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УКАЗ № 266
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Йонково, община Исперих, област
Разград, на 27 февруари 2022 г.

по конституционно дело № 14 от 2020 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: А настас
А настасов, Гроздан Илиев, Мариана Кара г ьозова-Фи н кова, Конс та н т и н Пен чев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретарпротоколиста Десислава Пенкова разгледа
в закрито заседание на 12 октомври 2021 г.
конституционно дело № 14/2020 г., докладвано от съдия Мариана Карагьозова-Финкова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 във
връзка с чл. 150, ал. 2 от Конституцията на
Република България (Конституцията).
На заседание, проведено на 19.01.2021 г.,
Конституционният съд с определение по допустимост е приел да разгледа по същество
искането на тричленен състав на Върховния
административен съд (ВАС) за установяване
на противоконституционност на чл. 12, ал. 7
от Закона за биологичното разнообразие
(обн., ДВ, бр. 77 от 9 август 2002 г.; посл.
изм., бр. 98 от 27 ноември 2018 г.) (ЗБР).
ВАС (т ричленен състав) поддържа, че
„нормат и вната у редба в ч л. 12 , а л. 7 о т
Закона за биологичното разнообразие про-
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тиворечи на разпоредбите на чл. 17, ал. 1 и
3 от Конституцията, гарантиращи защита и
неприкосновеност на частната собственост.“
Подчертава, че със заповедта на министъра
на околната среда и водите, предмет на административно дело № 1134/2018 г. по описа
на ВАС (Заповед № РД-815 от 12.12.2017 г.),
с която се обявява една конкретна защитена
зона, като въвежда забрани и ограничения
(„имащи абсолютен характер“ според съдиите) по отношение на имотите, попадащи
в тази зона, се засяга съществено правото
на частна собственост на нейните адресати.
В искането се посочва, че ограниченията
в тази заповед „на практика изпразват от
съдържание правото на собственост.“ Вносителят твърди и противоречие с чл. 120,
ал. 2 от Основния закон, тъй като същата
законова разпоредба на чл. 12, ал. 7 ЗБР
лишава собствениците от съдебен контрол
върху административен акт, който засяга
техни права и интереси („пряко и непосредствено, предвид обстоятелството, че наложените ограничителни мерки произтичат от
самата заповед“). В искането са изложени
съображения и приведени доводи в подкрепа
на твърдяната противоконституционност на
чл. 12, ал. 7 ЗБР.
С Определение от 21.07.2021 г. ВАС (тричленен състав), в отговор на разпореждане
на съдията – докладчик, уточнява искането,
като посочва, че въз основа на преценка на
европейското измерение на ЗБР привежда
допълнителни доводи в подкрепа на твърдяното от него съществено ограничаване
на правото на частна собственост (приравнено на учредяване на сервитутни права).
Уточнението е направено през призмата на
ограничаване на правото на достъп до правосъдие/право на съдебна защита, като се
цитира практика на Съда на Европейския
съюз (CЕС) и на Европейския съд по правата
на човека (ЕСПЧ) в материята, и с позоваване основно на документ на Европейската
комиси я (ЕК) – „Известие на Комиси ята
относно достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда“ (ОВ, 2017/C 275/01
от 18.8.2017 г.).
В изпълнение на предоставената им с
определението от 19.01.2021 г. възможност
писмени становища и правни мнени я са
представили: министърът на околната среда и водите, главният прокурор, Висшият
адвокатски съвет, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН,
сдружения с нестопанска цел „Асоциация на
парковете в България“ и „Зелени Балкани“,
ВВФ България (W WF (World Wildlife Fund)
България), Националната асоциация „Българско Черноморие“, проф. д.ю.н. Георги
Пенчев, проф. д-р Дарина Зиновиева и доц.
д-р Златимир Орсов.
Министърът на околната среда и водите
не поддържа искането и привежда доводи,
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че решението на законодателя – заповедите,
с които се обявяват защитените зони да са
необжалваеми – цели както хармонизиране с
европейското законодателство, така и баланс
между основните конституционни принципи
на опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието
на живата природа и разумното използване
на природните богатства и ресу рсите на
ст раната, на опазването на земеделската
зем я, на осиг у ряване на здравословна и
благоприятна околна среда за гражданите.
Главният прокурор не оспорва възможността за намеса на държавата при опазване
на околната среда и природните ценности.
Според него „държавната намеса в правото
на собствеността на гражданите и юридическите лица в конкретния случай обаче, ще є
позволи произволно (без да се контролират
нейните основания и мотиви) да се намесва в
неприкосновеността на частната собственост,
отнасяща се до недвижим имот, включен в
защитена зона, по смисъла на раздел II от
ЗБР.“ Посочва, че „категоричната забрана за
обжалване на заповедта по чл. 12, ал. 7 ЗБР
води до невъзможността да бъде преценено дали наложените ограничителни мерки
противоречат на принципа на пропорционалност.“ Приема, че „като изключва споровете
за законосъобразност на заповедите по чл. 12,
ал. 7 от ЗБР законодателят ограничава и едно
от основните правомощия на собственика, а
именно реално и в пълнота да се разпорежда
със своето право на собственост, гарантирано му от Конституцията, което по същество
води до намаляване на неговия обем.“
Висшият адвокатски съвет (ВА двС) намира искането за основателно. Позовавайки
се на Решение № 14 от 2014 г. на Конституционния съд, ВА двС счита, че „повече от
очевидно е, че по отношение на оспорената
разпоредба на чл. 12, ал. 7 ЗБР не е налице нито една от посочените предпоставки
за въвеждане на необжалваемост.“ ВА двС
приема, че е „конституционно недопустимо
преценката на публичната администрация
да бъде поставена извън обхвата на възможността засегнатите лица да търсят съдебна
защита срещу неоснователното накърняване
на техните права в качеството им на собственици на имоти, намиращи се в границите
на защитената зона.“
В становището на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при
БАН се подчертава, че „възможността за
обжалване на заповедите на министъра на
околната среда, „допълнително ще забави
процедурите по обявяване на защитените зони
и включването им в мрежата на Натура 2000,
което от своя страна би довело до налагане
на санкции на страната ни за неизпълнение
на европейското законодателство.“
„Асоциация на парковете в България“ и
„Зелени Балкани“ посочват, че „заповедите
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за обявяване на защитени зони са в приложение на законодателството на ЕС за околна
среда и като такива законодателят е дал
възможност да бъдат оспорени пред съда
в рамките на процедурата по екологична
оценка и АПК, както и че ограничението
на начина на ползване на имота в тях не
представлява непропорционална и нетърпима
намеса в правото на собственост.“ В становището се подчертава, че „заповедите по
чл. 12 на ЗБР се издават за обявяването на
защитени зони от Европейската екологична
мрежа Натура 2000 (чл. 3, ал. 1, т. 1 на ЗБР).
Тяхното създаване е част от прилагането на
Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване
на естествените местообитания и на дивата
флора и фауна и Директива 2009/147/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
30 ноември 2009 г. относно опазването на
дивите птици (чл. 6 на ЗБР).“
В становището на ВВФ България се поддържа, че по отношение „целеопределянето
със заповедите за обявяване на защитените
зони по Директива 92/43/ЕИО, забраната по
чл. 12, ал. 7 от ЗБР се явява несъразмерно
ограничение на правото на българските граждани на защита по чл. 56 от Конституцията
и правото на гражданите и юридическите
лица на съдебна защита по чл. 120, ал. 2
от Конституцията.“ ВВФ България приема,
че „при допустимост на съдебния контрол
за законосъобразност на заповедите за обявяване на защитените зони по Директива
2009/147/ЕО и на Директива 92/43/ЕИО, от
една страна, се гарантира в по-силна степен защитата на първостепенен държавен
и обществен интерес, както и защитата на
второто най-висше конституционно право на
гражданите по чл. 55 от Конституцията, а от
друга страна, се създават по-силни гаранции
срещу евентуална злоупотреба с други права
на гражданите и права и законни интереси
на юридическите лица.“
Н а ц ион а л н ат а ас оц и а ц и я „Б ъ л г ар ско
Черноморие“ приема, че искането е основателно. Подчертава, че „съдебният контрол
върху актовете на изпълнителната власт е
особено важна проекция на принципа за
разделението на властите, носеща конструкция в системата от гаранции за правовата и
демократична държава.“
Според проф. д.ю.н. Георги Пенчев искането трябва да бъде уважено. Той счита, че
„въвежданите със заповедите за обявяване
на защитени зони ограничения и забрани в
правото на ползване като елемент на правото
на собственост върху частните недвижими
имоти, намиращи се в защитените зони,
трябва да бъдат обусловени от защита на
обществен интерес, но с оглед на принципа
на пропорционалност (съразмерност).“ Посочва, че необжалваемостта на заповедите
по чл. 12, ал. 7 ЗБР пред ВАС прегражда
възможността на съда да преценява това
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обстоятелство и приема, че чрез „тяхното
оспорване пред съд може да се намери така
необходимият баланс между обществените
екологични интереси и частните интереси
на собст вениц и те на недви ж ими имо т и,
намиращи се в тях.“
Проф. Дарина Зиновиева поставя акцент,
в п редос та вено т о п ра вно м нен ие, върх у
конс т и т у ц ионни т е ог ра ни чени я на за конодател я при изк лючване на определени
административни актове от „общата клауза
за обжа л ваемос т“, ус та новена в ч л. 120,
ал. 1 от Конституцията, и подчертава, че
„трябва да се „оразмерят“ целите, които се
постигат с издадения административен акт,
от една страна, с правата на лицата, които
се засягат, от друга страна, така, че да не се
нарушават основни конституционни права и
свободи“. Според проф. Д. Зиновиева разпоредбата на чл. 12, ал. 7 ЗБР не е съобразена
с тези изисквания и привежда доводи чрез
позоваване на практика на Конституционния
съд. Посочва (като цитира Решение № 2 от
2020 г.), че когато една законодателна разпоредба засяга основно конституционно право
на гражданите – правото на собственост – и
не е гарантирана възможността за защитата
му от страна на гражданина чрез съдебно
обжалване, конституционната юрисдикция
в своята практика приема такава разпоредба да е в противоречие с чл. 120, ал. 2 от
Конституцията.
В своето правно мнение доц. д-р Златимир Орсов намира искането за основателно.
Според него „границите на свободата на
Народното събрание да забрани със закон
оспорването пред съд на законосъобразността
(не и на валидността) на конкретни видове
административни актове е определена с Решение № 14 от 2014 г. на Конституционния
съд. Излизането извън тези граници прави
закона противоречащ на чл. 120, ал. 2 от
Конституцията и поради това – невалиден.“
Поддържа, че оспорената в искането разпоредба на чл. 12, ал. 7 ЗБР е противоконституционна, тъй като „забранява да се провери
съответствието на заповедта на министъра
на ОСВ с конституционните разпоредби на
правото на собственост и на принципа за
пропорционалност“.
Конституционният съд, като обсъди доводите и съображенията на вносителя за
т върд яната п ро т ивоконст и т у ц ионност на
чл. 12, ал. 7 ЗБР, предоставените по делото
становища и правни мнения, като проучи
подготвителните документи по приемането
на ЗБР; като отчита, че ЗБР е приет, за да
т ра нспон и ра д и рек т и ви на Европейск и я
съюз (ЕС) в областта на околната среда и
биоразнообразието, в частност – Директива
92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и
фауна (по-нататък Директива 92/43/ЕИО или
Директива за местообитанията/хабитатите)
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и Директива 2009/147/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г.
относно опазването на дивите птици (по-нататък Директива 2009/147/ЕО или Директива
за птиците); предвид динамиката в развитието
на политиката на ЕС в областта на биоразнообразието и основаната на нея правна
рамка на Съюза в разглежданата материя,
неотделима част от която е релевантната
практика на Съда на ЕС, като съобрази и
тези от документите, приложени към дело
№ 1134/2018 г. по описа на ВАС, от съществено значение за настоящото производство,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Биоразнообразието е от огромно значение
за икономическото и социалното развитие
на човечеството. Нарастващото признание в
света на биоразнообразието като висша ценност както за настоящите, така и за бъдещите
поколения, е в основата на създаването и
непрекъснатото развитие на стабилна и засилена правна защита на биоразнообразието
и устойчивите екосистемни услуги на международно, регионално и национално ниво.
ЗБР има решаваща роля за изграждането на
национална система за осигуряване на предпазни мерки и стимули, целящи избягването
на негативното въздействие върху околната
среда от човешката дейност, което е важен
п риори тет в услови я та на изк лючи телен
натиск върху околната среда, включително
големите загуби на биологично разнообразие
през последните десетилетия.
– Относно Закона за биологичното разнообразие
ЗБР е приет през 2002 г. (ДВ, бр. 77 от
9.08.20 02 г.), а оспорената разпоредба от
ал. 7, чл. 12 ЗБР е въведена в закона с пар. 5
от Закона за изменение и допълнение на
ЗБР през 2005 г. (ЗИДЗБР) (ДВ, бр. 88 от
4.11.2005 г.) в периода на присъединителните
преговори между Република България (РБ)
и ЕС и малко след сключването на Договора за присъединяването на България и
Румъния към ЕС (OB, L 157, 21.6.2005 г.). С
приемането на ЗБР в националния правен
ред се транспонират основно двете директиви
на Европейския съюз (ЕС), които са ядрото
на съюзното екологично право – Директива
92/43/ЕИО (OB, L 206, 22.7.1992 г.) и Директива 2009/147/ЕО (кодифицира Директива
79/409/EО, ОВ, L бр. 20 от 26.01.2010 г.), обозначавани също и като природните директиви
на ЕС, както и други актове на вторичното
право на Съюза – Директива 2006/105/ЕО на
Съвета за адаптиране на директиви 73/239/
ЕИО, 74/557/ЕИО и 2002/83/ЕО в областта
на околната среда, с цел хармонизиране
на законодателството в тази материя. Това
се подчертава в мотивите към внесените в
НС проекти на съответните законови актове както при приемането на ЗБР, така и
при последващото изменение през 2005 г.
В обнародвания през 2007 г. ЗИДЗБР вече
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са изрично посочени транспонираните чрез
ЗБР природни директиви на Съюза (§ 68
от допълнителните разпоредби на ЗИДЗБР,
обн., ДВ, бр. 94 от 2007 г.). Основната цел
на ЗБР, възпроизвеж дащ целите и предме т а н а т ра нспон и ра н и т е д и р ек т и ви , а
именно – опазването на това разнообразие
в България, се предвижда да се постигне
чрез обявяването на защитени зони (ЗЗ) и
включването им, заедно с някои защитени
територии, обявени по Закона за защитените
територии (ЗЗТ) в Националната екологична
мрежа, като част от Европейската екологична
мрежа Натура 2000 (с присъединяването на
България към ЕС); поставяне на редки и
застрашени диви растителни и животински
видове под строга защита и др. Типовете
естествени местообитани я и видовете от
дивата флора и фауна, предмет на правна
защита, са изброени в приложенията към
действащия ЗБР (подлежащи на, изискуема
от природните директиви, периодична актуализация). В допълнение, РБ е страна и
по редица международни споразумения за
опазване на биоразнообразието, как ви то
са Конвенция за опазване на европейската
дива природа и естествени местообитания
(Бернската конвенция) (ДВ, бр. 23 от 1995 г.),
Конвенция за биологичното разнообразие,
рат ифи ц и ра на с ъс за кон о т 29.02.1996 г.
(ДВ, бр. 22 от 15.03.1996 г.), Конвенция за
влажните зони от международно значение,
по-специално като местообитания на водолюбиви птици (Рамсарска конвенция) (обн.,
ДВ, бр. 56 от 1992 г.), Конвенцията за достъп
до информация, участието на обществеността
в процеса на взимане на решения и достъп
до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция), ратифицирана от
НС на 2.10.2003 г. и в сила за РБ от 2004 г.,
Кон вен ц и я та за опазва не на све т овно т о
културно и природно наследство (ДВ, бр. 44
от 27.05.2005 г.) и др., по част от които ЕС е
също така страна, наред с държавите членки.
При уредбата на опазването на биоразнообразието националният законодател се е
ръководил приоритетно от разпоредбите на
Директивата за местообитанията предвид
изричната препратка в чл. 7 на същата. Тя
се отнася до приложимостта на разпоредбите
на чл. 6, параграфи 2, 3 и 4 от Директива
92/43/ЕИО, които заедно с пар. 1 от същия
очертават защитния режим за типове естествени/природни местообитания и местообитания на застрашени, редки или ендемични видове (растителни и животински).
Той трябва да бъде установен от държавите
членки и за специалните защитени зони
съгласно Директивата за птиците. По този
начин разпоредбите на чл. 6 от Директивата
за местообитанията придобиват ключовото
значение относно обхвата на задълженията на
държавите членки за опазване на биоразнообразието, произтичащи от съюзното право
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в тази област. Те са предмет на тълкуване
в редица решения на СЕС, уплътняващи
нормативния текст на директивата, превръщайки я така, без формално изменение, в
регулаторен инструмент на Съюза, адекватен
на развиващата се политическа концепция
за устойчиво развитие в съвременния свят
и на изискванията към моделите на поведение по отношение на околната среда и
биоразнообразието във вси чк и сфери на
обществения живот. Тази практика на СЕС,
основана на общите принципи на правото
на Съюза и на конкретни разпоредби от съюзното законодателство, е неотделима част
от правната рамка на ниво ЕС, в областта
на околната среда и биоразнообразието, и
тя обвързва също така органите на публичната власт, включително и съдилищата,
на държавите членки при прилагането на
националния правен инструмент, транспониращ Директива 92/43/ЕИО. Като се отчита,
че транспонирането на директивата на ЕС
изисква да се следва концепцията на същата,
нейната отправна позиция и установените
на национално ниво мерки да са в съответствие с поставените цели, и да гарантират
постигането на предписани от директивата
задължителни за държавите членки резултати, три основни положения в уредбата на
опазването на биологичното разнообразие
според ЗБР заслужават внимание:
Първо, като предвижда изрично, че опазването на типове естествени местообитания
и местообитания на видове (растителни и
животински) се осъществява чрез изграждане
на Национална екологична мрежа, като част
от екологичната мрежа на ЕС – Натура 2000
(чл. 3, ал. 1 ЗБР), законодателят отразява възприетото в преамбюла на Директива 92/43/
ЕИО разбиране за екологичното разнообразие
като европейско природно наследство, подчертавайки неговия характер на приоритетна
и споделена ценност за цялото европейско
обединение, предполагаща общи усилия от
държавите членки.
Второ, в разпоредбите на чл. 10 от закона
подробно е уреден редът за определянето и
обявяването на списъка на националните ЗЗ,
ясно разграничен от реда за обявяване на
„всяка“ ЗЗ по чл. 12. Прочитът на посочените
законови разпоредби, ведно с разпоредбата
от чл. 3, ал. 1 и във връзка с чл. 8 и чл. 9
от този закон, не оставя съмнение за задължението на държавите членки, след като,
по предложение и в съгласие с последните,
Европейската комисия (ЕК) приеме списък
на териториите от значение за Съюза (първонача лно – Общ нос т та, пора ди коет о и
краткото обозначаване е ТЗО), да включат
в Националната екологична мрежа тези територии като ЗЗ, на които са разположени
обозначени със съответен код (по Натура
2000) естествени местообитания и видове,
предмет на защита. К ласифицирането като
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ЗЗ води до автоматично разпростиране върху
тези територии на действието на защитния
режим, предвиден в чл. 6 от Директивата за
местообитанията. Някои от тези местообитания и видове се определят и като такива
за приоритетна защита („приоритетни за
опазване“ – чл. 6, ал. 2 и 3 ЗБР), каквото е
и приоритетен тип природно местообитание
62С0 „Понто-Сарматски степи“ на територията на община Каварна в границите на ЗЗ
за местообитанията BG0000573 „Комплекс
Калиакра“, на която територия са разположени и поземлените имоти на жалбоподателите
пред ВАС, оспорващи Заповед № РД-815 от
12.12.2017 г. на министъра на околната среда
и водите, с която е обявена тук посочената
зона, и по повод на което съдебно производство е искането по настоящото дело.
Трето, ЗБР следва изискването и в двете
природни директиви на ЕС определянето на
местообитанията, включени в списъците на
Директивата за местообитанията и в съответните национални правни актове, да се
основава на изцяло научни данни така, че
най-подходящите по брой и площ територии
за опазването им да бъдат класифицирани
като ЗЗ (чл. 10, а л. 5 ЗБР), осиг у ряващо
кохерентност на Натура 2000 в ЕС. Именно
изведените на основата на изцяло научни
данни екологични изисквания на местообитанията и видовете са тези, които обуславят
също така конкретните цели за „всяка“/за
„съответната“ ЗЗ и адекватните на тях мерки
за постигане на предписаните от директивата
резултати, обвързващи държавите членки.
Отбелязването на всички тези обстоятелства е важно за произнасянето в настоящото
констит у ционно производство, защото те
очертават съюзния политически и правен
контекст, в който е приет и се прилага
ЗБР. Като национален правен инструмент
за транспониране на директивите на ЕС
в област та на биоразнообразиет о, кои т о
конкретизират целите на Съюза в тази област и дефинират резултатите, обвързващи
държавите членки при известна свобода на
преценка за конкретните мерки в ЗЗ от мрежата Натура 2000, ЗБР е акт на националния
законодател, основан на правото на ЕС. Това
поставя ЗБР, част от който е и оспорената
разпоредба на чл. 12, ал. 7, в приложното
поле на съюзното право с всички произтичащи от това последици за органите на
държавна власт при прилагането му, включително и за всички национални съдилища.
По-конкретно, следва да се има предвид
функцията на националните съдилища като
съдилища и по правото на ЕС, включително
когато приложимият в производството пред
тях закон транспонира директива на ЕС, и
свързаните с тази функция отговорности. В
тях се проектира имащият конституционен
ранг ангажимент на РБ към ЕС – държавата
да участва в неговото изграждане и развитие
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(чл. 4, ал. 3 от Основния закон). Проява на
този ангажимент е и задължението на националните съдилища да съдействат за пълното и
ефективно прилагане на съюзното право (съгласно принципите на лоялно сътрудничество
и ефективност в чл. 4, ал. 3 и чл. 19, пар. 1,
ал. 2 от Договора за ЕС (ДЕС) при спазване на основополагащите за съюзния правен
ред принципи на примат, непосредствена
приложимост и директен ефект на неговите
разпоредби, за което всяка държава членка
доброволно се е съгласила, и се приема да
изпълнява и прилага. Посоченото се отнася
и до директивите, които всяка държава членка е обвързана да транспонира, по смисъла
на чл. 288 от Договора за функциониране
на Европейския съюз (ДФЕС), в т.ч. и до
двете природни директиви на ЕС, предмет
на внимание тук. При тези обстоятелства
въпросът за дължимото от националните
съдилища при прилагането на закон, основан на съюзното право, в частност, когато
се оспорва констит у ционност та на такъв
закон пред националната конституционна
юрисдикция, е съществен за произнасянето
на Конституционния съд и налага да бъдат
на п ра вен и с лед н и т е у т оч нен и я о т но сно
Директивата за местообитанията и ангажиментите ipso jure за ВАС (тричленен състав),
който се явява в настоящия случай и съд по
правото на Съюза:
– Относно Директивата за местообитанията на ЕС
Законодателството на ЕС формира правната рамка, в съответствие с която трябва да
бъдат предприети необходимите действия на
национално ниво за изпълнението на обвързващите държавите членки правни актове на
Съюза. Държавите членки са задължени да
транспонират директивите на ЕС, които ги
обвързват с предписаните от тях резултати,
като предоставят на националния законодател
известна свобода при избора на формата и
средствата за постигане на тези резултати
(чл. 288, пар. 3 ДФЕС).
По отношение на Директивата за местообитанията е важно да се отбележи, че
свободата на преценка, която тя предоставя
на държавите членки, се определя в значителна степен от обхвата на изискванията,
установени с разпоредбите на чл. 6 от същата,
така както той непрекъснато се уточнява в
практиката на СЕС с отчитане на проблемите при изпълнението на директивата в
целия ЕС. Тези разпоредби са едни от найважните в Директива 92/43/ЕИО, тъй като
в най-гол яма степен определ ят връзката
между опазването на биоразнообразието и
други социално-икономически дейности в
ЗЗ и така имат непосредствено отношение
към очертаването на действителната дискреционна власт на националния законодател
при регулирането на този кръг обществени
отношения. Както се потвърждава от уста-
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новената практика на СЕС в областта на
опазване на биоразнообразието, задълженията, произтичащи от разпоредбите на чл. 6 от
Директива 92/43/ЕИО за държавите членки,
се прилагат стриктно, в духа на изискването,
вписано в преамбюла на директивата – за
гарантиране на високо равнище на защита,
в съответствие с отправната позиция на същата директива за биоразнообразието като
споделена европейска ценност и общо природно наследство, обуславящо приоритетна
защита. Това трябва да се има предвид от
всички органи на публичната власт, и от
национа лните съдилища също така, при
тълкуването и прилагането на националния
законодателен акт, транспониращ Директива
92/43/ЕИО.
Без да навлиза в подробен анализ на разпоредбите на чл. 6 от Директивата за местообитанията, както те са изяснени в практика
на СЕС и обсъждани в редица съобщения на
ЕК относно прилагането им от държавите
членки, Конституционният съд намира за
подходящо в настоящото производство да
отбележи следното:
В преамбюла на всяка от природните
директиви, като правна основа за тяхното
приемане, са посочени чл. 191 – 193 (Дял
X X – Околна среда) ДФЕС. Особено внимание заслужава възприетият стандарт на
високо равнище на защита за постигане на
широкия спектър цели на Съюза в областта
на околната среда, посочени в чл. 191 ДФЕС,
включително и целта за опазване, защита
и подобряване на качеството на околната
с р еда , к а к т о и ус т а новен и т е п ри н ц и п и,
на които се основава тази съюзна правна
уредба – принципите на предпазните мерки и превантивните действия, принципа на
приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда
и принципа „замърсителят плаща“ (чл. 191,
пар. 2 ДФЕС). В допълнение, принципът
на субсидиарност, предвиден в чл. 5, пар. 3
ДЕС (при неизключителна компетентност на
Съюза), и принципът на интегриране, така
както е установен в чл. 11 ДФЕС, са също
приложими. Последният принцип означава,
че изискванията за защита на околната среда
трябва да бъдат включени в определянето и
изпълнението на политиките и действията
на Съюза, което е изцяло в контекста на отправната позиция на природните директиви.
Посочените цели и принципи представляват
първично право на ЕС, което държавите
членки доброволно са възприели с присъединяването си към ЕС и от тях се очаква да
го спазват и прилагат. Нещо повече, съгласно
принципа на лоялното сътрудничество, държавите членки са длъжни да вземат всички
общи и специални мерки, необходими да
г ара н т и рат за д ъ л жен и я т а , п р оиз т и ча щ и
от Договорите, както и от актовете на институциите на Съюза, а така също – да се
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въздържат от всякакви мерки, които биха
могли да застрашат постигането на целите
на Съюза (чл. 4, пар. 3 ДФЕС).
Както бе посочено, двете природни директиви на ЕС целят да бъде осигурено високо
равнище на защита на биологичното разнообразие, дефинирано от тях като европейско
природно наследство. Разгледани в единство,
тези формулировки от преамбюла на директивите, проектиращи се и в разпоредбите на
чл. 6 от Директивата за местообитанията, не
оставят съмнение, че изведената на преден
план и приоритетно бранената от тях ценност
е биоразнообразието като източник на природни услуги – ценност от значим публичен
интерес. Тази отправна позиция на съюзния
законодател до голяма степен обяснява защо
посочените директиви не третират изрично достъпа до правосъдие на засегнатите
частноправни субекти, при реа лизаци ята
на предвидените мерки за постигането на
посочените с тях цел и резултати, а такава
п равна възмож ност е п редоставена ч рез
други директиви на ЕС в областта на околната среда, каквито са например Директива
2003/4/ЕO относно обществения достъп до
информация за околната среда и за отмяна
на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (OВ, L
41, 14.2.2003 г.), Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение
на предотвратяването и отстраняването на
екологичните щети (OВ, L 143, 30.4.2004 г.),
Д и р ек т и в а 2 0 01/42/ ЕО н а Е вр опейс к и я
парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г.
относно оценката на последиците на някои
планове и програми върху околната среда
(OВ, L 197, 21.7.2001 г.), наричана и Директива
за стратегическа екологична оценка (СЕО),
както и Директивата относно оценката на
въздействието на някои публични и частни
проекти върху околната среда (ОВ, L 175,
5.7.1985 г., посл. изм., Директива 2014/52 на
Европейския парламент и на Съвета, OВ,
L 124, 25.4.2014 г.). Публичният интерес е
определящ и при прилагането на дерогацията, предвидена в чл. 6, пар. 4 (от чл. 6,
пар. 3) от същата директива. По смисъла на
цитираната разпоредба, само наложителна
причина от по-важен обществен интерес, а
не частен такъв (дори и при частен характер
на проекта), и поради липса на алтернативно
решение, може да оправдае даден план или
проект, засягащ ЗЗ, да бъде осъществен, при
оценка за съществено негативно въздействие
върху местообитанията и видовете на нейната
територия (изискващо подходяща оценка,
която не може да бъде избегната). Същественото е, че наложителните причини трябва
да са от приоритетен публичен интерес, от
социален или икономически характер – т.е.
само значими обществени интереси могат да
бъдат съпоставяни с целите на опазването
на естествените местообитания, на дивата
флора и фауна, посочени в директивата (ре-
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шение на СЕС по дело C-182/10, Marie-Noëlle
Solvay and Others v Région wallonne, пар. 75 – 78).
В действителност, от никой частноправен
субект не може да бъде отнето нещо, което по своето естество не би могло да бъде
обект на частно притежание – природата и
биоразнообразието (и предоставяните екосистемни услуги) винаги са били и трябва да
останат за настоящите и бъдещите поколения общодостъпно благо. Неговата защита
е предмет на природните директиви на ЕС
и предполага строги изисквания към държавите членки, каквито са и установените
от разпоредбите на чл. 6 от Директивата за
местообитанията императиви. Като нормен
комплекс те формират този правен контекст,
в който следва да бъде изясняван и прилаган
ЗБР, включително и оспорената разпоредба
на чл. 12, ал. 7 от него. Също така, внимание заслужават различните финансови механизми в ЕС, които наред с приноса си за
опазване на ЗЗ са и средство за насърчаване
на собствениците/ползвателите на земи, в
такива зони, да партнират в този процес и
са с компенсаторен характер по отношение
на предвидените за тях ограничения и забрани. Що се отнася до защитния режим,
предписан от разпоредбите на чл. 6, пар. 2 – 4
о т Д и рек т и вата за мес т ооби та н и я та, на
първо място, той се прилага от момента на
изготвяне от ЕК на списъка на ТЗО и тяхното определяне на национално ниво не е
необходима предпоставка за прилагането на
този режим – това е наложително единствено
за очертаване специалния правен статус на
зоните в националното право. Задължението за прилагане на консервационни мерки
(мерки за запазване) съгласно чл. 6, пар. 1
от обсъж даната ди рек т ива, от носими за
всички типове естествени местообитания,
според приложение I, и видовете – според
приложение II към нея, цели постигането
на бла г оп ри я т ен конс ерва ц ионен с тат ус
и естествено предполага възстановяване.
Мерките за запазване могат също да бъдат
разглеждани като част от защитния режим,
който се прилага и за определените като
ЗЗ според Директивата за птиците. Както
вече бе посочено в началото, установеният
ред за определяне и обявяване списъка на
ЗЗ не оставя съществена реална свобода
на преценка за държавите членки – всяка
квалифицирана като ТЗО територия те са
задължени да обявят като ЗЗ. В практиката
си СЕС отхвърля аргументите на държавите
членки, когато се обосновават с изключения
по икономически съображения, които не са
основани на директивите. Изискването на
Директива 92/43/ЕИО за определянето на
необходимите консервационни мерки стеснява свободата на националните органи на
публична власт при създаването на правни
правила или взимането на решения относно
средствата и техническите опции за тези
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мерки (решение на СЕС по дело C-508/04,
Commission v Austria, пар. 74 – 76, 87 – 90).
Това означава, че разпоредби на националното право, които ограничават възможността
за приемането на защитни мерки, за да не се
пречи на оторизирано икономическо ползване на засегнатите територии, е принципно
несъвместимо с директивата, защото такива
правила биха намалили възможност та за
приемането на необходимите защитни мерки по смисъла на чл. 6, пар. 1 (цитираното
решение на СЕС). Освен това СЕС приема,
че „в чл. 6, пар. 1 от Директивата за местообитанията и в чл. 4, пар. 1 и пар. 2 от
Директивата за птиците се изисква не само
приемане на мерките за опазване, …, но
също така, и най-вече – тяхното ефективно
прилагане, тъй като в противен случай тези
разпоредби биха се оказали лишени от всякакво полезно действие“ (решение по дело
C-441/17, European Commission v Republic of
Poland, пар. 213). Най-същественото задължение за държавите членки е да се избегне
каквото и да е влошаване на екологичното
състояние на „всяка“ ЗЗ и то може да приеме
две форми: докато чл. 6, пар. 2 се отнася до
съществуващите дейности на използване на
ЗЗ, то пар. 3 – само до нови планове и проекти. Важното в случая е, че концепцията
на съюзното право за „проект или план“ не
може да бъде стеснявана от компетентните
национални органи с цел да се избегне изискуемата оценка за негативното въздействие
върху местообитания или видове – обстоятелството, че една икономическа дейност
вече е започнала, преди определянето на
ЗЗ, не е основание за нейното изключване
от такава преценка.
Конституционният съд подчертава, че в
съответствие с принципа на предпазните
действия и превантивни мерки за предприемането на екологични защитни мерки не
са необходими убедителни доказателства за
причинна връзка между заплахата и предполагаемия ефект – достатъчна е потенциална възможност за негативно въздействие
(заключение на Генералния адвокат по дело
C-335/07; решение на СЕС по дело C-280/02,
Commission of the European Communities v
French Republic; само съмнение за негативен
ефект върху интегритета на ЗЗ, свързана със
съответния план/проект, е основание за отказ
от компетентния държавен орган – решение
по делата C-157/96 National Farmers’ Union,
C -127/02 Waddenveren igi ng i Vogelbescher
mingsvereniging и C-239/04 Castro Verde). Националните съдилища и администрация също
са задължени, в рамките на своята компетентност, да осигурят пълната ефективност
на съюзното право – те трябва да направят
всичко, което е в тяхната юрисдикция за
постигането на целта на Директива 92/43/
ЕИО. Производствата срещу държави членки
пред СЕС на основание чл. 258 – 260 ДФЕС
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(това производство, наред с директния ефект,
е също така важно средство за постигане
ефек т и вно изп ъ л нен ие на д и рек т и ви т е),
включително за неизпълнение на някои от
посочените по-горе задължения, произтичащи от двете природни директиви на ЕС, са
многобройни и България не прави изключение. С решение на СЕС от 14.01.2016 г. е
установено нарушение на България, наред с
другото, именно поради неизпълнение на задълженията по чл. 4, пар. 1 и 2 от Директива
2009/147/ЕО, по чл. 4, пар. 4 от Директива
2009/147 и по чл. 6, пар. 2 от Директива 92/43/
ЕИО, които се отнасят до защитена зона в
района Калиакра. Макар и разширяването
на обхвата на задълженията на държавите
членки да намалява пространството на свобода на избора за националния законодател,
относно средствата и формите на изпълнение
на директивата, той не е лишен напълно от
такава възможност. Самите цели на опазване
се дефинират конкретно за всяка зона и за
всички типове местообитания и видове в съответната зона, обусловено от екологичните
изисквания за същите, които се основават
на изцяло научни данни. Съобразно с тези
цели държавите членки имат задължение да
предприемат всички необходими мерки за
опазване (чл. 6, пар. 1 от Директива 92/43/
ЕИО), но се ползват с известна гъвкавост
при избора и установяването на мерките. В
съответствие с принципа на субсидиарност
(при неизключителна компететност на ЕС),
те са свободни да избират между мерки от
законодателно, административно или договорно естество, т.е. те могат да използват,
по отношение на ЗЗ по Натура 2000, само
една категория мерки или съчетание от тях.
В допълнение, те имат право да установят и
изпълнят планове за управление. В същото
време, СЕС последователно отстоява такива
изисквания като дефинирането на целите
да се основава единствено на екологичните
изисквания на местообитанията, определящи
и желания им природозащитен статус, както
и целите на опазването да отразяват значението на ЗЗ за кохерентността на мрежата
Натура 2000, така че всяка зона да допринася
по възможно най-добрия начин за постигането на благоприятен статус в рамките на
естествения район на разпространение на
съответните типове местообитания или видове и др. Директивата за местообитанията
очертава рамката и установява стандартите,
съобразно които държавите членки могат
да изберат подходящите начини за практическото изпълнение на конкретните мерки
относно различните ЗЗ от мрежата Натура
2000, но при условие че така се гарантира
постигането на посочените в директивата,
и обвързващи ги, резултати.
Отговорност на компетентния национален
съд е, когато в производството пред него
прилага закон, транспониращ директива на
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ЕС, да изясни дали относимите съюзни правни норми налагат определено съдържание
на приложимата национална правна уредба
(включително по своя преценка да отправи
преюдициално запитване до СЕС, ако има
съмнения за смисъла на съюзната правна
уредба или за нейната валидност), какво е
съответстващото на правото на ЕС тълкуване на тези национални норми, както и дали
тези норми не са несъвместими с правото
на ЕС, при което следва да бъдат оставени
неприложени, за да реши въпроса за приложимото от него право. В настоящия случай
п р ецен к ат а на с е зи ра щ и я с у б ек т – ВАС
(т ри ч ленен с ъ с та в) – да л и избра н и т е о т
националния законодател правни средства
за изпълнение на Директива 92/43/ЕИО са
в съответствие с императивите на същата,
следва да държи сметка за техния смисъл
и обхват така, както той е изяснен от СЕС
при разнообразие от факти и обстоятелства в
материята на опазване на биоразнообразието.
Така изяснените последици от действието
на правото на ЕС, което сезиращият съд
дължи като съд и по правото на ЕС, същият
следва да има предвид при аргументирането
на позицията си за несъответствие на приложимия в производството пред него закон с
Конституцията, включително и, ако намира
основания за това – да повдигне въпроса за
нарушена национална конституционна идентичност пред Конституционния съд.
Конс т и т у ц ион н и я т с ъд, о т ч и та й к и че
ЗБР е националната законодателна мярка
в изпълнение на Директива 92/43/ЕИО, че
тази връзка с правото на ЕС не е посочена
в искането, че не са очертани последиците
от действието му в обсъжданата материя
и оспорената разпоредба на чл. 12, ал. 7
ЗБР не е обсъдена в контекста на съюзната
правна рамка в област та на опазване на
околната среда и биоразнообразието, е указал на сезиращия субект – ВАС (тричленен
състав), да направи това, което последният
дължи ipso jure в настоящата хипотеза на
приложим в производството пред него закон,
транспониращ директива на ЕС, конституционосъобразността на разпоредба от който
е оспорена (в този смисъл вж. Определение
на Конституционния съд от 14.09.2021 г. по
к.д. № 13/2021 г.). Както вече бе отбелязано,
вносителят е направил уточнение на искането
по отношение на съюзното измерение на ЗБР
с Определение от 21.07.2021 г. Като посочва,
че Директива 92/43/ЕИО не урежда изрично
съдебната защита на засегнатите, от мерките
по опазването, интереси на титулярите на
правото на частна собственост на земи, попадащи в „съответната“ ЗЗ, ВАС (тричленен
състав) с допълнителни доводи, черпени от
практика на СЕС и на ЕСПЧ в материята
на правото на достъп до правосъдие/правото
на съдебна защита, подчертава „незаконността“ на изключването на процесуалната
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гаранция на правото на частна собственост
за аргументиране на твърдяната в искането
противоконституционност на разпоредбата
на чл. 12, ал. 7 ЗБР.
– Относно допълнителните доводи на
ВАС (тричленен състав) в Определение от
21.07.2021 г.
Що се отнася до доминиращото позоваване
от ВАС (тричленен състав), в Определение
от 21.07.2021 г., на документа на ЕК под
название „Известие на Комисията относно
достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда“ (ОВ, 2017/C 275/01), по въпроса
за процесуалната легитимация (locus standi)
и цитираната практика на СЕС и EСПЧ
относно правото на защита/достъп до правосъдие, по смисъла на Хартата на основните
права на ЕС (ХОПЕС) и Конвенцията за
защита на правата на човека и основните
свободи (КЗПЧОС), Конституционният съд
подчертава, че в съответния раздел от този
документ – „Процесуална легитимация“ – са
изложени редица основни положения на правото на ЕС в тази материя. Едновременно
обаче процесуалната легитимация се третира
от цитирания документ именно в областта
на околната среда (както сочи самото му
наименование) с акцент върху екологичните
неправителствени организации (НПО) и засегнатите, от неспазването на изискванията
на съюзното право за опазването на природата и биоразнообразието, представители
на обществеността с „достатъчен интерес“.
Разгледан в цялост неговият текст недвусмислено показва, че той е напълно в духа
на правните разрешения на цитираната вече
Конвенция от Орхус (регионална конвенция
на държавите членки на Икономическата
комисия за Европа към ООН, ратифицирана от РБ и в сила за нашата страна от
16.03.2004 г.) относно достъп до информация,
участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъпа до правосъдие
по въпроси на околната среда. Това именно
потвърждава, че обсъжданият документ на
ЕК се ръководи от очертаната, в разделите
относно ЗБР и Директива 92/43/ЕИО, отправна позиция на природните директиви на
Съюза – на преден план е изведена защитата
на публичния интерес от осигуряване на
високо качество на околна среда и живот на
общностите, на здравето на хората и тяхното
благополучие, докато, без да е пренебрегната,
защитата на интересите на собствениците/
ползватели на земи и др. на териториите на
ЗЗ, е поставена в контекста на опазването
