва бъдат превозвани в опаковка, която
съответства на следните изисквания, когато един от генераторите е задействан:
(а) Останалите генератори от пратката не са задействани;
(b) Опаковъчният материал не би могъл да се запали;
(c) Температурата на външната повърхност на цялата пратка не надвишава 100°С.
„
Р 501 В колона „Комбинирани опаковки”, да се измени началото на параграф (1) на
следното:

Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІ.

Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A2, 3B2, 3H2).

Р 520 (1) Да се измени на следното:
„(1) Комбинираните опаковки с външни опаковки, които се състоят от кутии (4А, 4В, 4N,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 3H1 и 4H2), варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1G, 1H1, 1H2 и 1D),
варели (3А1, 3А2, 3В1, 3В2, 3H1 и 3H2);”.

Р 502 Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното
съдържание (стойностите на Максималната нетна маса остават непроменени):
„
Варели
стоманени (3А1, 3А2)
алуминиеви (3В1, 3В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
„
За „Комбинирани опаковки”, „Кутии”, след „алуминий (4В)”, да се впише следния ред:
„
метални, с изключение на стомана и алуминий (4N)
125 кг.
„
Р 503 Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното
съдържание (стойностите на Максималната нетна маса остават непроменени):
„
Варели
стоманени (3А1, 3А2)
алуминиеви (3В1, 3В2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
За „Комбинирани опаковки”, „Кутии”, след „алуминий (4В)”, да се впише следния ред:
„
125 кг.
от друг метал (4N)
„
Р 504 В текста за „Комбинирани опаковки” (1) и (2) да се изменят кодовете на
опаковките преди „външни опаковки” на следното:
„1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2”.

„Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2) или варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2,
1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G), или бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)…”.

ДЪРЖАВЕН

Максималната нетна маса не бива да надвишава 30 килограма.
„
Р 500 Да се измени на следното:
„
Р 500
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 500
Тази инструкция се прилага към UN 3356.
Следните опаковки са разрешени - при условие, че са спазени общите разпоредби от
4.1.1 и 4.1.3:

при условие че не е възможна никаква експлозия по причина на увеличение на
вътрешното налягане.

Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A2, 3B2, 3H2),

За „Комбинирани опаковки”, под „Външни опаковки”, „Кутии”, след „алуминиеви (4В)”,
да се впише следния ред:
„
от друг метал (4N)
400 кг.
400 кг.
„
За „Комбинирани опаковки”, под „Външни опаковки”, да се изменят рубриките за
„Бидони” на следното (стойностите за Максимална нетна маса остават непроменени):
„
Бидони
стоманени (3А1, 3А2)
алуминиеви (3В1, 3В2)
пластмасови (3Н1, 3Н2)
„
За „Единични опаковки”, Кутии”, след „алуминий (4В)”, да се впише следния ред:
„
от друг метал (4N)(с)
400 кг.
400 кг.
„
Р 411 Да се измени на следното:
„
Р 411
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 411
Тази инструкция се прилага към UN 3270.
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели
4.1.1 и 4.1.3:

С Т Р. 9 0
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Максималното количество опасни товари за външната опаковка не трябва да
надвишава 10 кг., и не включва масата на въглеродния двуокис, в твърдо състояние,
(сух лед), които се използват за дълбоко охлаждане.
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Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчната група, към която
принадлежи целия комплект (вж. специална разпоредба 251 от Глава 3.3).

Опаковките, предназначени за режещи или остри предмети като счупено стъкло и
игли, трябва да издържат на пробив и да задържат течности при условията за
изпитване в глава 6.1.
„
Р 650 (9) Да се измени параграф (а), включително забележката, на следното:
„(а) В случай, че за охладители се използват лед или течен азот, са приложими
разпоредбите от 5.5.3. Когато се използва, леда трябва да бъде поставен извън
вторичните опаковки, или във външните опаковки или обвивки. Предоставят се
вътрешни опори, за да се закрепят вторичните опаковки в първоначалното им
положение. Ако се използва лед, външната опаковка или обвивка трябва да бъде
непромокаема”.

Р 901 Да се измени на следното:
„
Р 901
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 901
Тази инструкция се прилага към UN 3316.
Следните комбинирани опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби
от раздели 4.1.1 и 4.1.3:
Варели (1А1, 1А2, 1В2, 1В2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3А1, 3A2, 3В1, 3B2, 3Н1, 3H2).

В параграф (3), след „Външни опаковки:”, да се замести „Варели от стомана или
пластмаса с подвижна глава (1А2 или 1Н2)” с:
„Варели от стомана или пластмаса (1А1, 1А2, 1Н1 или 1Н2)”.

В параграф (2), да се замени „1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F,
4G или 4H2” с:
1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или
4H2”.

Р 804 Да се измени последния абзац от параграф (1) на следното:
„ - 1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или
4H2 външни опаковки.”

Р 803 (2) След „4В,” да се впише:
„4N,”.

В параграф (2), да се измени реда за „Външни опаковки” на следното:
„Външни опаковки: 1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4N, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2;”.

Р 800 Да се изменят рубриките под „Външни опаковки”, „Варели” на следното
(стойностите за Максимална нетна маса остават непроменени):
„
Варели
стоманени (3А1, 3А2)
от друг метал (1N1, 1N2)
от шперплат (1D)
картонени (1G)
пластмасови (1Н1, 1Н2)
„
В параграф (3) (d), за „Кутии”, след „стомана (4А)”, да се впише следния ред:
„
400 кг.
от друг метал (4N)
„
Р 802 В параграф (1), да се измени реда за „Външни опаковки” на следното:
„Външни опаковки: 1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4N, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2;”.

ДЪРЖАВЕН

(2) За пратки, съдържащи по-големи количества течност:
Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)
Бидони (3A2, 3B2, 3H2)
Комбинирани (6НА1, 6НВ1, 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 изискванията за течности на опаковъчна група
ІІ.
Допълнително изискване

(1) При условие, че има достатъчно абсорбиращ материал, който да попие цялото
количество на течност, което е налично, и че опаковките могат да задържат течности:
Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A2, 3B2, 3H2).
Опаковките трябва да съответстват на изискванията за твърди вещества на
опаковъчна група ІІ.

Р 621 Да се измени на следното:
„
Р 621
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 621
Тази инструкция се прилага към UN 3291.
Следните опаковки са разрешени - при условие, че са спазени общите разпоредби от
4.1.1 и 4.1.3:

Р 620 Да се измени първата подточка (b) – преди допълнителните изисквания – на
следното съдържание:
„(b) Външна опаковка, устойчива външна опаковка:
Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3А1, 3A2, 3В1, 3B2, 3Н1, 3H2),
Най-малкият допустим външен размер е 100 мм.”.

В параграф (2), да се замени „1А2, 1В2, 1N2, 1Н2” с:
„1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1Н2” и след „4В” да се впише:
„4N,”.

Р 602 Да се измени последния абзац от параграф (1) на следното:
„- 1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или
4H2 външни опаковки;”.

В параграф (3), след „Външни опаковки:”, да се замени „Варели от стомана или
пластмаса, с подвижна глава (1А2 или 2Н2),” с:
„Варели от стомана или пластмаса (1А1, 1А2, 1Н1 или 1Н2),”.
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Да се добави следната специална разпоредба за опаковане L 3:

LP 02 Да се замени заглавието „Специална разпоредба за опаковане” с:
„Специални разпоредби за опаковане”.

4.1.4.3
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(2) В добавка към това, за клетките и батериите с брутна маса от 12 кг. Или повече,
които имат здрава и устойчива на удар външна обшивка, или групи от такива клетки

Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІ.

Клетките или батериите се опаковат в опаковките им така, че да бъде предотвратено
евентуалното движение на изделията или неумишленото им привеждане в действие
при нормални условия на превоз.

(1) За клетки и батерии:
Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A2, 3B2, 3H2).

Клетките или батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.
„
Р 904 Да се измени допълнителното изискване, включително Забележката, на
следното:
„Допълнително изискване
Лед, сух лед и течен азот”
Ако за охладител се използва сух лед или течен азот, са приложими изискванията на
5.5.3. Когато се използва, леда трябва да бъде поставен извън вторичните опаковки
или във външната опаковка или обвивка. Трябва да бъдат осигурени вътрешни опори,
за да се закрепят вторичните опаковки стабилно в положението им. Ако се използва
лед, външната опаковка или обвивка трябва да бъдат херметични.”

(4) За клетки или батерии, съдържащи се в оборудването:
Здрави външни опаковки, изработени от подходящ материал с подходяща здравина и
дизайн във връзка с капацитета на опаковката и предназначението й. Те се
изработват така, че да се предотврати неумишленото им привеждане в действие по
време на превоза. За опаковките не е задължително да отговарят на изискванията на
4.1.1.3.
Едрогабаритното оборудване може да бъде предадено за превоз, без да бъде
опаковано или в палети, ако на клетките или батериите е предоставена еквивалентна
защита от оборудването, в което се съдържат.
Изделия като например етикети за радиочестотна идентификация (RFID), часовници и
уреди за регистриране и запис на температурата, които не могат да породят опасни
промени в нагряването, могат да бъдат превозвани, когато са умишлено задействани,
в здрави външни опаковки.
Допълнително изискване

(3) За клетки или батерии, окомплектовани с оборудване:
Опаковките, които отговарят на изискванията на параграф (1) от тази опаковъчна
инструкция, поставени след това заедно с оборудването във външна опаковка; или
Опаковки, които обхващат напълно клетките или батериите, поставени след това
заедно с оборудването в опаковка, която съответства на изискванията на параграф (1)
от тази опаковъчна инструкция.
Оборудването трябва да бъде закрепено така, че да се предотврати евентуалното
движение в рамките на външната опаковка.
За целите на тази опаковъчна инструкция, „оборудване” означава апаратура, за чиято
работа са необходими литиево-металните или литиево-йонните батерии, с които тя е
опакована.

или батерии:
(а) Здрави външни опаковки в защитни обвивки (например изцяло затворени сандъци
или сандъци, изработени от дървени летви); или
(b) Палети или други приспособления за обработване.
Клетките или батериите се закрепят така, че да се предотврати евентуалното
нежелано движение и терминалите не бива да поддържат тежестта на други
елементи, поставени върху тях.
За опаковките не е задължително да отговарят на изискванията на 4.1.1.3

ДЪРЖАВЕН

Всички съдове под налягане трябва да отговарят на разпоредбите на компетентния
орган за веществото/веществата, които се съдържат в тях.
„
Р 903 Да се измени на следното:
„
Р 903
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 903
Тази инструкция се прилага за UN 3090, 3480 и 3481.
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели
4.1.1 и 4.1.3 :

Предметите могат да бъдат превозвани и без опаковка в специално предназначени за
целта манипулационни съоръжения и в специално оборудвани вагони или
контейнери, когато се превозват от мястото, където са произведени, до монтажния
цех.
Допълнително изискване

Неопаковани изделия:

Опаковките трябва да бъдат разработени и произведени така, че да не позволяват
никакво движение и случайно задействане на предметите при нормални условия за
превоз.

Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІІ.

Опасните товари в комплекти трябва да бъдат опаковани във вътрешни опаковки,
които да не надвишават 250 ml или 250 g, и да бъдат защитени от останалите
материали в комплекта.
„
Р 902 Да се измени на следното:
„
Р 902
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Р 902
Тази инструкция се прилага за UN 3268.
Опаковани изделия:
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели
4.1.1 и 4.1.3:
Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G)
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
Бидони (3A2, 3B2, 3H2).

Допълнително изискване

С Т Р. 9 2
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4.2.2 В края на заглавието, да се добави:
„и химикали под налягане”.
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[Измененията в Забележка 1 от версията на френски език не са приложими към текста
на английски език.]

Глава 4.2

4.1.8.2 Да се замени "4.1.1.14" с:
„4.1.1.17”.

В първия ред за „4.1.6.8 (b) и (c)", да се замени „ISO 11117:1998” с:
„или ISO 11117:1998, или ISO 11117:2008 + Cor. 1:2009”.

Под заглавието на този стандарт, да се впише Забележка със следното съдържание:
"ЗАБЕЛЕЖКА: EN версията на този ISO стандарт изпълнява изискванията и също
може да бъде използвана.„

В Таблицата, да се замени „Приложение А от EN ISO 10297:2006” с:
„Приложение А от ISO 10297:2006”.

Да се добавят следните нови рубрики:
„
Неохладени
Максимално разрешено
втечнени газове
експлоатационно
налягане (bar)
малка;
голяма;
със слънцезащитен
екран; изолирана
3500 ХИМИКАЛ
ПОД
Вж. определението за
НАЛЯГАНЕ, Н.У.К.
МДЕН в 6.7.3.1
3501 ХИМИКАЛ
ПОД
Вж. определението за
НАЛЯГАНЕ,
МДЕН в 6.7.3.1
ЛЕСНОЗАПАЛИМ,
Н.У.К.
3502 ХИМИКАЛ
ПОД
Вж. определението за
НАЛЯГАНЕ,
МДЕН в 6.7.3.1
ТОКСИЧЕН, Н.У.К.
Вж. определението за
3503 ХИМИКАЛ
ПОД
МДЕН в 6.7.3.1
НАЛЯГАНЕ,
КОРОЗИВЕН,
Н.У.К.
3504 ХИМИКАЛ
ПОД
Вж. определението за
НАЛЯГАНЕ,
МДЕН в 6.7.3.1
№ по
ООН

Разрешени

Разрешени

Разрешени

Вж. 6.7.3.7.3

Вж. 6.7.3.7.3

Вж. 6.7.3.7.3

Вж. 6.7.3.7.3

Разрешени

b)

Вж. 6.7.3.7.3

Устройства
за
освобождава
не на
налягането
(виж 6.7.3.7)
Разрешени

Отвори под
нивото на
течността
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ТР4(с)

ТР4(с)

ТР4(с)

ТР4(с)

ТР4(с)

Максимална
пропорция за
напълване

За UN 3220, в последната колона (Максимална пропорция за напълване), да се замени
"0.95" с:
„0.87”.

В заглавието на последната колона да се замени „Максимална плътност при пълнене
(кг./литър)” с:
„максимална пропорция при пълнене”.

Т 50 Във втория ред от заглавието, да се измени първото изречение на следното:
„Това указание за преносими цистерни е приложимо за незамразени втечнени газови и
химикали под налягане (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505)".

4.2.5.2.6

Във второто изречение, след „температурата на незамразения втечнен газ”, да се
впише:
„или пропеланта на химикалите под налягане”.

В първото изречение, след „зареден с незамразен втечнен газ”, да се впише:
„”, или с химикали под налягане".

4.2.2.7.1 В първото изречение, след „за незамразения втечнен газ”, да се впише:
„или пропеланта на химикала под налягане”.

4.2.2.2 Във второто изречение, след "Незамразени втечнени газове", да се впише:
„и химикали под налягане”.

4.2.2.1 В края, да се добави:
„и химикали под налягане".

ДЪРЖАВЕН

Под заглавието на този стандарт, да се впише Забележка със следното съдържание:
„ЗАБЕЛЕЖКА: EN версията на този ISO стандарт изпълнява изискванията и също
може да бъде използвана.„

4.1.6.15 В Таблицата, да се замени "ISO 11621:2005” с:
„ISO 11621:1997”.

Да се добави ново второ изречение със следното съдържание:
„Вентилите за изпускане на налягането за затворените криогенни съдове подлежат на
периодични инспекции и изпитвания съгласно разпоредбите на 6.2.1.6.3 и опаковъчна
инструкция Р 203."

4.1.6.10 В първото изречение, да се замени „или Р 205” с:
„, Р 205 или Р 206”.

4.1.6.5 В първото изречение, след "непозволени за веществото", да се добави:
„и, в случай че става дума за химикал под налягане, за пропеланта”.

4.1.5.17 Да се замени „1А2, 1В2” с:
„1А1, 1А2, 1В1, 1В2”.

В допълнителното изискване, да се замени „хранилище под налягане” със:
„съд под налягане” (два пъти).

Преди „Изделията могат да бъдат и…”, да се впише на нов ред следното ново
заглавие:
„Неопаковани изделия:”.

LР 902 Преди „Разрешени са следните опаковки…”, да се впише следното ново
заглавие:
„Опаковани изделия:”.

„L 3 ЗАБЕЛЕЖКА: За UN 2208 и UN 3486 е забранен превоза по море в едри
опаковки.”
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Разрешени

Вж. 6.7.3.7.3

ТР4

2F

Само във вагон-батерии и MEGC, съставени
от безшевни съдове

НЕФТЕНИ

ГАЗОВЕ, 2 F

Вж. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3

Минимално изпитвателно
налягане за цистерни
С термична Без термична
изолация
изолация
MPa
bar MPa bar
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Максимална
допустима
маса на
съдържанието
на литър от
капацитета в
кг.
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5.1.2.1 (а) Да се измени подточка (ii) и параграфа след него на следното съдържание:
„(ii) да бъде маркирана с номера по ООН, предшестван от буквите "UN", както се
изисква от пратките в 5.2.1.1 и 5.2.1.2, етикетирана, както се изисква за пакети
съгласно 5.2.2, и маркирани със знака за опасно за околната среда вещество, ако това
се изисква от пратките в 5.2.1.8, за всеки от съдържащите се в нея опасни товари;
Освен ако UN номерата, етикетите и знака за опасно за околната среда вещество,
представителни за всички опасни товари, съдържащи се във външната обвивка или
опаковка, не се виждат ясно – освен както се изисква в 5.2.2.1.11. Ако същият UN

Класификационе
н код

„

Наименование

Глава 5.1

4.3.3.2.5 В Таблицата, да се впишат следните нови редове:

4.5.2.2 Да се измени на следното:
„4.5.2.2 За превоз на течности, които съответстват на критериите за точка на
възпламеняване за Клас 3, вакуумните цистерни за отпадъци се пълнят чрез
устройства за напълване, които си изпразват на ниско ниво в цистерната. Трябва да се
вземат мерки за ограничаване на образуването на пръски."

Глава 4.5

4.3.5 В специална разпоредба TU 40 на следното:
„TU 40 Превозването може да се извършва само във вагон-батерии или MEGC, чиито
елементи са съставени от безшевни съдове.”

4.3.4.2.2 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към текста на
английски език.]

В края на подточка (d) (параграф (c) според предишната номерация), да се добави:
UN 1402 - КАЛЦИЕВ КАРБИД, опаковъчна група І: код S2.65AN;".

Да се впише нова подточка (а) със следното съдържание:
„(а) (Запазена разпоредба)”.

4.3.4.1.3 Да се номерират наново подточките от (а) до (h) на от (b) до (i).

4.3.4.1.1 В Таблицата, за Част 4, да се направят следните изменения:
- За “V”, “F” и “N”, да се замени „вентилационна система” с:
„устройство за вентилация”.
- За “V” и “F”, да се замени "защитно искроулавящо устройство” с:
„устройство, предотвратяващо разпространението на пламък”.

„4.3.3.3.4 Ако външното свръхналягане би могло да бъде по-високо от устойчивостта
на цистерната на външно налягане (например поради ниски температури на околната
среда), трябва да се вземат подходящи мерки, за да бъдат защитени цистерните,
които превозват втечнени газове с ниско налягане срещу риска от деформиране,
например чрез напълването им с азот или друг инертен газ, за да се поддържа
достатъчно налягане във вътрешността на цистерната.”

4.3.3.3 Да се измени на следното:

„

ВТЕЧНЕНИ
ТЕТРАФЛУОРОЕТИЛЕН,
СТАБИЛИЗИРАН

ЧАСТ 5

1081

Да се впише нова Забележка 2 със следното съдържание:
„2: Специална разпоредба ТU 40, посочена в Колона (13) от Таблица А в Глава 3.2 за
определени газове означава, че газовете могат да бъдат превозвани само във вагонбатерия или MEGC, чиито елементи са съставени от безшевни съдове.”

4.3.3.1.1 Забележка 2 се преномерира на Забележка 3.

4.3.2.3.3. Да се изменят последните две изречения на следното:
„След напълване, пълначът трябва да се увери, че всички устройства за затваряне на
цистерните, вагон-батериите и MEGC са в затворено положение и няма течове. Това
се отнася и до горната част на сифонната тръбичка.”

4.3.2.2.1 В параграфи (а) и (b), да се замести „устройства за проветряване” с:
„устройства за вентилация”.