на една споделена ценност на национално
и наднационално ниво (биоразнообразието
е споделена ценност и общо европейско
наследство) и е обвързана с постигането на
предписаните от съюзното право резултати по
опазването на благоприятното състояние на
екосистемите в тяхната цялост на територията
на Съюза в неразривна връзка с ускорените
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днес климатични промени. Това разбиране
на Конституционният съд се основа както на
изрични текстове в този смисъл, от сочения
документ на ЕК (във „Въведение“), така и
на непрекъснатото повтаряне в съдържанието на същия, че осигуряването на достъп
до правосъдие се свързва с отговорността
на публичната власт, включително и на националните съдилища като съдилища и по
правото на ЕС, да гарантира на обществеността дължимата информация и достъп до
процеса на взимане на решения в областта
на околната среда. Конституционният съд
от чита и последователното напомн яне в
същия документ, особено в раздела за материалните и процесуални права и процесуалната легитимация, че съдържащите се в него
указания са в съответствие със и са насочени
към ефективното прилагане на Конвенцията
от Орхус, а с това и на съюзното право в
обсъжданата материя, в целия ЕС (т. напр.
пар. 44 и чл. 2, т. 4 от Конвенцията от Орхус,
както и пар. 45, пар. 101 – 104, в частност
пар. 103 от посочения документ на ЕК).
В наст оящо т о конс т и т у ц ионно п роизводство не е необходимо Конституционният съд да обсъжда в детайли указанията,
съдържащи се в Известие на Комиси ята
относно достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда (ОВ, 2017/C 275/01),
нито поотделно всяко от позоваванията на
него, и на цитираната практика на СЕС, в
Определение от 21.07.2021 г. на ВАС (тричленен състав) по адм. дело № 1134/2018 г.,
но намира за съществено да подчертае, че
направените с това определение уточнения,
на процесното искане, са дистанцирани от
очертаната по-горе отправна позици я на
цитирания документ на ЕК, която позиция
е харак терна за съюзната правна (и по литическа) рамка в областта на околната
среда и биоразнообразието, вк лючително
за Директива 92/43/ЕИО, и е определяща
за насоката и съдържанието на съюзната
правна уредба в материята. Тази преценка на
Конституционния съд намира потвърждение
както в други документи на ЕК, последващи
споменатото „Известие на Комисията…“ (ОВ,
2017/C 275/01), така и в заявения пакет от
тринадесет законодателни мерки на ЕС за
справяне с климатичните промени, включващ
и предложение за екологично европейско
морско пространство и стратегия на ЕС за
горите, обявен от ЕК на 14 юли 2021 г. – пакет „Подготвени за 55“ („Fit for 55“ – израз,
който се отнася до целта за намаляване на
парниковите емисии в ЕС с най-малко 55%
до 2030 г. и до 2050 г. – превръщането на
Европа в неутрален по отношение на климатичните промени континент), които не са
взети предвид от ВАС (тричленен състав)
при направените уточнения, а именно: Съобщение на ЕК „Environmental Implementation
Review 2019: A Europe that protects its citizens
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and enhances their quality of life“ (Brussels,
4.4.2019 COM (2019)149 final). Този документ
на ЕК не оставя съмнение, че прегледът на
изпълнението на съюзното право в областта
на околната среда се осъществява с повишена
строгост за спазване на неговите императиви
в контекста на постигнатите, предписани
от него резултати, за да се гарантира качествен живот на гражданите в общността
(България е споменавана за неизпълнение
на тези изисквания – към 2020 г. срещу Република България има започнати повече от
сто процедури и предупреждения за такива, като най-много нарушения са отчетени
в областта на енергетиката, транспорта и
околната среда). Също така, в съобщение
на ЕК – „Действия на ЕС за подобряване
на спазването на законодателството и управлението в областта на околната среда“
(Брюксел, 18.1.2018 – COM/2018/010 final)
изрично се посочва („Въведение и контекст“),
че от съществено значение за успеха на
изпълнение на съюзното законодателство в
областта на околната среда е, включително,
собствениците на земя да изпълняват екологичните задължения по отношение на своите
дейности, и се подчертава, че задълженията
могат да бъдат под формата на забрани,
общи правила със задължителен характер,
разрешителни и други мерки, въведени с
цел защита на околната среда, общественото
здраве и дългосрочните нужди на обществото
от ресурси. Внимание заслужава и още едно
съобщение на ЕК, специално посветено на
подобряването на достъпа до правосъдие в
областта на околната среда в ЕС (Съобщение
на Комисията – „Подобряване на достъпа до
правосъдие по въпросите на околната среда
в ЕС и неговите държави членки“, Брюксел,
14.10.2020, COM(2020) 643 final). То също визира достъпа до правосъдие, като защитено
основно право на гражданите на Съюза, но
като отчита неговата специфична натовареност в областта на околната среда – ролята
му на част от механизъм за реализация, на
първо място, на интереса на обществеността
от опазване на природата (вж. по-специално
раздел първи от този документ). Не е случайно, че същото съобщение придружава
предложението на ЕК за изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 (Регламент относно
Конвенцията от Орхус) с цел подобряване
на контрола на административните актове
в ЕС в контекста на Конвенцията от Орхус,
включително за достъпа до правосъдие като
п роцесуа лна гаранци я да бъде изп ъ лнен
ангажиментът, специално от страна на институциите и органите на ЕС, за достъп до
информация и участие на обществеността
във взимането на решения в областта на
околната среда, при отчитане на връзката с
ускорените климатични промени, и с акцент
върху процесуалната легитимация на НПО
(предложение за Регламент на Европейския
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парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006, COM/2020/642
final – Обяснителен меморандум). Насочено
към подобряване прилагането на Конвенцията от Орхус, въпросното предложение
на ЕК съдържа редица положения, които
потвърждават изразеното по-горе разбиране
на Конституционния съд относно отправната
позиция на съюзния регулаторен модел в
областта на опазването на околната среда и
биоразнообразието. Показателно в това отношение е изрично цитираното заключение на
Генерален адвокат Sharpston по дело C-664/15,
Protect Natur (A rten-und Landschaftsschutz
Umweltorganisation v. Bezirkshauptmannschaft
Gm ü nd, пар. 77), още в началото на Обяснителния меморандум: „Природата принадлежи на всички ни и опазването є е наша
колективна отговорност. Съдът е приел, че
нормите на правото на Съюза в областта на
околната среда най-често са насочени към
общия интерес, а не само към защита на
индивидуалните интереси на частноправните
субекти.“ В предложението, принципът на
изпреварващите действия и превантивните
мерки, извеждането на участието на заинтересованите страни във взимането на решения
на най-ранен етап в установяването на режима на защита за ЗЗ и засилването на ролята
на „админист ративното преразглеж дане“,
вече и на общи актове (на някои категории
актове, доколкото става дума за субсидиарност при неизключителна компетентност на
ЕС), на което се разчита да окаже косвено
въздействие върх у подобряването на „съдебното преразглеждане“ и прилагането на
чл. 41 и чл. 47 от ХОПЕС, при активизиране
на включването на НПО, се очертава като
важен аспект на тази позиция.
Допълнителен акцент върх у обществената потребност и спешната необходимост
от засилена строгост при изпълнение на
изискванията за опазване на околната среда
и биоразнообразието на глобално, регионално и национално ниво поставя Доклад ът на Меж д у п ра ви т елс т вени я па нел по
изменението на климата (IPCC) към ООН,
оповестен на 9.08.2021 г. Основан на изцяло научни данни и критерии, този доклад
ясно посочва, че основен увреждащ фактор
са човешките дейности, които унищожават
природата и биоразнообразието (включително
и настъпили необратими последици), без да
се съобразяват с ограничените екосистемни
ресурси на планетата.
Обобщавайки изложеното в този раздел,
Конституционният съд подчертава, че всички
упоменати съюзни документи, в т.ч. и „Известие на Комисията относно достъпа до
правосъдие по въпросите на околната среда“
(ОВ, 2017/C 275/01), на което се позовава
ВАС (тричленен състав) в Определение от
21.07.2021 г., следват отправната позиция на
Директива 92/43/ЕИО, включително и по
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въпроса относно достъп до правосъдие и защита на частноправните интереси, в областта
на околната среда, а именно – приоритетна
защита на публични я интерес от високо
равнище на опазване на биоразнообразието,
като споделена европейска ценност и общо
природно наследство. Тази отправна позиция обвързва националните законодателни
учреждения на държавите – членки на ЕС,
в т.ч. и Бъ л гари я, п ри за д ъ л ж и т ел но т о
транспониране на Директива 92/43/ЕИО и
избора на форми и средства, в пределите на
предоставената свобода на преценка (така
както те са очертани чрез практиката на
СЕС), за постигането на предписаните от
нея резултати. В направеното у точнение
на искането от ВАС (тричленен състав), с
Определение от 21.07.2021 г., се посочва, че
същата директива е ясна за сезиращия съдебен състав и не поражда съмнение относно
смисъла на нейните разпоредби.
В контекста на всичко изложено до тук
Конституционният съд като отбелязва, че
в отправеното от ВАС (тричленен състав)
искане, ведно с неговото уточняване с Определение от 21.07.2021 г., не се твърди несъответствие на Директива 92/43/ЕИО с акт
на ЕС от по-висок юридически ранг, нито
се привеждат доводи в посока на засягане
на националната конституционна идентичност или превишаване на предоставената
о т д ърж а ви т е ч лен к и ком пе т ен т нос т на
ЕС в областта на околната среда, намира,
че искането на ВАС (тричленен състав) за
установяване на противоконституционност
на чл. 12, ал. 7 ЗБР, който закон се явява
националният правен инструмент за транспониране на природните директиви на ЕС,
в частност – на Директива 92/43/ЕИО, е
неоснователно по следните съображения:
– Относно поддържаното от ВАС (тричленен състав), че „нормативната уредба в чл. 12,
ал. 7 ЗБР противоречи на разпоредбите на
чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията“
В искането по настоящото дело вносителят
твърди, че „със заповедта на министъра на
околната среда и водите, предмет на адм.
дело № 1134/2018 г. по описа на ВАС, с която
се обявява една конкретна защитена зона,
като въвежда забрани и ограничения (имащи „абсолютен характер“ според съдиите)
по отношение на имотите, попадащи в тази
зона, се засяга съществено правото на частна
собственост на нейните адресати.“
Преди всичко, Конституционният съд припомня, че българският законодател разграничава ясно реда за обявяване на списъка на ЗЗ,
който ред има смисъл на класифицирането
им като такива зони за опазване на природни местообитания и видове, включително и
нуждаещи се от приоритетна защита (чл. 10
във връзка с чл. 8 и чл. 9 ЗБР), и които зони
се явяват неразделна част от европейската
екологична мрежа Натура 2000, и реда за
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обявяването на „съответната“/„всяка“ ЗЗ, в
съответствие със споменатия списък на ЗЗ
на национално ниво (чл. 12 ЗБР). Докато
първото се осъществява с решение на МС,
което заедно със списъка на ЗЗ в България
се обнародват в „Държавен вестник“, второто
става със заповед на министъра на околната
среда и водите, като в същата заповед се
посочват, наред с другото, общата площ,
както и опис на имотите, включени в защитената зона, и/или координатен регистър
на границите на защитената зона (чл. 12,
ал. 2, т. 4 ЗБР) и се установяват забрани или
ограничения на дейности, противоречащи
на целите за опазване на „съответната“ ЗЗ
(чл. 12, ал. 2, т. 5 ЗБР). Съгласно изложеното
относно Директива 92/43/ЕИО и цитираната
релевантна практика на СЕС режимът на
защита по чл. 6 от същата директива обвързва принципно държавите членки още
с определянето на ТЗО, а следователно и с
предвидената възможност да бъдат налагани
широк спектър мерки, част от които могат да
ограничат съществено ползването на земите
частна собственост, попадащи в тях, в т.ч. и
да бъдат наложени забрани върху всякаква
дейност за икономическо развитие на тази
собственост. Последното е задължително, когато става дума за „приоритетни за опазване“
зони, както това е в настоящия случай за ЗЗ
„Комплекс Калиакра“ с код BG0000573 – за
защита на приоритетно местообитание 62C0
(Понто-Сарматски степи), което съгласно
чл. 1, буква „г“ и Приложение I на Директива 92/43/ЕИО е застрашено от изчезване.
Тези мерки са в изпълнение на екологичните
императиви на чл. 6, пар. 1 и 2 от Директива
92/43/ЕИО и изразът „при необходимост“ в
цитирания пар. 1 „се отнася само до плановете за управление, но не и до мерките
от правно, административно или договорно
естество, които са необходими във всички
случаи (в този смисъл решение на СЕС по
дело C-508/04, Commission of the European
Communities v Republic of Austria, пар. 71). В
заповедите на министъра на околната среда
и водите по чл. 12, ал. 6 ЗБР, както това се
отнася до предмета на съдебния спор пред
ВАС (т ричленен състав), по спряно адм.
дело № 1134/2018 г., се указва режимът на
ползване в точно конкретно определени с
географски координати части от ЗЗ (в случая определящ е обхватът на приоритетно
местообитание 62С0).
Правото на частна собственост е констит уционно закрепено в глава първа от
Основния закон – „Основни начала“, чл. 17,
и е най-пълното по обем вещно право. То
включва три правомощия: владение, ползване
и разпореждане. Заповедите на министъра
на околната среда и водите, издавани на
основание чл. 12, ал. 6 ЗБР, не променят съгласно чл. 13 ЗБР собствеността върху земите,
горските територии и водните площи в тях и
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следователно те не засягат правомощията владение и разпореждане със собствеността – ЗЗ
нерядко са обект на подчертан интерес от
много екологични и браншови организации,
включително и в изпълнение на екологични
проекти. Тези заповеди могат да въведат и
всички издадени такива заповеди, в т.ч. и
Заповед № РД-815 от 12.12.2017 г., предмет
на адм. дело № 1134/2018 г. в настоящия
случай, въвеждат ограничения върху правото
на ползване, като забраняват или ограничават дейности, противоречащи на целите за
опазване на „всяка“ ЗЗ (от Националната
екологична мрежа като интегрална част от
Натура 2000 в ЕС), определена за застрашено
от изчезване природно местообитание или
вид. Разпоредбите на чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от
Конституцията са гаранция, че правото на
частна собственост се защитава от закона и
че частната собственост е неприкосновена
(Решение № 5 от 1996 г.; Решение № 14 от
2020 г.). Цитираните конституционни норми
установяват задължение за държавата да гарантира и защитава правото на собственост
и да осигурява и защитава неприкосновеността на частната собственост (Решение
№ 17 от 1999 г.; Решение № 5 от 2006 г.;
Решение № 15 от 2010 г., Решение № 4 от
2021 г. и др.). Конституционно прогласената
неприкосновеност на частната собственост
не изключва обаче правната възможност за
нейното ограничаване. В Решение № 15 от
2001 г. Конституционният съд поддържа, че
съдържанието на принципа на неприкосновеност на частната собственост „не е равнозначно на установяването на абсолютна
забрана за так ива ог раничени я.“ Самата
Конституция предвижда приоритетна закрила, свързана и с ограничаването на собствеността, за установени в нея висши ценности
като например опазване и възпроизводство
на околната среда (чл. 15), съхраняване на
обработваемата зем я за земеделск и цели
(чл. 21), опазване на националното историческо и културно наследство (чл. 23). По
естеството си забраните или ограниченията
на дейности, противоречащи на целите за
опазване на „съответната“ ЗЗ, са законово
закрепен инструмент за провеждане на тези
конституционни повели.
Конституционният съд е последователен
в позицията си, че „Поначало ограничаването на едно основно право е допустимо,
но само когато това се налага, за да бъдат
охранени висши конституционни ценности.“
(Решение № 10 от 2017 г.; Решение № 3 от
2019 г.; Решение № 11 от 2021 г.). Както бе
посочено вече, водещо в отправната позиция
на съюзния екологичен регулаторен модел е
разбирането за естеството на околната среда
и биоразнообразието като споделена европейска ценност и общо природно наследство.
Тя е възприета от националния законодател
в ЗБР и е в пълно съответствие с конститу-
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ционния императив на чл. 15 от Основния
за кон – „Реп у бл и к а Бъ л г ари я о си г у ря ва
опазването и възпроизводството на околната
среда, поддържането и разнообразието на
живата природа и разумното използване на
природните богатства и ресурсите на страната.“ В своята практика Конституционният
съд приема, че този „императив“ се отнася
до „всички дейности и до всички форми
на собственост“ (Решение № 12 от 2013 г.).
Нещо повече, конституционният законодател
обвързва правото на здравословна и благоприятна околна среда, което имплицитно
съдържа осигуряване на благоприятен природозащитен статус на местообитанията и
видовете (включително и възстановяване),
със задължение за гражданите да опазват
околната среда, което е ангажимент и към
обществото (чл. 55, предл. второ от Основния
закон). По този начин публичния интерес от
опазването на биоразнообразието е изведен от
конституционния законодател на преден план
и е в пълно съответствие с целите на политиката на ЕС в областта на околната среда,
формулирани в чл. 191, пар. 1 ДФЕС. Приоритетната защита на този значим публичен
интерес на национално и наднационално
ниво предполага всеки член на обществото
да понесе известни ограничения, включително и при ползването на принадлежащата му
собственост, но едновременно всеки споделя
с всички останали ползите от съхраненото
благоприятно състояние на природата като
общодос т ъп но бла г о. Конс т и т у ц ион н и я т
съд не споделя виждането, поддържано в
искането от ВАС (т ричленен състав), че
предвидената законодателно възможност със
заповедите, издадени на основание чл. 12,
ал. 6 ЗБР, да бъдат налагани ограничения и
забрани на редица или всякакви дейности в
една конкретна ЗЗ (чл. 12, ал. 2, т. 5 ЗБР),
води до „изпразване от съдържание правото на собственост“. Това законодателно
разрешение е изпълнение на императива за
установяване от държавите членки на предвидения в разпоредбите на чл. 6, пар. 1 и 2 от
Директивата за местообитанията, режим на
опазване на биоразнообразието с отчитане на
конкретните цели на опазване в „съответната“
ЗЗ. Когато става дума за „приоритетни за
опазване“ зони, както в настоящия случай
(ЗЗ „Комплекс Калиакра“ с код BG 0000573),
обхватът на изискванията към държавите
членки, така, както е изяснен в цитираната
вече практика на СЕС, съответства на особената отговорност, която Съюзът носи за
опазване на европейската екологична мрежа
в нейната кохерентна цялост. Националният
законодател не разполага с особена свобода
на преценка – „необходими мерки“ както и
„подходящи мерки“, по смисъла на чл. 6,
пар. 1 и пар. 2 от Директива 92/43/ЕИО са
консервационни, включително за възстано-
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вяване на застрашени от изчезване местообитания и видове, и за предотвратяване
на влошаването на природозащитното им
състояние. Според европейското екологично законодателство държавите членки са
изцяло отговорни да гарантират, че всички
местообитания и видове от интерес за Съюза (преди Общността) се съхраняват или
възстановяват до степен на благоприятно
природозащитно състояние и забраните на
дейностите със заповедите за обявяване на
„съответните“ ЗЗ (чл. 12, ал. 6 ЗБР) са сред
инструментариума за реализиране на мерките
за постигане на заложените в цитираната
директива цели и предписани резултати, в
контекста на отправната позиция на уредба
на обсъжданата материя.
Задължението на държавата да гарантира и защитава правото на собственост и да
осигурява неприкосновеността на частната
собственост (чл. 17, ал. 1 и 3 от Основния
закон) изисква от законодателя да се въздържа от приемането на такива правни мерки,
които влизат в противоречие с конституционния императив (Решение № 4 от 2021 г.).
В п ра к т и ката си Конс т и т у ц ион н и я т с ъд
уточнява, и в настоящото производство няма
основание да се отклони от поддържаното,
че „правото, което се ползва с конституционна закрила, е правото на собственост, а
не някакво друго право – на ползване по
най-печеливш начин на собствеността. Последното е в немалка степен въпрос на разумно и предвидливо управление на същата,
включително и добре преценен пазарен и
непазарен риск от титуляря на правото на
собственост.“ (Решение № 5 от 2017 г.). Ето
защо, законодателното разрешение в чл. 12,
ал. 6 във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 5 ЗБР – със
заповед на министъра на околната среда и
водите да се решава окончателно въпросът
и да се обяви „съответната“ ЗЗ, като със
същата заповед се установят забрани или
ограничения на дейности, противоречащи на
целите за опазване на съответната ЗЗ, ако това
разрешение се разглежда като възможност
за налагане на ограничение на ползването
на собствеността, свързано с евентуално пониски доходи на собственика, както това е
направено от вносителя в искането (като се
позовава на частния случай, когато имоти
са били урегулирани и за тях се дължат
данъци), не представлява конституционно
нет ърп и ма и н т ервен ц и я на д ържа вата в
правото на частна собственост и не обуславя
твърдяното от вносителя противоречие на
разпоредбата на чл. 12, ал. 7 ЗБР с чл. 17,
ал. 1 и 3 от Основния закон.
В доп ъ л нен ие Конс т и т у ц ион н и я т с ъд
отбелязва, че макар Директива 92/43/ЕИО,
както и ЗБР, чрез който тя е транспонирана, да не предвиждат изрично възмездяване
за собствениците/ползватели на земи в ЗЗ,
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екологичното законодателство на Съюза, и
това на национално ниво, се ръководят и от
разбирането, че този, който понася тежест в
името на общ интерес, не е справедливо да
бъде лишен изобщо от компенсация от страна
на обществото за ограниченото ползване на
своята собственост. Съществуват компенсаторни механизми, в които се проектира
„забраната за прекомерност“ като утвърден
компонент на правовата държава, и на всяка общност правова, каквато несъмнено е
ЕС. Избраният подход на компенсиране от
европейско т о и на ц иона л но т о еколог и чно законодателство обаче не се свързва с
прилагане на института на отчуждаване и
съответно – равностойно обезщетение, а се
вписва в логиката на отправната позиция
на екологичната правна уредба на глобално,
регионално и национално ниво. Този подход е насочен да насърчи партньорството в
опазването на биоразнообразието като споделена ценност, и в частност – да мотивира
п роа к т и вно поведен ие у собс т вен и ц и т е/
ползвателите на земи за опазване, активното
включване на заинтересованите страни на
възможно най-ранен етап от процеса на изграждането и поддържането на екологичната
мрежа в държавите членки и участие във
взимането на решенията, за необходимите
и подходящи мерки за целите на опазването
в „съответната“ ЗЗ. Става дума за различни
финансови механизми, предоставени от ЕС
на държавите членки, особено в рамките на
аграрната и регионалната политика, които
в определени случаи допринасят за опазване на ЗЗ, но и за компенсаторни мерки по
отношение на предвидените забрани за собствениците/ползвателите на земи. Една от
основните цели на финансовия инструмент
LIFE е опазването на „местообитанията и
природата“ и съюзните средства се използват
главно за закупуване или наемане на земята
или за финансиране на мерки за запазване или
за подобряване на състоянието на мястото.
Друг пример е мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива
2000/60/ЕК – за земеделски земи“ за периода
2007 – 2013 г., чрез която са подпомагани земеделски стопани, стопанисващи земеделски
земи, попадащи в обхвата на европейската
екологична мрежа Натура 2000, и за тях
има заповед за ЗЗ от министъра на околната
среда и водите (също и мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично
земеделие“ и др.). Финансови механизми са
предвидени и занапред в стратегията на ЕС
за биологичното разнообразие за 2030 г. (раздел 3.3. „Изграждане на интегриран подход,
обхващащ цялото общество“ от Съобщение
на Комисията до Европейския парламент,
Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Да
осигурим полагащото се място на природата
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в нашия живот“, Брюксел, 20.5.2020 г., COM
(2020) 380 final). Също така, самите планове за управление на ЗЗ, по чл. 6, пар. 1 от
Директивата за местообитанията, могат да
имат и търговско измерение – те не са винаги
необходими, но ако се използват, те следва
да бъдат разработени специално за „всяка“
ЗЗ или да бъдат включени в други развойни
планове, когато има такива (като обхващат
всички известни дейности, което ги отличава
от планове и проекти по чл. 6, пар. 3 и 4 от
Директива 92/43/ЕИО). Напълно възможно
е следователно да бъде установен план за
управление, насочен изцяло към опазване,
но също и „смесен“ план, който има и други
цели, освен опазване, което позволява отчитането на икономическите интереси, в т.ч.
на собствениците/ползвателите на земи и
др. в „съответната“ ЗЗ. Важно е още тук да
се отбележи, че за несвързаните с опазване
елементи от план или проект може да се
изисква подходяща оценка на въздействие,
по смисъла на чл. 6, пар. 3 от Директивата
за местообитанията, както и при прилагането на дерогационната клауза на пар. 4,
чл. 6 от същата директива, което осигурява
достъп до правосъдие на заинтересованите
правни субекти.
Освен това, макар и формално да не е
поставен в действие план за управление на
обсъжданата ЗЗ – „Комплекс Калиакра“ (с
код BG0000573), със Заповед № РД-93 от
19.02.2018 г. на министъра на околната среда
и водите е утвърден „План за изпълнение на
дейности за възстановяване на приоритетно
природно местообитание 62С0 „Понто-Сарматски степи“ на територията на община
Каварна в границите на ЗЗ за местообитанията BG0000573 „Комплекс Калиакра“, идентифицирани в проекта на интегриран план
за управление на защитени зони BG0000573
„Комплекс Калиакра“, BG0002051 „Калиакра“
и BG0002097 „Белите скали“ (Интегриран
п лан). Подгот вени я т п рез 2017 г. п роек т
на този Интегриран план от Института за
биоразнообразие и екосистемни изследвани я – БА Н (ИБЕИ – БА Н), по възлагане
от МОСВ остава нереализиран. Това, което
има значение в настоящото производство, е,
че въз основа на направен анализ и с оглед
на единствено научни критерии, за идентифицираните в плана ЗЗ, поради високата
степен на застрашаване (от изчезване) на
приоритетното местообитание 62С0, основно
от у рбанизацията и селското стопанство,
се посочва належащото предприемане на
ефективни мерки от страна на българската
държава за възстановяване на благоприятен
природозащитен статус на местообитанието.
Предписанията са в съответствие и с решение на СЕС от 14.01.2016 г. по дело С-141/14,
European Commission v Republic of Bulgaria,
относно недостат ъчно к ласифициране на
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т ери т ори и к ат о спец иа л на ЗЗ, с ъгласно
изискванията на Директива 92/43/ЕИО, от
ст рана на Българи я. В този Интег риран
план изрично е посочена необходимостта
от забрана за разораването на площи, промяната на предназначението и начина на
трайно ползване на ливади, пасища, мери и
др., тъй като това води до пряка загуба на
видове, съобщества и местообитания, както
и за промяната на предназначението на земеделски земи и земи от горски територии,
и такива забрани се установяват в т. 5.7 и
в т. 5.8 от Заповед № РД-815 от 12.12.2017 г.
на министъра на околната среда и водите,
оспорена пред сезиращи я съд ВАС (т ричленен състав). В контекста на изложеното
може да се каже, че утвърденият план за
възстановяване на у казаната ЗЗ съдържа
елементи на план за управление. Не е без
значение за ефективното ползване на частната собственост в ЗЗ предвидената от ЗБР
възможност за заличаване на ЗЗ, както и за
промяна на забраните или ограниченията на
дейностите във всяка ЗЗ, при определени от
закона условия (чл. 16 ЗБР).
Изложеното, включително в началото на
мотивите относно ЗБР, показва, че мерките,
установявани със заповед на министъра на
околната среда и водите, са проекция на
законодателно предвидената възможност за
това (чл. 12, ал. 2, т. 5 ЗБР), съобразено с
конкретните цели на опазването в „съответната“ ЗЗ, обусловени от екологичните
изисквания на местообитанието и видовете,
за които е обявена тази ЗЗ. Същественото
е, че тези мерки не са резултат просто на
свободната преценка на органа, компетентен да издаде заповедта. Те се основават на
изцяло научни данни за категоризирането
на природозащитно състояние на местообитанията и видовете (отразено в списъка на
обявените ЗЗ), което състояние е решаващо за „необходимите“ и „подходящите“, за
предотвратяването на неговото влошаване,
мерки – ограничения и забрани, които като
елемент на такива заповеди, за тази част
от тях, им придават характер и на план за
управление. При застрашени от изчезване
местообитания и видове, належащо нуждаещи
се от приоритетна защита, както в настоящия случай, мерките по необходимост са
съществено ограничаващи възможността за
ползването от собствениците/ползвателите на
земи, изключвайки значителен спектър или
всякакви дейности, с цел възстановяване на
благоприятното природозащитно състояние
на местообитанията и видовете, за които е
обявена „съответната“ ЗЗ. Такива заповеди не
ограничават по конституционно недопустим
начин правото на частна собственост като
основно право на граж даните, доколкото
с тях не се засяга владението и разпореждането, а ограничаването на ползването,
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основавано на изцяло научни критерии за
запазване на местообитанието и в крайна
сметка на вида – водещата цел на Директива
92/43/ЕИО, транспонирана чрез ЗБР, е съразмерно на конституционно защитена цел
от публичен интерес – опазване на околната
среда и разнообразието на живата природа,
за осигуряване на правото на гражданите
на зд равословна и благоп ри я т на околна
среда, и следователно не обуславят на това
основание противоконституционност на разпоредбата на чл. 12, ал. 7 ЗБР. Поради това
Конституционният съд намира искането на
вносителя за установяване на несъответствие
на разпоредбата на чл. 12, ал. 7 ЗБР с нормите на чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията
за неоснователно.
– Относно поддържаното от ВАС (тричленен състав) в искането, че нормата на чл. 12,
ал. 7 от ЗБР противоречи на разпоредбата
на чл. 120, ал. 2 от Констит уци ята, като
лишава собствениците от съдебен контрол
върху административния акт, който засяга
техни права и интереси
Проекция на основополагащия принципа
на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията) в областта на правата, правото
на достъп до съд/достъп до правосъдие (в
по-широката рамка на правото на защита,
установено с разпоредбата на чл. 56 от Конституцията), и като гаранция за останалите
основни права и като право със собствена
съдържателна ценност, означава, че пътят
към безпристрастен и справедлив съд трябва
да е винаги отворен. Както други основни
права, каквото е и правото на частна собственост, правото на достъп до правосъдие
не е абсолютно и може да бъде ограничавано. Във връзка с настоящото производство е
от значение да се отбележи, че въвеждайки
общата клауза за обжалваемост на актовете
на администрацията (чл. 120, ал. 1 от Основния закон), конституционният законодател
ед новр емен но ба ла нси ра по т ен ц иа л нат а
колизия между публичния интерес и този
н а ч ас т ноп ра вн и т е с у б ек т и и п р ед ви жда възможност законодателят да изключи
някои административни актове от нейния
обхват – чл. 120, ал. 2 от Конституцията. В
Решение № 14 от 2014 г. Конституционният
съд определ я констит у ционната м яра на
изключението по чл. 120, ал. 2 от Конституцията и извежда критериите, от които е
обвързан законодателят, позовавайки се на
релевантна своя практика. Според мотивите
и формулираното принципно положение от
същото решение по изключение е допустимо
със закон да се предвиди необжалваемост
пред съд на изрично посочена категория административни актове; тази необжалваемост
не може да засяга реализацията на основните
права и свободи на гражданина, освен ако се
налага за защитата на висши конституционни
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ценности, свързани с особено важни интереси
на обществото, и трябва да е в съответствие
с изискването за съразмерност – на правото
на защита срещу административния акт и
целта на необжалваемостта (в обсъжданото
решение Конституционният съд сочи примерно, а не изброява изчерпателно такива
значими публични цели и този подход е
последователен в неговата практика).
От изложеното в предходния раздел и
като се имат предвид вече посочените същностни характеристики на ЗЗ, е видно, че със
заповедите на министъра на околната среда и
водите, издадени за обявяване на „съответните“
ЗЗ и предвиждането на забрани или ограничения на дейности в тях (чл. 12, ал. 6 във връзка
с чл. 12, ал. 2, т. 5 ЗБР), се брани обществен
интерес и се гарантират ценности, които са
конституционно защитени (чл. 15, чл. 20, чл. 55
от Основния закон). Нещо повече, налаганите,
и наложените в конкретния случай, ограничения идват с цел защита на ценност, която
е от общ интерес, не само на национално, но
и на ниво ЕС, и на глобално ниво, каквато е
опазването на видовете и местообитанията
(биоразнообразието). Конституционният съд
само обобщава, че мрежата Натура 2000, чиято
интегрална част са съответните ЗЗ на национално ниво, осигурява ползи на обществото и
икономиката чрез предоставянето на различни
екосистемни услуги.
Директивата за местообитанията не съдържа
правна уредба на достъпа до правосъдие на
засегнатите, от установените ограничения и
забрани в ЗЗ, интереси (икономически преди
всичко) на частноправни субекти. Законодателната рамка на ЕС за опазване и възстановяване
на природния капитал урежда този въпрос в
съответствие с очертаната отправна позиция
на възприетия регулаторен модел в областта
на околната среда. Конституционният съд само
припомня, че тя се основава на съвременното
разбиране, че „човекът е неразделна част от
природата и заедно те функционират най-добре
в партньорство“ и намира конкретен израз в
предвидените от релевантните съюзни правни
инструменти, обвързващи държавите членки,
изпреварващи действия и превантивни мерки
за недопускане на влошаване на природозащитното състояние на местообитанията и видовете,
поддържането им в благоприятно такова, и в
строгото прилагане на изискванията на Директива 92/43/ЕИО (чл. 6) към държавите членки
с параметри и обхват, изяснени в практиката
на СЕС. В условията на протичащи екстремни
климатични промени належащото прилагане
на императивите на екологичното законодателство, на наднационално и национално ниво, в
съкратени срокове и със засилена колективна
отговорност за устойчиво ползване на екосистемните услуги, при ограничените природни
ресурси на планетата, намира израз в цитирания
вече пакет от тринадесет законодателни мерки
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на ЕС за справяне с климатичните промени,
обявен от ЕК на 14 юли 2021 г. („Подготвени
за 55“). Може да се каже, че достъпът до правосъдие е уреден от съюзното законодателство
за биоразнообразието, като цяло, в духа на
Конвенцията от Орхус. Съществена характеристика на този подход е, че се придава важно
значение на включването на най-ранен етап
на засегнатите страни – включително на собствениците на земи и лицата, стопанисващи
земи – в процеса на взимане на решения в тази
материя, и в съответствие – гарантирането на
достъп до правосъдие на физически лица и
НПО по въпросите, свързани с околната среда.
Акцентът е поставен върху разширяването на
процесуалната легитимация на НПО именно
като представители на обществеността в защита на публичния интерес от опазване на
биоразнообразието и устойчивото ползване
на екосистемните ресурси. Аспект на тази
характеристика е и строгостта на прилагане
на изискванията за установяване на режим на
подходяща защита за всяка от обявените ЗЗ на
национално ниво, явяващи се част от Натура
2000, и на ограничителните мерки, свързани
с опазването на конкретни местообитания в
зависимост от тяхната значимост и състояние,
съгласно чл. 4, пар. 1 от Директива 92/43/ЕИО.
Потвърждение на това виждане Конституционният съд намира и в стратегията на ЕС
за биоразнообразието, където се подчертава
необходимостта, във връзка с ефективната
реализация на европейското екологично законодателство, от преразглеждане в тази насока
на Регламента относно Конвенцията от Орхус
(Съобщение на Комисията до Европейския
парламент, Съвета, Европейския икономически
и социален комитет и Комитета на регионите, раздел 3.2. „Нов тласък на изпълнението
и правоприлагането на законодателството на
ЕС в областта на околната среда“, Брюксел,
20.5.2020 г., COM (2020) 380 final).
Изцяло в очертания контекст е и националната уредба на достъпа до правосъдие в
областта на биоразнообразието според ЗБР. Той
регламентира подробно и в нейната логическа
последователност процедурата за обявяването
на местата от европейската екологична мрежа
Натура 2000, която включва решение на Министерския съвет (МС) за класифицирането на
ЗЗ и завършва с акт на министъра на околната
среда и водите за обявяване на „всяка“/„съответна“ ЗЗ (чл. 10 във връзка с чл. 8 и чл. 9,
както и чл. 12 ЗБР). Без да се спира подробно
на предписаните стъпки в тази процедура,
Конституционният съд обръща внимание, че
в процеса на подготовка на документациите
по чл. 8, ал. 1 ЗБР и преди обявяването на
ЗЗ от МС са предвидени редица отговорности на Министерството на околната среда и
водите (МОСВ), както и на Министерството
на земеделието, храните и горите (МЗХГ), за
да се гарантира изискването на Директивата
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за местообитанията и ЗБР – класификацията на територии като ЗЗ да се основава на
изцяло научна информация и на целите на
директивата и ЗБР (чл. 8, ал. 4 и чл. 4 ЗБР;
списъкът на потенциалните ЗЗ се разглежда от
Националния съвет по биологично разнообразие – консултативен орган към министъра на
околната среда и водите, преди предлагането
му на Министерския съвет), както и да се
осигури широко участие на обществеността в
този процес. Решението на МС и списъкът на
ЗЗ се обнародват в „Държавен вестник“. По
отношение на това решение на МС достъпът
до правосъдие не е ограничен за никой правен субект, включително и собствениците на
имоти в ЗЗ, и то на възможно най-ранен етап
от процеса на определяне режима на опазване
в същите имоти.
След получаване на одобрение от ЕК на
списъка на ЗЗ, приет от МС (чл. 10, ал. 6
ЗБР), министърът на околната среда и водите
издава заповед за обявяване на конкретните/
„съответните“ ЗЗ. Производството е уредено
в глава втора, раздел ІІІ от ЗБР. Участието
на обществеността и заинтересованите лица
чрез обществени обсъждания в процедурите по
обявяване на „съответните“ ЗЗ е гарантирано с
разпоредбите на чл. 12, ал. 3 – 5 от този закон.
Съгласно тези разпоредби МОСВ е длъжно да
осигури достъп до проекта на заповед за обявяване на всяка конкретна ЗЗ на всички заинтересовани лица. Ограниченията и забраните
относно „съответните“ ЗЗ – засягат интересите
на собствениците/ползвателите в тези зони,
поради което законодателят е предоставил
възможност на всички заинтересовани лица,
в едномесечен срок от обявлението на проекта
на заповедите на министъра на околната среда
и водите, да представят пред него мотивирани
писмени становища, възражения и предложения
за предвидените в проекта забрани или ограничения (чл. 12, ал. 5 във връзка с чл. 12, ал. 2,
т. 5 ЗБР). Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 6
ЗБР, след изтичане на срока по ал. 5, чл. 12 от
същия закон, министърът на околната среда и
водите взима окончателно решение по постъпилите становища, възражения или предложения
и издава заповед за обявяване на „съответната“
ЗЗ. Оспорената разпоредба на чл. 12, ал. 7 ЗБР
изключва заповедите по ал. 6, чл. 12 от обхвата
на общата клауза за обжалване на административните актове, установена в разпоредбата на
чл. 120, ал. 1 от Конституцията. Както вече
бе посочено, Конституцията в разпоредбата
на чл. 120, ал. 2 е предвидила такава възможност за законодателя. Доколкото заповедите
по чл. 12, ал. 6 ЗБР включват в структурата
си наименованието и местоположението на
ЗЗ, предмета и целите на защитената зона,
както и нейната площ и границите, които се
утвърждават с решението на МС по чл. 10, ал. 4
ЗБР (посоченото е част от документациите по
чл. 8, ал. 1 ЗБР във връзка с подготовката на
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решението на МС за обявяване на ЗЗ), по отношение на тази част от заповедите достъпът
до правосъдие не е ограничен. Що се отнася до
предвидените мерки, в заповедите за обявяване
на „съответна“ ЗЗ (ограничения и забрани), те
са свързани със, и в тях се проектира, целта
на обявяване на ЗЗ – защита на биологичното
разнообразие, определено в ЗБР за „неразделна
част от националното богатство“, чието опазване е приоритет и задължение за публичната
власт и гражданите (чл. 1, ал. 3 ЗБР), т.е. с тези
мерки се осигурява ценност от значим публичен
интерес, която, както бе посочено по-горе, има
конституционен ранг. От значение е и това, че
в заповедите по чл. 12, ал. 6 ЗБР се включват
само забрани или ограничения по отношение
на дейности, за които е известно предварително
и е безспорно, че ще доведат до съществени
увреждания на предмета на защита в „съответната“ ЗЗ и осъществяването им е несъвместимо
с неговото опазване – при класифицирането на
териториите като ЗЗ, елемент от европейската
екологична мрежа Натура 2000, са известни и
екологичните изисквания за всяка категория
природозащитно състояние на дадено местообитание и вид, за което се определя дадена
ЗЗ, респ. естеството на необходимите мерки
за възстановяване и запазване на благоприятното му състояние. Освен това обсъдените
разпоредби на ЗБР (по-конкретно – чл. 12, ал. 3,
4 и 5 от същия) дават възможност на заинтересованите лица – собственици, ползватели,
инвеститори и др., да участват в процедурата
по определяне на режима на опазване на всяка
ЗЗ и на най-ранен етап да обжалват решението
на МС, с което се утвърждава списък на ЗЗ
на национално ниво, така щото, и съобразно
научната информация при приемането на това
решение, да се осигури благоприятното природозащитно състояние на местообитанията и
видовете, според приложенията на Директива
92/43/ЕИО и ЗБР. Законодателят не е предвидил изрично съдебен контрол по отношение
на заповедите по чл. 12, ал. 6 ЗБР именно
с оглед защитата на обществения интерес и
приоритетната закрила на посочените по-горе
конституционни ценности, както и предвид
избора на процедурата и органите, които
разработват, съответно – одобряват ЗЗ. Също
така, както е отбелязано в раздела относно
Директивата за местообитанията, защитата
на засегнатите интереси на собствениците/
ползвателите на земи и др. се осигурява чрез
съдебни производства според други екологични
директиви на ЕС, възможност за каквито има
по чл. 6, пар. 3 във връзка с пар. 2, както и
по пар. 4 от Директива 92/43, в съответствие с
многократно акцентираната отправна позиция
на екологичното законодателство на ЕС (посочените директиви в раздела относно Директива 92/43/ЕИО). Наред със споменатите вече
„смесени“ планове са възможни и планове и
проекти, които са били разрешени в миналото

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

и впоследствие се оказва, че има вероятност
да доведат до влошаване на състоянието или
обезпокояване, т.е. до нарушаване на чл. 6,
пар. 2 от Директивата за местообитанията,
поради което се налага „подходяща оценка“,
която също не е изключена от съдебен контрол.
Това се отнася и до плановете и проектите,
предвидени в разпоредбата на пар. 3, чл. 6
(„нови“, различни от тези по пар. 1, чл. 6), и за
прилагането, при изпълнени изрично посочените условия, на дерогацията по чл. 6, пар. 4,
до която се стига, след като бъдат преминати
стъпките от процедурата по пар. 3, чл. 6 от
същата директива. Цитираните разпоредби
разкриват възможности за ефективно ползване на поземлените имоти от собствениците/
ползвателите и правото им на съдебна защита/
достъп до правосъдие е гарантирано. Осигуряването на достъпа до правосъдие в областта
на околната среда чрез други производства,
на ниво ЕС, е способ, който съответства напълно на принципа на предотвратяването на
влошаването и загубата на биоразнообразие, на
неотложната необходимост от строго прилагани
мерки, за да не бъде допуснато това, както и на
утвърждаването на модел на отношенията човек – природа, адекватен на социализацията на
собствеността и екологичния подход в областта
на правата в съвременния свят. Конституционният съд, в коментираното по-горе решение
(Решение № 14 от 2014 г.), подчертава, че не е
оправдано въвеждането на необжалваемост на
административните актове, ако това води до
изключване изцяло на правото на достъп до правосъдие и законодателят трябва да съобразява
възможността за допускане на косвен съдебен
контрол. По такъв начин се зачита изискването
за съразмерност, което прави ограничаването
на достъпа до правосъдие, при наличието на
конституционно защитена приоритетна цел,
конституционно търпимо, каквото е налице
в настоящия случай. Поради това Конституционният съд приема, че отклонението, чрез
разпоредбата на чл. 12, ал. 7 ЗБР, от общия
принцип за обжалваемост на административните актове, допустимо по смисъла на чл. 120,
ал. 2 от Конституцията, остава в определените
от Основния закон параметри – чрез него се
осигурява належаща защита на конституционна
ценност от значим публичен интерес и това
отклонение не е прекомерно, тъй като не се
изключва изцяло правото на всеки на достъп до
съдебна защита. Това законодателно разрешение
е обществено потребно и социално оправдано.
Като се основава на всички изложени съображения, Конституционният съд намира,
че оспорената разпоредба на чл. 12, ал. 7 ЗБР
не води до конституционно нетърпима намеса
на държавата в правото на частна собственост
на лицата и не представлява несъразмерно, на
преследваната легитимна цел, ограничаване
на достъпа им до правосъдие, поради което
не обуславя твърдяното от вносителя проти-
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воречие с чл. 17, ал. 1 и 3 и с чл. 120, ал. 2 от
Конституцията.
Конституционният съд намира за важно да
отбележи, че е обществено оправдано в едно
демократично общество да се окаже дължимото уважение към свободата на преценка на
законодателното учреждение в такава чувствителна материя, каквато е балансирането на
икономическите интереси на частноправните
субекти и публичния интерес от опазването
на екосистемите в благоприятно природно
състояние като предпоставка за общественото
здраве, за живота и благополучието на всеки
човек, при ограничените екосистемни ресурси на планетата и екстремните климатични
промени, на които сме свидетели все по-често
днес, налагащи трансформация на модела на
отношенията човек – природа във всички области на обществен живот. То стои най-близко и
изразява най-непосредствено волята на титуляря
на държавна власт при избора на мярката за
съхраняването на природата и биоразнообразието като споделена европейска ценност и общо
природно наследство (Конституционният съд
приема в своята практика, че „извън обхвата
на актовете по чл. 125, ал. 2, предл. първо
от Основния закон, относно чиято законност
ВАС се произнася задължително като първа
инстанция, попадат включително административните актове, които са изключени изрично
със закон от пряк съдебен контрол“ – Решение
№ 8 от 2018 г.).
Ангажиментите на Република България към
ЕС, произтичащи от разпоредбата на чл. 4, ал. 3
от Конституцията, се проектират на плоскостта
на конституционното правосъдие и в изискването за споделяне на отговорността между националната конституционна юрисдикция и националните съдилища, които са и съдилища по
съюзното право, за гарантирането на върховенството на Конституцията, и наред със СЕС – на
правото, в многопластовата конституционна
архитектура на една общност правова, каквато е ЕС. Контролът за конституционност
решава окончателно въпроса за действието
на закона, или разпоредба от него, и е крайна
мярка за преценка на волята на законодателното учреждение в името на върховенството
на правото.
Воден от горното и на основание чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията, Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на тричленен състав на
Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата
на чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 9 август 2002 г.;
посл. изм., бр. 98 от 27 ноември 2018 г.).
Председател:
Борис Велчев
6112
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343
ОТ 20 ОКТОМВРИ 2021 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342
ОТ 15 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за възлагане на военновременни задачи
по отбраната на страната на държавните
органи, органите на местното самоуправление и местната администрация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Възлага военновременни задачи по
отбраната на страната на държавните органи,
органите на местното самоуправление и местната администрация съгласно приложението
(секретно).
Чл. 2. Държавните органи, органите на
местното самоуправление и местната администрация във военно време продължават да
изпълняват мирновременните си функции и
задачи, като с приоритет изпълняват възложените им военновременни задачи по чл. 1.
Чл. 3. Държавните органи, органите на
местното самоуправление и местната администрация, на които не са възложени специфични военновременни задачи, разработват
военновременните си планове въз основа на
мирновременните си функции и общите военновременни задачи съгласно приложението
към чл. 1 (секретно).
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановление № 286 на Министерския
съвет от 2011 г. за възлагане на военновременни
задачи по отбраната на страната на държавните
органи, органите на местното самоуправление
и местната администрация и на юридическите
лица – бюджетни организации (ДВ, бр. 83 от
2011 г.), се отменя.
§ 2. След влизането в сила на настоящото
постановление всички, които са получили Постановление № 286 на Министерския съвет от
2011 г. и приложенията към него, незабавно да
извършат физическото унищожаване на съхраняваните екземпляри и копия в съответствие с
раздел IX от Правилника за прилагане на Закона
за защита на класифицираната информация. За
извършеното унищожаване да се информира
администрацията на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 22, ал. 2, т. 23 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 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
6162
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за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер 7 269 800 лв.
за осигуряване на моноклонални антитела за
лечение на COVID-19.
(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 утвърдените разходи по бюджета на
Министерството на здравеопазването по „Политика в областта на промоцията, превенцията
и контрола на общественото здраве“, бюджетна
програма „Профилактика и надзор на заразните болести“.
(2) Да се увеличат утвърдените показатели
по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г., както следва:
1. максимален размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2021 г. – със сумата 4 844 800 лв.;
2. максимален размер на новите задължения
за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2021 г. – със сумата 7 269 800 лв.
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. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 4, буква „в“ и ал. 7 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6251
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