4.3.2.1.7 [Изменението във версията на немски език не е приложимо към текста на
английски език.]

4.3.1.4 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към текста на
английски език.]

Глава 4.3

4.2.5.3 Да се впишат нови специални разпоредби за подвижни цистерни ТР 38, ТР 39 и
ТР 40 със следното съдържание:
„ТР 38 Указание за подвижна цистерна Т 9, предписано в RID, приложимо до 31
декември 2012 г., може да продължи да бъде прилагано до 31 декември 2018 г.
ТР 39 Указание за подвижна цистерна Т 4, предписано в RID, приложимо до 31
декември 2012 г., може да продължи да бъде прилагано до 31 декември 2018 г.
ТР 40 Подвижните цистерни не могат да бъдат превозвани, ако са свързани с
оборудване за пръскане.”

За UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505, степента на напълване трябва да бъде
взета под внимание вместо максималната пропорция за пълнене.”

(с)

Вж. определението за
МДЕН в 6.7.3.1

(с)

ДЪРЖАВЕН

UN
номер

3505

ЛЕСНОЗАПАЛИМ,
ТОКСИЧЕН, Н.У.К.
ХИМИКАЛ
ПОД
НАЛЯГАНЕ,
ЛЕСНОЗАПАЛИМ,
КОРОЗИВЕН,
Н.У.К.
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Във втората подточка, да се премахне:
„вместо „ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА””.

5.2.1.8.3 Да се добави следната нова Забележка на края:
„ЗАБЕЛЕЖКА: Разпоредбите за етикетиране от 5.2.2 са приложими в добавка към
изискването за пратките да носят знака за вещество, опасно за околната среда.„
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5.5.3.1.2 Този раздел не е приложим към газове в охладителен цикъл.
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5.5.3.1.1 Този раздел не е приложим за вещества, които могат да се използват за
охлаждане или поддръжка, когато те се превозват като пратка с опасни товари. Ако се
превозват като пратка, тези вещества се превозват според подходящата рубрика от
Таблица А в Глава 3.2 в съответствие със свързаните с това условия за превоз.

5.5.3.1 Обхват

5.5 Да се добави следния нов раздел:
„5.5.3 Специалните разпоредби, приложими към пратките и вагоните, и контейнерите,
които съдържат вещества, които носят риск от асфиксия, ако се използват за
охлаждане или поддръжка (като например сух лед - UN 1845), азот, течен, дълбоко
охладен UN 1977), или аргон, течен, дълбоко охладен (UN 1951)).

Глава 5.5

ВЕСТНИК

5.4.1.1.1 Да се измени встъпителното изречение на следното:
„Транспортните документи трябва да съдържат следната информация за всяко
предадено за превоз вещество или изделие:”.

Глава 5.4

5.3.1.7.3 Да се добави следното изречение на края:
„Ако тези етикети не са видими от външната страна на вагона за превоз, от двете
страни на вагона трябва да се прикрепят и табели според 5.3.1.7.1.".

5.3.1.7.2 В описанието под табелата в съответствие с Модел № 7D, да се премахне:
„, където се изисква”, и да се замени „(вж. 5.3.2.1.2)” с:
„,”.

Глава 5.3

Във втория параграф, преди „може да се припокриват до степента", да се добави:
„както и знака за опасно за околната среда вещество (вж. 5.2.1.8.3)”.

5.2.2.2.1.2 В първия параграф след „определени в този раздел” да се добави:
„както и знака за опасно за околната среда вещество, ако е подходящо”.

ДЪРЖАВЕН

5.4.2 В бележка под линия 10 (според настоящата номерация - бележка под линия 9), в
5.4.2.3 от Правилника за международен превоз на опасни товари по море (ПМПОТМ),
да се замени „документи за опасни товари” с:
„удостоверение за опаковка на контейнер / превозно средство”.

Бележките под линия от 7 до 9 се номерират наново от 8 до 10.

5.4.1.4.1 Да се добави следната нова подточка:
„В добавка към информацията, която се изисква в 5.4.1.1 и 5.4.1.2, трябва да се
постави хикс в подходящата кутийка, ако използваният транспортен документ го
предвижда, например - товарителницата в съответствие с Единните правила по
договора за международен превоз на товари с железопътен транспорт (CIM), или
товарителницата за вагона в съответствие с Общия договор за ползване на товарни
вагони (GCU)7.”

5.4.1.2.2 (d) Да се замени „превозващият” с:
„превозвачът”.

5.4.1.1.18 В първата подточка след "ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА", да се добави:
„или „МОРСКИ ЗАМЪРСИТЕЛ / ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА””.

5.2.1.3 След „опаковка за разсипани товари” да се впише:
"съдове под налягане за разсипани товари".

5.2.9.1 Да се измени на следното:
„5.2.1.9.2 Стрелки за ориентация не се изискват за:
(а) Външните опаковки, които съдържат съдове под налягане, с изключение на
криогенни съдове;
(b) Външните опаковки, които съдържат опасни товари във вътрешни опаковки, всяка
от които съдържа не повече от 120 ml, с абсорбиращ материал в количество,
достатъчно да поеме цялото течно съдържание;
(c) Външни опаковки, които съдържат инфекциозни вещества от Клас 6.2 в основни
съдове, всеки от които съдържа не повече от 50 ml.;
(d) Пакети от тип IP-2, тип IP-3, тип A, тип B(U), тип B(M) или тип С, които съдържат
радиоактивни материали от Клас 7;
(e) Външни опаковки, които съдържат изделия, които са уплътнени във всяко
положение (напр. алкохол или живак в термометри, аерозолни опаковки и т.н.); или
(f) Външни опаковки, които съдържат опасни товари в херметичнески запечатани
вътрешни опаковки, всяка съдържаща не повече от 500 ml.”

5.4.1.1.12 Да се замени "2011 г.” с:
„2013 г.”.

5.4.1.1.5 Да се измени на следното:
„5.4.1.1.5 Специални разпоредби за аварийни опаковки и съдове под налягане за
разсипани товари
Когато опасните вещества се превозват в опаковки за разсипани товари или съдове
под налягане за разсипани товари, думите „ОПАКОВКА ЗА РАЗСИПАНИ ТОВАРИ” или
„СЪД ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА РАЗСИПАНИ ТОВАРИ” се добавят след описанието на
стоките в транспортния документ.„

5.2.1.1 Да се впише следното ново второ изречение:
„Номерът по ООН и буквите “UN” трябва да бъдат високи поне 12 mm, освен за
пратките с капацитет от 30 или по-малко литра или 30 кг. максимална нетна маса, или
бутилките с вместимост от 60 литра или по.малко, когато те са високи поне 6 mm, и
освен за пратките, които са 5 литра или 5 кг. или по-малко, ако са с подходящ размер."

Глава 5.2

номер, същият етикет или знака за опасно за околната среда вещество не се изискват
за различни пратки, достатъчно е те да бъдат сложени веднъж.”
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5.5.3.5.1 Ако е използван сух лед, който не е опакован, той не бива да влиза в пряк
контакт с металната конструкция на вагона или контейнера, за да се избегне

5.5.3.5 Вагони и контейнери, съдържащи неопакован сух лед

5.5.3.4.2 Маркировките трябва да бъдат трайни, четливи и поставени на такова място и
с такъв размер спрямо опаковката, че да бъдат лесно видени.

5.5.3.4.1 Пратките, които съдържат опасни стоки, използвани за охлаждане или
поддръжка, трябва да бъдат маркирани с името, посочено в Колона (2) от Таблица А в
Глава 3.2 за тези опасни товари, последвано от думите „КАТО ОХЛАДИТЕЛ" или
„КАТО КОНДИЦИОНЕР”, според случая, на официалния език на държавата на
произход, и освен това, ако този език не е английски, френски, немски или италиански,
на английски, френски, немски или италиански, освен ако в споразуменията между
страните, които участват в тази транспортна операция, не е предвидено друго.

5.5.3.4 Маркировка на пратки, съдържащи охладител или кондиционер

Илюстрация на този знак е посочена долу.

5.5.3.6.2 Предупредителният знак трябва да бъде правоъгълен, не по-малко от 150 mm
широк и не по-малко от 250 mm висок. Предупредителният знак трябва да включва:
(а) Думата „ВНИМАНИЕ” с червени или бели букви, високи не по-малко от 25 mm, на
официалния език на държавата на произход, и ако този език не е английски, френски,
немски или италиански – и на английски, френски, немски или италиански, освен ако в
споразуменията, сключени между държавите, които участват в транспортната
операция, не е посочено друго; и
(b) Наименованието, посочено в Колона (2) от Таблица А в Глава 3.2, последвано от
думите „КАТО ОХЛАДИТЕЛ” или „КАТО КОНДИЦИОНЕР”, според случая, изписани под
символа с черно на бял фон, като буквите трябва да бъдат не по-малко от 25 mm
високи, на официалния език на държавата на произход, и ако този език не е английски,
френски, немски или италиански – и на английски, френски, немски или италиански,
освен ако в споразуменията, сключени между държавите, които участват в
транспортната операция, не е посочено друго.
Например: „ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ТВЪРД, КАТО ОХЛАДИТЕЛ”.

5.5.3.6.1 Вагоните и контейнерите, съдържащи опасни товари, които се използват за
охлаждане или поддръжка, се маркират с предупредителен знак, както е посочено в
5.5.3.6.2, прикрепен към всяка точка на достъп на място, където лесно може да бъде
видян от лицата, които отварят или влизат във вагона или контейнера. Този знак
трябва да остане върху вагона или контейнера, докато не бъдат изпълнени следните
разпоредби:
(а) Вагонът или контейнерът е бил вентилиран така, че да се премахнат вредните
количества охладител или кондиционер; и
(b) Охладените или поддържаните стоки са били разтоварени.

5.5.3.6 Маркировка на вагони и контейнери

5.5.3.5.2 Ако около пратката е поставен сух лед, се вземат мерки, за да се осигури, че
опаковките ще останат в първоначалното си положение по време на превоза, след
като сухият лед се е стопил.

евентуалната чупливост на метала. Вземат се мерки, за да се осигури подходяща
изолация между сухия лед и вагона или контейнера чрез предоставяне на
пространство от поне 30 mm помежду им (напр. чрез използване на подходящи
материали с ниска топлопроводимост като например дървени дъски, палети и пр.)

ДЪРЖАВЕН

5.5.3.3.3 Пратките, които съдържат охладител или кондиционер, трябва да се
превозват в добре вентилирани вагони и контейнери.

5.5.3.3.2 За опакованите опасни товари, които изискват охлаждане или поддръжка и
които принадлежат към други указания за опаковане, опаковките на пратките трябва да
могат да понасят много ниски температури и да не бъдат повлияни или значително
отслабени от охладителя или кондиционера. Опаковките се проектират и изработват
така, че да позволяват освобождаването на газ, за да се предотврати натрупването на
налягане, което би могло да разкъса опаковката. Опасните товари се опаковат по
такъв начин, че да се предотврати евентуалното движение при разсейването на
охладителя или кондиционера.

5.5.3.3.1 Опакованите опасни товари, които изискват охлаждане или поддръжка и които
принадлежат към указания за опаковане Р 203, Р 620, Р 650, Р 800, Р 901 или Р 904 от
4.1.4.1 трябва да отговарят на съответните изисквания на инструкцията за опаковане.

5.5.3.3 Пратки, които съдържат охладител или кондиционер

5.5.3.2.4 Лицата, които участват в обработката или превоза на вагоните или
контейнерите с охлаждане или поддръжка трябва да бъдат обучени в съответствие с
отговорностите им.

5.5.3.2.2 (Запазена разпоредба)

5.5.3.2.2 Ако опасните товари са натоварени в охладени вагони или контейнери, или в
такива с поддръжка, всички подходящи за тези опасни товари разпоредби на RID са
приложими в допълнение към разпоредбите от този раздел.

5.5.3.2.1 Вагоните и контейнерите, които съдържат вещества, използвани за
охлаждане или поддръжка (освен за дезинфекция чрез опушване) по време на
превоза, не подлежат на разпоредбите на RID, освен тези, упоменати в този раздел.

5.5.3.2 Общи положения

5.5.3.1.3 Опасните товари, които се използват за охлаждане или поддръжка на
цистерните или MEGC по време на превоза не подлежат на разпоредбите на този
раздел.
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6.1.5.2.7 В първото изречение да се замести „4.1.1.19” с:
„4.1.1.21”.

6.1.5.2.6 В първия параграф да се замени „4.1.1.19” с:
„4.1.1.21”.

6.1.4.14 Да се измени на следното:
„6.1.4.14 Кутии от стомана, алуминий или други метали
4А стоманени кутии
4В алуминиеви кутии
4N кутии от друг метал освен стомана и алуминий”.
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В параграф (с), бележка под линия 2 се номерира наново като бележка под линия 3.

6.2.2.7.2 В параграф (а), в края на второто изречение, да се впише препратка към
бележка под линия 2. Текста на бележката под линия трябва да е със следното
съдържание:
„2 Този символ се използва и за да се поясни, че гъвкавите контейнери за насипни
товари, разрешени за другите средства на транспорт, съответстват на изискванията в
Глава 6.8 от Примерните разпоредби на ООН”.

6.2.2.3 В първата таблица да се измени реда за ISO 11117:1998 на следното:
„
ISO 11117:2008
Газови бутилки – Капачки за защита на вентилите и
+ Cor. 1:2009
предпазители за вентили – Проектиране, изработка и
изпитвания
ЗАБЕЛЕЖКА: Изработката според ISO 11117:1998 може да
продължи да се извършва до 31 декември 2014 г.
„
В края на първата таблица да се добави нов ред със следното съдържание:
„
ISO 13340:2001
Преносими газови бутилки – вентили за газови бутилки за
еднократна употреба – Спецификация и изпитване на
прототипите
„
6.2.2.4 В таблицата след реда за „ISO 6406:2005” да се впише следния нов ред:
„
ISO 10460:2005
Газови бутилки – газови бутилки от заварена въглеродна
стомана – Периодични инспекции и изпитвания
ЗАБЕЛЕЖКА: Поправката на заварките, описана в клауза 12.1
от този стандарт не е разрешена. Поправките, описани в клауза
12.2, изискват одобрението на компетентните органи, които са
одобрили периодичната инспекция и изпитващия орган.
„

6.2.1.6 Да се добави нов параграф 6.2.1.6.3 със следното съдържание:
„6.2.1.6.3 Вентилите за освобождаване на налягане за затворени криогенни съдове
подлежат на периодични инспекции и изпитвания".

6.2.1.6.1 На края да се измени Забележка 4 на следното:
„4: Относно честотата на периодичните проверки и изпитвания, виж инструкция за
пакетаж P200 в 4.1.4.1, или в случай, че става дума за химикал под налягане, с
опаковъчна инструкция Р 206 от 4.1.4.1.”

6.2.1.1.5 Да се измени първото изречение на следното съдържание:
„Изпитвателното налягане за бутилки, туби, цилиндри под налягане и връзки с бутилки
трябва да бъде в съответствие с инструкция за пакетаж P200 в 4.1.4.1,, или в случай,
че става дума за химикал под налягане, с опаковъчна инструкция Р 206 от 4.1.4.1.”

Глава 6.2

6.1.5.3 Бележка под линия 4 става бележка под линия 5.

В последното изречение, да се замени „4.1.1.19.2” с:
„4.1.1.21.2”.

Бележка под линия 3 става бележка под линия 4.

ДЪРЖАВЕН

6.1.3.1 (f) Бележка под линия 2 се номерира наново като бележка под линия 3.

6.1.2.7 В Таблицата под „4. Кутии” след рубриките за „Н. Пластмаси” да се впише
следния ред:
„
N. Метали освен стомана или алуминий
4N
6.1.4.14
„
6.1.3.1 (а) (i) В края на второто изречение да се впише препратка към бележка под
линия 2. Текста на бележката трябва да бъде със следното съдържание:
„2 Този символ се използва и за да се поясни, че гъвкавите контейнери за насипни
товари, разрешени за другите средства на транспорт, съответстват на изискванията в
Глава 6.8 от Примерните разпоредби на ООН”.

Глава 6.1

ЧАСТ 6

5.5.3.7.2 Транспортният документ може да бъде изготвен във всякакъв формат, при
условие че съдържа информацията, изискваща се в 5.5.3.7.1. Тази информация трябва
да бъде лесна за намиране, четлива и трайно записана".

5.5.3.7.1 Документите (като например товарителницата, декларацията за товара или
товарителницата според Конвенцията по договора за международен превоз на товари
по шосе или според Единните правила по договора за международен превоз на товари
с железопътен транспорт), които са свързани с превоза на вагоните и контейнерите,
които са били охлаждани или поддържани и които не са били напълно вентилирани
преди превоза, трябва да включват следната информация:
(а) UN номерът, предхождан от буквите „UN”; и
(b) Наименованието, посочено в Колона (2) от Таблица А в Глава 3.2, последвано от
думите „КАТО ОХЛАДИТЕЛ” или „КОНДИЦИОНЕР”, според случая, на официалния
език на държавата на произход, и ако този език не е английски, френски, немски или
италиански – и на английски, френски, немски или италиански, освен ако в
споразуменията, сключени между държавите, които участват в транспортната
операция, не е посочено друго.
Например: "UN 1845, ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ТВЪРД, КАТО ОХЛАДИТЕЛ”.

5.5.3.7 Документация

*Да се впише наименованието, посочено в Колона (2) от Таблица А в Глава 3.2,
последвани от думите „КАТО ОХЛАДИТЕЛ” или „КАТО КОНДИЦИОНЕР”, според
случая.
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Отличителните знаци за моторните превозни средства в международната пътна система, предписани от
Виенската конвенция за движението по пътищата (1968)”

9

6.2.3 Да се добави нова точка 6.2.3.11 със следното съдържание:
„6.2.3.11 Съдове под налягане за разсипани товари

6.2.4.1 В Таблицата под „Приложими за новите типови одобрения или за
подновявания” да се направят следните изменения:
- В рубриката за стандарт „EN 1964-1:1999”, в колона (4), да се замени "До понататъшно уведомление” с:
„До 31 декември 2014 г.”
- В реда за стандарт „EN 1975:1999 (освен Приложение G)”, в колона (4), да се замени
„Преди 1 юли 2005 г.” с:
„До 30 юни 2005 г.”.
- В рубриката за стандарт „EN 1975:1999 + A1:2003", в колона (4), да се замени " До понататъшно уведомление" с:
„До 31 декември 2014 г.".
- В рубриката за стандарт „EN 1964-2:2001” в колона (4), да се замени "До понататъшно уведомление” с:
„До 31 декември 2014 г.".
- След рубриката за стандарт „EN 1964-2:2001 да се впишат следните стандарти:
„
(1)
(2)
(3)
(4)
EN
ISO Газови бутилки – Газови бутилки от 6.2.3.1 До второ нареждане
и
9809безшевна стомана за многократна употреба
1:2010
– Проектиране, изработка и изпитване – 6.2.3.4
Част 1: Бутилки от калявана с вода или по
друг начин стомана с якост на опън, помалка от 1100 MPa (ISO 9809-1:2010)
EN
ISO Газови бутилки – Газови бутилки от 6.2.3.1 До второ нареждане
и
безшевна стомана за многократна употреба
9809– Проектиране, изработка и изпитване – 6.2.3.4
2:2010
Част 2: Бутилки от калявана с вода или по
друг начин стомана с якост на опън, повисока от или равна на 1100 MPa (ISO 98092:2010)

6.2.3.11.4 Маркировката на съдовете под налягане за разсипани товари в съответствие
с 6.2.3 трябва да се определи от компетентните органи на държавата, в която е било
издадено удостоверението за одобрение, като се вземат под внимание подходящите
разпоредби за маркировките от 6.2.3.9, според случая. Маркировката трябва да
включва вместимостта и изпитвателното налягане на съда под налягане за разсипани
товари.”

6.2.3.11.3 Копие от удостоверението за одобрение трябва да бъде доставено от
производителя на собственика на съда под налягане за разсипани товари.

6.2.3.11.2 Указанията за безопасната обработка и употреба на съдовете под налягане
за разсипани товари трябва да бъдат ясно описани в документацията за молбата към
компетентния орган на държавата, която издава одобрението, и са неделима част от
удостоверението за одобрение. В удостоверението за одобрение трябва да са
посочени съдовете под налягане, за които е разрешено да бъдат превозвани в съдове
под налягане за разсипани товари. Трябва да бъде включен и списък с материалите,
от които са изработени всички части, които е вероятно да влязат в контакт с опасните
товари.