за Проекта „Традуки“ относно подкрепа и
посредничество за проекти в областта на
превода в Югоизточна Европа
(Ратифицирано със закон, приет от 46-ото Народно събрание на 2 септември 2021 г. – ДВ,
бр. 76 от 2021 г. В сила за Република България
от 1 януари 2021 г.)
Преамбюл
Преводаческите програми от много години са обичайно явление при меж дународния културен и литературен обмен и се
осъществяват, поне в Европа, в почти всяка посока. Проектът „Традуки“ надхвърля
тази обичайна рамка чрез включването на
страни участнички от Югоизточна Европа
и от немскоезичната общност. Дейностите
на Проекта „Традуки“ включват още Босна
и Херцеговина и Косово1.
Езиците, от и на които трябва да се правят
преводите, също са разнообразни; някои от
тях, а именно южнославянските езици, се борят за индивидуалността си въпреки голямата
степен на свързаност помежду им, докато
други, т.е. албански, румънски и немски,
принадлежат към други езикови семейства.
Проектът „Традуки“ не е ограничен само
до литературната област, а по-скоро засяга
интелектуалната и политическата ситуация
в Югоизточна Европа и Европа като цяло.
Ориентацията към езиците/региона на Югоизточна Европа и интелектуалният обмен
с тези езици/този рег ион п редоп редел я т
опита за разбиране на европейската история
от гледната точка на Югоизточна Европа.
Това е проект на гражданското общество с
елементи от европейската политика, която
цели поддържането на диалога между региона
на Югоизточна Европа и немскоговорящите
страни, както и в рамките на Югоизточна
Европа. „Традуки“ ще се утвърди в Югоизточна Европа.
С настоящото споразумение срокът на
действие на Рамковото споразумение „Традуки“ („Рамково споразумение“), сключено
между участниците и последно подновено
в Скопие на 30.10.2018 г., ще бъде удължен
Това наименование не оказва никакво влияние
върху статута и е в съответствие с Резолюция
1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН и със
становището на Международния съд относно обявяването на независимост на Косово.
1
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заедно с Анекса относно присъединяването
на Министерството на културата на Република България от декември 2018 г. („Анекс“),
както и ще се актуализира финансирането.
Участниците декларират намерението си
да бъде разработена нова редакционна версия
на Рамковото споразумение.
Участници:
– Ф едерално министерство за европейските и международни дейности, Република
Австрия, представлявано от Генералния
директор „Културна политика“
посланик д-р Тереза Инджийн,
Minoritenplatz 8, A-1010 Виена
– Ф едерално министерство на външните
работи, Федерална република Германия,
представлявано от директора на департамента „Култ у ра и ком у никации“ –
д-р Андреас Гьорген,
Werderscher Markt 1, D-10117 Berlin
– Ш вейцарски съвет по изкуствата „Про
Хелвеция“, представляван от директора
Ф илип Бишоф и ръководител на департамент „Литература и общество“
Рейна Гехриг,
Hirschengraben 22, CH-8024 Цюрих
– Ф едерално министерство на изкуствата, културата, обществените услуги и
спорта, Република А встрия, представлявано от
посланик маг. Юрген Майндл,
Ballhausplatz 2, A-1010 Виена
– Г ьоте-институт e. V., представляван от
Изпълнителен комитет
Йоханес Еберт и Райнер Полак,
O skar-von-Muller-Ring 18, D-80333 Мюнхен
– Ф ондация „С. Фишер“, представлявана от
п редседател на Изпълнителния комитет,
д-р Арно Махлерт,
Neue Gr ü nstrasse 17, D-10179 Берлин
– С ловенск а а г ен ц и я за к н и г и – JA K ,
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije,
представлявана от директора
Рената Замида,
ul. Metelkova 2b, SI-1000 Любляна
– М инистерство на културата на Република
Хърватия, представлявано от министъра
д-р Нина Обулен Корзинек,
Рунянова 2, HR-10 000 Загреб
– М и н ис т ерс т во на вън ш н и т е рабо т и,
правосъдието и културата, Лихтенщайн,
представлявано от министъра
д-р Катрин Егенбергер,
Д епартамент „Култура“,
Regierungsgeb äude, FL-9490 Вадуц
– Кул т у рна фон даци я на Ли х тенщайн,
представлявана от председателя
Роланд Марксър,
I m Gamanderhof, Planker Strasse 39,
FL-9494 Schaan
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– М
 инистерство на културата на Република
Албания, Ministria e Kultures, Republika e
Shqiperise, представлявано от министър
проф. Елва Маргарити,
R ruga „A leksander Moisiu“, nr 76, ishKinostudio „Shqiperia e Re“, AL-Тирана
– М инистерство на културата и информацията на Република Сърбия, Ministarstvo
kulture i informisanja Republike Srbije,
представлявано от министър
Мая Гойкович,
Vlajkoviceva 3, RS-Белград
– М инистерство на културата на Румъния,
Ministerul Culturii, представлявано от
министъра
Богдан Георгиу,
Blvd. unirii nr. 22, sector 3, RO-Букурещ
– М инистерство на образованието, науката, културата и спорта на Черна гора,
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i
sporta Crne Gore, представл явано от
министъра
Весна Братич,
Njegoseva bb, MN-Цертине
– Л айпцигски панаир на книгата, Project
team Leipzig Book Fair c/o Leipziger Messe
GmbH,
представляван от директора
Оливър Зиле,
Messe-Allee 1, D-04356 Лайпциг
– М инистерство на културата на Република Северна Македония, Ministerstvo
za k u lt u ra , Republ i ka Sever na Ma ke donija, п редс та вл я ва но о т м и н ис т ър
Ирена Стефоска,
ul. Gjuro Gjakovik br. 61, MK-1000 Скопие
– М инистерство на културата на Републ и к а Б ъ л г а р и я , R epubl i k a B a lga r ija
Ministerstvo na Kulturata, представлявано от министъра
Боил Банов,
А лександър Стамболийски № 17, BGСофия
§ 1
Срок на договора
Страните договарят тригодишен срок на
договора за Рамковото споразумение и Анек
са 2 от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2023 г.
Стремежът е проектът да бъде продължен след
2023 г. Участниците ще се споразумеят за условията за удължаване на проекта през 2023 г.
„Страните се съгласяват, че по отношение на
участието на Република Северна Македония в
Рамковото споразумение, когато се прави позоваване на официалния език на страната, се приема
наименованието, което е посочено в Договора за
приятелство, добросъседство и сътрудничество
между Република България и Република Македония,
подписан на 1 август 2017 г. и влязъл в сила на
14 февруари 2018 г.: македонски език в съответствие
с Конституцията на Република Северна Македония.“
2
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§ 2
Финансиране
Участниците са задължени да финансират
проекта през 2021, 2022, 2023 г. както през
2008 – 2020 г., и то със следните финансови
вноски:
– Федералното министерство за европейски
и международни дейности, Република
Австрия, възнамерява да участва в проекта в съответствие с разпоредбите на
валидния предстоящ федерален бюджет
със сума от най-малко € 50 000 на година
по бюджетния резерв.
– Ф едерално министерство на външните
работи, Федерална република Германия:
€ 330 000 на година по бюджетния резерв.
– Ш вейцарски съвет по изкуствата „Про
Хелвеция“: € 70 000 годишно по бюджетния резерв. Освен това „Про Хелвеция“
ще финансира преводите от френски,
италиански и рето-романски на югоизточните европейски езици на участниците
в „Традуки“.
– Ф едерално министерство на изкуствата,
културата, обществените услуги и спорта,
Република Австрия: € 20 000 на година
по бюджетния резерв.
– Г ьоте-институт: € 60 000 на година по
бюджетния резерв.
– Ф ондация „С. Фишер“: € 75 000 на година,
както и допълнително 5 стипендии за
преводачи в размер на € 15 000, разходи
за поддръжка и персонал на службата.
– С ловенска Агенция за книгата – JAK:
€ 20 000 на година по бюджетния резерв.
– М инистерство на културата и медиите на
Република Хърватия: € 15 000 на година
по бюджетния резерв.
– М и н ис т ерс т во на вън ш н и т е рабо т и,
правосъдието и културата, Лихтенщайн:
€ 10 000 на година по бюджетния резерв.
– Кул т у рна фон даци я на Ли х тенщайн:
€ 10 000 на година по бюджетния резерв.
– М инистерство на културата на Република
Албания: € 10 000 на година по бюджетния резерв.
– М инистерство на културата и информацията на Република Сърбия: € 20 000 на
година по бюджетния резерв.
– М инистерство на културата на Румъния –
€ 20 000 на година по бюджетния резерв.
– М инистерство на образованието, науката, културата и спорта на Черна гора –
€ 10 000 на година по бюджетния резерв.
– Лайпцигски панаир на книгата: до € 25 000
на година, като непарични вноски за общите разходи за участие на „Традуки“ в
Лайпцигския панаир на книгата, както е
определено в споразумение с ръководителя на службата. Непаричните вноски ще
се увеличат през 2021 и 2022 г. в подкрепа
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на „Обща основа. Литература от Югоизточна Европа“. Допълнителните вноски
ще бъдат включени в отделен договор с
ръководителя на службата.
– М инистерство на културата на Република
Северна Македония: € 15 000 на година
по бюджетния резерв.
– М инистерство на културата на Република България: € 10 000 на година по
бюджетния резерв.
§ 3
По-нататъшно функциониране/нова версия/
присъединяване на Люксембург
Остана ли т е разпоредби на Рам ково т о
споразумение остават непроменени за 2021,
2022 и 2023 г. при запазване на изцяло нова
редакционна версия.
Участниците декларират намерението си да
се съгласят с присъединяването на Великото
херцогство Люксембург към видоизмененото

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

рамково споразумение от 1.01.2021 г. и възнамеряват да коригират редакционно Анекса
по подходящ начин.
Предвидената нова версия на Рамковото
споразумение ще влезе в сила веднага след
като бъде официално подписана на пролетното заседание на Управителния комитет или
веднага след като всички бъдещи участници я
одобрят с писмена декларация, адресирана до
фондация „С. Фишер“, най-късно до 15.04.2021 г.
§ 4
Влизане в сила
Това споразумение влиза в сила веднага
след като фондация „С. Фишер“ получи оригинално подписани с посочена дата копия от
всички участници.
Фон даци я „С. Фишер“ ще информира
писмено всички участници веднага щом Рамковото споразумение влезе в сила.
6076

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)
Превод
английски език
(Приети от Комисията
от от
експерти
по RID на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF). В сила за Република България от 1.01.2015 г.)
ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS
INTERNATIONAUX FERROVIAIRES
ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATION FUR DEN INTERNATIONALEN
EISENBAHNVERKEHR
МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ
ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ

Генерален секретар
28 ноември 2014 г.
Оригинал: английски/френски/немски език
КОРИГЕНДУМ 1
към отпечатаното издание на RID от 2015 г.
Забележка:
Глава 1.4
1.4.2.1.1
Глава 1.6
1.6.1.28
1.6.1.37
Глава 1.8
1.8.6.4.1
1.8.7.1.2
Глава 3.2
Таблица A

Корекциите, посочени в този коригендум, са взети предвид в онлайн
изданието на RID 2015 г.
В параграф (c) заместете „подвижни цистерни” с:
„вагони с подвижни цистерни”.
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]
Заместете „1 ЯНУАРИ 2018 г.” с:
"31 декември 2017 г.”.
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

UN №
2212

Колона
(6)

2590

(6)

Изменение
Вмъкнете:
*542”.
Заличете:
„542”.

Телефон (+41) 31-359 10 17 • Факс (+41) 31-359 10 11 • Електронна поща: info@otif.org •
Грифенхюбеливег 30 • CH-3006 Берн
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[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]
6.8.4 (c) и (d) [Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

Глава 6,8
6.8.2.4.6

Глава 6.7

6.2.3.6.1

В заглавието на първи стандарт (ISO 11114-1:2012), заместете „Преносими
газови бутилки” с:
„Газови бутилки”.
В заглавието на втори стандарт (ISO 11114-2:2000), заместете „Газови
бутилки” с:
„Преносими газови бутилки”.
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

Заменете „параграфи 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 до 6.4.22.4, 6.4.23.4 до 6.4.23.7 и
6.4.24.2” с:
„параграфи 1.6.6.2.1, 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 до 6.4.22.4 и 6.4.23.4 до 6.4.23.7”.

[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]
В Забележката заменете „вакуумни контейнери за отпадъци” с:
„вакуумни цистерни за отпадъци”.

ДЪРЖАВЕН

6.2.2.11

Глава 6.2
6.2.2.2

Глава 5.2
5.2.1.7.5

Глава 4.4

Глава 4.2
4.2.5.1.1

Клетките или батериите трябва да бъдат защитени от късо съединение.

Допълнително изискване

(4) За клетки или батерии, съдържащи се в оборудване:
Здрави външни опаковки, конструирани от подходящ материал с адекватна здравина и
дизайн във връзка с капацитета на опаковката и неговото предназначение за употреба. Те
трябва да бъдат изградени по такъв начин, че да предотвратят случайна експлоатация по
време на превоз. За опаковките не е задължително да изпълняват изискванията на 4.1.1.3.
Обемно оборудване може да бъде предложено за превоз неопаковано или върху палети в
случаите, в които на клетките или батериите е предоставена еквивалентна защита от
оборудването, в което се съхраняват.
Устройства, като например тагове за радиочестотна идентификация (RFID), часовници и
записващи температурни устройства, които не могат да генерират опасно повишаване на
топлина, могат да бъдат превозвани когато са активирани умишлено в здрави външни
опаковки.
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Следните опаковки са разрешени, при условие че общите условия на 4.1.1 и 4.1.3 са
изпълнени:
(1) За клетки и батерии:
Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); и
Бидони (3A2, 3B2, 3H2).
Клетки или батерии се оформят като опаковки по такъв начин, че клетките или батериите да
бъдат защитени от повреди, които биха могли да възникнат от придвижване или поставяне
на клетките или батериите в опаковката.
Опаковките трябва да съответстват на работните характеристики за опаковъчна група II.
(2) В допълнение, за клетки или батерии с брутна маса 12 кг. или повече, които използват
силна и удароустойчива външна обшивка и монтажни конструкции на тези клетки или
батерии:
(a) Здрави външни опаковки;
(b) Защитни обшивки (напр. изцяло затворени или покрити дървени сандъци); или
(c) Палети или други приспособления за захващане.
Клетките или батериите трябва да бъдат фиксирани, за да се предотврати неволно
движение, а крайните елементи не трябва да носят тежестта на други положени върху тях
елементи.
За опаковките не е задължително да изпълняват изискванията на 4.1.1.3.
(3) За клетки или батерии, опаковани заедно с оборудване:
Опаковки, които са съобразени с изискванията в параграф (1) от тази опаковъчна
инструкция, след което са поставени заедно с оборудване във външна опаковка; или
Опаковки, които изцяло обграждат клетки или батерии, след което са поставени в
оборудване в опаковка, която е съобразена с изискванията на параграф (1) от тази
опаковъчна инструкция.
Оборудването трябва да бъде фиксирано по такъв начин, че да се предотврати движение в
границите на външната опаковка.
За целите на тази опаковъчна инструкция, „оборудване” означава апарат, който изисква
литиеви метални или литиеви йонни клетки или батерии, с които е опаковано, с цел
функциониране на това оборудване.

P 903

Преди опаковъчна инструкция P 903a вмъкнете следната опаковъчна
инструкция:

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

P 903
ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ
Тази инструкция се прилага за UN 3090, 3091, 3480 и 3481.

Глава 4.1
4.1.4.1

Глава 3.2
Таблица B

С Т Р.
ВЕСТНИК
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(Оригинал: английски/френски/немски език)

30 юни 2014 г.

OTIF/RID/NOT/2015

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATION FUR DEN
INTERNATIONALEN EISENBAHNVERKEHR
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Заменете „В сила от 1 януари 2013 г.” с:

[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]
Изменете, както следва:

1.1.4.5
Глава 1.7

2

Изменете, както следва:

„Глава 1.7 Общи разпоредби, засягащи радиоактивен материал”.

Освобождаванията, свързани с превоз на системи за съхранение и
производство на електрическа енергия”.

"1.1.3.7

1.7.3

Изменете, както следва:

1.1.3.7

СЪДЪРЖАНИЕ

„Глава 7.7”.

В бележката от секретариата в края на Притурка C, заличете:

ПРИТУРКА C

До възстановяването на международния трафик членството на Ирак и Ливан в
OTIF временно се преустановява.”

„Ирландия, Италия и Швеция все още не са ратифицирали Протокола от 3.
юни 1999 г. за Промяна на Конвенцията за международен железопътен превоз
(COTIF) от 9. май 1980 г. и следователно не се считат за договарящи се
държави по RID. Въпреки това съгласно решение на Общото събрание на
OTIF на тези държави се предоставят правомощия за изготвяне на
Приложение към Притурка C на COTIF и следователно имат право да гласуват
за изменения на Приложение към Притурка C на COTIF.

След списъка с договарящи се държави по RID добавете следните параграфи:

„Ирак, Ирландия, Италия,”, „Ливан,” и „Швеция”.

От списъка с договарящи се държави по RID заличете:

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

„Следните държави са договарящи се държави по RID (към 1 юли 2014 г.):”.

Заменете „Следните държави са договарящи се държави по RID (към 1 юли
2012 г.):” с:

„Този текст заменя изискванията от 1 януари 2013 г.”

Заменете „Този текст заменя изискванията от 1 януари 2011 г.” с:

„В сила от 1 януари 2015 г.”

ДЪРЖАВЕН

Текстове, одобрени от 53. заседание на Комисията от експерти по превоза на опасни
товари (RID) (Берн, 22 май 2014 г.)

Издание от 1 януари 2015 г. на Правилника за международен железопътен превоз на
опасни товари (RID)

Уведомление

OTIF

ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR
LES
TRANSPORTS
INTERNATIONAUX
FERROVIAIRES

Съдържание

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

OTIF/RID/NOT/2015

БРОЙ 88
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Специални разпоредби за опаковане на радиоактивен материал”.

Изменете, както следва:

Специфични разпоредби за освободени опаковки радиоактивни
материали от Клас 7”.

Изменете, както следва:

Обозначение за вещество с повишена температура”.

става 6.2.2.11.

Изменете заглавието, както следва:

"4.1.9

5.1.5.4

"5.1.5.4

5.3.3

"5.3.3

6.2.2.10

Глава 6.4

влакове

Във връзка с техните права и задължения съгласно това Приложение
към Притурка C, държавите - членки по COTIF от 1980 г. са
приравнени с договарящи се държави по RID съгласно чл. 1 bis от
Притурка C към COTIF от 1999 г., докато ратифицират COTIF от 1999
г. и станат договарящи се държави по RID.”
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Вмъкнете нова точка 1.1.2.4, както следва:

"1.1.2.4

„във връзка с Глава 7.7”.

Заличете:

„международен”.

Заличете:

Заместете „от Глава 7.6” с: „от Глави 7.6 и 7.7”.

1.1.2

1.1.2.3

4

Гориво, съдържащо се в железопътни возила, извършващи
транспортиране и предназначени за тяхното придвижване или за
експлоатация на каквото и да е от тяхното оборудване, използвано
или предназначено за употреба по време на превоз (напр. хладилно
оборудване).
(b)

Гориво, съдържащо се в резервоарите на превозни средства
или други транспортни средства (например кораби), които се
превозват като товар, в случаите, в които е предназначено за тяхното
придвижване или експлоатацията на тяхното оборудване . Кранове за
гориво между двигателя или оборудването и резервоарът за гориво
трябва да бъдат затворени по време на превоза, освен ако не е от
съществено значение оборудването да продължава да функционира.
По целесъобразност превозните средства или другите транспортни
средства трябва да бъдат натоварвани във вертикално положение и

(a)

Изискванията на RID не се прилагат по отношение на превоза на:

„международен”.

Освобождавания, отнасящи се до превоз на течни горива

Заличете:

ДЪРЖАВЕН

1.1.2.2

Изменете, както следва:

"1.1.3.3

Глава 1.1

"(h) (Заличено)”.
1.1.3.3

Обозначаване на UN стелажи за бутилки”.

ЧАСТ 1

Изменете параграф (h), както следва:

Освобождавания, свързани с превоз на лампи, съдържащи опасни
товари”.

Вмъкнете следните нови редове:

„Глава 7.7 Комбиниран транспорт в смесени
(комбиниран пътнически и товарен превоз)”.

"6.2.2.10

"1.1.3.10

“(e) газове, съдържащи се в специалното оборудване на вагоните или
превозните средства, пренасяни като товар и необходими за
функционирането на това специално оборудване по време на
транспорта (охладителни системи, цистерни за риба, отоплителни
системи и т.н.), както и резервни съдове за такова оборудване или
непочистени празни съдове за обмен, превозвани в същия вагон или
превозно средство;”.

Изменете заглавието, както следва:

Изменете параграф (e), както следва:

„ЗАБЕЛЕЖКА: Това освобождаване не се прилага по отношение на
лампи. За лампи вижте 1.1.3.10.”

Добавете следната нова Забележка в края на параграф (c):

„(a) Газове, съдържащи се в цистерните на железопътните возила,
извършващи транспортиране, и предназначени за тяхното
придвижване или за експлоатация на каквото и да е от тяхното
оборудване, използвано или предназначено за употреба по време на
превоз (напр. хладилно оборудване);”.

Изменете параграф (а), както следва:

„вижте също 1.7.1.4”.

В Забележката заменете „вижте 1.7.1.4” с:

„ , включително междинни контейнери за насипни товари (IBCs) и
едрогабаритни опаковки,”.

В първото изречение към параграф (c), след „за опаковка”, вмъкнете:

„Допълнителни”.

1.1.3.2

1.1.3.1

Заличете:

Глава 7.7

7.3.2

Изменете, както следва:

4.1.9

„Глава 6.4 Изисквания за конструкция, изпитване и одобрение на
опаковките за радиоактивен материал и за одобрението на такъв
материал”.

Система за управление”.

"1.7.3
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В Таблицата изменете рубриката за „Клас 9” по транспортна
категория 4, както следва:

1.1.3.6.3

5

Освобождаванията, свързани с превоз на системи
съхранение и производство на електрическа енергия

"1.1.3.7

Разпоредбите, предвидени в RID, не се прилагат по отношение на
системи за съхранение и производство на електрическа енергия

за

Изменете началото на параграфа преди под-параграф (a), както
следва:

1.1.3.7

„1.1.3.1 (a), (b) и (d) до (f), 1.1.3.2 до 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9 и
1.1.3.10”.

[Първото изменение във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.] Изменете „от 1.1.3.2 до 1.1.3.5”, както
следва:

- За газове под налягане, адсорбирани газове и химикали под
налягане, капацитетът за вместимост на съда в литри.”

„- За течности, общото количество съдържащи се опасни товари, в
литри;

Изменете последното тире, както следва:

Прилагане на освобождавания при превоз на опасни товари като
ръчен багаж, багажни пратки или в, или на борда на транспортни
средства

"1.1.3.8

6

Освобождавания, свързани с превоз на лампи, съдържащи
опасни товари.

"1.1.3.10

(b)

Лампи, всяка от които съдържа не повече от 1 g опасни товари
и опаковани по такъв начин, че да няма повече от 30 g опасни товари

ЗАБЕЛЕЖКА: Това включва също лампи, донесени от физически
лица до първи пункт за събиране и след това пренесени до друг пункт
за събиране, съоръжение за междинна обработка или за
рециклиране.

(a)

Лампи, които се събират директно от лица и домакинства,
когато се пренасят до съоръжение за събиране или рециклиране;

Следните лампи не са предмет на RID, при условие че не съдържат
радиоактивен материал и не съдържат живак в количества, които
надхвърлят количествата, посочени в специална разпоредба 366 от
Глава 3.3:

Вмъкнете нов под-раздел 1.1.3.10, както следва:

1.1.3

За превоз на опасни товари под формата на ръчен багаж, багажни
пратки или в, или на борда на возила се прилагат освобождаванията
съгласно 1.1.3.1, 1.1.3.2 (b) до (g), 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.7 и
1.1.3.10.”

2. За комбинирания транспорт в смесени влакове
(комбиниран пътнически и товарен превоз), вижте Глава 7.7.

Забележка 1. Допълнителните ограничения на условията на превоз
на превозвачите съгласно частно право няма да бъдат засегнати от
следните изисквания.

Изменете, както следва:

1.1.3.8

"(c) инсталирани във возила, пренасяни като товар и предназначени
за тяхното придвижване или за експлоатацията на тяхното
оборудване.”

Добавете следният нов параграф (c):

„,“

В края на параграф (b) заместете „.” с:

„Литиеви батерии”.

В параграфи (a) и (b), заличете:

„в железопътно возило”.

В параграф (a) заменете „в транспортно средство” с:

(напр. литиеви батерии, електрически кондензатори, асиметрични
кондензатори, системи за съхранение, използващи метални хидриди
и горивни клетки):”.

ДЪРЖАВЕН

1.1.3.6.5

[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]

1.1.3.5

„Клас 9: UN № 3268, 3499 и 3509”.

В Забележката заменете „вижте 1.7.1.4” с: „вижте също 1.7.1.4”.

1.1.3.4

Преномерирайте бележки под линия от 1 до 3 с номера от 2 до 4.

За дефиницията на „извънпътна подвижна техника” вижте параграф
2.7 от Консолидираната резолюция за конструкцията на превозни
средства (R.E.3) (Документ на ООН ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3) или
Чл. 2 от Директива 97/68/EO на Европейския парламент и на Съвета
от 16 декември 1997 година за сближаване законодателствата на
държавите членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на
газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно
горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (Официален
вестник на Европейските общности № L 059 от 27 февруари 1998 г.)”

1

(c) Гориво, съдържащо се в резервоарите на извънпътни подвижни
машини1, което се превозва като товар, в случаите в които е
предназначено за тяхното придвижване или за експлоатация на
тяхното оборудване. Горивото може да бъде превозвано в закрепени
цистерни за гориво, свързани директно с двигателя на превозното
средство и/или оборудването и които съответстват на законовите
изисквания. По целесъобразност тази машина трябва да бъде
натоварена във вертикално положение и да бъде обезопасена срещу
падане.

да бъдат обезопасени срещу падане.
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материал,

са

[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]

Заличете:

Вмъкнете нова точка 1.1.4.6, както следва:

1.1.4.5

1.1.4.5.3

1.1.4

7

Във второто изречение, след „предадено за превоз”, вмъкнете: „при
комбиниран транспорт”.

„, контейнери-цистерни и MEGCs”.

Във второто изречение от параграф (c), заместете „и контейнерицистерни” с:

„ , цистерни контейнери или MEGCs, или вагони, съдържащи вагонна
пратка от опаковки, съдържащи едно и също вещество или изделие”.

В първото изречение на параграф (c), заместете „ , контейнеритецистерни и вагонните пратки от опаковки с един и същ товар” с:

„ , цистерни контейнери и Многоелементни газови контейнери
(„MEGC“), и вагони, съдържащи вагонен товар, състоящ се от пратки,
съдържащи едно и също вещество или изделие”.

В първото изречение заместете „и контейнер-цистерни, както и
вагони, съдържащи вагонни пратки с един и същ товар”,с:

радиоактивен

8

1.2.1

Глава 1.2

1.1.5

В дефиницията на „превоз в насипно състояние”, заместете
„във вагони или контейнери” с:

В дефиницията за „Контейнер за насипни товари”, вмъкнете
дефинициите на „Затворен контейнер за насипни товари” и
„Покрит контейнер за насипни товари”, съдържащи се в 6.11.1.

„ЗАБЕЛЕЖКА: Тази дефиниция се прилага само спрямо Контейнери
за насипни товари, които са в съответствие с изискванията на
Раздел 6.11.”

В дефиницията на „Контейнер за насипни товари”, добавете
следната нова Забележка в края:

"6.4.22.8".

В дефиницията на „Одобрение”, заменете „6.4.22.6” с:

“за превоза на радиоактивен материал” (двукратно).

В дефиницията на „Одобрение”, заменете „за превоза на материали
от Клас 7” с:

„Изискванията на стандарт, които не влизат в конфликт с RID, се
прилагат както е посочено, включително изискванията на какъвто и
да е друг вид стандарт или част от стандарт, на който се позовава в
рамките на този стандарт като норматив”.

Добавете следното последно изречение:

Преномерирайте бележките под линия с номера от 4 до 10 на номера
от 6 до 12.

Международният комитет за железопътен транспорт (CIT)
публикува „Ръководство по товарителница CIM/SMGS (GLVCIM/SMGS)”, което съдържа модел на единна товарителница
съгласно CIM и SMGS договор за превоз и неговите приложими
разпоредби (виж www.cit-rail.org).”

5

В този случай обозначенията за опаковки, външни опаковки, вагон
цистерни и цистерни-контейнери, предписани в RID, и информацията
в транспортния документ5 и в документите, приложени към
транспортния документ, предписани в RID, в допълнение към
езиците, предписани в RID, трябва да бъдат изготвени също и на
китайски или руски език, освен ако спогодби, сключени между
държавите, участващи в транспортната дейност, не указват друго.

Ако превоз съгласно Приложение 2 на СМГС следва превоза
съгласно RID, разпоредбите на приложение 2 на СМГС се прилагат
по отношение на този раздел от пътуването.

Пратки в или през територията на Съглашението за
международно
железопътно
сточно
съобщение
(СМГС)
договаряща се държави

ДЪРЖАВЕН

1.1.4.4.1

1.1.4.2.1

ЗАБЕЛЕЖКА: Лампи, съдържащи
посочени в 2.2.7.2.2.2 (b).”

(d)

„1.1.4.6

28

Лампи, които съдържат само газове от Групи A и O (съгласно
2.2.2.1), при условие че са опаковани така, че лампите ще останат в
опаковката при разкъсване от проектил.

(c)
Използвани, повредени или дефектни лампи, всяка от които не
съдържа повече от 1 g опасни товари, с не повече от 30 g опасни
товари на опаковка, когато се превозват от съоръжение за събиране
или рециклиране. Лампите се опаковат в здрави външни опаковки,
достатъчни за превенция на освобождаване на съдържанието при
нормални условия на превоз, в съответствие с общите разпоредби на
4.1.1.1 и които са в състояние да преминат изпитване на падане от не
по-малко от 1.2 m.;

(ii) всяка лампа се опакова индивидуално във вътрешни опаковки,
разделени чрез разделители, или се обгражда от уплътнителен
материал за защита на лампите и се опакова в здрави външни
опаковки, които отговарят на общите разпоредби на 4.1.1.1 и могат
успешно да преминат изпитване на падане от 1.2 m;

и

ЗАБЕЛЕЖКА: ISO 9001:2008 може да бъде използван за тази цел.

(i) лампите са произведени съгласно сертифицирана система за
управление на качеството;

на опаковка, при условие че:

С Т Р.
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и

след

В дефиницията на „Опаковка”, заместете „„комбинирана
опаковка
(пластмаса),
комбинирана
опаковка
(стъкло,
порцелан, керамика)”” с:
„„Комбинирана опаковка””.
В дефиницията на „Радиационно ниво”, заместете „при превоза на

“за превоз на радиоактивен материал”.

В дефиницията на „Проектиране”, заместете „за превоза на

„челни стени”.

В дефиницията на „Открит вагон”, заместете „челна стена” с:

„радиоактивен материал”.

В дефиницията на „Външна опаковка”, заместете „Клас 7” с:

[Изменението в дефиницията на „Н.у.к. рубрика” във версията на
френски език не се прилага към текста на английски език.]

Заличете дефиницията на „номинална вместимост на съда на
съда”.

„при превоз на радиоактивен материал”.

В дефиницията на „Максимално нормално работно налягане”,
заместете „при превоз на материали от Клас 7” с:

"ST/SG/AC.10/11/Rev.5
както
е
изменен
в
документи
ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 и ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2".

В дефиницията на „Ръководство за изпитвания и критерии”,
изменете текста в скобите, както следва:

„ST/SG/AC.10/30/Rev.5”.

“пето” и „ST/SG/AC.10/30/Rev.4” с:

В дефиницията на „GHS”, заместете „четвърто” с:

В дефиницията на „Индекс за критична безопасност (CSI)”,
заместете „за превоза на материал от Клас 7” с:

“за превоз на радиоактивен материал”.

В дефиницията на „система за задържане на товар”, заменете „за
превоза на материал от Клас 7” с:

„един от външните размери на който (независимо дали дължина,
широчина или височина) е по-малък от 1,5 m или”.

В дефиницията за „Малък контейнер”, под дефиницията за
„Контейнер”, заличете:

“за превоз на радиоактивен материал”.

В дефиницията на „Система за херметизация”, заместете „за
превоза на материал от Клас 7” с:

Заличете дефиницията на „Комбинирана опаковка
порцелан или керамика)” и свързаната Забележка.

В случаите, в които материал е посочен в скоби след термина
„комбинирана опаковка”, това е позоваване на вътрешния съд.”

изпълнени”

заменете

В дефиницията на „Пълен вагонен товар” в Забележката в края
заместете „Клас 7” с: „радиоактивен материал”.

„ , в случаите, в които се изисква от RID”.

са

използване",

ДЪРЖАВЕН

9

„ , транспортиране и
„получател”, вмъкнете:

„„Комбинирана опаковка” означава опаковка, която се състои от
външна опаковка и вътрешен съд, изградени по такъв начин, че
вътрешния съд и външната опаковка представляват цялостна
опаковка. След като бъде сглобена остава интегрирана
самостоятелно единица; запълва се, съхранява се, превозва се и се
изпразва като такава;

ЗАБЕЛЕЖКА: Терминът „вътрешен съд”, използван за комбинирани
опаковки, не трябва да бъде объркан с термина „вътрешна
опаковка”, използван
за
съвместни
опаковки.
Например
вътрешността на комбинирана опаковка 6HA1 (пластмасов
материал) в такъв вътрешен съд обичайно не е проектиран да
изпълнява задържаща функция без неговата външна опаковка и
следователно не е вътрешна опаковка.

В дефиницията на „Ексклузивно
„разтоварни дейности са изпълнени” с:
разтоварване

„за превоз на радиоактивен материал”.

Изменете дефиницията на „Комбинирана опаковка (пластмасов
материал)” и свързаната Забележка, както следва:

В дефиницията на „Ексклузивно използване”, заместете „за
превоза на материал от Клас 7” с:

В дефиницията на „Конструкция”, в първото изречение след
„описанието на”, вмъкнете: “делящ се материал, освободен
съгласно 2.2.7.2.3.5 (f),”.

“за превоз на радиоактивен материал”.

материал от Клас 7” с:

„ЗАБЕЛЕЖКА: Терминът „вътрешна опаковка”, използван за
съвместни опаковки не трябва да бъде объркан с термина
„вътрешен съд”, използван за комбинирани опаковки.”

В дефиницията на „Съвместна опаковка”, изменете Забележката,
както следва:

[Изменението в дефиницията на „Затваряне” във версията на
френски език не се прилага към текста на английски език.]

„във вагони, контейнери или контейнери за насипни товари”.
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В дефиницията на „Вагон”, заменете текста преди скобите, както
следва:

„(ST/SG/AC.10/1/Rev.18”).

„осемнадесетото и (ST/SG/AC.10/1/Rev.17)” с:

В дефиницията на „Примерни разпоредби на ООН”, заместете
„седемнадесетото” с:

„при превоза на радиоактивен материал”.

В дефиницията на „Транспортен индекс”, заместете „при превоза
на материали от Клас 7” с:

„за превоз на радиоактивен материал”.

В дефиницията на „През или в”, заменете „за превоза на материал
от Клас 7” с:

„както е дефинирано в този Раздел”.

В дефиницията на “Цистерна”, заменете „както е дефинирано в
тази Част” с:

„с водовместимост, която не надхвърля 1 000 ml за съдове,
изградени от метал и не надхвърля 500 ml за съдове, изградени от
синтетичен материал или стъкло,”.

В дефиницията „съд, малък, с газ (газов патрон)”, заменете
„отговарящ на изискванията на 6.2.6” с:

ЗАБЕЛЕЖКА: За преносими цистерни, виж Глава 6.7.”

„„Корпус" (за цистерни) означава частта от цистерната, която
запазва веществото, предназначено за превоз, включително отвори
и техните затварящи устройства, но не включва оборудване за
обслужване или външно конструктивно оборудване;
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Глава 1.4

1.3.2.2.2 (b)

в която се поставят повредени, дефектни или пропускащи опаковки
с опасни товари или опасни товари, които са били разсипани или
разлети с цел превоз за възстановяване или унищожаване;”

„разтоварване”.

на

„СМГС”,

поставете

следната

нова

Изменението във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

„„Приложение 2 на СМГС” означава разпоредбите за превоз на
опасни товари под формата на Приложение 2 към СМГС;".

След дефиницията
дефиниция:

„„СМГС” означава Съглашение за международни железопътни
товарни превози (Съглашение за международно жп сточно
съобщение) на Организацията за сътрудничество между
железниците (OSJD), Варшава;".

„„Контейнер за насипни товари, закрит”, виж „Контейнер за
насипни товари”;”

„„Система за откриване на радиация” означава апарат, който
съдържа детектори за радиация в своите компоненти;"

„„Детектор за неутронна радиация” означава устройство, което
открива неутронна радиация. В такова устройство може да се
съхранява газ в херметично затворена електронна лампа
преобразувател, която преобразува неутронната радиация в
измерим електрически сигнал;”

„„Система за управление”, за превоз на радиоактивен материал,
означава комплект от взаимосвързани или взаимодействащи
елементи (система) за установяване на политики и цели и
позволяване на постигането на цели по ефективен и ефикасен
начин;”

ДЪРЖАВЕН
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Глава 1.3

има нетна маса над 400 kg или вместимост над 450 литра, чийто
обем обаче не надвишава 3 m³.

Изменете дефиницията на „Корпус”, както следва:

(b)

В дефиницията на „Експлоатационно оборудване”, в параграфи (a)
и (b), заместете „изпразване” с:

е проектирана за механична обработка; и

(a)

В дефиницията на „Експлоатационно оборудване”, в параграф (a),
заменете „вентилиране” с „отдушник”.

означава

„“Опаковка за разсипани
специална опаковка, която

„при превоза на радиоактивен материал”.

едрогабаритна”

„„Контейнер за насипни товари, закрит”, виж „Контейнер за
насипни товари”;”
товари,

Вмъкнете следните нови дефиниции в азбучен ред:

В дефиницията на „Радиоактивно съдържание”, заместете „при
превоза на материали от Клас 7 ” с:

В дефиницията на „Вагонен товар”, в Забележката в края,
заместете „Клас 7” с: „радиоактивен материал”.

„„Вагон” означава железопътно возило без двигателна тяга,
предназначено за превоз на товари”.

В дефиницията на “Радиационно ниво”, изменете края на
дефиницията, както следва: „милисиверти в час или микросиверти в
час;”.

„при превоза на радиоактивен материал”.

материали от Клас 7” с:

С Т Р. 3 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

(Заличава се)”.

"1.6.1.16

(Заличава се)”.
Изменете, както следва
(Заличава се)”.
Изменението във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]
В края добавете:

"1.6.1.19
1.6.1.24
"1.6.1.24
1.6.1.25
1.6.1.26

Литиевите клетки и батерии, произведени по вид, които отговарят
изискванията на под-раздел 38.3 от Ръководството за изпитвания и
критерии, преработено издание 3, изменение 1 или последващо
преработено издание и изменение, които са приложими към датата
на типовото изпитване, могат да продължат да бъдат извършвани,

1.6.1.29
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1.6.1.1

Изменете, както следва

[Изменението в Забележката под линия във версията на френски
език не се прилага към текста на английски език.]

„временни изключения”.
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Като изключение по разпоредбите на 1.6.1.1, акредитациите
съгласно EN ISO/IEC 17020:2004 за целите на 1.8.6.8, 6.2.2.11,
6.2.3.6.1, 6.8.2.4.6 и специалните разпоредби TA 4 и TT 9 на 6.8.4
няма да бъдат признати след 28 февруари 2015 г.

"1.6.1.28

Глава 1,6

Добавете следните нови преходни мерки:

1.6.1

В бележка под линия 14 (текуща бележка под линия 11), заместете
„специални споразумения” с:

1.5.1.1

„Едрогабаритни опаковки, произведени или преработени между 1
януари 2011 г. и 31 декември 2016 г. и маркирани с максимално
разрешено стифиране на товара съгласно 6.6.3.3, в сила до 31
декември 2014 г., могат да продължат да бъдат използвани.”

Изменете, както следва

1.6.1.19

Преномериране на бележки под линия от 16 до 20 с номера от 19 до
22.

Изменете, както следва

1.6.1.16

Глава 1,5

- номерата UN за превозваните опасни товари в или върху всеки
вагон, доколкото се изисква да са налице в транспортния документ,
или ако се превозват само опасни товари, пакетирани в ограничени
количества съгласно Глава 3.4, се изисква информация, указваща
тяхното присъствие при обозначението на вагона или големия
контейнер съгласно Глава 3.4,”

Изменете второ тире от параграф (b), както следва:

Преномериране на бележки под линия от 11 до 14 с номера от 14 до
17.

Единни правила за техническо приемане на железопътни
средства, използвани в международно движение – (ATMF UR).
Притурка G е хармонизирана с европейското законодателство, поконкретно с Директиви 2004/49/EО (чл. 3 и чл. 14 a) и 2008/57/EО
(чл. 2 и чл. 33) и Регламент (EU) 445/2011 относно безопасността,
оперативната съвместимост и системата за сертифициране на
структурите, които отговарят за поддръжката на товарни вагони.”
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В края добавете:

1.6.1.15

„Междинни контейнери за насипни товари (IBCs), произведени,
преработени или ремонтирани между 1 януари 2011 г. и 31
декември 2016 г. и обозначени с максимално позволено стифиране
на товара съгласно 6.5.2.2.2 в сила до 31 декември 2014 г., могат да
продължат да бъдат използвани.”

(Заличава се)”.

"1.6.1.10

Издание на RID в сила от 1 януари 2013 г."

Изменете, както следва

1.6.1.10

ДЪРЖАВЕН

1.4.3.6

Изменен параграф (b), както следва:

„(b) уверете се, че поддръжката на цистерните и тяхното
оборудване е осигурена от лице, което е сертифицирано според
разпоредбите на Притурка G (ATMF)1 към Конвенцията за
международни железопътни превози (CO- TIF), по такъв начин, че
да осигури при нормални експлоатационни условия вагонцистерната да съответства на изискванията на RID до следващата
инспекция;;

След "(b),", вмъкнете: „(d),”.

15

"12 Версията на фиш на Международния съюз на железниците
приложима от 1 януари 2015 г.”

1.4.3.5

ЗАБЕЛЕЖКА: Относно информацията в превозния документ, вижте
5.4.1.1.12

Изменете бележка под линия 12 (текуща бележка под линия 10),
така както следва:

декември 2014 г.

31

„знаци за опасност”.

юни 2015 г. съгласно изискванията на RID15, приложими до

Освен ако не е предвидено друго, веществата и изделията по RID
могат да бъдат превозвани до
30

"1.6.1.1

В параграф (f), заместете „опасни етикети” с:

Изменението на параграф (b) във версията на немски език не се
прилага към текста на английски език.]

1.4.2.2.2

1.4.2.2.1

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 1

Външни опаковки, маркирани с думата „ВЪНШНА ОПАКОВКА”
(OVERPACK) съгласно разпоредбите на RID, приложими до 31
декември 2014 г., които не са съобразени с изискванията на 5.1.2.1
(a) във връзка с размера на буквите, приложими от 1 януари 2015 г.,
могат да продължават да бъдат използвани до 31 декември 2015 г.

Опаковки за разсипани товари и съдове под налягане за разсипани
товари, маркирани с думата „ОПАКОВКА ЗА РАЗСИПАНИ ТОВАРИ”
(SALVAGE) съгласно разпоредбите на RID, приложими до 31
декември 2014 г., които не са съобразени с изискванията на 5.1.2.3
относно размера на буквите, приложими от 1 януари 2015 г., могат
да продължават да бъдат използвани до 31 декември 2015 г.

Не е необходимо електрически кондензатори с двоен пласт с UN №
3499, произведени преди 1 януари 2014 г. да бъдат маркирани с
капацитет за съхранение на енергия в Wh, както се изисква
съгласно параграф (e) от специална разпоредба 361 от Глава 3.3.

Не е необходимо асиметрични кондензатори с UN № 3508,
произведени преди 1 януари 2016 г. да бъдат маркирани с капацитет
за съхранение на енергия в Wh, както се изисква съгласно параграф
(e) от специална разпоредба 372 от Глава 3.3.

(Запазена разпоредба)

(Запазена разпоредба)

Знаци за опасност с редуцирани размери, които преди 1 януари
2015 г. могат да бъдат монтирани на вагони съгласно разпоредбите
на 5.3.1.7.4, приложими до 31 декември 2014 г., но които не
отговарят изискването за монтиране на знаци за опасност с
редуцирани размери съгласно разпоредбите на 5.3.1.7.4, приложими
от 1 януари 2015 г., трябва да бъдат заменени не по-късно от 1
януари 2018 г.”

Добавете следните нови преходни мерки:

Стелажи за бутилки, произведени преди 1 юли 2013 г., които не са
маркирани съгласно 6.2.3.9.7.2 и 6.2.3.9.7.3, приложими от 1 януари
2013 г. или 6.2.3.9.7.2, приложима от 1 януари 2015 г., могат да
бъдат използвани до следващата периодична инспекция след 1 юли
2015 г.

1.6.1.31

1.6.1.32

1.6.1.33

1.6.1.34

1.6.1.35

1.6.1.36

1.6.1.37

1.6.2

"1.6.2.13

Стелажи за бутилки, периодично инспектирани преди 1 юли 2015 г.,
които не са маркирани съгласно 6.2.3.9.7.3, приложима от 1 януари
2015 г., могат да бъдат използвани до следващата периодична
инспекция след 1 юли 2015 г.”
Изменете, както следва
(Заличава се)
(Заличава се)
Вагон-цистерните, чиито корпуси са изградени преди влизане в сила
на изискванията, приложими от 1 октомври 1978 г., все още могат да
бъдат използвани, ако дебелината на техните стени и елементите
на оборудването отговарят на изискванията на Глава 6.8.
Със съгласието на компетентните власти в държавата на
регистрация, вагон-цистерните, предназначени за превоз на газове
от Клас 2 и чиито корпуси са изградени преди 1 януари 1965 г., все
още могат да бъдат използвани до 31 декември 2017 г., ако техните
елементи на оборудването отговарят на изискванията на Глава 6.8,
а дебелината на техните стени не отговаря на същите.
Вагон-цистерни, предназначени за превоз на газове от Клас 2 и
чиито корпуси са изградени между 1 януари 1971 г. и 31 декември
1975 г., все още могат да бъдат използвани до 31 декември 2025 г.,
ако техните елементи на оборудването отговарят на изискванията
на глава 6.8, но дебелината на техните стени не отговаря на
същите.
Вагон-цистерни, предназначени за превоз на газове от Клас 2 и
чиито корпуси са изградени между 1 януари 1971 г. и 31 декември
1975 г., все още могат да бъдат използвани до 31 декември 2025 г.,
ако техните елементи на оборудването отговарят на изискванията
на глава 6.8, но дебелината на техните стени не отговаря на
същите.
Вагон-цистерни, които са предназначени за превоз на газове от Клас
2 и чиито корпуси са изградени между 1 януари 1971 г. и 31
декември 1975 г. все още могат да бъдат използвани до 31
декември 2025 г., ако техните елементи на оборудването отговарят
на изискванията на глава 6.8, но дебелината на техните стени не
отговаря на същите.
Вагон-цистерни, предназначени за превоз на газове от Клас 2 и

1.6.2.15

1.6.3.1 1.6.3.3
"1.6.3.1
1.6.3.2
1.6.3.3

1.6.3.3.1

1.6.3.3.2

1.6.3.3.3

1.6.3.3.4

1.6.3.3.5
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Бутилки, конструирани преди 1 януари 2016 г. съгласно 6.2.3 и
спецификация, одобрена от компетентните власти в държавите за
транспортиране и експлоатация, но не съгласно ISO 11513:2011 или
ISO 9809-1:2010, както се изисква в 4.1.4.1, инструкция за опаковане
P 208 (1) може да бъде използвана за превоз на адсорбирани
газове, при условие че са изпълнени общите изисквания за
опаковане в 4.1.6.1.

1.6.2.14

ДЪРЖАВЕН
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Етикети, знаци за опасност и маркировки, които отговарят на
изискванията на 3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1,
5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 и 5.5.3.6.2, приложими до 31 декември 2014 г.,
могат да продължат да бъдат използвани до 31 декември 2016 г.

1.6.1.30

Литиевите клетки и батерии, произведени преди 1 юли 2003 г., които
отговарят на изискванията на Ръководството за изпитвания и
критерии, преработено издание 3, могат да продължат да бъдат
извършвани, ако всички други приложими изисквания са изпълнени.

освен ако в RID не е посочено друго.

С Т Р. 3 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

Изменението във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

Добавете следния подпараграф:

1.6.3.27

1.6.3.40

След „съгласно изискванията на Притурка X, 5.3.6.3" вмъкнете:
„прилагани до 31 декември 1998 г.”.

Изменете, както следва

(Заличава се)”.

Изменението във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

Изменете, както следва

Опаковки, за които съгласно издания от 1985 г. и 1985 г. (с
измененията от 1990 г) на Серии за безопасност № 6 на IAEA не се
е изисквало одобрение на конструкцията от компетентния орган

1.6.4.8 After

1.6.4.31

"1.6.4.31

1.6.4.37

1.6.6.1

"1.6.6.1
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(Запазена разпоредба)”.

"1.6.3.44

се прилагат приложимите изисквания на 1.7.3;

се прилагат ограниченията и класификацията за дейност в

(ii)

(iii)

2.2.7;

Не са проектирани да съдържат ураниев хексафлуорид;

(i)

(b)

Могат да продължат да бъдат използвани, при условие че:

Може да продължат да бъдат превозвани, при условие че са
подготвени за превоз преди 31 декември 2003 г. и подлежат на
изискванията на 1.6.6.3, ако е приложимо;

(a)

се прилагат изисквания и контрол за превоз в Части 1, 3, 4,

Опаковки, които изискват одобрение на конструкцията от
компетентните власти, трябва да отговарят на изискванията на RID
изцяло, освен ако не са изпълнени следните условия:

"1.6.6.2.1

на

опаковките

подлежи

на

многостранно

Опаковките не използват непрекъсната вентилация;

Не се разрешава започването на ново производство на опаковки
според конструкция на опаковка, която изпълнява разпоредбите на
изданията на серия за безопасност № 6 на IAEA от 1973 г., 1973 г. (с
измененията), 1985 г. и 1985 г. (с измененията от 1990 г.).”
Вмъкнете нов подраздел 1.6.6.3, който да гласи следното:

"1.6.6.2.2

1.6.6
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Изменете, както следва

1.6.6.2.2

(iii)

Съгласно разпоредбата на 5.2.1.7.5 от външната страна на
всяка опаковка е определен и поставен сериен номер.”

(ii)

Опаковките запазват в достатъчна степен екраниращите си
способности, за да се гарантира, че радиационното ниво на
разстояние 1 m от повърхността на опаковката няма да надхвърля
10 mSv/h в случай на злополука при превоз, дефинирано в
Изданията на IAEA на сериите за безопасност № 6, преработени от
1973 г. или преработени от 1973 г. (с измененията), с максимално
радиоактивно съдържание, което е разрешено да се съдържа в
опаковката;
(i)

(g)
За опаковки, които отговарят на изискванията на Изданията
на серия за безопасност № 6 на IAEA от 1973 или 1973 (с
измененията):

(f) (Запазена разпоредба)

(e) Прилагат се изискванията и контрола за превоз в Части 1, 3, 4, 5
и 7;

(d) Прилагат се ограниченията на активност и класификацията в
2.2.7;

(c) прилагат се валидните изисквания на 1.7.3;

(b) Конструкцията
одобрение;

(a)
Опаковките са произведени съгласно конструкция на
опаковките, одобрена от компетентен орган съгласно разпоредбите
на Изданията на серия за безопасност № 6 на IAEA от 1973 г. или
1973 г. (с измененията) или от 1985 г. или 1985 г. (с измененията от
1990 г.);

Изменете, както следва

1.6.6.2.1

(v)

опаковката не е произведена или изменена след 31 декември
2003 г."

5 и 7;

(iv)

ДЪРЖАВЕН

Опаковки, които не изискват одобрение на конструкцията от
компетентния орган (освободени пратки, тип IP-1, тип IP-2, тип IP-3 и
тип A), отговарят изцяло на изискванията на RID, с изключение на
опаковките, които отговарят на изискванията на издания от 1985 г.
или 1985 г. (с измененията от 1990 г.) на Разпоредби за безопасно
транспортиране на радиоактивни материали на IAEA (Серии за
безопасност № 6 на IAEA):

Добавете следната нова преходна мярка:

1.6.3

„В допълнение в този случай не е необходимо да се прилага
специална разпоредба TE 25, определена за тези вещества в
колона (13) от Таблица A от Раздел 3.2, приложима от 1 януари
2015 г.”

Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

1.6.3.24

чиито корпуси са изградени между 1 януари 1976 г. и 30 септември
1978 г., все още могат да бъдат използвани до 31 декември 2029 г.,
ако техните елементи от оборудването отговарят на изискванията
на глава 6.8, но дебелината на техните стени не отговаря на
същите.
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Изменете уводното изречение, както следва:

1.7.1.4

„(d)

Радиоактивен

материал

в

или

Вмъкнете нов параграф (d), както следва:

към текста на английски език.]
върху

лице,

което

се

[Измененията по параграф (a), (b) и (c) във версията на немски език
не се прилагат

„Разпоредбите, изложени в RID, не се прилагат спрямо което и да е
от следните:

Във второто изречение на последния параграф заместете „налагане
на изисквания” с: „налагане на условия”.

„Тези стандарти се основават на Разпоредбите на IAEA за
безопасен превоз на радиоактивни материали, издание 2012 г.,
Стандарти за безопасност серия № SSR-6 на IAEA, Виена (2012 г.)
Обяснителни
материали
могат
да
бъдат
намерени
в
„Консултативния материал за Разпоредбите на IAEA за безопасен
превоз на радиоактивни материали (издание 2012 г.)”, Стандарти на
IAEA за безопасност серия № SSG-26, IAEA, Виена (2014 г.)

Изменете второ и трето изречение, както следва:

„Общи разпоредби по отношение на радиоактивен материал”.

Заместете заглавието с:

„Няма да бъде разрешено започването на ново производство на
такъв радиоактивен материал в специална форма”.

Заменете последното изречение със следното:

(предишен параграф 1.6.6.3) В първото изречение заменете
„програма за качеството” със: „система за управление”.

Текущият параграф 1.6.6.3 става нов параграф 1.6.6.4.

Текущи параграфи от (d) до (f) стават параграфи от (e) до (g).

Опаковки, съдържащи делящ се материал, които са освободени от
класификация като „FIS- SIIF” съгласно 2.2.7.2.3.5 (a) (i) или (iii) от
издания на RID от 2011 г. и 2013 г. (параграфи 417 (a) (i) или (iii) от
изданието на разпоредбите на IAEA за безопасен превоз на
радиоактивен материал от 2009 г.), подготвени за превоз преди 31
декември 2014 г. може да продължат да бъдат превозвани и да
бъдат класифицирани като неделящи се или делящи се —
освободени материали, с изключение на това, че ограниченията за
пратка в Таблица 2.2.7.2.3.5 на тези издания се прилагат по
отношение на вагона. Пратката се превозва под „особено
назначение“.”

Изискванията за освободени опаковки, посочени в 6.4.4.

Изменете края на уводното изречение, така че да гласи: "... че
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Във второто изречение, заличете запетаята след „изложени лица”.
1.7.2.4

„Ако освободената опаковка съдържа делящ се материал се
прилага едно от изключенията за делящ се материал, посочено в
2.2.7.2.3.5 и трябва да бъдат изпълнени изискванията на 7.5.11 CW
33 (4.3).”

Вмъкнете ново второ изречение, както следва:

с изключение на случаите, в които радиоактивният материал
притежава други опасни свойства и трябва да бъде класифициран в
клас, различен от Клас 7 съгласно специална разпоредба 290 или
369 от Глава 3.3, където разпоредбите, посочени в (a) и (b) по-горе,
се прилагат само както е уместно и в допълнение на разпоредбите,
свързани с основния клас.”.

(b)

(a)

1.7.2.2

1.7.1.5.2

Освободени опаковки, които могат да съдържат радиоактивни
материали в ограничени количества, инструменти, произведени
изделия или празни опаковки, посочени в 2.2.7.2.4.1, могат да бъдат
предмет само на разпоредбите от част 5 до част 7:

"1.7.1.5.1

Приложимите разпоредби, посочени в 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2,
5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.9, 7.5.11 CW 33 (3.1), (5.1) до (5.4) и (6); и

Изменете, както следва

1.7.1.5.1

не се прилагат към версията на английски език.]

[Измененията по параграф (g) (предишен параграф (f)) във версията
на немски език

"(f) Естествен материал и руди, съдържащи радионуклиди, които се
срещат в тяхното естествено състояние (които може да са били
обработени), при условие че концентрацията на активност в
материала не надхвърля 10 пъти стойностите, посочени в Таблица
2.2.7.2.2.1 или изчислени съгласно 2.2.7.2.2.2 (a) и 2.2.7.2.2.3 до
2.2.7.2.2.6. За естествен материал и руди, съдържащи
радионуклиди, които се срещат в тяхното естествено състояние,
които не са във веково равновесие, калкулирането на
концентрацията на активност се осъществява съгласно 2.2.7.2.2.4;”.

Изменете параграф (f) (бивш параграф (e)), както следва:

не се прилагат към версията на английски език.]

[Измененията по параграф (e) (предишен параграф (d)) във
версията на немски език

транспортира за медицинско лечение поради факта, че лицето е
било подложено на случаен или съзнателен прием на радиоактивен
материал или на замърсяване;”.

Опаковки, освободени от изискванията за делящи се материали,
съгласно изданията на RID от 2011 г. и 2013 г. (Издание на серия №
TSR-1 за стандарти за безопасност на IAEA от 2009 г.)

ДЪРЖАВЕН

1.7.1.2

1.7.1.1

1.7

Глава 1,7

1.6.6.4

"1.6.6.3
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Заличете последния параграф.

1.8.3.13

при

Заменете „ограничения
ограничения”.

изпращане”

със:

„спедиторски

„действащи закони, регламенти и административни разпоредби”.

Заместете „Закони, регламенти и административни разпоредби,
приложими спрямо съответните режими на транспортиране” с:

1.8.3.11 (b)

1.8.3.9

Глава 1.8

[Другите изменения по 1.7.6.1. във версията на френски език не се
прилагат към текста на английски език.]

„и”.

В (b) (iv), в края на изречението, заличете:

„Изпращачът, получателят, превозвачът и каквато и да е друга
организация, която участва в процеса на превоз, която може да
бъде засегната, според случая, трябва да бъде информирана
относно неспазването от:”

В (a) изменете уводното изречение както следва:

Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]

1.10.4
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Класификация на опаковките, изхвърлени, празни, непочистени
Празни непочистени опаковки, едрогабаритни опаковки или IBCs, или

Добавете нов раздел 2.1.5, както следва:
"2.1.5

Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

„за която, с изключение на UN 3507 УРАНИЕВ ХЕКСАФЛУОРИДЕН
РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОСВОБОДЕНА ОПАКОВКА се прилага
специална разпоредба 290 от Глава 3.3”.

Заместете „за която се прилага специална разпоредба 290 от Глава
3.3 ” с:

„Изделията не се отнасят за опаковъчни групи, за целите на
опаковане каквото и да е изискване за специфично равнище за
изпълнение на опаковане e представено в приложимата инструкция
за опаковане”

2.1.5

2.1.3.10

2.1.3.5.3 (a)

2.1.1.3

Глава 2.1
Добавете следният нов параграф в края:

(Запазена разпоредба)”.

"1.10.1.6

ЧАСТ 2

Добавете следният подраздел:

1.10.1

"6.2.2.11".

ДЪРЖАВЕН

1.7.6.1

В уводното изречение преди „неспазване” заличете:

1.7.6.1

„а”.

Изменението във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

1.7.6

Заместете „6.2.2.10” с: "6.2.2.11".

1.8.7.1.4

Когато се изисква одобрение от компетентния орган, то трябва да
взема предвид и да бъде обвързано с адекватността на системата
за управление.”
Глава 1.10

В последния подпараграф заместете „6.2.2.10” с: "6.2.2.11".

1.8.7.1.1

(b) Да демонстрират спазване на RID пред компетентните власти.

Заместете „Клас 7” с: „радиоактивен материал” (два пъти).

В Забележката, заменете „6.2.2.10.” с: "6.2.2.11".

1.8.7

(a) Система за управление, базирана на международни, национални
или други стандарти, приемливи за компетентните власти, се
разработва и внедрява по отношение на всички дейности в
границите на обхвата на RID, както е идентифицирано в 1.7.1.3, за
да гарантира спазването на съответните разпоредби на RID. На
компетентния орган се предоставя удостоверение, че спецификация
за конструкцията е внедрена напълно. Производителят, изпращачът
или потребителят трябва да бъдат готови: Да предоставят
съоръжения за инспекция по време на производство и употреба; и

1.7.3.1

1.7.4.2

В последния и предпоследния подпараграф, заместете „EN ISO/IEC
17020:2004” с: „EN ISO/IEC 17020:2012 (с изключение на клауза
8.1.3)”.

Система за управление

"1.7.3

В предпоследния подпараграф, заместете „6.2.2.10” с:

Изменете, както следва

„В случай на отделна акредитация, това лице трябва да бъде
надлежно акредитирано съгласно стандарт EN ISO/IEC 17025:2005 и
трябва да бъде признато от инспекционния орган като независима и
безпристрастна лаборатория за изпитване, за да изпълни задачи по
изпитване съгласно неговата акредитация или да бъде
акредитирано съгласно стандарт EN ISO/IEC 17020:2012 (с
изключение на клауза 8.1.3).”