За да се осигури безопасната обработка и изхвърляне на съдовете под налягане,
превозвани в съда под налягане за разсипани товари, те могат да бъдат проектирани
да включват оборудване, което иначе не се използва за бутилки или варели под
налягане, като например плоски глави, приспособления за бързо отваряне и отвори в
цилиндричната част.

ДЪРЖАВЕН

6.2.3.9.7.3 Марките трябва да бъдат поставени в три групи:
(а) Заводските марки се поставят в горната група и трябва да се появяват
последователно в поредността, посочена в 6.2.3.9.7.2. (c);
(b) Експлоатационните знаци в 6.2.3.9.7.2 (b) са средната група и експлоатационният
знак, посочен в 6.2.2.7.3 (f) се предхожда непосредствено от експлоатационният знак,
посочен в 6.2.2.7.3 (i), когато последният се изисква;
(c) Сертификационните знаци се поставят в долната група в поредността, дадена в
6.2.3.9.7.2 (а).”

6.2.3.9.7.2 Трайно прикрепената към рамката на връзката от бутилки табела трябва да
носи следните маркировки:
(а) Сертификационните знаци, посочени в 6.2.2.7.2 (b), (c), (d) и (e);
(b) Експлоатационните знаци, посочени в 6.2.2.7.3 (f), (i), (j), и брутната маса, която
включва масата на рамката на връзката от бутилки и всички трайно прикрепени части
(бутилките, колектора, сглобките и вентилите). Връзките от бутилки, предназначени за
превоз на UN 1001 – ацетилен, разтворен, и UN 3374 – ацетилен, без съдържание на
разтворител, носят масата на тарата, както е посочено в параграф (а) (6) от клауза 5.4
от EN 12755:2000; и
(c) Заводските марки, посочени в 6.2.2.7.4 (n), (о) и, където е приложимо, (p).

6.2.3.9 Да се добави следната нова точка 6.2.3.9.7:
„6.2.3.9.7 Маркировка на връзките от бутилки
6.2.3.9.7.1 Индивидуалните бутилки във връзките от бутилки се маркират в
съответствие с 6.2.3.9.

6.2.3.6.1 В първия параграф след Таблицата, в началото, да се замени „Оценката на
съответствието на вентилите и останалите аксесоари” с:
„За съдове под налягане за многократна употреба, оценката на съответствието на
клапаните и другите подвижни аксесоари”.

6.2.3.4.1 Да се премахне целия текст след „с изискванията на 6.2.1.5”.

6.2.2.9.4 (а) Бележка под линия 3 се номерира наново като бележка под линия 6.

В параграфи (с) и (h), бележка под линия 3 се номерира наново като бележка под
линия 6.

6.2.2.9.2 В параграф (а) в края на второто изречение, да се впише препратка към
бележка под линия 5. Текста на бележката под линията трябва да е със следното
съдържание:
„5 Този символ се използва и за да се поясни, че гъвкавите контейнери за насипни
товари, разрешени за другите средства на транспорт, съответстват на изискванията в
Глава 6.8 от Примерните разпоредби на ООН”.

6.2.2.7.7 (а) След „и изпитване”, да се впише „както е посочено от отличителните знаци
на моторните превозни средства в международното движение9

6.2.2.7.4 (n) Бележка под линия 2 се преномерира на бележка под линия 3.
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(4)
До понататъшно
уведомление

- След реда за стандарт „EN 13769:2003 + А1:2005” да се добави следния нов ред:
„
(1)
(2)
(3)
(4)
6.2.3.1 и
До второ
EN
ISO Газови бутилки – Връзки от бутилки 6.2.3.4
нареждане
10961:2012
Проектиране, производство, изпитвания и
инспекции
„
- След рубриката за стандарт „EN 14638-1:2006”, да се добави следния нов ред:
„
81

- В реда за стандарт „EN 13769:2003 + А1:2005” да се измени текста в колона (4) на
следното:
„До 30 юни 2007 г.”

(5)

(5)

(5)

- След стандарт „EN 13153:2001 + А1:2003”, да се впише следния нов стандарт:
„
(1)
(2)
(3)
(4)
EN
ISO Преносими газови бутилки – Вентили за
6.2.3.1 и
До второ
13340:2001
бутилки за еднократна употреба –
6.2.3.4
нареждане
82

- Преди рубриката за стандарт „EN 13153:2001” да се впише следния стандарт:
„
(1)
(2)
(3)
(4)
EN
ISO Газови бутилки – Спецификации и
6.2.3.1 и
До второ
14245:2010
изпитвания на вентили за бутилки за ВНГ
6.2.3.4
нареждане
– С ръчно управление (ISO 15995:2006)
„
- В рубриката за стандарт „EN 13153:2001 + А1:2003”, в колона (4), да се замени „До
второ нареждане” с:
„Между 1 януари 2009 г. и 31 декември 2014 г.”

- Преди рубриката за стандарт „EN 13152:2001” да се впише следния стандарт:
„
(1)
(2)
(3)
(4)
6.2.3.1 и
До второ
EN
ISO Газови бутилки – Спецификации и
6.2.3.4
нареждане
14245:2010
изпитвания на вентили за бутилки за ВНГ
–
С
автоматично
затваряне
(ISO
14245:2006)
„
- В рубриката за стандарт „EN 13152:2001 + А1:2003”, в колона (4), да се замени „До
второ нареждане” с:
„Между 1 януари 2009 г. и 31 декември 2014 г.”

- За стандарт „EN 849:1996 + А2:2001” да се добави в колона (5):
„31 декември 2016 г.".

- В реда за стандарт „EN 849:1996/А2:2001”, в колона (4), да се замени „Преди 1 юли
2007 г.” с:
„До 30 юни 2007 г.”.

- За стандарт „EN 849:1996 (с изключение на приложение А)" да се добави в колона (5):
„31 декември 2014 г.”.

- В реда за стандарт „EN 849:1996 (с изключение на Приложение А)”, в колона (4), да
се замени „Преди 1 юли 2003 г.„ с:
„До 30 юни 2003 г.”

(1)
(2)
(3)
(4)
6.2.3.1 и
До второ
EN
14638- Преносими газови бутилки – Заварени
6.2.3.4
нареждане
3:2010/АС
съдове за многократна употреба с
вместимост, която не надвишава 150
литра – Част 3: Бутилки от заварена
въглеродна стомана, изработени по
проект, обоснован въз основата на
експериментални методи
„
В Таблицата под „затварящи устройства” да се извършат следните поправки:
- За всичките седем стандарта да се измени рубриката в колона (3) на следното:
„6.2.3.1 и 6.2.3.3”.

(5)

(5)

(5)

(5)

ДЪРЖАВЕН

- В реда за стандарт „EN 13769:2003”, в колона (4) да се замени „Преди 1 юли 2007” с:
„До 30 юни 2007 г.”

- След рубриката за стандарт „EN 13110:2002” да се впише следния стандарт:
„
(1)
(2)
(3)
(4)
EN
Преносими
газови
бутилки
за
6.2.3.1 и
До по13110:2012,
многократна употреба за втечнен
6.2.3.4
нататъшно
освен клауза 9 нефтен газ (ВНГ) от заварен алуминий–
уведомление
Проектиране и изработка
„
- В реда за стандарт „EN 14427:2004”, в колона (4) да се замени „Преди 1 юли 2007 г.”
с:
„До 30 юни 2007”.

„
- В реда за стандарт „EN 13110:2002” да се измени текста в колона (4) на следното:
„До 31 декември 2014 г.”

- След реда за стандарт „EN 12245:2002” да се впише следния нов ред:
„
(1)
(2)
(3)
EN 12245:2009 Преносими газови бутилки – Напълно
6.2.3.1 и
+ A1:2011
опаковани комбинирани бутилки
6.2.3.4

- В реда за стандарт „EN 12245:2002” да се измени текста в колона (4) на следното:
„До 31 декември 2014 г.”

- В реда за стандарт „EN 13322-2:2003”, в колона (4), да се замени „Преди 1 юли 2007"
с:
„До 30 юни 2007 г.”

EN
ISO Газови бутилки – Газови бутилки от 6.2.3.1 До второ нареждане
и
безшевна стомана за многократна употреба
980—
– Проектиране, изработка и изпитване – 6.2.3.4
3:2010
Част 3: Бутилки от нормализирана стомана
(ISO 9809-3:2010)
“
- В реда за стандарт „EN 13322-1:2003”, в колона (4), да се замени „Преди 1 юли 2007"
с:
„До 30 юни 2007 г.”
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изпитвания

на

6.5.1.1.3 Да се добави нова забележка със следното съдържание:

Глава 6.5

6.4.23.5 (а) След „6.4.7.5,” да се впише:
„6.4.8.4,”.

6.4.9.1 След „6.4.7.5,” да се впише:
„6.4.8.4,”.

Глава 6.4

В параграф (е), бележка под линия 1 се номерира наново като бележка под линия 2.

83

1

1

84

ВЕСТНИК

6.6.3 Да се добави нова точка 6.6.3.3 със следното съдържание:
„6.6.3.3 Максималният допустим товар, който може да се натрупва върху опаковката,
приложим когато тя е в експлоатация, трябва да бъде указан със символ, както следва:

В параграф (е), бележка под линия 1 се номерира наново като бележка под линия 2.

В параграф (а) в края на второто изречение да се впише препратка към бележка под
линия 1. Текста на бележката под линия трябва да е със следното съдържание:
„1 Този символ се използва и за да се поясни, че гъвкавите контейнери за насипни
товари, разрешени за другите средства на транспорт, съответстват на изискванията в
Глава 6.8 от Примерните разпоредби на ООН”.

6.6.3.1 В първия параграф да се замени „трайни и четливи маркировки, които указват:”
с:
„маркировки, които са трайни, четливи и поставени на такова място, че да бъдат ясно
видими. Буквите, цифрите и символите трябва да бъдат високи поне 12 mm и да
указват:”.

Глава 6.6

В последното изречение да се замени „4.1.1.19.2” с:
„4.1.1.21.2”.

6.5.6.3.6 Бележка под линия 2 се номерира наново като бележка под линия 3.

6.5.6.3.5 В първия параграф да се замени "4.1.1.19" с:
„4.1.1.21”.

„
6.5.6.2.1 Да се замени „6.5.6.5” с:
„6.5.6.4”.

6.5.2.2.2 Да се изменят символите на следното:
„

В параграф (е) бележка под линия 1 се номерира наново като бележка под линия 2.

6.5.2.1.1 В параграф (а) на края на второто изречение да се впише препратка към
бележка под линия 1. Текста на бележката под линия трябва да бъде със следното
съдържание:
„1 Този символ се използва и за да се поясни, че гъвкавите контейнери за насипни
товари, разрешени за другите средства на транспорт, съответстват на изискванията в
Глава 6.8 от Примерните разпоредби на ООН”.

„ЗАБЕЛЕЖКА: Страните, които провеждат инспекции и изпитвания в други държави,
след като средството за едро пакетиране (IBC) е било приведено в експлоатация, не е
необходимо да бъдат одобрени от компетентните органи на държавата, в която това
IBC е било одобрено, но инспекциите и изпитванията трябва да бъдат проведени
според правилата, посочени в одобрението на даденото IBC.”

ДЪРЖАВЕН

6.3.4.2 В параграф (а) на края на второто изречение да се впише препратка към
бележка под линия 1. Текста на бележката под линия трябва да бъде със следното
съдържание:
"1 Този символ се използва и за да се поясни, че гъвкавите контейнери за насипни
товари, разрешени за другите средства на транспорт, съответстват на изискванията в
Глава 6.8 от Примерните разпоредби на ООН”.

Глава 6.3

Във втория абзац да се замени „EN 417:2003” с:
„EN 417:2012”.

6.2.6.4 Бележка под линия 5 се номерира наново като бележка под линия 8.

В Таблицата да се направят следните изменения:
- В реда за стандарт „EN 14189:2003” да се измени текста в колона (3) на следното:
„До 31 декември 2014 г.”
- След рубриката за стандарт „EN 14189:2003" да се впише следния нов стандарт:
„
Препратка
Заглавие на документа
Приложимо
(1)
(2)
(3)
EN
ISO Преносими газови бутилки - Инспекции и Задължително от
22434:2012
поддръжка на вентилите за бутилки (ISO януари 2015 г.
22434:2006)
„
На края на Таблицата да се добави следния нов ред:
„
Препратка
Заглавие на документа
Приложимо
(1)
(2)
(3)
EN 1440:2008 + Оборудване и аксесоари за ВНГ – Периодични Задължително от
А1:2012
(освен инспекции на преносими бутилки за ВНГ за януари 2015 г.
приложения Ж и многократна употреба
З)
„
6.2.6.3.3 (с) Бележка под линия 4 се номерира наново като бележка под линия 7.

„
6.2.4.2 Да се замени заглавието на третата колона от таблицата с:
„Приложимо”.

Спецификация
прототипите

С Т Р. 1 0 0
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6.7.4.15.1 В параграф (c) (i) на края на второто изречение да се впише препратка към
бележка под линия 12. Текстът на бележката под линия трябва да е със следното
съдържание:

6.7.4.8.2 Да се замени „ISO 4126-1:1991” с:
„ISO 4126-1:2004 и ISO 4126-7:2004”.

Да се преномерира вече съществуващата подточка (e) на подточка (f).

6.7.4.8.1 След подточка (d), да се добави следната нова подточка (e):
"(e) площите на напречно сечение на потока на устройствата за освобождаване на
налягането с чувствителна пружина и чупливите дискове в mm2”.

6.7.4.7.4 Бележка под линия 9 се номерира наново като бележка под линия 11.

ВЕСТНИК
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В края на подточка (b) от определението за „Максимално допустимо експлоатационно
налягане” да се добави нова подточка (iii) със следното съдържание:

6.7.3.1 В определението за „Стандартна проектна температура” във второто изречение
след „неохладен втечнен газ” да се впише:
„или втечнени газови пропеланти на химикали под налягане”.

6.7.3 След заглавието, да се впише следната нова Забележка:
„ЗАБЕЛЕЖКА: Тези изисквания са приложими и към преносимите цистерни,
предназначени за превоз на химикали под налягане (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и
3505).”

В параграф (d) (v) бележка под линия 3 се номерира наново като бележка под линия 4.

6.7.4.2.12 В параграфи (а), (b), (c) и (d) бележка под линия 8 се номерира наново като
бележка под линия 10.

В параграф (d) (v), бележка под линия 7 се номерира наново като бележка под линия 9.

В параграфите (d) (i), (d) (ii), (d) (v), (d) (vi), (e) (i), (f) (ii), (g) (i), (g) (ii), и (h) (iii) бележка
под линия 6 се номерира наново като бележка под линия 8.

6.7.3.16.1 В параграф (с) (i) на края на второто изречение да се впише препратка към
бележка под линия 7. Текстът на бележката под линия трябва да е със следното
съдържание:
„7 Този символ се използва и за да се поясни, че гъвкавите контейнери за насипни
товари, разрешени за другите средства на транспорт, съответстват на изискванията в
Глава 6.8 от Примерните разпоредби на ООН”.

6.7.3.9.2 Да се замени „ISO 4126-1&1991” с:
„ISO 4126-1:2004 и ISO 4126-7:2004”.

Да се номерира наново съществуващата вече подточка (e) на подточка (f).

6.7.3.9.1 След подточка (d) да се добави следната нова подточка (e):
„(e) площите на напречно сечение на потока на устройствата за освобождаване на
налягането с чувствителна пружина и чупливите дискове в mm2”.

6.7.3.8.1.1 Бележка под линия 5 се номерира наново като бележка под линия 6.

6.7.3.5.4 В първото изречение, след „неохладени втечнени газове”, да се впише:
"или химикали под налягане”.

6.7.3.5.2 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към текста на
английски език.]

6.7.3.2.9 В параграфи (а), (b), (c) и (d) бележка под линия 4 се преномерира като
бележка под линия 5.

„(iii) за химикали под налягане, МДЕН (изчислено с мерна единица bar), посочено в Т
50 указания за подвижни цистерни, за частта от пропелантите, посочени в Т 50,
4.2.5.2.6, която се състои от втечнен газ;”.

ДЪРЖАВЕН

В параграфи (c) (i), (d) (ii), (d) (v), (d) (vi), (e) (i), (f) (ii), (g) (i), (g) (ii), и (h) (iii), бележка под
линия 2 се номерира наново като бележка под линия 3.

6.7.2.20.1 В Параграф (c) (i) на края на второто изречение да се впише препратка към
бележка под линия 2. Текста на бележката под линия трябва да бъде със следното
съдържание:
„2 Този символ се използва и за да се поясни, че гъвкавите контейнери за насипни
товари, разрешени за другите средства на транспорт, съответстват на изискванията в
Глава 6.8 от Примерните разпоредби на ООН”.

6.7.2.13.2 Да се замени „ISO 4126-1:1991" с:
„ISO 4126-1:2004 и ISO 4126-7:2004”.

Да се преномерира съществуващата подточка (f) наново като подточка (g).

6.7.2.13.1 След подточка (е) да се добави следната нова подточка (f):
„(f) площите на напречно сечение на потока на устройствата за освобождаване на
налягането с чувствителна пружина, чупливите дискове и разтопимите елементи в
mm2”.

Глава 6.7

Масата, посочена над символа, не бива да надвишава натоварването, наложено по
време на изпитването на прототипа (вж. 6.6.5.3.3.4), разделено на 1.8”.

Символът трябва да бъде с размери, не по-малки от 100 mm x 100 mm, а също да бъде
траен и ясно видим. Буквите и цифрите, които указват масата, трябва да бъдат високи
поне 12 mm.

“

"
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И в двете колони на края на предпоследния абзац да се добави:
„и”.

Да се измени началото на третата подточка на следното:
„Ако предпазното устройство се състои от…".
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В колоната отдясно, да се измени четвъртия абзац на следното съдържание:
„- максимална допустима брутна маса15;”.

6.8.2.5.2 Да се измени встъпителното изречение на следното:
контейнер-цистерната
(върху
„От двете страни на вагон-цистерната Върху
(върху самата цистерна или върху самата цистерна или върху табелка),
табелка) трябва да бъдат обозначени трябва да бъдат изписани следните
данни:”
следните данни:

В предпоследната подточка да се замени „вентилиращи системи” с:
"устройства за вентилация”.

Във втората подточка да се замени „в цистерната посредством подходящо устройство,
за да се предотврати евентуалното разпространение на пламък” с:
„в корпуса на цистерната посредством подходящо предпазно устройство”.

6.8.2.2.3 Във втората подточка да се замени „системи за вентилация” с:
„устройства за вентилация”.

6.8.2.2.1 Да се замени „точка 1.1.10 от листовка 573 на UIC" с:
„точка 2.1.10 от листовка 573 на UIC”.

Всяка молба за удостоверение за одобрение на дадено изменение се подава до един
компетентен орган или друг орган, назначен от него.”

В колоната отдясно, в Таблицата, след „Аустенитни неръждаеми стомани”, да се
впише нов ред със следното съдържание:
„
Аустенитно-феритни неръждаеми стомани
3 mm
3.5 mm
„
6.8.2.1.27 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към текста на
английски език.]

6.8.2.4.3 [Първото изменение във версията на немски език не е приложимо към текста
на английски език.]

Удостоверение, с което се одобряват измененията, трябва да бъде издадено от
компетентния орган на която и да е държава членка или от друг орган, назначен от
него, и да се съхранява като част от досието на цистерната.

Изменението може да се приложи към една или повече от цистерните, обхванати от
дадено типово одобрение.

6.8.2.3 Да се добави нова подточка 6.8.2.3.4 със следното съдържание:
„6.8.2.3.4 В случай че са били въведени изменения в цистерна с валидно, изтекло или
оттеглено типово одобрение, то изпитванията, инспекциите и одобрението се
ограничават до частите от цистерната, които са били изменени.
Измененията трябва да съответстват на разпоредбите на RID, приложими към
момента на извършването им. За всички части от цистерната, които не са били
засегнати от измененията, остава валидна документацията от първоначалното типово
одобрение.

Да се добави следния абзац в края:
„Компетентните органи или друг орган, назначен от тях, трябва при поискване от
страна на кандидата да извършват отделно типово одобрение на вентилите и
останалото експлоатационно оборудване, за което е посочен стандарт в таблицата в
6.8.2.6.1 в съответствие с този стандарт. Това отделно типово одобрение се взима под
внимание, когато се издава удостоверението за цистерната, ако са представени
резултатите от изпитванията и вентилите и останалото експлоатационно оборудване
са годни за предназначената им употреба.”

6.8.2.3.1 [Първите три изменения във версията на френски език не са приложими към
текста на английски език.]

6.8.2.2.6 Да се замени „система за вентилация” с:
„устройство за вентилация”.

[Останалите изменения във версията на френски език не са приложими към текста на
английски език.]

ДЪРЖАВЕН

6.8.2.1.19 В колоната отдясно в Таблицата да се замени "Неръждаеми аустенитни
стомани" с:
„Аустенитни неръждаеми стомани”.

Глава 6.8

В параграфи (d) (i), (e) (i), (f) (ii) бележка под линия 12 се номерира наново като
бележка под линия 16.

6.7.5.13.1 В параграф (c) (i) на края на второто изречение да се впише препратка към
бележка под линия 15. Текстът на бележката под линия трябва да е със следното
съдържание:
„15 Този символ се използва и за да се поясни, че гъвкавите контейнери за насипни
товари, разрешени за другите средства на транспорт, съответстват на изискванията в
Глава 6.8 от Примерните разпоредби на ООН”.

6.7.5.6.2 Да се замени „ISO 4126-1:1991” с:
„ISO 4126-1:2004 и ISO 4126-7:2004”.

6.7.5.6.1 На края на подточка (c) да се замени „.” с „;” и да се добави следната нова
подточка (d):
„(d) площите на напречно сечение на потока на устройствата за освобождаване на
налягането с чувствителна пружина и чупливите дискове в mm2”.

6.7.5.2.8 В параграфи (а), (b), (c) и (d), бележка под линия 11 се номерира наново като
бележка под линия 14.

В параграфи (d) (i), (d) (ii), (e) (i), (f) (ii), (g) (i), (h) (ii), (i) (ii), (i) (iii) и (i) (iv), бележка под
линия 11 се номерира наново като бележка под линия 14.

„12 Този символ се използва и за да се поясни, че гъвкавите контейнери за насипни
товари, разрешени за другите средства на транспорт, съответстват на изискванията в
Глава 6.8 от Примерните разпоредби на ООН”.

С Т Р. 1 0 2
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По искане на компетентния орган, в периода
между две последователни инспекции може да
се проведе изпитване за херметичност или
междинна инспекция, съгласно изискванията на
6.8.2.4.3
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Глава 7.6
В първото изречение да се замени „товар” с:
„опасния товар”.

7.5.3 В първото изречение да се замени „етикети” с:
„табели" (два пъти).

90

7.5.2 Да се добави нова подточка 7.5.2.4 със следното съдържание:
„7.5.2.4 Смесеното натоварване на опасни товари, опаковани в ограничени количества,
с каквито и да било взривни вещества и изделия, освен онези от Раздел 1.4 и UN 0161
или 0499, е забранено.”

7.5.1.5 След „пратките” да се впише:
„и външните опаковки”.

7.5.1.3 В началото да се впише:
„Освен ако не е посочено друго в RID,”.
Да се премести последното изречение от 7.5.1.3 на края на 7.5.1.2.

ВЕСТНИК

7.1.1 В края да се добави следната нова Забележка:

Глава 7.1

ЧАСТ 7

6.11.4 В заглавието, преди „контейнери за насипни товари”, да се впише:
„ВК1 или ВК2”.

Глава 6.11
6.11.3 В заглавието, преди „контейнери за насипни товари”, да се впише:
„ВК1 или ВК2”.

6.9.2.3.3 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към текста на
английски език.]

Глава 6.9

7.5.1.2 В началото да се впише:
„Освен ако не е посочено друго в RID,”.

Глава 7.5

7.4 Във второто изречение да се замени „Глави 4.2 или 4-3" с:
„Глави 4.2, 4.3, 4.4 или 4.5, според случая”.

Глава 7.4

На края на първия параграф да се добави следното ново изречение:
„Концентрацията на това вещество или вещества не бива в никой случай да
надвишава 10 000 mg/kg".

7.3.3
VW 15 На края на първия параграф да се замени "вещества или смеси (като например
препарати или отпадъци), които съдържат не повече от 1000 mg/kg" с:
„твърди вещества (вещества или смеси, като например препарати или отпадъци),
които съдържат средно измерено не повече от 1000 mg/kg".

На края да се замени „херметични” с:
„водоустойчиви”.

7.3.2.4 След преди „контейнери за насипни товари” да се впише:
„(код ВК2)”.

Глава 7.3

„ЗАБЕЛЕЖКА: За вагоните се допуска да бъдат оборудвани с устройства за откриване
на неизправности, които да показват или реагират на евентуално дерайлиране, при
условие, че са изпълнени изискванията за разрешение на пускането в експлоатация на
тези вагони.
Изискванията за разрешение на пускането в експлоатация на вагоните не могат да
забраняват или налагат употребата на такива устройства за откриване на
неизправности. Циркулацията на вагоните не бива да се ограничава въз основа на
наличието или отсъствието на такива устройства."

ДЪРЖАВЕН

Да се добави нова специална разпоредба ТТ 10 със следното съдържание:
„ТТ 10 Периодичните инспекции в съответствие с 6.8.2.4.2 се състоят:
поне на всеки четири години.
поне на всеки две и половина години.”

6.8.4 (d)
ТТ 8 Да се добави следния нов параграф в края:
„Тези инспекции на магнитните частици трябва да бъдат извършвани от компетентно
лице, квалифицирано да прилага този метод съгласно EN 473 (Безразрушителни
изпитвания - Квалификация и сертификация на персонала за безразрушителни
изпитвания – Общи положения).”

6.8.3.5.6 Да се измени встъпителното изречение на следното:
„В добавка към детайлите, предписани в 6.8.2.5.2, следното трябва да бъде изписано
върху
двете страни на вагон-цистерната (върху контейнер-цистерната
(върху
самата
самата цистерна или върху табели):
цистерна или върху табели):”
6.8.4 (c) Да се добави нова специална разпоредба ТА 5 със следното съдържание:
„ТА 5 Това вещество може да бъде превозвано само в цистерни с код S2.65AN(+);
йерархията от 4.3.4.1.2 не е приложима.”

Междинните проверки съобразно
6.8.2.4.3
трябва
да
бъдат
извършвани минимум шест години
след
провеждане
на
всяка
периодична проверка .

Поне след осем години експлоатация, а след това – поне веднъж на всеки 12 години,
ако става дума за цистерни, предназначени за превоз на охладени втечнени газове.

6.8.3.2.16 [Изменението във версията на френски език не е приложимо към текста на
английски език.]
6.8.3.4.6 Да се измени на следното съдържание:
"6.8.3.4.6 В отклонение от изискванията на 6.8.2.4.2, периодичните инспекции съгласно
6.8.2.4.2 трябва да се извършват:

6.8.2.6.2 Да се замени заглавието на колона (4) от таблицата с:
„Приложимо”.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1280
от 7 октомври 2021 г.

за реда за обработване на лични данни в
Министерството на вътрешните работи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определя
редът за обработване на лични данни в Министерството на вътрешните работи (МВР).
(2) Лични данни в МВР се обработват в
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата
на данните) (ОВ, L 119/4.05.2016 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР).
(3) Лични данни в МВР се обработват и
по силата на правни актове на Европейския
съюз (ЕС) и на международни договори, по
които Република България е страна.
Чл. 2. (1) Лични данни се обработват в
автоматизирани и неавтоматизирани информационни фондове.
(2) Информационните фондове по ал. 1
са регистри с лични данни по смисъла на
Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.
Чл. 3. (1) Дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ (ДКИС) подпомага министъра на вътрешните работи при
поддържането на регистър на дейностите по
обработване на лични данни в МВР в съответствие с нормативната уредба.
(2) За целите на ал. 1 всеки управляващ
информационен фонд поддържа в актуален
вид регистър на дейностите по обработване
на лични данни в съответния информационен фонд в писмена форма, включително в
електронен формат.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВИЛА ОТНОСНО ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Раздел I
Източници на лични данни, обработвани в
МВР
Чл. 4. В информационните фондове на
МВР се обработват следните категории лични
данни в зависимост от източника:
1. предоставени от субектите на данни;

ВЕСТНИК
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2. събрани от органи на МВР при упражняване на правомощията им;
3. получени от други органи или организации;
4. получени от други държави – членки на
ЕС, държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария, както
и от органи, институции и агенции на ЕС;
5. получени от трети държави или международни организации, в това число по силата на
международни договори, по които Република
България е страна.
Раздел II
Записване на лични данни в информационен
фонд
Чл. 5. (1) Лични данни се записват в информационен фонд в изпълнение на изискване
на нормативен акт, правен акт на ЕС или
международен договор, по който Република
България е страна.
(2) При записването на личните данни се
спазват следните изисквания:
1. съвкупността от данни да идентифицира
субекта на данни;
2. във фонда се въвежда несъществуваща
до този момент съвкупност от данни;
3. съвкупността от данни да съдържа източника им.
(3) Съвкупността от данни се записва,
като се извършва проверка за наличност и
избягване на дублирането на данните.
(4) В документа, въз основа на който се
записват лични данни, се посочва източникът на лични данни, а самият документ се
регистрира в съответната структура, освен в
случаите, когато записването е в хода на автоматизирано административно обслужване,
извършване на полицейски или гранични проверки на лица, ползваните от тях документи
и превозни средства.
(5) Правните основания по ал. 1 се посочват
в организационно-технологичните правила за
работа със съответния информационен фонд,
в който се обработват лични данни.
Раздел III
Съхранение на лични данни
Чл. 6. (1) Личните данни се съхраняват
във вид, който позволява идентифицирането
на субекта на данните за период не по-дълъг
от необходимия за целите, за които те се
обработват.
(2) Личните данни се съхраняват по начин,
който гарантира подходящо ниво на сигурност,
включително защита срещу неразрешено или
незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане,
като се прилагат подходящи технически и
организационни мерки.
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Чл. 7. (1) Когато сроковете за изтриване
на лични данни или за периодична проверка
на необходимостта от съхранението им не са
определени в нормативен акт, те се определят
със заповед на министъра на вътрешните
работи.
(2) Извършването на периодична проверка по ал. 1 се документира, а решението за
продължаване на съхранението на данните
се мотивира.
Раздел IV
Коригиране и актуализиране на лични данни
Чл. 8. Коригирането или актуализирането
на лични данни представлява допълване и/
или изменение на съществуващи лични данни
в информационен фонд.
Чл. 9. (1) Коригиране или актуализиране
на лични данни се осъществява:
1. при упражняване на правото на субекта
на данни да поиска със заявление коригиране
на неточни лични данни, свързани с него, и
ако няма основание за отказ;
2. когато в хода на обработването от служителя се установи, че личните данни са
неточни поради допусната техническа грешка;
3. в изпълнение на влязъл в сила акт на
орган на съдебната власт;
4. в изпълнение на влязъл в сила акт на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД);
5. по искане на органи или организации,
предоставили личните данни, включително
по силата на международен договор.
(2) В случаите на ал. 1 се допуска допълване или изтриване на част от обработваните
лични данни.
(3) При коригиране или актуализиране на
лични данни в база данни на информационния фонд се записват датата на промяната,
данни за служителя, извършил промяната, a
в случаите по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 – и регистрационният номер на документа.
Чл. 10. (1) Коригиране или актуализиране
на лични данни се извършва след проверка
за наличност на данните.
(2) За извършено коригиране или актуализиране на неточни или неактуални лични данни
се съобщава на предаващия орган.
(3) За извършено коригиране или актуализиране на неточни или неактуални лични
данни се уведомяват получателите, пред които
данните са разкрити, като получателите се
уведомяват, че също са длъжни да коригират
или актуализират получените лични данни.
(4) Извършването на дейностите по ал. 2
и 3 се отразява в протокол, който се изготвя
от служителя, извършил действията, и се
регистрира в съответната структура.
Чл. 11. (1) В случаите на чл. 9, ал. 1, т. 1
коригиране или акт уализиране на лични
данни се извършва въз основа на заповед от
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министъра на вътрешните работи или изрично оправомощено от него длъжностно лице.
(2) В случаите по чл. 9, ал. 1, т. 2 – 5 коригиране или актуализиране на лични данни
се извършва въз основа на писмена заповед,
издадена от управляващия информационния
фонд, като в случаите по чл. 9, ал. 1, т. 3 и 4
се извършва проверка дали съответният акт
е влязъл в сила.
Раздел V
Справки
Чл. 12. (1) Извършването на справки с
лични данни, съдържащи се в информационен
фонд, се осъществява по реда на нормативен
акт, правен акт на ЕС, международен договор, по който Република България е страна,
и организационно-технологичните правила
на информационния фонд.
(2) Извършването на справки по ал. 1 се
извършва при спазване на принципа „необходимост да знае“.
Раздел VI
Предаване на лични данни на получатели
извън МВР
Чл. 13. (1) Лични данни, обработвани в
МВР, се предават на получатели, извън МВР,
при условията на Регламент (ЕС) 2016/679,
Закона за защита на личните данни и Закона
за Министерството на вътрешните работи.
(2) Предаването по ал. 1 се извършва въз
основа на заповед на управляващия съответния
информационен фонд, доколкото с нормативен
акт не е предвиден друг ред.
(3) Лични данни се предават въз основа на
писмено искане/автоматизирана заявка или
по инициатива на МВР. В документа, с който
се предават лични данни, се посочва целта,
за която се предават личните данни, и правното основание. Документът се регистрира в
съответната предаваща структура.
(4) Искането за предаване на лични данни
се изпълнява в нормативно определения срок,
а ако такъв не е определен, предаването се
извършва съгласно условията на искането или
във възможно най-кратък срок.
(5) Служителят, който обработва лични
данни, проверява целта, за която са поискани
личните данни, и правното основание, посочени в искането.
(6) В случаите, когато са налице специфични условия за обработването на лични данни,
включително срок за съхранение, служителят
уведомява получателя на данните за тези
условия и за задължението му да ги спазва.
(7) В организационно-технологичните правила за съответния информационен фонд се
посочва технологията, свързана с дейността
по предаване на личните данни.
(8) Когато се установи, че предадените
лични данни са неточни или са предадени
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незаконосъобразно, получателят се уведомява
незабавно, а предаващият служител и получателят коригират, изтриват или ограничават
обработването на личните данни.
(9) Предаване на лични данни от МВР
на други органи или организации чрез автоматизиран обмен се осъществява по реда
на нормативен акт, правен акт на ЕС или
международен договор, по който Република
България е страна.
(10) Предаването на лични данни по ал. 9
се осъществява по начин, който позволява
да се направи връзка между автоматизираната заявка по ал. 3 и отговора или между
полученото съвпадение при автоматизирано
запитване и допълнително предоставените
лични данни.
(11) Лични данни на служители на МВР
се предават в ограничен обем, необходим за
идентифицирането, съгласно приложимите
нормативни актове.
Раздел VII
Ограничаване на обработването на лични
данни
Чл. 14. (1) Ограничаване на обработването
на лични данни се извършва въз основа на:
1. влязъл в сила акт на орган на съдебната
власт;
2. влязъл в сила акт на КЗЛД;
3. искане на субекта на данните – при
упражняване на неговото право да поиска
от администратора ограничаване на обработването на лични данни, които го засягат;
4. искане от органи или организации,
предоставили личните данни, включително
по силата на международен договор.
(2) Ограничаване на обработването на
лични данни по ал. 1, т. 3 се извършва въз
основа на решение на министъра на вътрешните работи или изрично оправомощено от
него длъжностно лице.
(3) Ограничаване на обработването на
лични данни по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се извършва
въз основа на заповед на управляващия съответния информационен фонд.
(4) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 управляващият съответния информационен фонд издава
заповед за ограничаване на обработването на
лични данни след проверка дали съответният
акт е влязъл в сила.
(5) Срокът за ограничаване на обработването се определя в зависимост от основанието,
във връзка с което се осъществява ограничаването на обработването. Срокът се посочва
в съответното решение или заповед.
Чл. 15. Когато обработването на лични
данни е ограничено съгласно чл. 14, такива
данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на
субекта на данните или за установяването,
упражняването или защитата на правни пре-
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тенции или за защита на правата на друго
физическо лице, или поради основания от
обществен интерес.
Чл. 16. (1) Ограничаване на обработването
на лични данни в автоматизиран информационен фонд се извършва чрез временно добавяне
на записи в базата данни, съотносими към
определен запис или група записи, обединени
по определен признак.
(2) Ограничаване на обработването на
лични данни в автоматизиран информационен
фонд се извършва чрез специализиран софтуер
на автоматизираната система.
(3) Софтуерът на автоматизираната система трябва да изключва възможността за
обработване, с изключение на тяхното съхранение, на лични данни, чието обработване е
ограничено при всяка функционална дейност
на системата за указания период от време.
(4) Софтуерът на автоматизираната система трябва да осигурява възможност лични
данни, чието обработване е ограничено, по
изключение да се обработват в съответствие
с чл. 15.
(5) След извършено възстановяване на базата данни от нейно архивно копие се повтарят
действията за ограничаване на обработването
на лични данни в срока на ограничаване на
обработването.
Чл. 17. (1) В автоматизиран информационен фонд ограничаването на обработването
на определен запис или записи се премахва
при изтичане на срока по чл. 14, ал. 5 чрез
специализиран софтуер за всеки автоматизиран информационен фонд.
(2) След извършено възстановяване на базата данни от нейно архивно копие се повтарят действията за премахване на временното
ограничаване на обработването на данните
съгласно ал. 1.
Чл. 18. (1) Ограничаване на обработването
на данни в неавтоматизиран информационен
фонд се извършва чрез временно добавяне
на информация към отделен документ или
група от документи, обединени по определен
признак.
(2) Ограничаване на обработването може
да бъде извършено и на част от документ.
(3) Марк и ровката за ог рани чаване на
обработването съдържа указание относно
прекратяването на обработването на личните данни.
Чл. 19. (1) В неавтоматизирания информационен фонд премахването на ограничаването
на обработването се извършва, като временно
добавената информация се заличава след
изтичане на срока по чл. 14, ал. 5.
(2) За премахването на ограничаването на
обработването се уведомява инициаторът на
ограничаването на обработването.
Чл. 20. (1) Когато обработването е ограничено съгласно чл. 14, ал. 1, т. 3, субектът на
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данните се информира, преди да се премахне
ограничаването на обработването.
(2) Когато е ограничено обработването
на лични данни, за това се уведомяват получателите, пред които данните са разкрити,
като получателите се уведомяват, че също
са длъжни да ограничат обработването на
получените лични данни.
(3) Извършването на дейностите по ал. 1 и
2 се отразява в протокол, който се регистрира
в съответната структура.
Раздел VIII
Изтриване на лични данни
Чл. 21. Изтриване на лични данни се извършва въз основа на:
1. влязъл в сила акт на орган на съдебната
власт;
2. влязъл в сила акт на КЗЛД;
3. установено по служебен път несъответствие между оригиналния документ и извършеното обработване на данни във фонда;
4. отпадане на необходимостта от обработване на данните;
5. предоставяне на данни от субекта без
правно основание по чл. 6, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679 или в противоречие
с принципите по чл. 5 от Регламент (ЕС)
2016/679;
6. основателно искане на субекта на дан
ните – при упражняване на неговото право
да поиска о т м и н ис т ъра на вът реш н и т е
работи изтриване на личните данни, които
го засягат;
7. основат ел но иск а не о т орга н и и л и
организации, предоставили личните данни,
включително по силата на меж дународен
договор;
8. оттегляне на съгласието за обработване
от страна на субекта на данни, когато обработването се извършва на основание съгласие;
9. изтичане на срока за съхранението на
данните.
Чл. 22. (1) Изтриването на лични данни
по чл. 21, т. 6 и 8 се извършва въз основа
на решение на министъра на вътрешните
работи или изрично оправомощено от него
длъжностно лице.
(2) Изтриването на лични данни по чл. 21,
т. 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 9 се извършва въз основа
на заповед на управляващия съответния информационен фонд.
(3) В случаите на чл. 21, т. 1 и 2 управляващият съответни я информационен фонд
издава заповед за изтриване на лични данни
след проверка дали съответният акт е влязъл
в сила.
(4) Лични данни, съдържащи се в обявени
на електронни страници на МВР в интернет
документи във връзка с провеждане на конкурси, се изтриват в шестмесечен срок от