След първото изречение, вмъкнете:

Заместете „Материал от клас 7” с: „радиоактивен материал”.

1.7.3

1.8.6.8

1.8.6.4.1

В края на параграф (a), вмъкнете

„или”.

1.8.5.3

ефективната доза или:".
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2.2.2.1.2

"9. Адсорбиран газ: Газ, който, когато е опакован за превоз, се
адсорбира в твърд порест материал, което води до вътрешно
налягане на съда по-ниско от 101.3 kPa при температура 20°C и

Добавете нова точка 9, както следва:

[Изменението на „ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВООПАСНИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ВЗРИВОБЕЗОПАСНИ (ВЕЩЕСТВО, EVI), N.O.S.” и „ИЗДЕЛИЯ,
ВЗРИВООПАСНИ,
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ВЗРИВОБЕЗОПАСНИ
(ИЗДЕЛИЯ EEI)” във версията на немски език не се прилага към
текста на английски език.]

Изделия, които съдържат пиротехнически вещества или опасни
товари от други класове и са използвани във возила, плавателни или
въздухоплавателни съдове с цел подобряване на безопасността на
хората. Примери: НАГНЕТАТЕЛНИ ПОМПИ ЗА ВЪЗДУШНИ
ВЪЗГЛАВНИЦИ ИЛИ НАДУВАЕМИ МОДУЛИ НА ВЪЗДУШНИ
ВЪЗГЛАВНИЦИ ИЛИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПЪВАНЕ
НА ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ и пиромеханични устройства. Тези
пиромеханични устройства са сглобени компоненти за задачи като
например, но без да се ограничава до отделяне, заключване или
задържане на лицето, заемащо конкретното място.”

„УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ПИРОТЕХНИКА: UN № 0503

Добавете следната нова рубрика:

Заличете рубриката за „НАГНЕТАТЕЛНИ ПОМПИ ЗА ВЪЗДУШНИ
ВЪЗГЛАВНИЦИ ИЛИ НАДУВАЕМИ МОДУЛИ НА ВЪЗДУШНИ
ВЪЗГЛАВНИЦИ ИЛИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПЪВАНЕ
НА ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ: UN № 0503”.

„ЗАБЕЛЕЖКА 2: „Запалителен състав” в тази таблица се отнася за
пиротехнически вещества в прахообразна форма или пиротехнически
изделия, както са представени във фойерверки, които се използват
за произвеждане на акустичен ефект или като метален заряд или
метателен експлозив, освен ако не е демонстрирано, че времето,
необходимо за нарастването на налягането, е повече от 6 ms за 0.5 g
пиротехническо вещество в Изпитването за запалителен състав на
HSL в Приложение 7 от Ръководство за изпитвания и критерии.”

Изменена Забележка 2, както следва:
3512
3514
3516
3515
3517

9T
9 TF
9 TC
9 TO
9 TFC
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Вискозните запалителни течности, като например бои, емайли,
лакове, политури, лепила и гланцове, с температура на запалване
по-ниска от 23°C могат да бъдат отнасяни към опаковъчна група III в
съответствие с процедурите, предписани в Ръководството за
изпитвания и критерии, част III, под-раздел 32.3, при условие че:

Кинематичен
вискозитет
(екстраполиран)
v (при скорост на
срязване близо
до 0) (mm²/s) при

Време за
изтичане t в
секунди

диаметър на
дюзата (mm)

точка на
възпламеняване,
затворен тигел
(°C)

(a) Вискозитетът2 и точката на възпламеняване са съгласно следната
Таблица:

Изменете, както следва:

"2.2.3.1.4

„ЗАБЕЛЕЖКА 3: Запалителните течности, които са високо токсични
при вдишване съгласно дефиницията в 2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.9 и
токсичните вещества с точка на запалване 23°C или по-висока, са
вещества от клас 6.1 (виж 2.2.61.1). Течности, които са силно
токсични при вдишване, са посочени като „токсични при вдишване” в
тяхното официално транспортно наименование в Колона (2) или със
специална разпоредба 354 в Колона (6) в Таблица A от Глава 3.2.”

[Първото изменение във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.] Изменете Забележка 3, както следва:

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ,
КОРОЗИВЕН, Н.У.К.

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН,
КОРОЗИВЕН, Н.У.К.

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К.

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, КОРОЗИВЕН, Н.У.К

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К.

АДСОРБИРАН ГАЗ, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К.

АДСОРБИРАН ГАЗ, ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К

АДСОРБИРАН ГАЗ, Н.У.К..

2.2.3.1.4

2.2.3.1.1

Раздел 2.2.3

3518

3510

9F

9 TOC

3513

9O

UN №
3511

9A

Код за
класификация
Наименование на веществото или изделието

Вмъкнете следната нова Таблица в края:

налягане по-ниско от 300 kPa при 50°C.”
Адсорбирани газове:

2.2.2.3

ДЪРЖАВЕН

Раздел 2.2.2

2.2.1.4

2.2.1.1.7.5

Глава
2.2
Раздел 2.2.1

части от същите, превозвани с цел изхвърляне, рециклиране или
регенерация на техния материал, различни от възстановяване,
ремонт, рутинна поддръжка, преработване или повторно използване,
могат се отнасят до UN 3509, ако изпълняват изискванията за тази
рубрика.”
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60 < t < 100

20 < t < 32

32 < t < 44

44 < t < 100

100 < t

80 < v < 135

135 < v < 220

220 < v < 300

300 < v < 700

700 < v

Без ограничение

над -5

над -1

над 5

над 10

над 17

- са опаковани в съдове с вместимост ненадхвърляща 450 литра;

26

Твърдите, поддържащи горенето вещества, класифицирани под
различни рубрики от Таблица А на глава 3.2, трябва да бъдат
причислени към опаковъчни групи І, ІІ или ІІІ на база на процедури за
изпитване от Ръководството за изпитвания и критерии, част III, подраздел 34.4.1 (изпитване O.1) или под-раздел 34.4.3 (изпитване O.3),

Причисляване към опаковъчни групи

Вискозни течности, които:

"2.2.3.1.5

- не съдържат повече от 20% нитроцелулоза при условие че
нитроцелулозата съдържа не повече от 12.6% азот със сухо
вещество; и

Изменете, както следва

2.2.3.1.5

- не са токсични, корозивни или опасни за околната среда;

(a) При изпитване O.1 твърдото вещество се причислява към Клас
5.1, ако в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и
целулоза то се запалва или гори, или има средно време за изгаряне,
равно или по-малко на това при смес с масово съотношение 3:7 от
калиев бромат и целулоза; или

се прилага

Когато поддържащи горенето твърди вещества, които не са
упоменати поименно в таблица А на глава 3.2, са причислени към
една от рубриките, изброени в 2.2.51.3 на базата на процедури за
изпитвания съгласно Ръководството за изпитвания и критерии, Част
III, под-раздел 34.4.1 (изпитване O.1) или алтернативно, под-раздел
34.4.3 (изпитване O.3), се прилагат следните критерии:

Класификация

„Твърди вещества, поддържащи горенето

Изменете, както следва:

„лампи”.

Заместете „електрически крушки” с:

- имат точка на възпламеняване 23°C или по-висока и по-малка или
равна на 60°C;
2.2.51.1.7

2.2.51.1.6

2.2.51.1.7

2.2.51.1.6 и

Раздел 2.2.51

2.2.43.1.3

(b) При изпитване O.3, твърдо вещество се причислява към Клас 5.1,
ако в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и
целулоза то има средно време на изгаряне, равно или по-голямо от
средното време на изгаряне на смес с масово съотношение 1:2 от
калциев пероксид и целулоза.

Бележка под линия 2 остава неизменена.

са вещества от Клас 1 ( UN № 0340 или 0342) или Клас 4.1 (UN №
2555, 2556 или 2557).”

- с най-много 55 % нитроцелулоза при азотен процент надвишаващ
12,6 % (сухо вещество),

-с повече от 55 % нитроцелулоза, какъвто и да е азотният
процент; или

Смесите, които имат точка на запалване под 23°C и които съдържат:

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези разпоредби се прилагат също и по отношение на
смеси, които съдържат не повече от 20% нитроцелулоза със
съдържание на азот, което не надхвърля 12.6% от суха маса. Смеси,
които съдържат повече от 20%, но не повече от 55% нитроцелулоза
със съдържание на азот, което не надхвърля 12.6% от суха маса, са
вещества, които се отнасят до UN № 2059.

(d) Веществата са опаковани в съдове с вместимост ненадхвърляща
450 литра.

(c) Сместа или какъвто и да е отделен разтворител не отговаря на
критериите за Клас 6.1 или за Клас 8;

Раздел 2.2.43

(ii) 40 секунди, ако вискозната течност съдържа не повече от 60% от
вещества от Клас 3”.

(i) 60 секунди; или

(b) времето за изтичане при изпитването за вискозитет (виж
Ръководство за изпитвания и критерии, Част III, под-раздел 32.4.3) с
диаметър на дюзата от 6 mm е равно на или повече от:

(a) при изпитването за отделяне на разтворител (виж Ръководство за
изпитвания и критерии, част III, под-раздел 32.5.1) височината на
отделения слой разтворител е по-ниска от 3% от общата височина; и

не са предмет на RID, ако:

ДЪРЖАВЕН

25

6

6

6

6

4

4

(b) По-малко от 3% от слоя течен разтворител се разделя по време
на изпитването за разделяне на разтворител;

20 < t < 60

23°С

20 < v < 80

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
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Високо токсични и токсични запалителни течности, които имат точка
на възпламеняване под 23°C, са вещества от Клас 3, с изключение на

Изменете текста на бележка под линия (j), както следва:

„НАВЛАЖНЕН”.

В последното тире, след „живачен фулминат”, добавете:

2.2.61.2.2

2.2.61.3

Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]

Изменете началото, както следва: „Класификация на органични
пероксиди, които не са изброени в 2.2.52.4

2.2.61.1.7.2

Раздел 2.2.61

2.2.52.1.8

Сухи капки кръв, събрани чрез прилагане на капка кръв върху
поглъщащ материал, не са предмет на RID.”
Вмъкнете два нови параграфа 2.2.62.1.5.6 и 2.2.62.1.5.7, които да
гласят следното:
Скрининг на проби от кръв в изпражненията не са предмет на RID.
Кръв или кръвни компоненти, събрани за целите на преливане или
подготовка за кръвни продукти, за да бъдат използвани за преливане
или трансплантация и тъкани или органи, предназначени за ползване
при трансплантация, както и проби, взети във връзка с тези цели, не
са предмет на RID."

"2.2.62.1.5.5
2.2.62.1.5
"2.2.62.1.5.6
2.2.62.1.5.7
Раздел 2.2.7
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2.2.7.2.1.1

„Радиоактивният материал се причислява към един от UN номерата,

Изменете изречението преди Таблицата, както следва:

„повърхност”.

В края на дефиницията на „Изделия с радиоактивно заразена
повърхност ”, заместете „повърхности” с:

Тези изключения са валидни само ако няма друг материал с делящи
се нуклиди в опаковката или в пратката, ако се транспортира без
опаковка.”

(d) комбинация от (a), (b) и/или (c).

"(c) Материал със делящи се нуклиди в количество по-малко или
равно общо на 0.25 g;

В (b), заместете „.” с:
Добавете следният текст:

-

В (a), заличете:

-

„и”.

-

“на делящи се материали са следните:”.

Изменете края на уводния текст преди (a), така че да гласи:

Изменете дефиницията на „Делящи се материали”, както следва:

2.2.7.1.3
-

Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]

2.2.7

Текущите т. 2.2.62.1.5.6 и 2.2.62.1.5.7 стават т. 2.2.62.1.5.8 и т.
2.2.62.1.5.9.

Изменете, както следва:

2.2.62.1.5.5

Раздел 2.2.62

онези, които са високо токсични при вдишване, както е дефинирано в
т. 2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.9. Течности, които са високо токсични при
вдишване, са посочени като „токсични при вдишване” в тяхното
официално транспортно наименование в Клона (2) или от специална
разпоредба 354 в Колона (6) от Таблица A на Глава 3.2."

ДЪРЖАВЕН

Раздел 2.2.52

(iii) Опаковъчна група III: вещество, което при масово съотношение
4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза показва средно време
за изгаряне, равно или по-високо от средното време на изгаряне на
смес с масово съотношение 1:2 от калциев пероксид и целулоза, и
критериите за опаковъчни групи I и II не са изпълнени.”

(ii) Опаковъчна група II: вещество, което при масово съотношение 4:1
или 1:1 от изпитвания образец и целулоза показва средно време на
изгаряне, равно или по-голямо от средното време на изгаряне на
смес с масово съотношение 1:1 от калциев пероксид и целулоза, и
критериите за опаковъчна група I не са изпълнени

(i) Опаковъчна група I: вещество, което при масово съотношение 4:1
или 1:1 от изпитвания образец и целулоза показва средно време за
изгаряне, по-високо от средното време за изгаряне на смес с масово
съотношение 3:1 от калциев пероксид и целулоза;

(b) Изпитване O.3:

(iii) Опаковъчна група III: вещество, което при масово съотношение
4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза показва средно време
за изгаряне, равно или по-малко от средното време на изгаряне на
смес с масово съотношение 3:7 от калиев бромат и целулоза, и
критериите за опаковъчни групи I и II не са изпълнени;

(ii) Опаковъчна група II: вещество, което при масово съотношение 4:1
или 1:1 от изпитвания образец и целулоза показва средно време на
изгаряне, равно се или по-малко от средното време на изгаряне за
смес с масово съотношение 2:3 от калиев бромат и целулоза, и
критериите за опаковъчна група I не са изпълнени;

(i) Опаковъчна група I: вещество, което при масово съотношение 4:1
или 1:1 от изпитвания образец и целулоза показва средно време на
изгаряне по-ниско от средното време за изгаряне на смес с масово
съотношение 3:2 от калиев бромат и целулоза;

(a) Изпитване 0.1:

съгласно следните критерии.

С Т Р. 3 8
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В параграф (b), след „концентрация”, вмъкнете:

2.2.7.2.2.1
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Определяне на базови радионуклидни стойности”.

В бележка (a) след Таблицата, в уводното изречение, заместете „от

„ ограничение”.

В Таблица 2.2.7.2.2.1, в заглавието на колона 4, след „концентрация”,
вмъкнете:

„ограничения”.

Изменете заглавието, така че да гласи:

"2.2.7.2.2

За UN № 3507, вижте също специална разпоредба 369 в Глава 3.3.”

2.2.7.2.2

c

Терминът „делящ се — освободен” се отнася само до материал,
освободен съгласно 2.2.7.2.3.5.

30

2.2.7.2.3.1.2

2.2.7.2.2.4

2.2.7.2.2.2

„предназначени
радионуклиди”.

за

преработка

В параграф (a) (i), заличете:
и

използване

на

подобни

В легендата за X(i) и Xm заместете „концентрация” с: „граница на
концентрация”.

„определянето на”.

В уводното изречение, заличете:

„граница”.

В Таблица 2.2.7.2.2.2, в заглавието на четвъртата колона, след
„концентрация”, вмъкнете:

(b) При инструменти или изделия, при които радиоактивният
материал е приложен или е включен като компонентна част от
инструмента или друго произведено изделие и които отговарят на
изискванията на 2.2.7.2.4.1.3 (c), са разрешени базисни
радионуклидни стойности, алтернативни на тези посочени в Таблица
2.2.7.2.2.1 за ограничение за активност за освободена пратка и
изискват многостранно одобрение. Тези алтернативни ограничения
на активност за освободена пратка се калкулират при спазване на
принципите, изложени в „Международни базови стандарти за защита
срещу йонизиращи лъчения и безопасност на източниците на
лъчение, серии за безопасност № 115, IAEA, Виена (1996 г.).”

(a) Които не са изброени в Таблица 2.2.7.2.2.1, определянето на
базови радионуклидни стойности, посочени в 2.2.7.2.2.1, изискват
многостранно одобрение. За тези радионуклиди ограниченията на
концентрация на активност за освободен материал и ограничения на
активност за освободени пратки се калкулират при спазване на
принципите, определени в „Международни базови стандарти за
защита срещу йонизиращи лъчения и безопасност на източниците на
лъчение”, серии за безопасност № 115, IAEA, Виена (1996 г.)
Разрешено е да се използва A2 стойност, калкулирана чрез
използване на дозов коефициент за съответния тип белодробна
абсорбция,
препоръчана
от
Международната
комисия
по
радиологична защита, ако са взети предвид химичните форми на
всеки радионуклид при нормални и аварийни условия на превоз. Като
алтернативен вариант радионуклидните стойности в Таблица
2.2.7.2.2.2 могат да бъдат използвани без получаване на одобрение
от компетентните власти;

„За индивидуални радионуклиди:

Изменете текста преди Таблицата, както следва:

Изменението на бележка под линия (b) във версията на немски език
не се прилага към текста на английски език.]

„от техните вторични частици”.

дъщерни радионуклиди” с:

ДЪРЖАВЕН

b

„a Официалното транспортно наименование се намира в колона
„официално транспортно наименование и описание” и е ограничено
до онази част, която е показана с главни букви. В случаите на UN с №
2909, 2911, 2913 и 3326, при които алтернативните официални
транспортни наименования са разделени от думата „или”, ще се
използва само официалното транспортно наименование.

След Таблица 2.2.7.2.1.1 добавете следните бележки по Таблицата
„a”, „b” и „c”:

[Измененията по UN № 2909, 2910 и 2911 във версията на френски
език не се прилагат спрямо текста на английски език.]

„UN 3507 Ураниев хексафлуорид, радиоактивен материал,
освободена опаковка по-малко от 0.1 kg на опаковка неделящ се или
делящ се — освободен b,c".

В Таблица 2.2.7.2.1.1, под наименованието „Ураниев хексафлуорид”,
добавете следната нова рубрика:

В Таблица 2.2.7.2.1.1, за UN № 2912, 3321, 3322, 2913, 2915, 3332,
2916, 2917, 3323, 2919 и 2978, вмъкнете референция за нова бележка
„b” след „делящ се или делящ се — освободен”.

„UN 3507 УРАНИЕВ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ,
ИЗКЛЮЧЕНА ПРАТКА по-малко от 0.1 kg на опаковка неделящ се или
делящ се — освободен b,c".

В Таблица 2.2.7.2.1.1 под наименованието „Изключени пратки”
добавете следната нова рубрика:

№

UN – Официално транспортно наименование и описание“

В Таблица 2.2.7.2.1.1 добавете нов заглавен ред, който да гласи:

посочен в Таблица 2.2.7.2.1.1, съгласно 2.2.7.2.4 и 2.2.7.2.5, като се
вземат предвид характеристиките на материала, определени в
2.2.7.2.3."
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[Изменението в уводното изречение във версията на френски език не
се прилага към текста на английски език.]

2.2.7.2.3.3.6

31

Изменете първият параграф, както следва:

2.2.7.2.3.5

„Делящ се материал и опаковки съдържащи делящ се материал се
класифицират при съответната рубрика като „делящи се” съгласно
Таблица 2.2.7.2.1.1, освен ако не са освободени с една от
разпоредбите на параграфи от (a) до (f) по-долу и са извършени

В параграф (b), заместете “които са приемливи” с: „при условие че са
приемливи”.

2.2.7.2.3.3.8

„ISO 2919:2012”.

В параграф (b), заместете “ISO 2919:1999” с:

(ii)

Изпитването на удар от Клас 5, ако масата на радиоактивният
материал в специална форма е равна на или по-висока от 200 g, но е
по-ниска от 500 g;

(i)

32

Опаковка може да бъде класифицирана като освободена опаковка,
ако отговаря на едно от следните условия

"2.2.7.2.4.1.1

(b)
Тя съдържа инструменти или изделия, които не надхвърлят
ограниченията за активност, посочени в колони (2) и (3) от Таблица
2.2.7.2.4.1.2;

(a)
Ако е празна опаковка, която е съдържала радиоактивен
материал;

Изменете, както следва:

2.2.7.2.4.1.1

(b)
Условията, в съответствие с разпоредбите за оценка, посочени
в 6.4.11.12 (b) и 6.4.11.13 (b) за опаковки.”

Условията на 6.4.11.1 (a);

Делящ се материал, освободен от класификация като „ДЕЛЯЩ СЕ”
съгласно 2.2.7.2.3.5 (f) е под необходимото критично ниво без
нуждата от контрол натрупване при следните условия:

"2.2.7.2.3.6

(a)

Вмъкнете нов параграф 2.2.7.2.3.6, както следва:

2.2.7.2.3

Заличете Таблица 2.2.7.2.3.5.

(f)
Делящ се материал, който отговаря на изискванията на 7.5.11
CW 33 (4.3) (b), 2.2.7.2.3.6 и 5.1.5.2.1.”

(e) Делящи се нуклиди с обща маса не по-висока от 45 g, опаковани
или неопаковани, подлежащи на ограниченията, посочени в 7.5.11
CW 33 (4.3) (e);

ДЪРЖАВЕН

Изпитването на удар от Клас 4, ако масата на радиоактивният
материал в специална форма е равна на или по-малка от 200 g;

„(a) Изпитванията, предписани в 2.2.7.2.3.3.5 (a) и (b), при условие че
образците алтернативно са подложени на изпитване на удар,
предписано в ISO 2919:2012 „Радиационна защита. Закрити
радиоактивни източници. Общи изисквания и класификация”:

Изменете параграф (а), както следва:

[Изменението в (d) във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

2.2.7.2.3.3.5

„битум и керамика”.

(d)
Делящи се нуклиди с обща маса, ненадхвърляща 2.0 g за
опаковка, при условие че опаковката се превозва съгласно
ограничението за пратки, посочено в 7.5.11 CW 33 (4.3) (d);

(iii) Превозът на опаковката подлежи на ограничението за пратки,
посочено в 7.5.11 CW 33 (4.3) (c);

„които отговарят на изискванията”.

В параграф (c) (i), заменете „битум, керамика и т.н.” с:

(ii) Общото съдържание на плутон и уран-233 не надхвърля 1% от
теглото на уран-235 за опаковка;

„(c) Уран обогатен в уран-235 до максимум от 5% тегловно, при
условие че:

„или”.
(i) Няма повече от 3.5 g уран-235 за опаковка;

Добавете следните нови параграфи от (c) до (f):

В параграф (b) (i), заличете:

В параграф (c), уводното изречение, заместете „отговарящи на
изискванията” с:

[Изменението на параграф (a) (бивш параграф (bi)) във версията на
немски език не се прилага към текста на английски език.]

[Изменението на параграф (b) (ii) във версията на немски език не се
прилага към текста на английски език.]

Текущи параграфи (b) и (c) стават нови параграфи (a) и (b).

". Делящ се материал може да бъде включен само ако е освободен
съгласно 2.2.7.2.3.5”.

Заличете текущи параграфи (a) и (d).

съгласно изискванията на 7.5.11 CW 33 (4.3). Всички разпоредби се
прилагат само по отношение на материал в опаковки, които отговарят
на изискванията на 6.4.7.2, освен ако в разпоредбата изрично не са
позволени неопаковани материали.”

В параграф (a) (iv), заменете „ , с изключение на делящ се материал,
който не е освободен съгласно 2.2.7.2.3.5” от:

„(iii) радиоактивен материал, за който A2 стойността е неограничена.
Делящ се материал може да бъде включен само ако е освободен
съгласно 2.2.7.2.3.5;”.

Изменете параграф (a) (iii), така че да гласи:
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(b)
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2.2.7.2.4.1 Добавете нов параграф 2.2.7.2.4.1.5, както следва:

(ii) Външната страна на опаковката, в случаите, в които не е практично да се
маркира вътрешна повърхност.”

(i) Вътрешна повърхност по такъв начин, че предупреждение относно
наличието на радиоактивен материал да бъде видимо при отваряне на
опаковката; или

„(b) Опаковката има маркировката „РАДИОАКТИВНО” на едно от следните:

2.2.7.2.4.1.4 Изменете (b), както следва:

(iii)

Изменете, както следва:

„активност по-
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(a) За UN № 2977 и 2978, масата на ураниев хексафлуорид не може да бъде
различна от масата, която е позволена за модела на опаковката, а за UN №
3507 масата на ураниевия хексафлуорид е по-малка от 0.1 kg;

2.2.7.2.4.5.2 Съдържанието на опаковка, съдържаща ураниев хексафлуорид, е
съобразено със следните изисквания:

(c) „UN № 3507 УРАНИЕВ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ,
ОСВОБОДЕНА ОПАКОВКА по-малко от 0.1 kg на опаковка, неделящ се или
делящ се – освободен.

(b) UN № 2978, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, УРАНИЕВ ХЕКСАФЛУОРИД,
неделящ се или делящ се – освободен; или

(a) UN № 2977, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, УРАНИЕВ ХЕКСАФЛУОРИД,
ДЕЛЯЩ СЕ;

2.2.7.2.4.5.1 Ураниевият хексафлуорид се разпределя само за:

„2.2.7.2.4.5 Класификация на ураниев хексафлуорид

2.2.7.2.4.5

„и”.

В обяснението на условните означения за C(|), заличете:

„или”.

В (a), заличете:

„активност по-висока от която и да е от следните:”.

2.2.7.2.4.4
В изречението, което предхожда (a) заместете
висока от следната:” с:

ДЪРЖАВЕН

други инструменти или изделия, които са прекалено малки, за да носят
маркировката „РАДИОАКТИВНО”, при условие че те се транспортират в
опаковка, която носи маркировката „РАДИОАКТИВНО” върху вътрешната си
повърхност, като маркировката е поставена по такъв начин, че предупреждение
за наличие на радиоактивен материал да бъде видимо при отваряне на
опаковката;”.

(ii)

потребителски продукти, които или са получили регулаторно одобрение
съгласно 1.7.1.4 (e) или взети поотделно не надхвърлят пределната стойност за
опаковка, подлежаща на изключване, посочено в Таблица 2.2.7.2.2.1 (колона 5),
при условие че подобни продукти се транспортират в опаковка, която носи
маркировката „РАДИОАКТИВНО” върху вътрешната й повърхност, като
маркировката е поставена по такъв начин, че предупреждение за наличие на
радиоактивен материал да бъде видимо при отваряне на опаковката; и

радио-луминесцентни часовници или устройства;

[Другите изменения във версията на френски език не се прилагат към текста на
английски език.]

(i)

„при условие че”.

„(b) Всеки инструмент или произведено изделие носи маркировката
„РАДИОАКТИВНО” върху своята външна повърхност, с изключение на
следното:

2.2.7.2.4.1.6 (предишна 2.7.2.4.1.5) В уводното изречение заместете „само ако”
с:

[Второто изменение във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

„при условие че”.

2.2.7.2.4.1.6 Заместете „само ако” с:

Текуща точка 2.2.7.2.4.1.5 става нова точка 2.2.7.2.4.1.7.

Масата на ураниев хексафлуорид в опаковката е по-малка от 0.1 kg;

(a)

„2.2.7.2.4.1.5 Ураниев хексафлуорид, който не надхвърля ограниченията,
посочени в Колона 4 от Таблица 2.2.7.2.4.1.2, може да бъде класифициран
съгласно UN 3507 УРАНИЕВ ХЕКСАФЛУОРИДЕН РАДИОАКТИВЕН
МАТЕРИАЛ, ОСВОБОДЕНА ОПАКОВКА, с размер по-малък от 0.1 kg на
опаковка, неделящ се или делящ се – освободен, при условие че:

Изменете (b), както следва:

„и”.

В края на (a), заличете:

[Първото изменение в (a) във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

„при условие че”.

2.2.7.2.4.1.3 В уводното изречение заместете „само ако” с:

(e)
Съдържа по-малко от 0.1 kg ураниев хексафлуорид, който не
надхвърля ограниченията за активност, посочени в колона (4) от
Таблица 2.2.7.2.4.1.2.”

(d)
Съдържа радиоактивен материал, който не надхвърля
ограниченията за активност, посочени в колона (4) от Таблица
2.2.7.2.4.1.2; или

(c)
Съдържа изделия, произведени от естествен уран, обеднен
уран или естествен торий;
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антофилит,
(9a)

0082

Заличете:

Колон Изменение
а

UN №

0241

Заличете:

0503
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(2)

Изменете, както следва:

„PP65”.

Заличете:

„Когато се използва в тази Таблица, буквено-цифров код, който започва с
буквите „SP”, обозначава специална разпоредба в Глава 3.3.”

„PP65”.
(9a)

3.2.1 По „Обяснения по Таблица A”, във втори параграф, добавете следното
ново изречение в края на втората точка:

0332

ЧАСТ 3 Раздел 3.2

(9a)

„PP65”.
0331

3509 ОПАКОВКИ, ИЗХВЪРЛЕНИ, ПРАЗНИ, НЕПОЧИСТЕНИ”.

Заличете:

Срещу „IBC100”, добавете: „B3 B17”.

„IBC100”.

3508 КОНДЕНЗАТОР, АСИМЕТРИЧЕН (с капацитет за съхранение на енергия
по-висок от 0.3 Wh)

(9a)

(9a)

Добавете:

По код за класификация M11, изменете рубриката за UN № 3499, добавете
следните рубрики:

"370".
(8)

„3499 КОНДЕНЗАТОР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ С ДВОЕН ПЛАСТ (с капацитет за
съхранение на енергия по-висок от 0.3 Wh)".

Вмъкнете:

По код за класификация M11, изменете рубриката за UN № 3499, както следва:

(6)

(2)

ДЪРЖАВЕН

„3268 УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, с електрическо иницииране”.

02

Изменете, както следва: „АМОНИЕВ НИТРАТ”.

актинолит,
„PP65”.

тремолит,

По класификационен код M5, заменете трите рубрики за UN № 3268 с:

(амозит,

„VC1 VC2”.

-

За рубриките по които в колона (17) е зададено само „VW1” заместете
„VW1” с:

Изменете рубриките в колона (17) както следва:

Таблица A

ЗАБЕЛЕЖКА: В допълнение следва да бъдат съблюдавани специалните
разпоредби, посочени в Колона (18), касаещи товаро-разтоварните дейности и
обработката на товари.”

Съдържа буквено-цифров(и) код(ове), които започват с буквите „VC”, както и
буквено-цифров(и) код(ове), които започват с буквите „AP” за приложимите
условия за превоз на товари в насипно състояние. Те се разглеждат по ред на
номерата в раздел 7.3.3. Ако не бъде посочен код или референция по
специфичен параграф, няма да бъде разрешен превоз на товари в насипно
състояние. Общите и допълнителните разпоредби, които засягат превоз в
насипно състояние, са посочени в Глава 7.1 и 7.3.

„Колона (17) „Специални разпоредби за превоз на товари в насипно
състояние”

Изменете обяснението за колона (17), както следва:

[Изменението по обяснението за колона (1) във версията на френски език не се
прилага към текста на английски език.]