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

приключване на процедурите по искане на
структурата, инициирала публикуването.
Чл. 23. (1) Изтриване на информация, съдържаща лични данни, отразена в неавтоматизиран информационен фонд, се извършва,
като:
1. се прилага механична операция, водеща
до невъзможност за последващо ползване на
изтритите лични данни във фонда;
2. във фонда се поставя маркер за операцията по т. 1, съдържащ основанието за
изтриване, номер и дата на документа, иницииращ операцията, подписалия документа,
служителя, извършил операцията.
(2) В случаите, когато съответният документ съдържа само идентификационни данни
на субекта на данни, той се унищожава, като
за целта се съставя протокол от служителя,
извършил операцията.
(3) Изтриване на информация, съдържаща
лични данни, отразена в неавтоматизирани
архивни фондове, не се извършва. Управ
ляващият информационния фонд прилага
подходящи технически и организационни
мерки за гарантиране правата на субектите
на данни.
Чл. 24. (1) Изт риване на информаци я,
съдържаща лични данни, отразена в автоматизиран информационен фонд, се извършва:
1. чрез програмно изтриване на съответната
съвкупност от лични данни от базата данни на
системата посредством специализиран софтуер
на автоматизираната информационна система;
2. по начин, който не позволява възстановяване на изтритата информация, съдържаща
лични данни.
(2) В случай на изтриване, при което от
даден запис е останала незаличена само
идентификационната част, записът се изтрива заедно с референтните връзки, ако има
създадени такива към други записи в същата
база данни.
(3) При изтриване в базата данни на системата се отразяват основанието за операцията,
номерът и датата на документа, иницииращ
операцията, данните за разпореждащия операцията, данните за служителя, осъществил
операцията, датата и часът на операцията.
Чл. 25. (1) При изтриване на информация,
съдържаща лични данни в автоматизиран
фонд, управляващият информационния фонд
организира изтриване на данните в резервните
копия на базата данни, както и недопускане
на повторно активиране на изтритите данни.
(2) За извършено изтриване на лични данни се уведомяват получателите, пред които
данните са разкрити, като получателите се
уведомяват, че са длъжни да изтрият получените лични данни.
(3) Извършването на дейностите по ал. 1 и
2 се отразява в протокол, който се регистрира
в съответната структура.
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Раздел IХ
Водене на системни дневници (логове) в
автоматизираните информационни фондове
Чл. 26. (1) В автоматизираните информационни фондове, в които се обработват лични
данни за целите по глава осма на Закона за
защита на личните данни, се водят системни
дневници (логове) за следните дейности по
обработване: събиране, промяна, справка,
разкриване, включително предаване, комбиниране и изтриване.
(2) Логовете по ал. 1 за извършена справка
или разкриване дават възможност за установяване на основанието, датата и часа на такива
дейности и доколкото е възможно – идентификацията на лицето, което е направило
справка или е разкрило лични данни, както
и данни, идентифициращи получателите на
тези лични данни, както и личните данни,
до които е осъществен достъп или са били
разкрити.
(3) Логовете по ал. 1 се използват единствено за проверяване на законосъобразността
на обработването, за целите на контрола,
включително за целите на дисциплинарни
производства, за гарантиране на целостността
и сигурността на личните данни и при наказателни производства.
(4) Срокът за съхранение на логовете по
ал. 1, както и срокът за тяхното архивиране
се определят със заповед на министъра на
вътрешните работи.
(5) При поискванe копие от логове се предоставя на КЗЛД.
(6) Министърът на вътрешните работи
утвърждава със заповед правилата за водене
на логове по ал. 1.
(7) В правилата по ал. 6 се определят редът
за ползване на логове и структурите на МВР,
които имат право на достъп до тях.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА
ЛИЧНИ ДАННИ
Раздел I
Организационно-технологични правила на
информационните фондове, в които се обработват лични данни
Чл. 27. (1) Всеки информационен фонд, в
който се обработват лични данни, функционира съобразно организационно-технологични
правила, изготвени от управляващия фонда,
утвърдени със заповед на министъра на вът
решните работи.
(2) В организационно-технологичните правила по ал. 1 се определят:
1. целите, за които се обработват личните
данни;
2. функционалностите на информационния
фонд и връзките с други информационни
фондове;
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3. категориите лични данни, подлежащи на
обработване, и категориите субекти на данни,
чиито данни се обработват;
4. сроковете за съхранение на личните данни или сроковете и процедурите за извършване
на периодични проверки на необходимостта от
по-нататъшното съхранение на обработваните
лични данни, доколкото не са определени в
нормативен акт;
5. потребителите и техните права на
достъп до лични данни;
6. получателите и/или категориите получатели, пред които личните данни могат да
бъдат разкрити; редът и условията за ползване
и/или получаване на лични данни;
7.
управлението, контролът и отговорността за поддържане и ползване на информационния фонд;
8. мерките за защита на лични данни,
разкриващи расов или етнически произход,
политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални
организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите
единствено на идентифицирането на физическо
лице, данни за здравословното състояние или
данни за сексуалния живот или сексуалната
ориентация на физическото лице;
9.
редът за псевдонимизация на лични
данни, когато е приложимо;
10. технологията на работа с информационния фонд;
11. сроковете и процедурите за извършване
на периодични проверки на качеството на
обработваните лични данни с оглед тяхната
точност и актуалност;
12. мерките за осъществяване на разграничение между личните данни на различни
категории субекти на данни;
13. технологията, свързана с дейността
по предаване на личните данни, обхватът на
предаваните данни и ограниченията, които
се налагат при предаването.
(3) Сроковете по ал. 1, т. 4 могат да бъдат
определени общо за съответния информационен фонд или за отделни категории лични
данни, обработвани във фонда.
(4) Извършването на периодична проверка
по ал. 1, т. 4 се документира, а решението за
продължаване на съхранението на данните
се мотивира.
Чл. 28. В организационно-технологичните
правила за автоматизиран информационен
фонд, в който се обработват лични данни, се
определят и:
1. потребителските права за достъп до
функционалните дейности и потребителските
профили;
2. процедурата за изтриване на данните след
изтичане на срока за съхранение и контролът
за нейното спазване;
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3. процедурата, правилата и схемите за
архивиране;
4. редът за обработване на архивни данни;
5. редът за ползване на данни, чието обработване е ограничено, с оглед обработването
им за статистически цели;
6. процедурата за уведомяване на лице,
чиито лични данни са събрани и се съхраняват без негово знание и не са унищожени,
при условие че това уведомяване не може да
повлияе върху дейността на органите на МВР.
Чл. 29. В организационно-технологичните
правила за неавтоматизиран информационен
фонд, в който се обработват лични данни, се
определят и:
1. изискванията към помещенията, в които
се съхраняват документите, по отношение на
физическа сигурност, пожарна безопасност,
параметри на въздуха (температура, влажност);
2. необходимостта от наличие на работни
места в помещенията, в които се съхраняват
документите;
3. достъпът до помещенията.
Раздел II
Задължения на длъжностните лица
Чл. 30. (1) Дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ поддържа в актуално състояние регистър на автоматизираните
информационни фондове в МВР, в които се
обработват лични данни, като автоматизирана
база данни.
(2) Длъжностното лице по защита на данните поддържа в актуално състояние регистър на
неавтоматизираните информационни фондове
в МВР, в които се обработват лични данни.
(3) Регистрите по ал. 1 и 2 съдържат наименованията на информационните фондове,
структурите, към които са изградени, и в
приложение – организационно-технологичните правила за всеки фонд.
(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за архивните фондове на МВР.
(5) Забранява се обработването на лични
данни в информационни фондове, които не са
вписани в регистрите по ал. 1 и 2, с изключение на архивните фондове на МВР.
Чл. 31. (1) Длъжностното лице по защита
на личните данни изразява становище по
проектите на организационно-технологични
правила на информационни фондове, в които
се обработват лични данни, по искане на управляващия съответния информационен фонд.
(2) Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ проверява за съответствие
в тех ническо и тех нологично отношение
проектите на организационно-технологични
правила на автоматизираните информационни
фондове, в които се обработват лични данни,
по искане на управляващия съответния информационен фонд.
Чл. 32. Ръководителите на структури в
МВР със заповед определят правата за достъп
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до личните данни в информационния фонд и
потребителския профил и/или разрешените
дейности на определените служители съгласно
изискванията на организационно-технологичните правила на фонда.
Чл. 33. (1) При назначаване или преназначаване на служител на друга длъжност, за
която не се изисква достъп до лични данни,
или при прекратяване на правоотношението
на служител, получил достъп до лични данни в автоматизиран информационен фонд за
общо ползване, ръководителят на съответната
структура в определения в организационнотехнологичните правила срок, а ако такъв
срок не е определен – в 5-дневен срок от
възникване на обстоятелството, писмено уведомява директора на ДКИС за прекратяване
на достъпа до информационния фонд.
(2) При назначаване или преназначаване
на служител на друга длъжност, за която не
се изисква достъп до лични данни, или при
прекратяване на служебното правоотношение
на служител, получил достъп до лични данни в
локален автоматизиран информационен фонд,
ръководителят на съответната структура в
определения в организационно-технологичните правила срок, а ако такъв срок не е
определен – в 5-дневен срок от възникване
на обстоятелството, прекратява достъпа до
информационния фонд.
Чл. 34. Управляващият информационния
фонд пряко отговаря и се отчита пред министъра на вътрешните работи за:
1. законосъобразността на обработването
на личните данни в информационния фонд;
2. сигурността, правилното съхранение,
целостта и качеството на личните данни;
3. спазването на сроковете за съхранение
на личните данни, съответно за периодичната
оценка на необходимостта от съхранение;
4. предоставянето на достъп до информационния фонд на съответните служители;
5. контрола на достъпа до информационния фонд.
Чл. 35. (1) Служителите, които извършват
обработване на лични данни, при изпълнение
на справки в съответните информационни
фондове задължително отразяват във фонда
конкретния повод за извършване на справката, освен в процеса на административно
обслужване на граждани или извършване на
гранични проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове на преминаващи
лица, ползваните от тях документи и превозни
средства.
(2) Когато служител, който извършва обработване на лични данни, извърши справка с
оглед разкриване на личните данни пред определен получател, той задължително въвежда
във фонда данни, идентифициращи получателя, с изключение на случаите на извършване
на справка в автоматизиран информационен
фонд, където това е технически невъзможно.
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Раздел IІІ
Предоставяне на потребителско име и парола
за достъп до автоматизиран информационен
фонд
Чл. 36. Служителите, които обработват
лични данни в автоматизиран информационен
фонд, получават персонални потребителско
име и парола за достъп, които осигуряват
достъп до мрежата за предаване на данни в
МВР и ресурсите на съответния автоматизиран
информационен фонд.
Чл. 37. (1) Потребителското име и паролата
за достъп до автоматизирани информационни
фондове за общо ползване се предоставят
от ДКИС, а до останалите информационни
фондове – от управляващия съответния фонд.
(2) Потребителското име и паролата се
предоставят персонално на всеки служител
въз основа на утвърдено от управляващия
информационния фонд мотивирано искане,
изготвено от ръководителя на съответната
структура.
(3) Искането по ал. 2 съдържа:
1. трите имена на служителя;
2. единен граждански номер (ЕГН);
3. основна структура;
4. структурно звено;
5. служебен телефон;
6. номер на заповедта по чл. 32;
7. потребителския профил и/или разрешените дейности.
(4) Служителите не предоставят своите
потребителско име и парола за достъп на
други лица и не използват потребителско име
и парола за достъп на други лица.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

Т ЕХ Н И Ч ЕСК И И ОРГА Н ИЗА Ц ИОН Н И
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ
НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 38. (1) При обработване на лични
данни в МВР се предприемат технически и
организационни мерки за физическа, персонална, документална защита, защита на
автоматизирани информационни системи
и/или мрежи и криптографска защита въз
основа на извършена периодична оценка на
риска.
(2) Мерките по ал. 1 се определят с организационно-технологичните правила на информационния фонд, в който се обработват лични
данни, освен ако не са уредени с нормативен
акт, правен акт на ЕС или международен договор, по който Република България е страна.
(3) Мерките по ал. 1 се преразглеждат и
при необходимост се актуализират.
Чл. 39. (1) Организационно-технологичните правила за автоматизиран информационен
фонд, в който се обработват лични данни,
регламентират технически и организационни
мерки, които:
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1. отхвърлят достъпа на неоторизирани
лица до оборудването за обработване на
данни – контрол на достъпа до оборудване;
2. предотвратяват неоторизираното четене, копиране, промяна или унищожаване
на информационни носители – контрол на
информационните носители; неоторизирано
използване на системите за лични данни чрез
средства за пренос на данни;
3. предотвратяват неоторизираното добавяне, въвеждане, преглеждане, промяна или
изтриване на съхранени лични данни – контрол по съхраняването;
4. п редо т вратяват използванет о м у о т
неоторизирани лица, използващи комуникационно оборудване за данни – контрол на
потребителите;
5. гарантират, че лицата, които са оторизирани да ползват система за автоматизирано
обработване на лични данни, имат достъп
само до данните, включени в обхвата на техния достъп – контрол на достъпа до данни;
6. осигуряват възможността за проверка
и установяване до кои органи са били или
могат да бъдат изпратени или предоставени
личните данни чрез използване на комуникационно оборудване за данни – контрол на
комуникациите;
7. осигуряват възможност за последваща
проверка и установяване какви лични данни
са въведени в системите за автоматизирано
обработване на данни, кога и от кого са въведени данните и идентификационен номер
на компютъра, от който са въведени данните – контрол на въвеждане;
8. предотвратяват неоторизирано четене,
копиране, промяна или изтриване на лични
данни при трансфер на лични данни или
превозване на носители на данни – контрол
при транспортиране;
9. осигуряват възможност инсталираните
системи да могат да се възстановят в случаи
на прекъсване на функционирането – възстановяване;
10. осигуряват правилното функциониране
на системата, докладване на появата на грешки във функциите (надеждност) и гарантират,
че съхранените данни не могат да бъдат пов
редени чрез неправилно функциониране на
системата – интегритет.
(2) Ръководителят на структура на МВР, в
която се обработват лични данни, прилага, в
съответствие с организационно-технологичните правила на съответния информационен
фонд, технически и организационни мерки,
които осигуряват ниво на сигурност на личните
данни, съобразено с рисковете за сигурността
на личните данни.
Чл. 40. (1) Организационно-технологичните правила за неавтоматизиран информационен фонд, в който се обработват лични данни,
регламентират технически и организационни
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мерки, които гарантират защита на личните
данни срещу случайно или неправомерно
унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени,
съхранявани или обработвани по друг начин
лични данни.
(2) Мерките по ал. 1 се преразглеждат и
при необходимост се актуализират.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 41. (1) Контролът върху дейностите
по обработване на лични данни в МВР се
осъществява от:
1. Комисията за защита на личните данни;
2. министъра на вътрешните работи.
(2) В дейността си по ал. 1 министърът на
вътрешните работи се подпомага от длъжностното лице по защита на данните в МВР.
(3) Контролът върху дейностите по обработване на лични данни в информационен
фонд се извършва от управляващия информационния фонд.
Чл. 42. (1) Управляващият информационен
фонд извършва планови и внезапни проверки
за установяване на спазването на необходимите технически и организационни мерки по
защита на личните данни, както и периодични
проверки на качеството на обработваните
лични данни.
(2) Плановите проверки се извършват по
график, утвърден от министъра на вътрешните работи.
(3) За резултатите от извършените проверки се докладва на министъра на вътрешните
работи.
(4) При констатирани несъответствия или
нарушения управляващият информационен
фонд представя на министъра на вътрешните
работи за утвърждаване предложения и срок
за отстраняване на несъответствията или
нарушенията.
Чл. 43. (1) Утвърдените предложения по
чл. 42, ал. 4 се изпращат на компетентните
структури за изпълнение.
(2) Копие от предложенията по чл. 42, ал. 4
се изпращат за съхранение в съответния регистър на информационни фондове по чл. 30.
(3) След изпълнение на утвърдените предложения на министъра на вътрешните работи
се представя доклад. Копие от доклада се
изпраща в съответния регистър на информационни фондове по чл. 30.
(4) Когато предложенията са направени в
изпълнение на указания на КЗЛД, министърът
на вътрешните работи уведомява КЗЛД за
тяхното изпълнение. В тези случаи министърът на вътрешните работи се подпомага
от ДКИС и длъжностното лице по защита
на данните.
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Чл. 44. (1) В случай на нарушение на сигурността на личните данни служителят, който
обработва лични данни, е длъжен без забавяне
да уведоми управляващия информационния
фонд, който незабавно, след получаване на
информацията, уведомява за нарушението на
сигурността на личните данни министъра на
вътрешните работи и длъжностното лице по
защита на данните в МВР.
(2) Длъжностното лице по защита на данните създава необходимата организация с оглед
изпълнение на ангажимента за уведомяване
на КЗЛД, когато има вероятност от риск за
правата и свободите на субектите на данни.
(3) Всяко нарушение на сигурността на
личните данни се документира и се описват
фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за
справяне с него.
Чл. 45. (1) Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни
да доведе до висок риск за правата и свободите на субектите на данни, управляващият
информационния фонд, без забавяне, но не
по-късно от 7 дни от установяването му, съобщава на субекта на данни за нарушението
на сигурността на личните данни.
(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва въз
основа на заповед на министъра на вътрешните работи или изрично оправомощено от
него длъжностно лице.
(3) За уведомяването по ал. 1 управляващият информационния фонд информира длъжностното лице по защита на данните в МВР.
Г л а в а

ш е с т а

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА
Ц Е Л И Т Е Н А П РЕ ДО Т ВРАТ Я В А Н Е Т О,
РАЗСЛЕДВАНЕТО, РАЗКРИВАНЕТО ИЛИ
Н А К АЗАТЕЛНОТО ПРЕСЛЕДВА НЕ Н А
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА НАК АЗАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДПАЗВАНЕТО ОТ ЗАПЛАХИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ И ТЯХНОТО
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
Чл. 46. (1) Правилата на тази глава се прилагат при обработването на лични данни за
целите на предотвратяването, разследването,
разкриването или наказателното преследване
на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи
за обществения ред и сигурност и тяхното
предотвратяване.
(2) Компетентните органи обработват лични данни за целите по ал. 1 по реда на глава
осма от ЗЗЛД и на ЗМВР.
(3) Компетен т ни те органи обрабо т ват
лични данни, събрани за целите по ал. 1 за
други цели, при наличието на изрично правно основание и по реда на Регламент (EС)
2016/679 и съответните разпоредби от ЗЗЛД,
които въвеждат мерки за неговото прилагане.
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Чл. 47. Управляващият информационния
фонд, когато е приложимо, взема мерки за
отделно съхранение на личните данни на
различни категории субекти на данни.
Чл. 48. Компетентните органи разграничават лични данни, основани на факти, и лични
данни, основани на лични оценки, като при
обработването им се прави надлежна отметка.
Чл. 49. (1) Компетентните органи проверяват качеството на личните данни преди
тяхното предаване, като при възможност се
добавя необходимата информация, позволяваща на получаващия компетентен орган
да оцени степента на точност, пълнотата и
надеждността на личните данни и до каква
степен те са актуални.
(2) Когато предадените лични данни са
неточни, непълни или са предадени незаконосъобразно, получателят се уведомява
незабавно. В този случай предаващият компетентен орган и полу чателят коригират,
изтриват или ограничават обработването на
личните данни.
Чл. 50. При предаване на лични данни на
трети държави или международни организации
на основанията, предвидени в чл. 72 до 76 от
ЗЗЛД, компетентните органи документират
предаването, включително датата и часа на
предаване, информация относно получателя,
основанието за предаването и предадените
лични данни.
Г л а в а

с е д м а

ОЦЕНК А НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 51. Министърът на вътрешните работи
със заповед възлага на управляващия информационния фонд да предприеме подходящи
технически и организационни мерки за обезпечаване сигурността на данните, като отчита
естеството, обхвата, контекста и целите на
обработването на лични данни, както и риска
от възможно неблагоприятно въздействие
върху правата на лицата.
Чл. 52. (1) Когато има вероятност определен вид обработване, по-специално това, при
което се използват нови технологии и предвид
естеството, обхвата, контекста и целите на
обработването, да доведе до висок риск за
правата и свободите на субектите на данни,
преди да бъде извършено обработването, се
извършва оценка на въздействието на предвидените операции по обработването върху
защитата на личните данни.
(2) Оценка на въздействието се извършва
задължително и във връзка с операциите по
обработване, определени с решение на КЗЛД.
(3) При обработването на лични данни за
целите по чл. 46, ал. 1, оценката на въздействието съдържа най-малко: общо описание
на предвидените операции по обработване,
оценка на рисковете за правата и свободите
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на субектите на данни, мерките, предвидени
за справяне с тези рискове, гаранции, мерки
за сигурност и механизми за гарантиране на
защитата на личните данни и за доказване
на съответствие с правилата на тази глава,
като се вземат предвид правата и законните
интереси на субектите на данни и другите
засегнати лица.
(4) Във всички останали случаи, извън
ал. 1 и 3, оценката на въздействието съдържа
най-малко:
1. системен опис на предвидените операции
по обработване и целите на обработването;
2. оценка на необходимостта и пропорцио
налността на операциите по обработване по
отношение на целите;
3. оценка на рисковете за правата и свободите на субектите на данни;
4. мерките, предвидени за справяне с рисковете, включително гаранциите, мерките
за сигурност и механизмите за осигуряване
на защитата на личните данни и за демонстриране на спазването на изискванията за
защита на данните.
(5) Извършването на оценка на въздействието се организира от управляващия информационния фонд и резултатът се доклад
ва на министъра на вътрешните работи за
утвърждаване.
Чл. 53. Управляващият информационния
фонд ежегодно, до 31 януари, изготвя и представя на министъра на вътрешните работи
доклад относно състоянието на обработването
на лични данни в съответния информационен
фонд за предходната година.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция „управляващ информационния фонд“ е ръководителят на съответната структура от МВР,
при която е изграден информационният фонд,
съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗМВР.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази инструкция се издава на основание
чл. 29, ал. 2 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 3. Инструкция № 8121з-1122 от 12 септември 2015 г. за реда за обработка на лични
данни в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 73 от 2015 г.; изм., бр. 31
от 2016 г. и бр. 3 от 2017 г.) се отменя.
§ 4. В срок шест месеца след влизане в
сила на тази инструкция организационнотехнологичните правила за функционирането на информационните фондове, в които
се обработват лични данни, се привеждат в
съответствие с нея.
Министър:
Бойко Рашков
6032
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 748-ПВР
от 15 октомври 2021 г.

относно обнародване на кандидатските листи
в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 14 ноември 2021 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 12 и 21 и
чл. 324 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обнародва в „Държавен вестник“ кандидатските листи с имената на кандидатите за
президент и вицепрезидент на републиката,
регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, по поредност на вписване в
бюлетината съгласно жребия, проведен от ЦИК
на 13 октомври 2021 г. в 10,00 ч. в сградата на
Народното събрание, пл. „Княз Александър I“
№ 1, както следва:
№ 1 Йоло Димитров Денев, роден на
01.01.1940 г.,
кандидат за президент
Марио Цанков Филев, роден на 20.08.1969 г.,
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 2 Николай Симеонов Малинов, роден
на 12.09.1968 г.,
кандидат за президент
Светлана Петрова Косева, родена на
16.04.1980 г.,
кандидат за вицепрезидент
РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА
ОТЕЧЕСТВОТО
№ 3 Росен Пламенов Миленов, роден на
13.05.1980 г.,
кандидат за президент
Иван Стефанов Иванов, роден на 05.07.1975 г.,
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 4 Валери Симеонов Симеонов, роден на
14.03.1955 г.,
кандидат за президент
Цветан Венциславов Манчев, роден на
24.02.1962 г.,
кандидат за вицепрезидент
ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ,
БДС РАДИКАЛИ и БНДС ЦЕЛОКУПНА
БЪЛГАРИЯ
№ 5 Костадин Тодоров Костадинов, роден
на 01.04.1979 г.,
кандидат за президент
Елена Цонева Гунчева, родена на 07.01.1971 г.,
кандидат за вицепрезидент
ВЪЗРАЖДАНЕ
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№ 6 Румен Георгиев Радев, роден на
18.06.1963 г.,
кандидат за президент
Илияна Малинова Йотова, родена на
24.10.1964 г.,
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 7 Горан Тасев Благоев, роден на
03.08.1967 г.,
кандидат за президент
Ивелина Колева Георгиева-Стойнова, родена
на 17.07.1969 г.,
кандидат за вицепрезидент
НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА
ДЕСНИЦАТА
№ 8 Благой Боянов Петревски, роден на
03.02.1970 г.,
кандидат за президент
Севина Краснодарова Хаджийска, родена
на 15.12.1980 г.,
кандидат за вицепрезидент
БСДД – Български Съюз за Директна
Демокрация
№ 9 Марина Орфей Малчева, родена на
04.08.1973 г.,
кандидат за президент
Савина Веселинова Луканова, родена на
26.03.1980 г.,
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 10 Александър Трифонов Томов, роден
на 27.04.1954 г.,
кандидат за президент
Лъчезар Аспарухов Аврамов, роден на
28.08.1952 г.,
кандидат за вицепрезидент
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ –
ЕВРОЛЕВИЦА
№ 11 Волен Николов Сидеров, роден на
19.04.1956 г.,
кандидат за президент
Магдалена Ламбова Ташева, родена на
01.03.1953 г.,
кандидат за вицепрезидент
АТАКА
№ 12 Боян Боянов Станков – Расате, роден
на 02.09.1971 г.,
кандидат за президент
Елена Кирилова Ваташка, родена на
23.06.1967 г.,
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 13 Жельо Николов Желев, роден на
10.07.1967 г.,
кандидат за президент
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Калин Димитров Крулев, роден на
28.04.1970 г.,
кандидат за вицепрезидент
ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
№ 14 Светослав Емилов Витков, роден на
26.01.1971 г.,
кандидат за президент
Веселин Асенов Белоконски, роден на
28.01.1974 г.,
кандидат за вицепрезидент
ПП ГЛАС НАРОДЕН
№ 15 Анастас Георгиев Герджиков, роден
на 28.02.1963 г.,
кандидат за президент
Невяна Михайлова Митева-Матеева, родена
на 02.05.1970 г.,
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 16 Луна Йорданова Йорданова, родена
на 02.04.1971 г.,
кандидат за президент
Иглена Димитрова Илиева, родена на
21.05.1971 г.,
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 17 Мустафа Сали Карадайъ, роден на
08.05.1970 г.,
кандидат за президент
Искра Димитрова Михайлова-Копарова,
родена на 07.09.1957 г.,
кандидат за вицепрезидент
Движение за права и свободи – ДПС
№ 18 Цвета Кирилова Кирилова, родена на
09.09.1978 г.,
кандидат за президент
Георги Атанасов Тутанов, роден на
20.02.1977 г.,
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
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№ 19 Лозан Йорданов Панов, роден на
28.03.1971 г.,
кандидат за президент
Мария Хиндова Касимова-Моасе, родена
на 05.10.1969 г.,
кандидат за вицепрезидент
Инициативен комитет
№ 20 Мария Петрова Колева, родена на
04.10.1961 г.,
кандидат за президент
Ганчо Иванов Попов, роден на 05.05.1931 г.,
кандидат за вицепрезидент
ПП ПРАВОТО
№ 21 Милен Василев Михов, роден на
04.05.1961 г.,
кандидат за президент
Мария Йорданова Цветкова, родена на
30.04.1975 г.,
кандидат за вицепрезидент
ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ
№ 22 Георги Венелинов Георгиев, роден на
13.02.1980 г.,
кандидат за президент
Стоян Андреев Цветков, роден на 28.03.1980 г.,
кандидат за вицепрезидент
БНО
№ 23 Веселин Найденов Марешки, роден
на 26.03.1967 г.,
кандидат за президент
Полина Цветославова Цанкова-Христова,
родена на 17.07.1977 г.,
кандидат за вицепрезидент
ВОЛЯ
Отменя Решение № 743-ПВР от 14 октомври
2021 г. на ЦИК.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова
6121
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И
СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-72
от 8 октомври 2021 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Стара Загора след
Решение № 1118, отразено в протокол № 24 от
29.07.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора,
становище от Регионалното управление на образованието – Стара Загора, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-107
от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и
науката, определям официален адрес и адрес за
провеждане на обучението на Професионална
гимназия по компютърни науки и математически
анализи „Проф. Минко Балкански“, както следва:
ул. Стефан Сливков № 7, гр. Стара Загора, община
Стара Загора, област Стара Загора.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

6054

Министър:
Н. Денков

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-866
от 15 септември 2021 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии утвърждавам
плановете за управление на резерват „Бистришко
бранище“ и резерват „Торфено бранище“.
Екземпляри от Плана за управление на резерватите „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“
да се предоставят на съответните регионални и
местни органи.
На основание чл. 22, ал. 2 от Наредбата за
разработване на планове за управление на защитени територии заповедта да се обнародва в
„Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

6096

Министър:
А. Личев

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № СД-06-17
от 7 юли 2021 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския
закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците нареждам:
Изключвам поради невнасяне на вноската за
професионална квалификация за 2021 г. Гинка
Иванова Вълкова с адрес: гр. Добрич 9300, ул.
Ген. Гурко № 22, ет. 3, ап. 8, от утвърдения със
Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра
на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, включен в списъка със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на
правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.).
Мотиви: Гинка Иванова Вълкова е включена в
утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г.
на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от
2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат
назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включен в
списъка със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на
министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.).
Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон
синдикът прави задължителна ежегодна вноска
за професионална квалификация, чийто размер
се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се
издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на
финансите.
В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г.
за реда за подбор, квалификация и контрол върху
синдиците е предвидено задължението в срок до
31 март на всяка календарна година синдикът да
направи вноска за професионална квалификация
в размер на една минимална работна заплата за
страната, да уведоми за това писмено министъра
на правосъдието и да представи доказателства.
От представеното с писмо рег. № 92-38-27
#172/2.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на
Министерството на правосъдието за постъпилите
по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода
от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че Гинка
Иванова Вълкова не е изпълнила задължението
си за заплащане на вноската за професионална
квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.
С оглед изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
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на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
Препис от настоящата заповед да се връчи на
Гинка Иванова Вълкова – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната
власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния
инспектор на Инспектората на министъра на
правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.

6018

Министър:
Я. Стоилов

ЗАПОВЕД № СД-06-18
от 7 юли 2021 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския
закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците нареждам:
Изключвам поради невнасяне на вноската за
професионална квалификация за 2021 г. Даниела
Ивайлова Петкова с адрес: София, ул. Аксаков
№ 17, ет. 5, ап. 11, от утвърдения със Заповед
№ ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата,
които могат да бъдат назначавани за синдици в
производства по несъстоятелност по Търговския
закон, включен в списъка със Заповед № ЛС-04671 от 19.04.2017 г. на министъра на правосъдието
(ДВ, бр. 35 от 2017 г.).
Мотиви: Даниела Ивайлова Петкова е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
включен в списъка със Заповед № ЛС-04-671 от
19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 35 от 2017 г.).
Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон
синдикът прави задължителна ежегодна вноска
за професионална квалификация, чийто размер
се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се
издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на
финансите.
В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г.
за реда за подбор, квалификация и контрол върху
синдиците е предвидено задължението в срок до
31 март на всяка календарна година синдикът да
направи вноска за професионална квалификация
в размер на една минимална работна заплата за
страната, да уведоми за това писмено министъра
на правосъдието и да представи доказателства.
От п редставеното с писмо рег. № 92-3827#172/2.07.2021 г. на дирек ци я „Финанси и
бюджет“ извлечение от счетоводната програма
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на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски
за професионална квалификация от синдици за
периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно,
че Даниела Ивайлова Петкова не е изпълнила
задължението си за заплащане на вноската за
професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.
С оглед изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
Препис от настоящата заповед да се връчи
на Даниела Ивайлова Петкова – за сведение,
на директора на дирекция „Взаимодействие със
съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и
на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.

6019

Министър
Я. Стоилов

ЗАПОВЕД № СД-06-19
от 7 юли 2021 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския
закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците нареждам:
Изключвам поради невнасяне на вноската за
професионална квалификация за 2021 г. Делян
Петков Петков с адрес: гр. Долна Митрополия,
ул. Хан Аспарух № 19А, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра
на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък
на лицата, които могат да бъдат назначавани за
синдици в производства по несъстоятелност по
Търговския закон, включен в списъка със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на
правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.)
Мотиви: Делян Петков Петков е включен в
утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г.
на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от
2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат
назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включен в
списъка със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г.
на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от
2017 г.)
Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон
синдикът прави задължителна ежегодна вноска
за професионална квалификация, чийто размер
се определя в наредба за реда за подбор, квали-
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фикация и контрол върху синдиците, която се
издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на
финансите.
В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците е предвидено задължението
в срок до 31 март на всяка календарна година
синдикът да направи вноска за професионална
квалификация в размер на една минимална
работна заплата за страната, да уведоми за
това писмено министъра на правосъдието и да
представи доказателства.
От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/
2.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“
извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по
сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода
от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че Делян
Петков Петков не е изпълнил задължението си
за заплащане на вноската за професионална
квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.
С оглед изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
Препис от настоящата заповед да се връчи на
Делян Петков Петков – за сведение, на директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната
власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния
инспектор на Инспектората на министъра на
правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.

6024

Министър:
Я. Стоилов

ЗАПОВЕД № СД-06-21
от 7 юли 2021 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския
закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците нареждам:
Изключвам поради невнасяне на вноската за
професионална квалификация за 2021 г. Вълко
Стоев Стоев с адрес: Ямбол, ул. Кара Кольо
№ 3, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
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включен в списъка със Заповед № ЛС-04-462 от
5.06.2007 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 52 от 2007 г.).
Мотиви: Вълко Стоев Стоев е включен в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г.
на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от
2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат
назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включен в
списъка със Заповед № ЛС-04-46 от 5.06.2007 г.
на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 52 от
2007 г.).
Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон
синдикът прави задължителна ежегодна вноска
за професионална квалификация, чийто размер
се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се
издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на
финансите.
В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците е предвидено задължението
в срок до 31 март на всяка календарна година
синдикът да направи вноска за професионална
квалификация в размер на една минимална
работна заплата за страната, да уведоми за
това писмено министъра на правосъдието и да
представи доказателства.
От представеното с писмо рег. № 92-3827#172/2.07.2021 г. на дирек ци я „Финанси и
бюджет“ извлечение от счетоводната програма
на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски
за професионална квалификация от синдици за
периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че
Вълко Стоев Стоев не е изпълнил задължението
си за заплащане на вноската за професионална
квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.
С оглед на изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
Препис от настоящата заповед да се връчи на
Вълко Стоев Стоев – за сведение, на директора
на дирекция „Взаимодействие със съдебната
власт“ – за сведение и изпълнение, и на главния
инспектор на Инспектората на министъра на
правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.

6025

Министър:
Я. Стоилов

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № СД-06-22
от 7 юли 2021 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския
закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците нареждам:
Изключвам поради невнасяне на вноската за
професионална квалификация за 2021 г. Владимир Александров Тошев с адрес: София 1278,
ул. Напредък № 22, от утвърдения със Заповед
№ ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата,
които могат да бъдат назначавани за синдици в
производства по несъстоятелност по Търговския
закон, включен в списъка със Заповед № ЛС-0472 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието
(ДВ, бр. 16 от 2006 г.).
Мотиви: Владимир А лександров Тошев е
включен в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72
от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието
(ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
включен в списъка със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.).
Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон
синдикът прави задължителна ежегодна вноска
за професионална квалификация, чийто размер
се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се
издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на
финансите.
В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г.
за реда за подбор, квалификация и контрол върху
синдиците е предвидено задължението в срок до
31 март на всяка календарна година синдикът да
направи вноска за професионална квалификация
в размер на една минимална работна заплата за
страната, да уведоми за това писмено министъра
на правосъдието и да представи доказателства.
От представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/
02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“
извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по
сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода от
1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че Владимир
Александров Тошев не е изпълнил задължението
си за заплащане на вноската за професионална
квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.
С оглед на изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
Препис от настоящата заповед да се връчи
на Владимир Александров Тошев – за сведение,
на директора на дирекция „Взаимодействие със
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съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и
на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.

6027

Министър:
Я. Стоилов

ЗАПОВЕД № СД-06-23
от 7 юли 2021 г.
На основание чл. 655а, ал. 2 от Търговския
закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците нареждам:
Изключвам поради невнасяне на вноската за
професионална квалификация за 2021 г. Виолета
Милчева Йотова с адрес: гр. Мездра, ул. Св. св.
Кирил и Методий № 11, ет. 1, ап. офис 1, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г.
на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от
2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат
назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, включен в
списъка със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на
министъра на правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.).
Мотиви: Виолета Милчева Йотова е включена в утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат
да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон,
включен в списъка със Заповед № ЛС-04-671 от
19.04.2017 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 35 от 2017 г.).
Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон
синдикът прави задължителна ежегодна вноска
за професионална квалификация, чийто размер
се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се
издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на
финансите.
В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г.
за реда за подбор, квалификация и контрол върху
синдиците е предвидено задължението в срок до
31 март на всяка календарна година синдикът да
направи вноска за професионална квалификация
в размер на една минимална работна заплата за
страната, да уведоми за това писмено министъра
на правосъдието и да представи доказателства.
От представеното с писмо рег. № 92-3827#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и
бюджет“ извлечение от счетоводната програма
на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски
за професионална квалификация от синдици за
периода от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно,
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че Виолета Милчева Йотова не е изпълнила
задължението си за заплащане на вноската за
професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.
С оглед на изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
Препис от настоящата заповед да се връчи
на Виолета Милчева Йотова – за сведение, на
директора на дирекция „Взаимодействие със
съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и
на главния инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок
от съобщаването.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.

6028

Министър:
Я. Стоилов

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 308
от 6 октомври 2021 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение, считано от
15.11.2021 г., медна възпоменателна монета „150
години от рождението на Панайот Пипков“ от серията „Български творци“ със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2021 г.;
номинална стойност – 2 лв.;
метал – мед, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 16,4 г;
диаметър – 34,2 мм;
гурт – гладък с вдлъбнат надпис „ВЪРВИ,
НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ“;
тираж – 3000 бр.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата са изобразени
следните елементи: емблемата на БНБ с годината
„1879“ върху лентата; в полукръг горе – надпис
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а долу – годината на емисията „2021“ и номиналната стойност
„2 ЛЕВА“.
На обратната страна на монетата е изобразен
портрет на Панайот Пипков върху силует на
цигулка; вдясно – числото „150“, а вляво долу
в полукръг – надпис „ГОДИНИ ОТ РОЖДЕ
НИЕТО НА ПАНАЙОТ ПИПКОВ“.
Автор на художествения проект е Василена
Станчева.

6040

Управител:
Д. Радев

ВЕСТНИК
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 234
от 24 септември 2021 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 274 от
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 16.11.2021 г. от 11 ч. в Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2537,
попадащ в УПИ VIII – пп горивни и строителни
материали, кв. 20А, м. НПЗ Орион и съседни
жилищни територии, София, ул. 23-ти декември,
общински нежилищен имот, стопанисван от
Район „Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 82 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 8200 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.11.2021 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
6037
РЕШЕНИЕ № 235
от 24 септември 2021 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 274 от
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 16.11.2021 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.903.543.3.1
(гараж № 19), София, ул. Козяк № 21 (бл. 8), общински нежилищен имот, стопанисван от Район
„Лозенец“, със съответното право на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.11.2021 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

6038

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 127
от 14 септември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Видин,
одобрява проект за изменение на общ устройствен
план на община Видин – за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори
52283.163.75 и 52283.163.76 по кадастралната карта на
неурбанизираната територия на с. Новоселци, местност Бойнишкото, община Видин, от територия,
отредена за „Трайни насаждения“ и „Обработваеми
земеделски земи“, в територия с ново предназначение за „Предимно производствени дейности с
преобладаващи складови функции (Пп1)“.
Председател:
Г. Велков

6049

ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 209
от 28 септември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 2 от ЗУТ, Решение № 96, взето с протокол № 17
от 22.10.2020 г. на Общинския съвет – Сопот, с
което е разрешено изменението, решение по т. 2
от протокол № VI/3.08.2021 г. на ОЕСУТ – Сопот,
Общинският съвет – Сопот, одобрява проект за
изменение на общ устройствен план на община
Сопот, касаещо разширение на структурна единица 81-СМФ (земеделска територия с устройствен
режим с допустима промяна на предназначението за многофункционално ползване) по кадастралната карта на гр. Сопот, м. Малкия друм,
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включващо поземлени имоти с идентификатори
от 68080.130.129 до 68080.130.149 – частни имоти,
по КК на гр. Сопот, м. Малкия друм, община
Сопот, област Пловдив, с обща площ 48 дка.