2590 АЗБЕСТ, КРИЗОТИЛ”.

АМФИБОЛ

По класификационен код M 1 заместете всички рубрики с:

В първата точка, след „230”, добавете:

„2212 АЗБЕСТ,
кросидолит)

2.2.9.3

", 310".

2.2.9.2

2.2.9.1.10.1.3 [Изменението във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

Раздел 2.2.9

„2.2.7.2.4.6.2 Съдържанията на опаковка тип B(U), тип B(M) или тип C са
съгласно посочените в удостоверението за одобрение.”

2.2.7.2.4.6.4 Заменете със следния нов параграф:

2.2.7.2.4.6.3 и

2.2.7.2.4.6.2,

„удостоверение за одобрение, издаден от компетентен орган”.

2.2.7.2.4.6.1 Заместете „сертификат за одобрение, издаден от компетентния
орган” с:

(c) Ураниевият хексафлуорид е в твърда форма и вътрешното налягане няма
да бъде над атмосферното налягане, когато бъде представено за превоз.”

(b) Масата на ураниев хексафлуорид не трябва да надхвърля стойност, която
би довела до загуба по-малка от 5% при максимална температура на
опаковката, както е посочено за инсталационни системи, където ще се използва
опаковката; и

С Т Р. 4 2
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(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

1002

1006

1008

1009

1010

1011

"662".

За рубриките, по които само „VW4” се прехвърля в колона (17) заместете
„VW4” с: „VC1 VC2 AP1”.
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„VC1 VC2 AP7”.

За оставащите рубрики, по които „VW9” се прехвърля в колона (17) заместете
„VW9” с:

„VC1 VC2”.

-

За UN 1841, опаковъчна група III, UN 1931, опаковъчна група III и UN 2969,
опаковъчна група II, в колона (17), заменете „VW9” с:

[Тази модификация засяга следните UN №: 1438, 1442, 1444, 1450, 1451, 1452,
1454, 1455, 1458 PG II и III, 1459 PG II и III, 1461, 1465, 1466, 1467, 1473, 1474,
1475, 1477 PG III, 1481 PG II и III, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1492, 1493,
1494, 1495, 1498, 1499, 1502, 1505, 1506, 1507, 1508, 1513, 1942, 2067, 2469,
2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2728, 2880 PG III, 3215, 3377 и 3378
PG II и III]

-

(6)
(6)

1029
1030

38

(6)

(6)

1028

1032

(6)

(6)

1022
1027

(6)

1021

(6)

1020

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

Изменение

ДЪРЖАВЕН

За рубриките, по които само „VW8” се прехвърля в колона (17) заместете
„VW8” с: „VC1 VC2 AP6 AP7”.

[Тази модификация засяга следните UN №: 1361 PG III, 1362, 1363, 1364, 1365,
1373, 1376, 1379, 1386, 1932, 2008 PG III, 2009, 2210, 2217, 2545 PG III, 2546 PG
III, 2793, 2881 PG III, 3189 PG III, 3190 PG III и 3497 PG III]

-

(6)

(6)

1018

1013

(6)

1012

Добавете:

Колона

UN №

"662".

[Тази модификация засяга следните UN №: 1544 PG III, 1548, 1549, 1550, 1551,
1557 PG III, 1564 PG III, 1566 PG III, 1579, 1588 PG III, 1601 PG III, 1616, 1655 PG
III, 1663, 1673, 1690, 1709, 1740 PG III, 1759 PG III, 1773 1794, 1812, 1884, 1907,
2020, 2025 PG III, 2026 PG III, 2074, 2077, 2214 2215 PG III, 2233, 2237, 2239,
2280, 2291, 2331, 2430 PG III, 2440, 2446 2473, 2475, 2503, 2505, 2506, 2507,
2508, 2509, 2512, 2516, 2570 PG III 2578, 2579, 2585, 2588 PG III, 2651, 2655,
2659, 2660, 2674, 2698, 2713 2716, 2729, 2757 PG III, 2759 PG III, 2761 PG III,
2763 PG III, 2771 PG III 2775 PG III, 2777 PG III, 2779 PG III, 2781 PG III, 2783 PG
III, 2786 PG III 2802, 2803, 2811 PG III, 2823, 2834, 2853, 2854, 2855, 2856, 2862,
2865 2869 PG III, 2871, 2875, 2876, 2905, 2923 PG III, 2967, 3027 PG III, 3143 PG
III, 3146 PG III, 3147 PG III, 3249 PG III, 3253, 3259 PG III, 3260 PG III, 3261 PG III,
3262 PG III, 3263 PG III, 3283 PG III, 3284 PG III, 3285 PG III, 3288 PG III, 3345 PG
III, 3349 PG III, 3427, 3438, 3439 PG III, 3453, 3457, 3458, 3459, 3460, 3462 PG III,
3464 PG III, 3465 PG III, 3466 PG III, 3467 PG III и 3495]

Добавете:

"662".

Добавете:

"373".

Вмъкнете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

„ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ”.

[Тази модификация засяга следните UN №: 1309 PG III, 1312, 1313, 1314, 1318,
1325 PG III, 1328, 1330, 1332, 1338, 1346, 1350, 1408, 1869, 2001, 2213, 2538,
2687, 2714, 2715, 2717, 2858, 2878, 2989 PG III, 3077, 3089 PG III, 3178 PG III,
3181 PG III и 3182 PG III

(6)

1001
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(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(9a)

(6)

(6)

(7b)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

1035

1036

1037

1039

1041

1044

1046

1049

1051

1055

1056

1058

1060

1061

1063

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

„E0”.

Заместете „Е5” с:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

„PP91”.

Вмъкнете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

40

1092

1089

1087

1086

1085

1083

1082

1081

1080

1078

1077

1075

1072

1070

(13)

(7b)

(6)

(6)

(6)

(6)

(2)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

1065
1066

Колона

UN №

„TE25”.

Вмъкнете:

„E0”.

Заместете „E3” с:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

„(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 1113)”.

В края добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

Изменение

ДЪРЖАВЕН

39

(6)

1033

С Т Р. 4 4
ВЕСТНИК
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41

1139,

Заличете цялата информация.

рубрика (12)

(2)

Заличете:

"33".

Заличете:

Заличете цялата информация.

(11)

седма

(20)

Заличете цялата информация.

(10)

и

Заличете:

„LP01”.

(8)

шеста

1139,

рубрика

пета

(1) - (20) Заличете цялата рубрика.

1139,

Изменение

Колона

Заличете цялата информация.

42

шеста

и

пета

1197,

рубрика

четвърт
а
(8)

(1)- (20)

„LP01”.

Заличете:

Заличете цялата рубрика.

вмъкнете: „BB4”.

Срещу „IBC02” в колона (8),

1197,

„640H”.

рубрика (9a)

Заличете:

„640G”.
шеста

(6)

Заличете:

1169,

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

Заличете:

"33".

рубрика (6)

(2)

пета

1169,

Заличете цялата информация.

рубрика (12)
Заличете:

Заличете цялата информация.

(11)

шеста
(20)

„LP01”.
(10)

Заличете:

и

(8)

пета

1169,

рубрика

четвърт
а

(1) - (20) Заличете цялата рубрика.

ДЪРЖАВЕН

UN №

„BB4”.

Срещу „IBC02” в колона (8), вмъкнете:

рубрика (9a)

Заличете:

„640H”.

(6)

седма

1133,

„640G”.

Заличете:

рубрика (6)

Заличете:

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

(2)

"33".

шеста

1133,

Заличете цялата информация.

рубрика (12)

Заличете:

Заличете цялата информация.

(11)

седма

(20)

Заличете цялата информация.

(10)

и

„BB4”.

Срещу „IBC02” в колона (8), вмъкнете:

„LP01”.

шеста
1169,

„640H”.

Заличете:

рубрика (9a)

(8)

1133,

Заличете:

седма

рубрика

„640G”.
1139,

пета

(6)

Заличете:

(1)- - (20) Заличете цялата рубрика.

рубрика (6)

„TU2”.

1133,

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

шеста

Вмъкнете:

(13)

1131

БРОЙ 88
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Заличете:

(20)

43

шеста

1210,

Заличете цялата информация.

рубрика (12)

(2)

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

Заличете:

"33".

Заличете:

Заличете цялата информация.

(11)

седма

(20)

Заличете цялата информация.

(10)

и

Заличете:

"367".

Вмъкнете:

Заличете цялата рубрика.

„LP01”.

(8)

(6)

(1)- (20)

“EN 590:2009 + A1:2010" (двукратно).

шеста

1210,

рубрики)

(всички

1210

рубрика

пета

1210,

рубрика

втора

Заместете „EN 590:2004” с:

1202,

(2)

Срещу „IBC02” в колона (8), вмъкнете: „BB4”.

рубрика (9a)

Изменение

Колона

UN №

Заличете:

„640H”.

(6)

шеста

1197,

Заличете:

рубрика (6)

„640G”.

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

Заличете:

"367".

Вмъкнете:

с:…………………………………………………………… „E0”.

Заместете „E2”

„E0”.

Заместете „Е5” с:

„TE25”.

Вмъкнете:

„TE25”.

Вмъкнете:

„TE25”.

Вмъкнете:

„TE25”.

Вмъкнете:

Заличете цялата информация.

44

Заличете цялата информация.
рубрика (12)

"33".

Заличете:

Заличете цялата информация.
(11)

седма

(20)

„LP01”.
(10)

Заличете:
и

(8)

(1) - (20) Заличете цялата рубрика.

(6)

(7b)

(7b)

(13)

(13)

(13)

(13)

Заместете „FP” с: „E0”.

вмъкнете: „BB4”.

шеста

1263,

рубрика

пета

1263,

рубрики)

(всички

1263

1261

1259

1251

1244

1239

1238

(7b)

Срещу „IBC02” в колона (8),

1228,
PG II

„640H”.

Заличете:

„640G”.

рубрика (9a)

(6)

Заличете:

седма

1210,

рубрика (6)

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

38

Заличете цялата информация.

(12)

(2)

Заличете цялата информация.

(11)

"33".

Заличете цялата информация.

(10)

пета

1197,

рубрика

С Т Р. 4 6
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1286,

рубрика

(8)

(1)- (20)

1286,

четвърт
а

(7b)

1278

Заличете:

Заличете цялата рубрика.

Заместете „Е2” с: „E0”.

вмъкнете: „BB4”.

Срещу „IBC02” в колона (8),

рубрика (9a)

Заличете:

„640H”.

(6)

шеста

1266,

Колона

(11)

46

(1) - (20) Заличете цялата рубрика.

Срещу „IBC02” в колона (8), вмъкнете: „BB4”.
1306,

„640H”.
рубрика (9a)

Заличете:

„640G”.
шеста

(6)

Заличете:
1287,

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

Заличете:

"33".

рубрика (6)

(2)

Заличете:

Заличете цялата информация.

Изменение

Заличете цялата информация.

Заличете цялата информация.

„LP01”.

Заличете:

пета

1287,

(20)

рубрика (12)

UN №

шеста

(10)

(8)

ДЪРЖАВЕН

„640G”.

Заличете:

рубрика (6)

Заличете:

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

(2)

пета

1266,

и

1287,

рубрика

"33".

Заличете цялата информация.

рубрика (12)

четвърт
а

(1) - (20) Заличете цялата рубрика.

Срещу „IBC02” в колона (8), вмъкнете: „BB4”.

1287,

„640H”.

рубрика (9a)

Заличете:

„640G”.
шеста

(6)

Заличете:

1286,

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

Заличете:

"33".

Заличете:

Заличете цялата информация.

рубрика (6)

(2)

(20)

Заличете цялата информация.

Заличете цялата информация.

„LP01”.

пета

1286,

пета

Заличете цялата информация.

(11)

шеста

(11)

(10)

рубрика (12)

шеста

и

пета

Заличете:

Заличете цялата информация.

(20)

„LP01”.

(10)

Заличете:

Заличете цялата рубрика.

и

(8)

(1)- (20)

пета

1266,

рубрика

четвърт
а

1266,

вмъкнете: „BB4”.

Срещу „IBC02” в колона (8),

рубрика (9a)

Заличете:

„640H”.

(6)

седма

1263,

„640G”.

Заличете:

рубрика (6)

Заличете:

Изменение

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

(2)

1263,

шеста

Колона

UN №

БРОЙ 88
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С Т Р. 4 7

(7b)

(17)

(7b)

(6)

1331

1334

1361,
PG II

1361,
PG III

(7b)

(7b)

1364

1365

47

(7b)

1363

с:…………………………………………………… „E0”.

Заместете „E1”

с:………………………………………………… „E0”.

Заместете „E1”

с:………………………………………………… „E0”.

Заместете „E1”

с:………………………………………………………… „E0”.

Заместете „E1”

(17)

(7b)
(7b)

1560
1560

48

(7b)

1545

1436, PG (17)
III

1435

1418, PG (17)
III

"665".

(17)

1408

1405, PG (17)
III

1405, PG (17)
II

1402, PG (17)
II

Вмъкнете:

с:………………………………………………………… „E0”.

Заместете „E2”

Заместете „VW2” с: „VC1 VC2 AP1”.

Заместете „Е1” с: „E0”.

с:…………………………………………………………… „E0”.

Заместете „E3”

Заместете „Е5” с:

Заместете „Е5” с: „E0”.

Заместете „E4” с: „E0”.

Заместете „VW5” с: „VC2 AP4 AP5”.

„VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”.

Заместете „VW5” с:

„VC2 AP4 AP5”.

Заместете „VW5” с:

След „VC1 VC2”, добавете: „AP3 AP4 AP5”.

„VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”.

Заместете „VW5 VW7” с:

„VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”.

Заместете „VW7” с:

„VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”.

Заместете „VW5” с:

„VC2 AP4 AP5”.

Заместете „VW5” с:

(17)

1398

„VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”.

Заместете „VW5” с:

с:……………………………………………… „E0”.

Заместете „VW5” с: „VC2 AP4 AP5”.

(17)

Заместете „E1”

с:……………………………………………………… „E0”.

Заместете „E1”

Изменение

с:………………………………………………… „E0”.

Заместете „E2”

с:……………………………………………………… „E0”.

Заместете „E1”

с:………………………………………………… „E0”.

Заместете „E1”

1396, PG (17)
III

1394

(7b)

(7b)

1386

Колона

1379

(7b)

(7b)

(7b)

UN №

1378

1376

1373

ДЪРЖАВЕН

(7b)

(7b)

1308,
PG I

вмъкнете: „BB4”.

Срещу „IBC02” в колона (8),

рубрика (9a)

Заличете:

„640H”.

(6)

шеста

1306,

„640G”.

Заличете:

рубрика (6)

Заличете:

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

(2)

"33".

пета

1306,

Заличете цялата информация.

рубрика (12)

Заличете:

Заличете цялата информация.

(11)

шеста

(20)

Заличете цялата информация.

(10)

и

Заличете:

„LP01”.

(8)

пета

1306,

рубрика

четвърт
а

С Т Р. 4 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

(13)

1580

(7b)

(7b)

(7b)

(7b)

1613

1614

1649

1672

Колона

(7b)

(7b)

(7b)

UN №

1697

1698

1699

49

Заместете „Е5” с: „E0”.

(7b)

1694

„E0”.

Заместете „Е5” с:

„E0”.

Заместете „Е5” с:

„E0”.

Заместете „E4” с:

Изменение

Заместете „E4” с: „E0”.

1693, PG (7b)
II

„E0”.

50

шеста

1866,

рубрика

пета

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

„E0”.

Заместете „E2” с:

„E0”.

(8)

„LP01”.

Заличете:

(1) - (20) Заличете цялата рубрика.

(6)

1860
1866,

(6)

(7b)

1858

1837

Заместете „E2” с:

Заместете „Е5” с:

„E0”.
(7b)

1832

Заместете „E2” с:

„E0”.

Заместете „E2” с:

„E0”.

„E0”.

(7b)

(7b)

Заместете „E2” с:

„E0”.

PG II

1826,

1808

(7b)

Заместете „Е5” с:

„E0”.

Заместете „Е5” с:

„E0”.

Заместете „Е5” с:

„E0”.

1806

Заместете “E2” с:

Заместете „Е5” с:

„E0”.
(7b)

1802

Заместете „E2” с:

„E0”.

Заместете „E2” с:

„E0”.

Заместете „E2” с:

„E0”.

Заместете „Е5” с:

„E0”.

Заместете „E4” с:

"II".

Заличете:

„E0”.

(7b)

(7b)

(7b)

(7b)

(7b)

(4)

PG II

1796,

1792

1732

1722

1701

1700

Заместете „E4” с:

„E0”.

Заместете „Е1” с:

с:………………………………………………………… „E0”.

Заместете „E4”

„E0”.

Заместете „Е5” с:

„TE25”.

Вмъкнете:

„E0”.

Заместете „E4” с:

„E0”.

ДЪРЖАВЕН

1693, PG (7b)
I

(7b)

1603

1583, PG (7b)
III

1583, PG (7b)
II

1583, PG (7b)
I

(7b)

1569

БРОЙ 88
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Заличете:

(6)

(6)

рубрика

1866,

(7b)

Колона

(7b)

(7b)

(6)

(7b)

(7b)

(2)

(6)

(6)

1868

UN №

1889

1906

1912

1932

1939

1942

1952

1954

Добавете:

"662".

Добавете:

“АМОНИЕВ НИТРАТ с не повече от 0.2% запалителни
вещества, включително каквото и да е органично
вещество, калкулирано като въглерод, с изключение на
каквото и да е друго добавено вещество”.

Изменете, както следва:

„E0”.

Заместете „E2” с:

„E0”.

Заместете „Е1” с:

"662".

Добавете:

Заместете „EP” с: „E0”.

„E0”.

Заместете „Е5” с:

Изменение

„E0”.

52

(6)

(6)

1978
1982

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

1976

1974

1973

1972

1971

(6)

(6)

1968
1969

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

1965

1964

1962

1959

1958

1957

1956

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"660".

Вмъкнете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

ДЪРЖАВЕН

51

Срещу „IBC02” в колона (8), вмъкнете: „BB4”.

(9a)

рубрика

Заместете „E2” с:

„640H”.

седма

Заличете:

„640G”.

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

Заличете:

"33".

шеста

(2)

Заличете:

(20)

1866,

Заличете цялата информация.

(12)

рубрика

Заличете цялата информация.

(11)

седма

Заличете цялата информация.

(10)

и

С Т Р. 5 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

Колона

(1) - (20) Заличете цялата рубрика.

UN №

1993,

Заличете цялата информация.

рубрика (12)

53

Заличете цялата информация.

рубрика (12)

"33".

Заличете:

Заличете цялата информация.

(11)

шеста

(20)

Заличете цялата информация.

(10)

и

Заличете:

„LP01”.

(8)

(1) - (20) Заличете цялата рубрика.

пета

1999,

рубрика

четвърт
а

1999,

Срещу „IBC02” в колона (8), вмъкнете: „BB4”.

рубрика (9a)

Заличете:

„640H”.

(6)

54

2193

2187

2073

(6)

(6)

(7b)

(6)

(6)

2044

Колона

2036

(6)

(6)

(7b)

(6)

(4)

UN №

2035

2034

2030,
PG II

(PG I, II
и III)

2025

2017

Добавете:

"593".

Заличете:

Заместете с:…………………………………
„E1” с „E0”.

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

Изменение

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

Заместете „E2” с: „E0”.

"585".

В края заличете:

"66".

След „43”, вмъкнете:

"II".

Заличете:

"II".

Заличете:

ДЪРЖАВЕН

седма

1993,

„640G”.

Заличете:

рубрика (6)

Заличете:

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

(2)

"33".

шеста

1993,

Заличете цялата информация.

(11)

седма

Заличете:

Заличете цялата информация.

(10)

и

(20)

„LP01”.

шеста

Заместете „Е1” с: „E0”.

(4)

2016

1993,

Заличете:

Заместете „Е1” с: „E0”.

(7b)

2006

рубрика

(8)

Срещу „IBC02” в колона (8), вмъкнете: „BB4”.

(7b)

2002

пета

„640H”.

шеста

Заличете:

„640G”.

рубрика (9a)

Изменение

(6)

Заличете:

"662".
1999,

„ , точка на кипене по-висока от 35°C”.

рубрика (6)

Добавете:

(6)

1984

Заличете:

пета

"662".

(2)

1999,

Добавете:

(6)

1983

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1

(17)

(6)

(2)

2211

2203

2212

(7b)

(7b)

(17)

(7b)

(7b)

(7b)

(6)

(6)

(6)

(7b)

(7b)

(7b)

(6)

2254

2295

2315

2363

2381

2404

2419

2422

2424

2438

2442

2443

2451

Добавете:

Заместете „E2” с „E0”.

Заместете „E2” с „E0”.

Заместете „E5” с „E0”.

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

Заместете „E2” с „E0”.

Заместете „E2” с „E0”.

Заместете „E3” с „E0”.

„VC1 VC2 AP9”.

Заместете „VW15” с:

„E0”.

Заместете „Е5” с:

„E0”.

Заместете „Е1” с:

„E0”.

Заместете „Е1” с:

Заместете „E2” с „E0”.

"274".

Добавете:

„АЗБЕСТ, АМФИБОЛ (амозит, тремолит, актинолит,
антофилит, кросидолит)

Изменете, както следва:

"662".

Добавете:

„VC1 VC2 AP2”.

Заместете „VW3” с:

"662".

Добавете:

"662".

(7b)
(7b)
(7b)
(17)
(17)
(7b)
(7b)
(17)
(17)

2740
2743
2749
2794
2795
2798
2799
2800
2813,
PG III

56

(7b)

(7b)

2691

2826

(7b)

(6)

2626

2602

(6)

(6)

2599
2601

(2)

(7b)

(6)

(6)

(6)

Колона

(6)

2590

2558

2517

2454

2453

UN №

2452

Заместете „E2” с: „E0”.

„VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”.

Заместете „VW5” с:

Заместете „VW14” с: „VC1 VC2 AP8”.

Заместете „E2” с: „E0”.

Заместете „E2” с: „E0”.

Заместете „VW14” с: „VC1 VC2 AP8”.

Заместете „VW14” с: „VC1 VC2 AP8”.

Заместете „E3” с: „E0”.

Заместете „E4” с: „E0”.

Заместете „Е5” с: „E0”.

Заместете „E2” с: „E0”.

Заместете „E2” с: „E0”.

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

Изменете, както следва: “АЗБЕСТ, КРИЗОТИЛ”.

„E0”.

Заместете „Е5” с:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

Изменение

"662".

Добавете:

"662".

ДЪРЖАВЕН

55

(7b)

2217

(7b)

(6)

(6)

2200

С Т Р. 5 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

(17)

(7b)

2844

2881,

Добавете:

(18)

57

2913

(17)

(10)

(17)

(10)

„виж 4.1.9.2.4".

Добавете:

„VW17”.

Заличете:

„виж 4.1.9.2.4".

Добавете:

58

UN №

3090

Изменение
След „310”, вмъкнете:

(6)

"II".

Заличете:

“B4”.

Срещу „IBC08”, добавете:

Колона

(4)

(9a)

“IBC08”.

Заместете „IBC06” с:

„виж 4.1.9.2.4".

"665".
(8)

3089,
PG III

Добавете:

Вмъкнете:

PG III

„VW16”.

"375".
3088,

(6)

След „335”, вмъкнете:

"375".

След „335”, вмъкнете:

"662".

Добавете:

"367".

Вмъкнете:

„E0”.

Заместете „Е5” с:

„VC1 VC2 AP8”.

Заместете „VW14” с:

"172".

Заличете:

"172".

Заличете:

„виж 4.1.9.2.4".

Добавете:

(6)

(6)

3077
3082

(6)

3070

рубрики)

(всички

(6)

(7b)

3048
3066

(17)

3028

(6)

ДЪРЖАВЕН

2912

Добавете:

(18)

“(виж 1.7.1.5.1)”.

Изменението във версията на френски език не се
прилага към текста на английски език.]

(2)

“(виж 1.7.1.5.1)”.

Заместете „325” с: "368".

(6)

2911

Изменение

Колона

UN №

[Изменението във версията на френски език не се
прилага към текста на английски език.]

(2)

2910

“(виж 1.7.1.5.1)”.

Добавете:

(18)

2978

Заличете:

Изменението във версията на френски език не се
прилага към текста на английски език.]

(2)

2909

(6)

„VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”.
2977

Заместете „VW5” с:

„E0”.

“(виж 1.7.1.5.1)”.

(17)

Добавете:

(18)

2968

Заместете „Е1” с:

Заместете „E2” с: „E0”.

(7b)

Заместете „VW5” с:
„VC2 AP4 AP5”.

2956

(17)

„VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”.

2950

Заместете „VW5 VW7” с:

Заместете „E2” с: „E0”.

2908

PG II

(7b)

2835

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 3

(8)

(17)

(17)

(6)

(6)

(6)

3150

3151

3152

3153

3154

3156

59

Изменението във версията на немски език не се прилага
към текста на английски език.]

(2)

3149

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

„VC1 VC2 AP9”.

Заместете „VW15” с:

VC1 VC2 AP9”.

Заместете „VW15” с: "

60

3243

3242

3220

3209,
VG III

3208,
PG III

3208,
PG II

3175

UN №

3170,
PG III

(17)

(7b)

(6)

(17)

(17)

(7b)

(17)

Колона

(18)

(17)

VC1 VC2 AP7”.

Заместете „VW10” с: "

„E0”.

Заместете „E2” с:

"662".

Добавете:

„VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”.

Заместете „VW5” с:

„VC1 VC2 AP3 AP4 AP5”.

Заместете „VW5” с:

Заместете „E2” с: „E0”.

„VC1 VC2 AP2”.

Заместете „VW3” с:

Изменение

“CW37”.

Вмъкнете:

„VC1 VC2 AP2”.

Заместете „VW1 VW5” с:

“CW37”.

Вмъкнете:

VC1 VC2 AP2”.

ДЪРЖАВЕН

Заместете „P208” с: “P209”.

„E0”.

Заместете „E2” с:

(7b)

3130,

PG II

„E0”.

PG II

Заместете „E2” с:

3129,

(7b)

E0”.

PG I

Заместете „Е5” с: "

(7b)

3123,

Заместете „Е5” с:

„P908 P909 LP903 LP904”.
(18)

Заместете „VW6” с: "

Заместете „P903a P903b” с:

(17)

"371".
3170,
PG II

"661".

След „283”, вмъкнете:

Заличете:

(6)

"662".
3164

"376 377".

Добавете:

След „360”, вмъкнете:

(6)

"662".
3163

"II".

Добавете:

Заличете:

„E0”.

(7b)

(8)

(6)

(4)

(6)

"662".
3161

„P908 P909 LP903 LP904”.

Добавете:

Заместете „P903a P903b” с:

PG I

3122,

3091

(8)

(6)

Добавете:
"662".

3159

(6)

"661".

3157

Заличете:

"376 377".

С Т Р. 5 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

(6)

(6)

3252

3256

"662".
Добавете:

Заместете „Е5” с:

Изменение

(7b)

(6)

(6)

(6)

3294

3296

3297

3298

61

(4)

3292

рубрика

първа

(17)

(4)

(2)

(17)

(6)

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

„E0”.

Заместете „Е5” с:

"II".

Заличете:

VC3”.

Заместете „VW11” с: "

"III".

Заличете:

„УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, с електрическо
иницииране”.

Изменете, както следва:

„VC3”.

Заместете „VW13” с:

"580".

Заличете:

„VC3”.

Заместете „VW12” с:

62

Срещу „IBC02”, добавете:
„B16”.

„P505 IBC02”.

Заместете „P099 IBC99” с:

"662".

Добавете:

"II".

Заличете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

"662".

Добавете:

E0”.

Заместете „E3” с: "

виж SP 340”.

рубрики) (9a)

(8)

(6)

(4)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7b)

(двете

3375

3374

3356

3354

3340

3339

3338

3337

3336,
PG I

Заместете „Е0” с: "

виж SP 251”.

ДЪРЖАВЕН

3291,

3268

3258

(17)

Заместете „0” с: "

"580".

3316,
(7a)
PG II и
III
(7b)

(7b)

Колона
„E0”.

Заличете:

3315

UN №

3257

"580".

Заличете:

"662".

„VC1 VC2 AP2”.

Заместете „VW3” с:

Добавете:

"662".
(17)

„E0”.
3314

Заместете „Е1” с:

(6)

VC1 VC2 AP7”.
3299

Заместете „VW10” с: "

рубрика)

(6)

(7b)

3251

(втора

(17)

3244

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

(13)

(13)

(13)

(13)

(11)

(11)

3383

3385

3387

3389

3393

3394

Колона

(17)

(7b)

3432

3448,
PG I

63

(7b)

3416

3399
(11)
(PG I, II
и III)

UN №

Заместете „Е5” с:

„VC1 VC2 AP9”.

Заместете „VW15” с:

„E0”.

Заместете „E4” с:

„TP41”.

Добавете:

Изменение

„TP41”.

64

3498

(7b)

(13)

(13)

3488
3490

(7b)

3483

(8)

Заместете „E2” с:

„TE25”.

Вмъкнете:

„TE25”.

Вмъкнете:

„E0”.

Заместете „Е5” с:

„P908 P909 LP903 LP904”.

Заместете „P903a P903b” с:

"661".

Заличете:

"376 377".

След „360”, вмъкнете:

Добавете:

"II".
(6)

„P908 P909 LP903 LP904”.
Заличете:

„TP41”.

(4)

Заместете „P903a P903b” с:

Добавете:

„TP41”.

Добавете:

"661".

"376 377".

След „348”, вмъкнете:

"II".

Заличете:

"367".

Заличете:
(8)

(6)

(4)

Вмъкнете

"367".

Вмъкнете:

„E0”.

Заместете „Е5” с:

„E0”.

Заместете „E4” с:

„E0”.

„TP41”.

3481

3480

(6)

(6)

(7b)

(7b)

Добавете:

„TP41”.

Добавете:

„TP41”.

Добавете:

„TE25”.

3470

рубрики)

„TE25”.

Вмъкнете:

(всички

3469

3450

3448,
PG II

Вмъкнете:

„TE25”.

Вмъкнете:

„TE25”.

Вмъкнете:

„TE25”.

Вмъкнете:

ДЪРЖАВЕН

3398
(11)
(PG I, II
и III)

3397
(11)
(PG I, II
и III)

3396
(11)
(PG I, II
и III)

3395
(11)
(PG I, II
и III)

(13)

3381

С Т Р. 5 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

(1)

(2)

66

КОНДЕНЗАТОР,
(с 9
3508 АСИМЕТРИЧЕН
капацитет
за
съхранение на енергия

УРАНИЕВ
ХЕКСАФЛУОРИД,
РАДИОАКТИВЕН
МАТЕРИАЛ,
3507 ОСВОБОДЕНА
8
ОПАКОВКА по-малко от
0.1 kg на опаковка,
неделящ се или делящ
се – освободен.