6053

За председател:
А. Бочева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-125
от 12 октомври 2021 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 от
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8, чл. 28, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
и влязло в сила Решение № 260206 от 14.04.2021 г.,
постановено по гр. дело № 642/2020 г. по описа
на Районния съд – Казанлък, одобрявам план
на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и
регистър на новообразуваните имоти, неразделна
част от плана, за земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
от ПЗРЗСПЗЗ за местност Абаята, намираща се в
землището на гр. Казанлък, община Казанлък, в
частта относно новообразувани имоти с идентификатори: 35167.306.35, 35167.306.36 и 35167.306.37.
Във връзка с влязло в сила Решение № 260206 от
14.04.2021 г., постановено по гр. дело № 642/2020 г.
по описа на Районния съд – Казанлък, за ново
произнасяне в отменената част на Заповед № ДСЗД-260 от 8.12.2018 г. на областния управител на
област Стара Загора, с която е одобрен план на
новообразуваните имоти и регистърът към него
на земеделски земи, предоставени за ползване
на гражданите въз основа на актовете по § 4
от ПЗРЗСПЗЗ за м. Абаята, в землището на
гр. Казанлък в частта, с която се осигурява
транспортен достъп до имоти с идентификатори:
35167.306.35, 35167.306.36 и 35167.306.37, до ул. 8
март от регулационния план на гр. Казанлък,
одобрявам промени, касаещи ПИ 35167.306.39 с
НТП – „за земеделски труд и отдих“ (съгласно
§ 4 ЗСПЗЗ), 35167.306.40 с НТП – „за местен път“,
и ПИ 35167.306.49 с НТП – „за местен път“, състоящи се в следното: 1. североизточната граница
на ПИ 35167.306.39 се променя, за да се осигури
път с минимална широчина 4 м, допустима за
улица тупик; 2. към площта на ПИ 35167.306.40
се добавя площ от ПИ 35167.309.39, както и
площта на ПИ 35167.306.49, като след така направените промени площта на ПИ 35167.306.39
става 410 кв. м.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се разгласи по реда на § 4к, ал. 6 от
ПЗРЗСПЗЗ.
Жалби против одобрените промени могат
да се подават от заинтересованите страни пред
Районния съд – Казанлък, чрез областния управител на област Стара Загора в 14-дневен срок от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.

6075

Областен управител:
И. Чолаков
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15. – 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. № С210022-091-0000795/2.09.2021 г. възлага на
„Лотус пропърти“ – ЕООД, ЕИК 206007548, адрес
за кореспонденция: София, район „Студентски“,
ул. Йордан Йосифов, бл. 7, ет. 3, ап. 17, следния
недвижим имот: апартамент № 78, намиращ се
в София, Столична община, район „Лозенец“,
м. Витоша ВЕЦ „Симеоново“, бул. Симеоновско шосе № 102, в многофункционална сграда с
подземни гаражи, секция „А“ и „Б“ с жилища,
секция „Б“ – хотелска част, автокъща с шоурум,
ресторант, кафетерия, БКТП, секция „Г“ с жилища и подземни гаражи с РЗП 24 307,60 кв. м, на
тринадесети етаж, кота +35,79 м, секция „В“, със
застроена площ 51,81 кв. м, състоящ се от: антре,
дневна с кухня, две спални и баня с тоалетна, със
следните граници: коридор, апартамент № 77, двор
и апартамент № 79, заедно с 1,02 % идеални части
от общите части на апартаментите в секция „В“,
равняващи се на 13,07 кв. м, който апартамент
представлява самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.905.2312.5.378 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София (столица),
одобрени със Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменена със заповед: няма данни за изменение, с
адрес на имота: София, район „Лозенец“, м. Витоша
ВЕЦ „Симеоново“, ет. 13, ап. 78, самостоятелният
обект се намира на ет. 13 в сграда с идентификатор
68134.905.2312.5, с предназначение – апартаментен
хотел; сградата е разположена в поземлен имот с
идентификатор 68134.905.2312, с предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент;
брой нива на обекта: 1, с посочена в документа
площ: 51,81 кв. м, с прилежащи части: 1,02 % (13,07
кв. м) ид.ч. от общите части на секция „В“ на
сградата; ниво: 1; съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж – 68134.905.2312.5.377,
68134.905.2312.5.379; под обекта: 68134.905.2312.5.370;
над обекта: няма; стар идентификатор: няма,
заедно с 0,26 % идеални части, равняващи се
на 11,86 кв. м от правото на собственост върху
поземлен имот с идентификатор 68134.905.2312
по кадастралната карта и кадастралните регистри на София, община Столична, област София
(столица), одобрени със Заповед № РД-18-739 от
21.11.2017 г., с адрес на поземления имот: София,
район „Лозенец“, м. Витоша ВЕЦ „Симеоново“,
бул. Симеоновско шосе № 102, с площ 5864 кв. м,
с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – високо
застрояване (над 15 м), предходен идентификатор: няма; с номер по предходен план 2312, кв.
71, парцел VI, при съседни поземлени имоти с
идентификатори: 68134.905.1240, 68134.905.2317,
68134.9 05.2 359, 6 8134.9 05. 52 , 6 8134.9 05.3 0 6 0,
68134.905.1488, 68134.905.2316, 68134.905.2397,
68134.905.995, 68134.905.3045, 68134.905.86, който
поземлен имот съставлява урегулиран поземлен
имот VI-1000, 1437, 1438 – за магазини, офиси и КОО,
от кв. 71 по плана на гр. София, район „Лозенец“,
м. Витоша ВЕЦ „Симеоново“, с площ 5886 кв. м.
6041
87. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление
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за възлагане на недвижим имот № С210002091- 0 0 0 0663/26.07.2021 г. възлага на Мари ян
Петков Петков с адрес: Бургас, област Бургас,
кв. Черно море, ул. Черноморска № 2А, следните недвижими вещи: 1. самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 07079.712.1409.1.1, адрес
на имота: Бургас, кв. Черно море, ул. Чаталджа
№ 18, ет. 1; самостоятелният обект се намира на
ет. 1 в сграда с идентификатор 07079.712.1409.1;
предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; сградата е разположена в поземлен имот с
идентификатор 07079.712.1409; предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент;
брой нива на обекта: 1; площ: 34,20 кв. м, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма;
2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор
07079.712.3079.1.4, адрес на имота: Бургас, кв. Черно
море, ул. Миньорска № 5Б, ет. 1; самостоятелният
обект се намира на ет. 1 в сграда с идентификатор 07079.712.3079.1; предназначение: жилищна
сграда – многофамилна; сградата е разположена
в поземлен имот с идентификатор 07079.712.3079;
предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; площ:
36,20 кв. м, съседни самостоятелни обекти: на
същия етаж: 07079.712.3079.1.3; 07079.712.3079.1.2;
07079.712.3079.1.1; под обекта: няма; над обекта:
няма; 3. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.712.3079.1.1, адрес на имота: Бургас,
кв. Черно море, ул. Миньорска № 5А, ет. 1; самостоятелният обект се намира на ет. 1 в сграда
с идентификатор 07079.712.3079.1; предназначение:
жилищна сграда – многофамилна; сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
07079.712.3079; предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта:
1; площ: 36,20 кв. м, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 07079.712.3079.1.4; под обекта:
няма; над обекта: няма; 4. самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 07079.712.1644.1.1, адрес на
имота: Бургас, кв. Черно море, ул. Пирин № 13А,
ет. 1, aп. 1; самостоятелният обект се намира на
ет. 1 в сграда с идентификатор 07079.712.1644.1;
предназначение: жилищна сграда – многофамилна; сградата е разположена в поземлен имот с
идентификатор 07079.712.1644; предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент;
брой нива на обекта: 1; площ: 54,10 кв. м, съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
07079.712.1644.1.2; под обекта: няма; над обекта:
няма; 5. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.712.2144.1.3, адрес на имота: Бургас,
кв. Черно море, ул. Атанас Буров № 31, ет. 1; самостоятелният обект се намира на ет. 1 в сграда
с идентификатор 07079.712.2144.1; предназначение:
жилищна сграда – многофамилна; сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори
07079.712.1785; 07079.712.2144; предназначение на
самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой
нива на обекта: 1; площ: 39,00 кв. м, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
07079.712.2144.1.1; под обекта: няма; над обекта:
няма; 6. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.712.1823.2.3; адрес на имота: Бургас,
кв. Черно море, ул. Юрий Гагарин № 12, ет. 1;
самостоятелният обект се намира на ет. 1 в сграда
с идентификатор 07079.712.1823.2; предназначение:
жилищна сграда – многофамилна; сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
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07079.712.1823; предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта:
2; площ: 35,50 кв. м, с граници: ниво: 1; съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
07079.712.1823.2.2; под обекта: няма; над обекта:
няма; ниво: 2; съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 07079.712.1823.2.1; под
обекта: 07079.712.1823.2.2; над обекта: няма.
6026
66. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научната специалност
„Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ – едно място за военнослужещ за нуждите
на катедра „Пластична хирургия и дерматология“
на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародване на
обявата в „Държавен вестник“. Изискванията към
участниците в конкурса и необходимите документи
ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.
vma.bg. За повече информация: Служба „Учебна
и научноизследователска дейност“: тел. 9225130.
6020
20. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява, че във връзка с решение на
академичния съвет, протокол № 16 от 29.09.2021 г.,
прекратява процедурата по конкурса за главен
асистент в професионално направление 2.1. Филология (История на португалския език и култура) – един (ДВ, бр. 54 от 2021 г.). За информация:
СУ „Св. Климент Охридски“, Информационен
център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София
1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
6045
21. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по
професионално направление: 2.1. Филология
(Съвременна френска литература) – един за нуждите на ФКНФ; 4.6. Информатика и компютърни
науки (Софтуерни технологии – Интензивни на
данни софтуерни платформи) – един за нуждите
на ФМИ; 2.1. Филология (Теория и история на
литературата – Теория на литературата) – един
за нуждите на ФСлФ; 4.3. Биологически науки
(Екология и опазване на екосистемите – Екология
на микроорганизмите) – един за нуждите на БФ;
доценти по професионално направление: 3.6. Право
(Административно право и административен процес) – един за нуждите на ЮФ с изискване към
кандидатите да притежават ОКС „магистър“ по
„Право“; 2.1. Филология (Граматика и историческа
лингвистика – английски език) – един за нуждите
на ФКНФ; 4.5. Математика (Математическа логика) – един за нуждите на ФМИ; 1.3. Педагогика на
обучението по … (Математика) – един за нуждите
на ФМИ; 4.1. Физически науки (Електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя) – един за нуждите на ФзФ; 4.3. Биологически науки (Микробиология – Обща микробио
логия и биология на екстремни микроорганизми) – един за нуждите на БФ; главни асистенти
по професионално направление: 3.8. Икономика
(Икономика и управление на иновациите – на
български и английски език) – един, на половин
щат, за нуждите на СФ; 3.8. Икономика (Енергийна икономика и икономика на устойчивото
развитие – на български, английски и немски
език) – един за нуждите на СФ; 1.2. Педагогика
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(Теория на възпитанието и дидактика) – един за
нуждите на ФНОИ; 2.1. Филология (Съвременен
корейски език и общество) – един за нуждите на
ФКНФ; 2.1. Филология (Езикознание. Фонетика
и фонология – английски език) – един за нуждите
на ФКНФ; 7.4. Обществено здраве (Ерготерапия) – един за нуждите на МФ; 7.4. Обществено
здраве (Кинезитерапия) – един за нуждите на
МФ; 4.3. Биологически науки (Ботаника – систематика на висши растения) – един за нуждите на
БФ, всички със срок за подаване на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Списъкът с необходимите документи е определен
в Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи
се подават в ректората, Информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време: от 15 до 17 ч. Документи могат да се
подават и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg.
6044
1. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: един доцент в област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия (високо пространство
в едносемейните жилищни сгради); един доцент
в област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално нап
равление 3.9. Туризъм (интегрирано управление
на туризма). Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Документите се подават в Нов български
университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел
„Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235.
6090
46. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на
следните академични длъжности: доцент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, научна специалност „Социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията“ и допълнителна квалификация магистър
по „Управление на здравните грижи“ – двама;
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Клинична
лаборатория“ – един; доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Офталмология“ – един; доцент в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Екология и опазване на околната среда
(Йонообменни и биоелектрохимични методи за
пречистване на води)“ – един; главен асистент в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, научна специалност „Моделиране и дизайн на софтуерни системи“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се приемат в
ректората, Бургас, бул. Проф. Я. Якимов № 1,
стая 214, тел. 056 715 725.
6056
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78а. – Бургаският свободен университет обявява конкурси за прием на докторанти, както следва:
Докторска програма

Направление

Форма на
обучение

Брой
места

Срок за
кандидатстване

1.

„Икономика и управление (индустрия)“

3.8. Икономика

редовна

3

Три месеца от обнародването в ДВ

2.

„Икономика и управление (индустрия)“

3.8. Икономика

задочна

2

Три месеца от обнародването в ДВ

3.

„Наказателно право“

3.6. Право

редовна

3

Три месеца от обнародването в ДВ

4.

„Наказателно право“

3.6. Право

задочна

2

Три месеца от обнародването в ДВ

5.

„Граждански процес“

3.6. Право

редовна

2

Три месеца от обнародването в ДВ

6.

„Граждански процес“

3.6. Право

задочна

3

Три месеца от обнародването в ДВ

7.

„Информатика“

4.6. Информатика и компютърни науки

редовна

2

Три месеца от обнародването в ДВ

8.

„Информатика“

4.6. Информатика и компютърни науки

задочна

3

Три месеца от обнародването в ДВ

9.

„Инженеринг и експлоатация в електрообзавеждането“

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

редовна

3

Три месеца от обнародването в ДВ

10.

„Инженеринг и експлоатация в електрообзавеждането“

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

задочна

2

Три месеца от обнародването в ДВ

11.

„Организация и управ
лен ие н а с оц и а л н и т е
дейности“

3.4. Социални дейности

редовна

2

Три месеца от обнародването в ДВ

12.

„Организация и управ
лен ие н а с оц и а л н и т е
дейности“

3.4. Социални дейности

задочна

3

Три месеца от обнародването в ДВ

13.

„Социална психология“

3.2. Психология

редовна

3

Три месеца от обнародването в ДВ

14.

„Социална психология“

3.2. Психология

задочна

2

Три месеца от обнародването в ДВ

15.

„Педагогическа и възрастова психология“

3.2. Психология

редовна

2

Три месеца от обнародването в ДВ

16.

„Педагогическа и възрастова психология“

3.2. Психология

задочна

3

Три месеца от обнародването в ДВ

17.

„Предучилищна и начална училищна педагогика“

1.2. Педагогика

редовна

2

Три месеца от обнародването в ДВ

18.

„Предучилищна и начална училищна педагогика“

1.2. Педагогика

задочна

3

Три месеца от обнародването в ДВ

Документи се приемат в университета на адрес: Бургас, ул. Сан Стефано № 62, стая № 20, тел.
056/900-420, и стая № 21, тел. 056/900-454.
6047
78. – Бургаският свободен университет обявява конкурси по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ за заемане на
академична длъжност главен асистент по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна
и начална училищна педагогика) – един; доцент по професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика (Електроснабдяване и електротехника) – един, и двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, Бургас, ул. Сан Стефано № 62,
стая № 206, тел. 056/900-486.
6046
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13. – Медицинският университет – Плевен,
обявява въз основа на Решение № 437 от 2.06.2021 г.
на Министерския съвет и решение на Академичния
съвет от 27.09.2021 г. докторантури за учебната
2021/2022 г. по следните специалности:
Форми на
Области на висше обраобучение
Ши- зование, професионални
фър направления и докторски редов- задочпрограми
на
на
7.1. Медицина
Обща медицина
1
Ор топеди я и т равмато 2
логия
Неврология
1
Нефрология
1
Акушерство и гинекология
1
Всичко
3
3
За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. нотариално
заверено копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението или уверение за успешно положени
държавни изпити; 3. автобиография (европейски
формат); 4. списък с публикациите, ако има такива; 5. апликационен формуляр; 6. документ за
платена такса за изпит по специалност и изпит
по чужд език; 7. две снимки; 8. декларация за
обработка на лични данни. Срок за подаване
на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – Плевен –
2 месеца от датата на обнародване в „Държавен
вестник“. Приемът на документи се извършва в
Медицинския университет – Плевен, ул. Климент
Охридски № 1, ет. 2, стая 247, сл. тел. 064/884-103.
6055
16. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за професор, област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство
на транспортното предприятие) – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в деловодството на ВТУ
„Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158,
София, тел. 02/9709209.
6072
55. – Институтът по биология и имунология на
размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – БАН
(ИБИР – БАН), София, на основание решение на
Научния съвет на ИБИР – БАН, протокол № 101
от 14.09.2021 г., обявява конкурс за академичната
длъжност главен асистент по научна специалност
ш. 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването“,
професионално направление 6.3. Животновъдство,
област на висше образование 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина – един. Документи за
участие в конкурса: 1. молба за допускане за участие в конкурса; 2. автобиография по европейски
образец; 3. диплом за образователната и научна
степен „доктор“; 4. медицинско свидетелство; 5.
свидетелство за съдимост; 6. удостоверение за
стаж по специалността; 7. списък на публикации,
изобретения и други научно-приложни резултати; 8. справка за изпълнение на минималните
национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от
ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б,
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ал. 5 на ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в
правилника за прилагането му и в правилника
на Българската академия на науките. Срок за
подаване на документите – до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Документи за участие в конкурсите се подават
всеки работен ден от 9 до 16 ч. в деловодството
на ИБИР – БАН, на бул. Цариградско шосе № 73,
ет. 2, София. За повече информация: http://ibir.
bas.bg/. За контакти: тел.: 02 8720018; е-mail: ibir@
abv.bg; hr-ibir@abv.bg.
6122
5. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професи-
онално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Eтнография – Културна
и социална адаптация на ремигрантите в България) – един за нуждите на секция „Балканска
етнология“. Срок за подаване на документи:
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на
ИЕФЕМ – БАН – София, ул. Московска № 6А,
моб. тел. 0879409313.
6021
144. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през юли и септември 2021 г.
са извършени следните продажби: през юли 2021 г.:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.103 (ателие № 3), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“, със съответното право на строеж, продаден на Ивайло Димитров Везенков, за
27 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката
е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС); през
септември 2021 г.: поземлен имот с идентификатор 68134.4357.491, идентичен с УПИ III-123 – „за
КОО“, кв. 111а, м. Бул. Сливница – Люлин 9 м.р.,
София, ж.к. Люлин, бул. Сливница № 39, общински нежилищен район, стопанисван от район
„Люлин“, продаден на „София Истейт“ – ЕООД,
представлявано от Станислав Йосифов Недков,
за 198 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга
цена е начислен 20% ДДС в размер 39 600 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
237 600 лв., изплатени изцяло от купувача.
6097
9. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 268 по
протокол № 33 от 20.05.2021 г. на СОС е прекратено
производството по одобряване на проект за план
за регулация в частта му относно УПИ ІІІ-261,
общ. от кв. 320, който е изключен от обхвата на
одобряване с т. 1 от Решение № 404 по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г. на СОС. 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 „Красно село“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
6057
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198. – 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 недвижими имоти, попадащи в улична регулация и
в обхвата на обект: „Изграждане на техническа
инфраструктура по ул. Филип Кутев, в участъка
от бул. Черни връх до ул. Сребърна и проектно
трасе на бул. Т. Каблешков до бул. Симеоновско
шосе – поетапно, участък от ул. Чавдар Мутафов до Симеоновско шосе, район „Лозенец“, гр.
София, както следва: 1. заповед за отчуждаване
№ СОА21-РД40-119 от 29.07.2021 г. на кмета на
Столичната община на поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 68134.903.107 (незастроен) с площ
1827 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД18-739 от 21.11.2017 г. на и.д. на АГКК (посл.
изм. със Заповед № 18-12683 от 29.12.2020 г. на
началника на СГКК – София); собственикът
ТД „Вита инженеринг“ – ЕООД, не е намерен
на предоставени я за кореспонденци я адрес;
2. Заповед за отчуждаване № СОА21-РД-40-116
от 29.07.2021 г. на кмета на Столичната община
на ПИ с проектен идентификатор 68134.905.321
(незастроен) с площ 954 кв. м съгласно скицапроект за изменение на КККР, представляващ
реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1211
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739 от
21.11.2017 г. на и.д. на АГКК; правоимащите
лица Василка Иванова, Даниела Илкова, Зорка
Кирилова, Кирил Кирилов, Бистра Гергинова,
Снежанка Яшова не са открити на постоянния и
настоящия им адрес; 3. заповед за отчуждаване
№ СОА21-РД-40-115 от 29.07.2021 г. на кмета на
Столичната община на ПИ с проектен идентификатор 68134.905.317 (незастроен) с площ
1657 кв. м съгласно скица-проект за изменение
на КККР, представляващ реална част от ПИ с
идентификатор 68134.905.1212 по КККР, одоб
рени със Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 г.
на и.д. на АГКК; правоимащите лица Здравко
М ла денов, Красим и р М ла денов, А н т оа нета
Илиева, Теменужка Мишева, Петър Петров и
Татяна Стефчева не са открити на постоянния и
настоящия им адрес; 4. заповед за отчуждаване
№ СОА21-РД-40-114 от 29.07.2021 г. на кмета на
Столичната община на ПИ с проектен идентификатор 68134.905.318 (незастроен) с площ
30 кв. м съгласно скица-проект за изменение
на КККР, представляващ реална част от ПИ с
идентификатор 68134.905.1212 по КККР, одоб
рени със Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 г.
на и.д. на АГКК; правоимащите лица Здравко
М ла денов, Красим и р М ла денов, А н т оа нета
Илиева, Теменужка Мишева, Петър Петров и
Татяна Стефчева не са открити на постоянния
и настоящия им адрес. 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 съответния район.
6023
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за трасе на ел.
кабел Ср. Н и водопровод до ПИ 56624.7201.836,
разположении в ПИ 56624.7201.136 по КККР на с.
Плана, район „Панчарево“. Проектът е изложен
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в Район „Панчарево“. 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 до общината
чрез Район „Панчарево“.
6083
22. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
два броя кабели 20 kV, преминаващи през ПИ с
идентификатори 07079.9.6, 07079.9.13, 07079.9.1037,
07079.10.156, 07079.10.158, 07079.10.159, 07079.10.252,
07079.10.1338 и 07079.30.804 по КК на гр. Бургас.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“.
6084
28. – Община Видин на основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 и 23 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2,
т. 6 от ЗУТ с Решение № 124, взето с протокол
№ 8 от 14.09.2021 г. на Общинския съвет – Видин,
одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ,
както следва:
I. Изменение на ПР, одобрен с Решение № 70,
взето с протокол № 6 от 16.07.2015 г. на Общинския
съвет – Видин, и Заповед № 211 от 11.10.2007 г., в
обхват ПИ с идентификатор 10971.512.89, урегулиран в УПИ III-5865 – „За хотелски комплекс и
бизнес център“, кв. 606, СПЗ, ПИ с идентификатор
10971.512.99, урегулиран в УПИ IV-512.99 – „3a
производствени дейности, складове и офиси“,
СПЗ, кв. 9, ПИ с идентификатор 10971.512.100,
урегулиран в УПИ III-512.100 – „За производствени дейности, складове, офиси“, кв. 9, СПЗ,
ПИ с идентификатор 10971.512.101, урегулиран в
УПИ II-512.101 – „За производствени дейности,
складове, офиси“, кв. 9, СПЗ, ПИ с идентификатор
10971.512.102, урегулиран в УПИ І-512.102 – „За
производствени дейности, складове, офиси, ресторант, бензиностанция и автосервиз“, кв. 9, СПЗ.
С проекта за изменение на ПУП – ПР и ПУР се
променят границите на всички засегнати имоти,
граничещи с обслужваща улица от западния край
на имот с идентификатор 10971.512.92, о.т. 24-о.т.
25-о.т. 26-о.т. 27, по следния начин:
1. ПИ с идентификатор 10971.512.89, урегулиран в УПИ III-5865 – „За хотелски комплекс и
бизнес център“, кв. 606, СПЗ, се разделя на два
поземлени имота, както следва:
– ПИ с проектен идентификатор 10971.512.224,
урегулиран в УПИ IV-512.224 с предназначение
„За производствени дейности, складове и офиси“,
кв. 606, СПЗ, с площ 2238 кв. м и лице към улица: от югоизток – 75,7 м, и от югозапад – 23,5 м;
– ПИ с проектен идентификатор 10971.512.225,
урегулиран в УПИ V-512.225 с предназначение „За
производствени дейности, складове и офиси“, кв.
606, СПЗ, с площ 4080 кв. м и лице към улица:
от югоизток – 146,4 м, и от североизток – 24,0 м.
2. ПИ с идентификатор 10971.512.99, урегулиран в УПИ IV-512.99 – „За производствени дейности, складове и офиси“, ПИ с идентификатор
10971.512.100, урегулиран в УПИ III-512.100 – „За
производствени дейности, складове, офиси“, и ПИ
с идентификатор 10971.512.101, урегулиран в УПИ
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ІІ-512.101 – „За производствени дейности, складове, офиси“, кв. 9, СПЗ, по плана на гр. Видин,
се обединяват в един нов ПИ с проектен идентификатор 10971.512.226, урегулиран в проектен
УПИ VII-512.226 – „За производствени дейности,
складове и офиси“, кв. 9, СПЗ, с площ 5577 кв. м
и лице към улица: от североизток – 50,85 м, и от
северозапад – 119,86 м.
3. Урег ул и ра не на П И с и ден т ифи к ат ор
10971.512.102, урегулиран в УПИ I-512102 – „За
п роизводст вени дейност и, ск ла дове, офиси,
ресторант, бензиностанция и автосервиз“, кв. 9,
СПЗ, като уличната регулация се привежда по
имотни граници на ПИ с проектен идентификатор 10971.512.223, урегулиран в нов проектен
УПИ VI-512.223 – „За производствени дейности,
складове и офиси, ресторант, бензиностанция
и автосервиз“, кв. 9, СПЗ, с площ 3741 кв. м и
лице към улица: от северозапад – 53,1 м, и от
югозапад – 66,2 м.
II. Изменение на ПУР, с което се предвижда
изменение на уличната регулация, като се създава о.т. 40 при кръстовището с главната улична
мрежа (улици с идентификатори 10971.512.55 и
10971.512.92), отпадане на о.т. 24 и се създава нова
о.т. 39. Предвижда се отчуждаване за изграждане
на обекти – публична общинска собственост
(улица), на части от имотите, както следва:
1. от ПИ с идентификатор 10971.512.89 по
КККР на гр. Видин се предвижда площ за отчуждаване 428,1 (47,1+381,0) кв. м, вследствие на
което се образуват ПИ с проектен идентификатор
10971.512.227 и ПИ с проектен идентификатор
10971.512.228;
2. от ПИ с идентификатор 10971.512.99 по КККР
на гр. Видин се предвижда площ за отчуждаване
362,9 кв. м, вследствие на което се образува ПИ
с проектен идентификатор 10971.512.229;
3. от ПИ с идентификатор 10971.512.100 по
КККР на гр. Видин се предвижда площ за отчуждаване 74,1 кв. м, вследствие на което се образува
ПИ с проектен идентификатор 10971.512.230;
4. от ПИ с идентификатор 10971.512.101 по
КККР на гр. Видин се предвижда площ за отчуждаване 92,4 кв. м, вследствие на което се образува
ПИ с проектен идентификатор 10971.512.231;
5. от ПИ с идентификатор 10971.512.102 по
К К К Р на гр. Видин се предви ж да площ за
отчуждаване 116,4 кв. м, вследствие на което
се образу ва ПИ с проек тен и дентификатор
10971.512.232.
III. Изменение на ПЗ, с което се определя
ново застрояване в новообразуваните УПИ IV512.224 с предназначение „За производствени
складови дейности, складове и офиси“ и УПИ
IV-512.224 с предназначение „За производствени
складови дейности, складове и офиси“, кв. 606,
СПЗ, с ограничителни линии на застрояване.
Показателите на застрояване на УПИ IV512.224 с предназначение „За производствени
складови дейности, складове и офиси“, кв. 606,
СПЗ, са, както следва:
а) плътност на застрояване: 40 % – 80 %;
б) максимална височина на застрояване – до
15 м;
в) Кинт. – до 2,5;
г) плътност на озеленяване: 20 % – 40 %.
Показателите на застрояване на УПИ V-512.225,
кв.606, СПЗ, са, както следва:
а) плътност на застрояване: 40 % – 80 %;
б) максимална височина на застрояване – до
15 м;
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в) Кинт. – до 2,5;
г) плътност на озеленяване: 20 % – 40 %.
Към ПУП – ИПРЗ и ПУР се одобрява ВиК
схема.
6050
72. – Община Ихтиман на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 310 от
30.07.2021 г. на Общинския съвет – Ихтиман, е
одобрен проект за изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
определяне на електропровод 20 kV в захранващ
нов трафопост в ПИ 10029.52.11 извън регулационните линии на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029,
община Ихтиман, област София, с възложител
„Ей Би Хоумс“ – ЕООД – София. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Ихтиман пред
Административния съд – София област.
6098
764. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за обект: „Нова кабелна
линия 20 kV от съществуващ ТП „Свобода 1“ до
нов БКТП, разположен в ПИ с идентификатор
35883.509.27 по КККР на „Лукойл Нефтохим
Бургас“ – АД, в частта, преминаваща през ПИ
с идентификатор 35883.23.45 по КККР на землището на гр. Камено, м. Кавак дере, ПИ с идентификатор 35883.23.42 по КККР на землището на
гр. Камено, ПИ с идентификатор 35883.23.59 по
КККР на землището на гр. Камено, ПИ с идентификатор 35883.22.229 по КККР на землището
на гр. Камено, м. Горен Михалич“. Проектът е
изложен в Община Камено (техническата служба).
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 общинската администрация.
6058
983. – Община гр. Кубрат, област Разград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – напорен водопровод от ПИ
66295.342.10, захранващ ПИ 66295.319.26 в землището на с. Сеслав, община Кубрат, с дължина 3015,5 м,
като трасето на напорния водопровод минава
изцяло в имоти общинска публична собственост:
ПИ с идентификатор 66295.100.108 – земеделска
територия, пасища, мери, ПИ с идентификатор
66295.310.122 – територия на транспорта, за местен
път, ПИ с идентификатор 66295.319.174 – земеделска територия, полски път, ПИ с идентификатор
66295.331.92 – територия на транспорта, други
територии за транспорт, ПИ с идентификатор
66295.331.110 – територия на транспорта, за местен
път, ПИ с идентификатор 66295.342.13 – територия
на транспорта, за местен път, ПИ с идентификатор
66295.42.288 – земеделска територия, полски път
и улица от о.т. 60 до о.т. 98. Проектът е изложен
в сградата на общинската администрация, гр.
Кубрат, стая № 2. 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.
6051
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46. – Община Пазарджик на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 213 от 30.09.2021 г.
на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен
проект за ПУП – изменение на план за регулация за квартали 170, 171, 172 и 169 по плана
на с. Мало Конаре, с който за сметка на десет
общински УПИ в кв. 172 от УПИ І – CHC, до
УПИ IX – CHC, включително, се проектират
седем нови с отреждания за съответните имоти
от кадастралната карта, съответно УПИ І-502,
УПИ ІІ-501, УПИ ІІІ-516, УПИ IV-515, УПИ
V-514, УПИ VI-513 и УПИ VII-511; променя се
конфигурацията на улично-регулационните линии на улиците между квартали 172, 171, 170 и
169, съответно улица с о.т. 388 – о.т. 505, улица с
о.т. 87 – о.т. 506 и улица с о.т. 384 – о.т. 507, както и улично-регулационните линии към улици с
о.т. 384 – о.т. 520 и с о.т. 507 – о.т. 502, разположени
западно и източно от кварталите, при запазване
на профила им съгласно означенията на проекта
за ПУП – изменение на ПР.
6085
22. – Община Перник на основание чл. 25,
ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 21 от ЗОС съобщава
на заинтересованите лица, че със Заповед № 1766
от 27.09.2021 г. се отчуждават реални части от поземлени имоти – земеделски земи по КККР на с.
Големо Бучино, с идентификатори: 15504.13.85 – с
площ на отчуждаваната част 12 кв. м, собственост
на наследници на Тако Стоянов Стоименов, на
стойност 12,20 лв.; 15504.35.92 – с площ на отчуждаваната част 424 кв. м, собственост на наследници на Драган Младенов Михалков, на стойност
431,30 лв.; 15504.13.84 – с площ на отчуждаваната
част 82 кв. м, собственост на Стойна Стоянова
Панова, на стойност 83,40 лв.; ПИ 807 по КП на
с. Големо Бучино – с площ на отчуждаваната
част 76 кв. м, собственост на „Мини открит въгледобив“ – ЕАД, на стойност 2286,40 лв. – частна
собственост, попадащи в реализация на обект:
ул. Перун с о.т. 532-543-544-545-546-547-548-1900
до кв. 25, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен
със Заповед № 2242 от 4.11.1993 г. Заповедта
може да бъде обжалвана пред Административния
съд – Перник, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6073
201. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 201, взето с протокол № 11 от
3.08.2021 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за част
от кв. 21 по ПУП – ПУР с устройствени зони
на жилищен парк „Марица-север“, гр. Пловдив.
Проектът е изложен за запознаване в администрацията на Район „Северен“ при Община
Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител № 22А,
гр. Пловдив. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения и жалби по решението до
Административния съд – Пловдив.
6088
203. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 203, взето с протокол № 11 от
3.08.2021 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за част
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от кв. 14 по плана на ПУП – ПУР на кв. Христо
Смирненски III, гр. Пловдив. Проектът е изложен за запознаване в администрацията на Район
„Западен“ при Община Пловдив, ул. Вечерница
№ 1А, гр. Пловдив. На основание чл. 215, ал. 4
от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и жалби по
решението до Административния съд – Пловдив.
6089
32. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА
във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ с Решение № 339, взето с протокол
№ 10 от 23.08.2021 г., на Общинския съвет „Марица“ одобрява ПУП – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания в обхвата на ПИ с идентификатори
№ 78080.85.296 и 78080.85.297 в землището на с.
Царацово, местност Две могили, община „Марица“, за осигуряване на транспортен достъп до
имот с идентификатор № 78080.84.14.
6052
22. – Община гр. Поморие, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура
за обект: „Външно ел. захранване (ВЕЗ) на жилищна сграда – северна и южна секция“, в ПИ
57491.16.216 по КККР на гр. Поморие, м. Кротиря,
община Поморие, подобект: „Кабели 0,4 kV“, и
сервитут, преминаващи през поземлени имоти:
ПИ 57491.16.563 – селскостопански път, общинска
публична собственост, ПИ 57491.16.598 – за второстепенна улица, общинска публична собственост,
ПИ 57491.16.561 – селскостопански път, частна
собственост; с дължина на трасето – 103,16 м, с
площи на ограничение в имотите – 104,24 кв. м.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6086
23. – Община гр. Поморие, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за
обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда
в ПИ 57491.16.174 по КККР на гр. Поморие,
местност Кротиря, община Поморие“, и сервитут, преминаващи през ПИ 57491.16.565 (път от
републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост), с дължина на трасето 71,34 м,
с площ на ограничение в имота – 86,38 кв. м.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6087
1. – Община гр. Раднево, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани, че във връзка със Заповед
№ РД-02-15-167 от 21.12.2015 г. на зам.-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
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e изготвен проект за ПУП за обект: „Мини Марица-изток“ – ЕАД, подобект: Изместване на
автопът от републиканската пътна мрежа III554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км
34+980 – изграждане на нов участък – парцеларен
план, засягащ землищата на с. Бели бряг, с. Рисиманово, с. Любеново, община Раднево, област
Стара Загора, в т.ч. реконструкция на автопът
с. Константиновец – с. Любеново – проект за
изменение на план за регулация на с. Любеново,
община Раднево, и реконструкция на автопът с.
Бели бряг – с. Рисиманово – проект за изменение на план за регулация с. Бели бряг, община
Раднево. Плановете са изложени в общинската
администрация – Раднево, стая 209. 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 – Раднево.
6074
538. – Община Ракитово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план и схема за обект: „Реконструкция на
външен водопровод в м. Цигов чарк от каптаж
„Костандово 1 и 2“ до събирателна шахта“. На
територията на община Ракитово парцеларният
план засяга поземлени имоти от ДГФ в землището
на гр. Ракитово. На територията на община Батак
парцеларният план засяга поземлен имот – частен
ГФ, в землището на гр. Ракитово и схемата засяга
поземлени имоти в урбанизираната територия на
гр. Батак, язовир „Батак“ – зона „А“. Проектът
се намира в отдел УТСЕООС при Община Ракитово, ул. Ив. Клинчаров № 57, ет. 3, стая № 301,
на таблото за съобщения в сградата на Община
Ракитово и на интернет страницата на Община
Ракитово: http://www.rakitovo.bg. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Ракитово в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6059
8. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен
проект: подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Външно електрозахранване на ПИ 78238.5.39, м. Чокойски ниви
от КККР на с. Цар Самуил“ (за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия). Възложител на
проекта е собственикът на имот с идентификатор
78238.5.39 от КККР на с. Цар Самуил. Подробният
устройствен план – ПП е изработен върху действащите кадастрална карта и кадастрални регистри
на с. Цар Самуил, одобрени със Заповед № РД18-639 от 7.03.2018 г. на и.д. на АГКК – София. От
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трасето и сервитута се засягат два имота: имот с
идентификатор 78238.5.17, с трайно предназначение
„овощна градина“, НТП „земеделска територия“,
собственост на Саами Аляйдин Юсуф; имот с
идентификатор 78238.5.555, с трайно предназначение на земята „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, НТП „земеделска територия“,
собственост: общинска публична собственост.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени в сградата на общинската админис
трация – Тутракан, ул. Трансмариска № 31, стая
№ 13, ет. 2. 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 общинската администрация.
6031
17. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за
изменение на ПУП – план за улична регулация
(ПУР) на улица с о.т. 108÷60 и план за регулация (ПР) за УПИ І-171 в кв. 25 по плана на с.
Златна ливада, община Чирпан, област Стара
Загора, предвиж дащ изменение на уличната
регулация на улица с осови точки 108 – 60 в
частта є към УПИ I-171 в кв. 25, така че същата
да съвпадне с кадастралната граница на имот
с пл. н. 171 в кв. 25 по плана на с. Златна ливада, община Чирпан. Проектът може да бъде
разгледан в отдел „ТСУ и ИК“, стая № 1, ет. 1
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до Община
Чирпан в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6042

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
9. – Управителният съвет на Българския
енергиен и минен форум, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ въз основа на решение по т. 1 от
протокол № 28 от 11.10.2021 г. свиква годишно
общо събрание на сдружението на 30.11.2021 г.,
което ще се проведе по хибриден модел – онлайн
на платформата „МС Тиймс“ и в офиса на сдружението: София 1000, ул. Трапезица № 4, ет. 4,
от 16 ч. при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на сдружението за 2020
и 2021 г.; 2. приемане на отчет на контролната
комисия за 2020 и 2021 г.; 3. приемане на бюджет
и план за дейността на сдружението през 2022 г.;
4. решение за продължаване на мандата на управителния съвет с нов 4-годишен срок съгласно
чл. 24.6 от устава на сдружението; 5. обсъждане
и приемане на промени в устава на сдружението.
При липса на кворум общото събрание се разпуска и се свиква повторно в 17 ч.
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