M11

(3a) (3b) (4)

I

(5)

8

9

(6)

317

369

372

(7a
(7b) (8)
)

(9a) (9b) (10) (11) (12)

0

E0

P805

1

0

E0

P003

4

1
категория

транспортна

65

(4)

(2)

"III".

Заличете:

„КОНДЕНЗАТОР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ С ДВОЕН ПЛАСТ (с
капацитет за съхранение на енергия по-висок от 0.3
Wh)”.

Изменете, както следва:

„E0”.

ВЕСТНИК

(13) (15) (16) (17) (18)

виж
SP
369.

express
(експресн
икация на
опасност

Товарене,
разтоварване
и обработка

Насипни

на

Преносим
и
цистерни
и
RID
контейнер цистерни
и за
насипни
товари

Опаковки

разпоредби

Специални

Код
цистерна

разпоредби

Специални

освободени

Опаковка

Инструкции

и

3506

3499

ДЪРЖАВЕН

Специални
разпоредби за
опаковки
Разпоредби за
смесено
опаковане

Инструкции за
опаковане

Ограничени
количества

6.8.4 Специални разпоредби

Етикети

Опаковъчна група

Код за класификация

Клас

Наименование и описание

UN №

БРОЙ 88
С Т Р. 5 7

В Таблица A, добавете следните нови рубрики:

"

разпоредби за
превоз
Специални

(19) (20)

CE1
87
5

CE2 90

(2)

категория

express
(експресн
икация на
опасност

Товарене,
разтоварване
и обработка

транспортна

на

Насипни

0

Специални
разпоредби за
превоз

Опаковки

663

разпоредби

9

(9a) (9b) (10) (11) (12)

Специални

9

Код
цистерна

(7a
(7b) (8)
)

разпоредби

(6)

Инструкции

(5)

Специални
разпоредби за
опаковки
Разпоредби за
смесено
опаковане

Инструкции за
опаковане

и

(3a) (3b) (4)

БРОЙ 88

Преносим
и
цистерни
и
RID
контейнер цистерни
и за
насипни
товари
Специални

освободени

ВЕСТНИК

Опаковка

Ограничени
количества

6.8.4 Специални разпоредби

Етикети

Опаковъчна група

Код за класификация

Клас

UN №
(1)

ДЪРЖАВЕН

Наименование и описание

С Т Р. 5 8

(13) (15) (16) (17) (18)

(19) (20)

по-висок от 0.3 Wh)
3509

3510

3511

3512

ОПАКОВКИ,
ИЗХВЪРЛЕНИ,
ПРАЗНИ,
НЕПОЧИСТЕНИ”.

P003 RR9
M11

E0

VC2

IBC08 BB3

BK2

4

CW9

АДСОРБИРАН
ГАЗ,
2
ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К.

9F

АДСОРБИРАН
N.O.S.

9A

ГАЗ,

90

AP1
0

LP02 LL1
2.1 274

0

E0

P208

MP9

2

CW10 CE3 23
CW36
CW9

2

2.2 274

0

E0

P208

MP9

3

CW10 CE3 20
CW36

АДСОРБИРАН
ГАЗ,
2
ТОКСИЧЕН, Н.У.К.

9T

2.3 274

0

E0

P208

MP9

CW9

1

26

CW10

(1)

(2)

(3a) (3b) (4)

(5)

(6)

(9a) (9b) (10) (11) (12)

express
(експресн
икация на
опасност

Насипни

Опаковки

разпоредби

Специални

Товарене,
разтоварване
и обработка

категория

транспортна

Специални
разпоредби за
превоз

на
Код
цистерна

разпоредби

Специални

Специални
разпоредби за
опаковки
Разпоредби за
смесено
опаковане

Инструкции за
опаковане

(7a
(7b) (8)
)

Преносим
и
цистерни
и
RID
контейнер цистерни
и за
насипни
товари
Инструкции

освободени

Опаковка

и
Ограничени
количества

6.8.4 Специални разпоредби

Етикети

Опаковъчна група

Код за класификация

Клас

UN №

Наименование и описание

67

(13) (15) (16) (17) (18)

(19) (20)

CW36
3513

АДСОРБИРАН
ГАЗ,
2
ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К.

9O

АДСОРБИРАН
ГАЗ,
3514 ТОКСИЧЕН,
2
ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К.

9TF

АДСОРБИРАН
ГАЗ,
3515 ТОКСИЧЕН,
2
ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К.

9TO

3516 АДСОРБИРАН
ТОКСИЧЕН,

9TC

68

ГАЗ, 2

CW9

2.2 +
274
5.1

0

2.3 +
274
2.1

0

2.3 +
274
5.1

0

2.3 +
274
8

0

E0

P208

MP9

3

CW10 CE3 25
CW36
CW9

E0

P208

MP9

1

CW10

263

CW36
CW9
E0

P208

MP9

1

CW10

265

CW36
E0

P208

MP9

1

CW9
CW10

268

(2)

(3a) (3b) (4)

(5)

(13) (15) (16) (17) (18)

КОРОЗИВЕН, Н.У.К.
3517

3518

3519

(19) (20)

CW36

АДСОРБИРАН
ГАЗ,
ТОКСИЧЕН,
2
ЗАПАЛИТЕЛЕН,
КОРОЗИВЕН, Н.У.К.

9TF
С

АДСОРБИРАН
ГАЗ,
ТОКСИЧЕН,
2
ОКИСЛЯВАЩ,
КОРОЗИВЕН, Н.У.К.

9T0
С

Боров
трифлуорид,
2
адсорбиран

3520 ХЛОР, АДСОРБИРАН

express
(експресн
икация на
опасност

Насипни

Опаковки

разпоредби

Специални

(9a) (9b) (10) (11) (12)

Товарене,
разтоварване
и обработка

категория

транспортна

Специални
разпоредби за
превоз

на
Код
цистерна

разпоредби

Специални
разпоредби за
опаковки
Разпоредби за
смесено
опаковане

Инструкции за
опаковане

Ограничени
количества

Специални

Опаковка

(7a
(7b) (8)
)

(6)

С Т Р. 5 9

Преносим
и
цистерни
и
RID
контейнер цистерни
и за
насипни
товари
Инструкции

освободени

ВЕСТНИК

и

6.8.4 Специални разпоредби

Етикети

Опаковъчна група

Клас

UN №
(1)

Код за класификация

ДЪРЖАВЕН
Наименование и описание

БРОЙ 88

9TC
9T0

2

С

CW9

2.3 +
2.1 + 274
8

0

2,3 +
5.1 + 274
8

0

2.3 +
8

0

2.3 +
5.1 +

0

E0

P208

MP9

1

CW10

263

CW36
CW9
EO P208

MP9

1

CW10

265

CW36
CW9
EO P208

MP9

1

CW10

268

CW36
EO P208

MP9

CW9

1

265

CW10

(1)

(2)

(3a) (3b) (4)

(5)

(6)

(9a) (9b) (10) (11) (12)

2

3522 АРСИН, АДСОРБИРАН 2

3523

ГЕРМАНИЙ,
АДСОРБИРАН

3524 ФОСФОРЕН
ПЕНТАФЛУОРИД,

70

2

2

9TC

9TF

9TF

9TC

express
(експресн
икация на
опасност

Насипни

Опаковки

Товарене,
разтоварване
и обработка

категория

транспортна

разпоредби

Специални

(13) (15) (16) (17) (18)

8
СИЛИЦИЕВ
3521 ТЕТРАФЛУОРИД,
АДСОРБИРАН

Специални
разпоредби за
превоз

на
Код
цистерна

разпоредби

Специални

Специални
разпоредби за
опаковки
Разпоредби за
смесено
опаковане

Инструкции за
опаковане

(7a
(7b) (8)
)

Преносим
и
цистерни
и
RID
контейнер цистерни
и за
насипни
товари
Инструкции

освободени

Опаковка

и
Ограничени
количества

6.8.4 Специални разпоредби

Етикети

Опаковъчна група

Код за класификация

Клас

UN №

Наименование и описание

69

(19) (20)

CW36
CW9

2.3 +
8

0

2.3 +
2.1

0

2.3 +
2.1

0

2.3 +
8

0

EO P208

MP9

1

CW10

268

CW36
CW9
EO P208

MP9

1

CW10

263

CW36
CW9
EO P208

MP9

1

CW10

263

CW36
EO P208

MP9

1

CW9
CW10

268

++++++
++++++
++++++
285000
281290
8532++
280110

3512

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, КОРОЗИВЕН, 3516
Н.У.К.

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 3514
Н.У.К.

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 3517
КОРОЗИВЕН, Н.У.К.

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, 3515
Н.У.К.

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, 3518
КОРОЗИВЕН, Н.У.К.

3522

3519

3523

3526

2025

АРСИН, АДСОРБИРАН

БОРОВ ТРИФЛУОРИД, АДСОРБИРАН

КОНДЕНЗАТОР, АСИМЕТРИЧЕН (с капацитет за 3508
съхранение на енергия по-висок от 0.3 Wh)

3520

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К.

ХЛОР, АДСОРБИРАН

ГЕРМАНИЙ, АДСОРБИРАН

СЕЛЕНОВОДОРОД, АДСОРБИРАН

МЕРКУРОХЛОРИД, виж

2.3 +
2.1
0

EO P208
MP9

EO P208
MP9

72

0

++++++

2.3 +
2.1

(9a) (9b) (10) (11) (12)

285200

9TF

АДСОРБИРАН

1

1

71
на

и

освободени

категория

транспортна

ВЕСТНИК

express
(експресн
икация на
опасност

Товарене,
разтоварване
и обработка

Насипни

Опаковки

разпоредби

Специални

Код
цистерна

разпоредби

Специални

Инструкции

Специални
разпоредби за
опаковки
Разпоредби за
смесено
опаковане

Инструкции за
опаковане

Ограничени
количества

6.8.4 Специални разпоредби

Етикети

Опаковъчна група

Код за класификация

(7a
(7b) (8)
)

281119

9TF
(6)

285000

2

++++++

СЕЛЕНОВОДОРОД,
АДСОРБИРАН

++++++

2
(5)

ПРАЗНИ, 3509

++++++

3513

АДСОРБИРАН ГАЗ, ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К.

(3a) (3b) (4)

Опаковка
Преносим
и
цистерни
и
RID
контейнер цистерни
и за
насипни
товари

ИЗХВЪРЛЕНИ,

++++++

3510

АДСОРБИРАН ГАЗ, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К.

Клас

Наименование и описание

UN №

ДЪРЖАВЕН

ОПАКОВКИ,
НЕПОЧИСТЕНИ

++++++

3511

ФОСФИН,
АДСОРБИРАН

++++++

UN № Бележка NHM код

АДСОРБИРАН ГАЗ, Н.У.К.

(2)

Наименование и описание

3526

Вмъкнете следните нови редове:

3525

„NHM кодовете се състоят от осем цифри. Кодовете, показани в тази
Таблица, са ограничени до шест цифри, както е предписано в CIM
товарителницата.”

(1)

След първото изречение, добавете следните две изречения:

Консултация относно NHM кодовете може да бъде направена на
уебсайта на UIC на адрес: http://www.uic.org/spip.php?article2485. "

1

„(UIC листовка 2211)

Таблица B В първото изречение, под заглавие „Колона „NHM-код’”,
изменете „(Анекс 3 по UIC-листовка 221)”, както следва:

С Т Р. 6 0
БРОЙ 88

разпоредби за
превоз

Специални

(13) (15) (16) (17) (18)

CW10

CW10

CW36

(19) (20)

CW36

CW9

CW36

263

CW9
263

0503

ЗА

ЗА

НАГНЕТАТЕЛИ
ВЪЗГЛАВНИЦА

НАГНЕТАТЕЛИ
ВЪЗГЛАВНИЦА

ВЪЗДУШНА

МОДУЛИ
ЗА
ВЪЗГЛАВНИЦА

3268

0503

73

Антофилит: виж

2590

АМОНИЕВ НИТРАТ с не повече от
общо 0.2% запалителен материал,
включително каквото и да е
органично вещество, калкулирано 1942
като въглерод, с изключение на
каквото и да е друго добавено
вещество

и

и

описанието,

описанието,

"2212".

Изменете UN номера, както следва:

“АМОНИЕВ НИТРАТ с не повече от 0.2%
запалителни вещества, включително каквото
и да е органично вещество, калкулирано като
въглерод, с изключение на каквото и да е
друго добавено вещество”.

Изменете наименованието
както следва:

„АМОНИЕВ НИТРАТ”.

Изменете наименованието
както следва:

Изменете наименованието, както следва:
„Модули за въздушна възглавница, виж”.

Изменете наименованието, както следва:
„Модули за въздушна възглавница, виж”.

Изменете наименованието, както следва:
„Нагнетатели за въздушна възглавница, виж”.

Изменете наименованието, както следва:
„Нагнетатели за въздушна възглавница, виж”.

"2212".

Изменете UN номера, както следва:

следва:

2212

ЗА

ЗА

3268

0502

2590

БЯЛ АЗБЕСТ

74

Глава 3.3

2590

и UN №

ПРЕДПАЗЕН

ПРЕДПАЗЕН

1082

Тремолит: виж

Наименование
описание

ОБТЕГАЧИ
КОЛАН

ОБТЕГАЧИ
КОЛАН

Охладителен газ R 1113: виж

РАДИОАКТИВЕН
МАТЕРИАЛ,
ОСВОБОДЕНА
ОПАКОВКА
–
2910
ОГРАНИЧЕНО
КОЛИЧЕСТВО
МАТЕРИАЛ

РАДИОАКТИВЕН
МАТЕРИАЛ,
ОСВОБОДЕНА
ОПАКОВКА
– 2911
ИНСТРУМЕНТИ

РАДИОАКТИВЕН
МАТЕРИАЛ,
ОСВОБОДЕНА
ОПАКОВКА
–
ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ 2909
ЕСТЕСТВЕН УРАН или ОБЕДНЕН
УРАН или ЕСТЕСТВЕН ТОРИЙ

Мизорит: виж

следва:

следва:

следва:

Изменете наименованието, както следва:
“АЗБЕСТ, КРИЗОТИЛ”.

"2212":

Изменете UN номера, както следва:

Изменение

Изменете наименованието, както
„Обтегачи за предпазен колан: виж”.

Изменете наименованието, както
„Обтегачи за предпазен колан: виж”.

Изменете наименованието, както
„ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 1113”.

Изменението във версията на френски език
не се прилага към текста на английски език.]

Изменението във версията на френски език
не се прилага към текста на английски език.]

[Изменението във версията на френски език
не се прилага към текста на английски език.]

Заличете:

[Изменението във версията на немски език не
се прилага към текста на английски език.]

както

СМЕС
ОТ
ВОДОРОДЕН
ПЕРОКСИД И ПЕРОКСИОЦЕТНА
КИСЕЛИНА с киселина(и), вода и 3149
не повече от 5% пероксиоцетна
киселина, СТАБИЛИЗИРАНА

Заличете:

Изменете наименованието,
„АЗБЕСТ, АМФИБОЛ”.
Изменете наименованието, както следва:
„КОНДЕНЗАТОР, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ С ДВОЕН
ПЛАСТ (с капацитет за съхранение на
енергия по-висок от 0.3 Wh)”.

2212

2212

КОНДЕНЗАТОР, електрически с
двоен пласт (с капацитет за
3499
съхранение на енергия по-висок от
0.3 Wh)”.

КАФЯВ АЗБЕСТ

СИН АЗБЕСТ

ДЪРЖАВЕН

АМОНИЕВ НИТРАТ с не повече от
0.2%
запалителни
вещества,
включително каквото и да е
органично вещество, калкулирано 0222
като въглерод, с изключение на
каквото и да е друго добавено
вещество

ВЪЗДУШНА

МОДУЛИ
ЗА
ВЪЗГЛАВНИЦА

ВЪЗДУШНА

3268

2590

Актинолит: виж

ВЪЗДУШНА

UN №

Наименование и описание

Изменение

2844++

Изменете следните рубрики:

281290

870895

3521

БЕЗОПАСНОСТ, 0503

++++++

281290

284800

УРАНИЕВ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВЕН 3507
МАТЕРИАЛ, ОСВОБОДЕНА ОПАКОВКА по-малко
от 0.1 kg на опаковка, неделящ се или делящ се –
освободен.

ЗА

СИЛИЦИЕВ ТЕТРАФЛУОРИД, АДСОРБИРАН

УСТРОЙСТВА
ПИРОТЕХНИКА

с 3268

3524

ФОСФОРЕН ПЕНТАФЛУОРИД, АДСОРБИРАН

УСТРОЙСТВА
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ,
електрическо иницииране

3525

ФОСФИН, АДСОРБИРАН

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

В края добавете:

SP 122

75

Пожарогасителите в тази рубрика включват:

ЗАБЕЛЕЖКА: „Разпоредбите прилагани в държавата на
производство” означава разпоредбите, прилагани в държавата на
производство или онези, прилагани в държавата на експлоатация.

„Пожарогасителите се произвеждат, изпитват, одобряват и
маркират съгласно разпоредбите, прилагани в държавата на
производство.

В края добавете:

За опаковане, виж също 4.1.9.1.5.”

посочи моделният(те) номер(а) на етикета, които съответстват на
всеки допълнителен риск в скоби след номер на Клас „7” и където е
зададено, опаковъчната група, която се изисква съгласно 5.4.1.1.1
(d).

(d) Документът за транспортиране на опасни товари трябва да

целите на документиране и маркировка на опаковка,
надлежното наименование за транспортиране се допълват с
наименованието
на
съставните
части,
които
в
найпреобладаващата си част допринасят към този (тези) допълнителен
риск(ове) и които се прилагат в скоби;

(c) За

съответстващи на всеки допълнителен риск от материала;
съответстващите табели за опасност трябва да бъдат поставени на
вагони или големи контейнери съгласно приложимите условия на
5.3.1;

(b) Опаковките се маркират с етикети за допълнителен риск,

подходящо, чрез прилагане на критерия за опаковъчна група,
посочен в Част 2, съответстващ на естеството на преобладаващия
допълнителен риск;

(a) Веществото се разпределя по опаковъчна група I, II или III, ако е

за

инсталация

във

въздухоплавателен

76

"280

SP 251

Тази рубрика се прилага по отношение на изделия, които съдържат
експлозивни вещества от Клас 1 и които

"235

Тази рубрика се прилага спрямо предпазни устройства за
транспортни средства, плавателни или въздухоплавателни
средства, напр. нагнетатели на въздушна възглавница, модули на
въздушна възглавница, обтегачи за предпазен колан и
пиромеханични устройства, които съдържат опасни товари от Клас
1 или от други класове, когато се пренасят като компонентни части
и ако тези изделия, в момента, в който са предоставени за превоз,
са били изпитани съгласно поредица от изпитвания 6 (c) от Част 1
от Ръководството за изпитвания и критерии, без експлодиране на
изделието, без фрагментиране на обшивката на изделието или
съдовете под налягане и без опасност от проектил или топлинен
ефект, който съществено би попречил на противопожарните усилия

SP 280 Изменете, както следва:

„В случаите, в които комплекта съдържа само опасни товари, за
които не е зададена опаковъчна група, не е необходимо да бъде
посочена опаковъчна група в транспортния документ за опасни
товари.”

Вмъкнете следния нов трети параграф:

могат също да съдържат опасни товари от други класове. Тези
изделия се използват, за да се подобри безопасността на
превозните средства, плавателни или въздухоплавателни средства
– напр. нагнетатели на въздушна възглавница, модули на въздушна
възглавница, обтегачи на предпазни колани и пиромеханични
устройства.”

Изменете, както следва:

SP 235

ЗАБЕЛЕЖКА: Съдове под налягане, които съдържат газове за
експлоатация
в
горепосочените
пожарогасители
или
за
експлоатация в стационарни противопожарни инсталации,
изпълняват изискванията на Глава 6.2 и всички изисквания, които
са приложими спрямо съответния газ, когато тези съдове под
налягане се превозват отделно.”

(e) пожарогасители, състоящи се от невъртящ се варел под
налягане и оборудване и използвани напр. чрез високоповдигач или
кран, при натоварване или разтоварване.

(d) пожарогасително оборудване или машини, закрепени върху
колела или колесни платформи или изделия, превозвани по начин
аналогичен на (малки) ремаркета, и

(c) пожарогасители, закрепени върху колела за ръчна обработка;

(b) пожарогасители
апарат;

(а) преносими пожарогасители за ръчна обработка и експлоатация;

ДЪРЖАВЕН

SP 225

В
случаите,
в
които
допълнителен(и) риск(ове):

"172
създава

Изменете, както следва:

SP 172
материал

Дехидрираната натриева сол с дихлоризоциануратова киселина не
покрива критериите за включване в Клас 5.1 и не подлежи на
предписанията на RID, освен ако не изпълнява критериите за
включване в друг Клас.”

"135

радиоактивен

Изменете, както следва:

SP 135

„, 4.1.4.2 опаковъчна инструкция IBC 520 и 4.2.5.2.6 инструкция за
преносима цистерна T 23.”

[Изменението във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

SP 43

С Т Р. 6 2
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Изменете, както следва:

Тази рубрика се прилага само за вещества, които са изключително
взривобезопасни за одобрение в Клас 1, когато са изпитвани
съгласно Поредица от изпитване 2 (виж Ръководство за изпитвания
и критерии, част I).”

Изменете последното изречение, както следва:

SP 306

„306

SP 309

77

1.3

1.9

F1

F2

1.21

1.30

Минимална
плътност при
50°C (kg/l)

Тази рубрика включва, inter alia, газови смеси, маркирани с буквата
R ..., със следните свойства:

"582

Смес

Изменете, както следва:

SP 582

„Смес F 2"

„Смес F 1"

Разрешено
техническо
наименование за
целите на 5.4.1.1

(Заличено)”.

"580

Максимал
но
налягане
на пари
при 70°C
(MPa)

Изменено последното изречение, както следва:

(Запазено)”.

(Запазено)” става:

“ориентирани”

В параграф (c) заместете „ориентирани” с:
1.6
1.6

A 02

2.6
2.6
2.6
3.1

B1
B2
B
С

0.440

0.450

0.463

0.474

0.485

„Смес C” или „Пропан”

„Смес B”

„Смес B 2"

„Смес B 1"

„Смес A 1”

„Смес A 0” или „Бутан”

„Смес A 02” или „Бутан”

„Смес A 01” или „Бутан”

„Смес A” или „Бутан”
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Пожарогасители с UN № 1044, доставени със защита срещу

Следните
изделия,
произведени
и
напълнени
съгласно
разпоредбите, приложени в държавата на производство, не са
подчинени на изискванията на RID:
(a)

Изменете, както следва
“594

(Заличено)”.

Изменете, както следва:
SP 594

"585

SP 585

2.1

A1

0.495

0.505

0.516

0.525

Разрешено техническо
наименование(a) за целите
на 5.4.1.1

При превози в цистерни, търговските наименования „Бутан”
или „Пропан” могат да бъдат използвани само като добавка.”

1.6

A0

(a)

1.1

A
A 01

Минимална
плътност при
50°C (kg/l)

Тази рубрика включва, inter alia, газови смеси със следните
свойства:

"583

Максимално
налягане на пари при
70°C (MPa)

Изменете, както следва:

SP 583

Смес

Референтните плътности съответстват на плътностите на
дихлорофлуорометан (1.30 kg/l), дихлоридфлуорометан (1.21 kg/l) и
хлородифлуорометан (1.09 kg/l).”

„Смес F 3"

2:

1.09

Трихлорофлуорометан (охладителен газ R 11), 1,1,2-трихлоро1,2,2-трифлуоро-етан (охладителен газ R 113), 1,1,1-трихлоро-2,2,2трифлуороетан (охладителен газ R 113a), 1-хлоро-1,2,2трифлуороетан (охладителен газ R 133) и 1-хлоро-1,1,2трифлуороетан (охладителен газ R 133b) не са вещества от Клас 2.
Те могат обаче да участват в състава на смеси от F 1 до F 3.

3.0

ЗАБЕЛЕЖКА 1

F3

ДЪРЖАВЕН

SP 580

499

"378

499

„367

SP 363

Предпазни устройства с електрическо иницииране и предпазни
устройства, пиротехнически, инсталирани във вагони, транспортни
средства, плавателни или въздухоплавателни средства или в
завършени компоненти, като например рулеви колони, панели на
врати, седалки и т.н., не са подчинени на RID.”

"289

„Веществата по удовлетворителен начин са издържали Изпитвания
8 (a), (b) и (c) за поредица от изпитвания 8 от Ръководството за
изпитвания и критерии, част I, раздел 18 и трябва да бъдат
одобрени от компетентните власти.”

Изменете, както следва:

SP 289

или действията при аварийна ситуация в непосредствена близост.
Тази рубрика не се прилага по отношение на животоспасяващите
уреди, описани в специална разпоредба 296 (UN № 2990 и 3072).”

БРОЙ 88
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Изменете бележка под линия 6, както следва:

„воден капацитет".

В параграф (g) (v), заместете „номиналния капацитет” с:

(iii) Опаковките са надлежно маркирани като „ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА
УНИЩОЖАВАНЕ” или „ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ”.”

ЗАБЕЛЕЖКА: Общото количество литиеви клетки и батерии в
комбинацията може да бъде оценено чрез статистически метод,
включен в системата за контрол по качеството. Копие от регистрите
за контрол по качеството се предоставят на компетентния орган при
поискване.

(ii) Въведена е система за контрол на качеството, която има за цел
да гарантира, че общото количество литиеви клетки или
акумулатори на вагон или голям контейнер не надхвърля 333 кг.;

(i) Прилагат се разпоредбите на опаковъчна инструкция P 909 от
4.1.4.1, с изключение на допълнителни изисквания 1 и 2;

„(b) До съоръжението за междинна обработка, литиевите клетки и
батерии с обща маса, която не надхвърля 500 g всеки или литиевойонни клетки, с клетки с рейтинг във вч., който не надхвърля 20 Wh,
литиево-йонни батерии с рейтинг във вч., който не надхвърля 100
Wh, литиеви метални клетки с литиево съдържание, което не
надхвърля 1 g и литиеви метални батерии с агрегатно литиево
съдържание, което не надхвърля 2 g, независимо дали се или не се
съдържа в оборудване, което е събрано или предадено за превоз с
цел унищожаване или рециклиране, заедно с или без други нелитиеви клетки или батерии, не са подчинени на другите
разпоредби на RID, включително специална разпоредба и
параграф 2.2.9.1.7, ако те изпълняват следните условия:

Изменете параграф (b), както следва:

„ЗАБЕЛЕЖКА:
„Разпоредби прилагани
в
държавата
на
производство” означава разпоредбите, прилагани в държавата на
производство или онези, прилагани в държавата на експлоатация.”

Изделия с UN № 3164, под налягане, пневматични или
хидравлични, проектирани така че да устоят на натиск по-висок от
вътрешно газово налягане при предаване на сила, присъща сила
или конструкция, когато те са опаковани в здрава външна опаковка.

-

(Запазено)”.
За целите на документиране:

"312
"367

Съгласно 2.1.3.5.3 (a), този радиоактивен материал в освободена
опаковка, която притежава корозивни свойства, е класифициран като
Клас 8 с допълнителен риск за радиоактивен материал.
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Ураниевият хексафлуорид може да бъде класифициран в тази
рубрика само ако са изпълнени условията на 2.2.7.2.4.1.2,
2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 и за делящ се - освободен материал – на
2.2.7.2.3.6,

В случай на неделящ се или делящ се – освободен материал ураниев
хексафлуорид, материалът е класифициран в UN № 3507 или UN №
2978.

368

Надлежното наименование за превоз „Материал свързан с мастило
за печат” може да се използва за изпращане на опаковки, съдържащи
„Мастило за печат” и „Материал свързан с мастило за печат” в една и
съща опаковка.

Надлежното наименование за превоз „Материал свързан с боя,
корозивен, запалителен" може да се използва за изпращане на
опаковки, съдържащи „Боя, запалителна, корозивна” и „Материал
свързан с боя, запалителен, корозивен” в една и съща опаковка; и

Надлежното наименование за превоз „Материал свързан с боя,
корозивен, запалителен” може да се използва за изпращане на
опаковки, съдържащи „Боя, корозивна, запалителна” и „Материал
свързан с боя, корозивен, запалителен” в една и съща опаковка;

Надлежното наименование за превоз „Материал свързан с боя” може
да се използва за изпращане на опаковки, съдържащи „Боя” и
„Материал свързан с боя” в една и съща опаковка;

Цинобърът не подлежи на предписанията на RID."

"66
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(Заличено)”.

"661
Добавете следните нови специални разпоредби:

Изменете, както следва:

SP 661

II. Транспортни средства във връзка с инсталацията на специфични
компоненти от одобрен вид за използването на компресиран
природен газ (CNG) и/или втечнен природен газ (LNG) в тяхната
система за придвижване.)”.

I. Специфични компоненти на моторни транспортни средства, които
използват компресиран природен газ (CNG) и/или втечнен природен
газ (LNG) в тяхната система за придвижване;

„6 ECE Разпоредба № 110 (Единни разпоредби засягащи одобрението
на:

ДЪРЖАВЕН

SP 660

SP 636

са опаковани в здрава външна опаковка; или

са големи пожарогасители, които изпълняват изискванията на
специална разпоредба за опаковка PP 91 от опаковъчна инструкция
P 003 в 4.1.4.1;

-

неволно освобождаване, когато:

С Т Р. 6 4
ВЕСТНИК
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(f) Прототипът на изделието се подлага на пожарно изпитване. За
това изпитване се прилагат разпоредбите на параграфи 16.6.1.2, с
изключение на буква g, 16.6.1.3.1 до 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) и
16.6.1.3.8 от Ръководството за изпитвания и критерии. Трябва да
бъде демонстрирано, че изделието освобождава налягането чрез
уплътнение, разрушаващо се при пожар или друг вид устройство за
освобождаване на налягане по такъв начин, че съдът под налягане
да не се фрагментира и изделието или фрагменти от изделието не се
изстрелват на повече от 10 метра;

(e) Всеки съд под налягане трябва да бъде произведен от материал,
който няма да се фрагментира при разкъсване;
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(d) Кондензатори, които съдържат електролит, който изпълнява
критериите за класификация на какъвто и да е клас опасни товари, се
проектират, така че да издържат на разлика в налягането от 95 kPa;

(c) Кондензаторите се маркират с капацитет за съхранение на
енергия в Wh; и

(b) Кондензаторите се проектират и изграждат по такъв начин, че да
освобождават налягането по безопасен начин, които могат да
натрупат по време на експлоатация, чрез вентил или слаба точка в
корпуса на кондензатора. Каквато и да е течност, която се
освобождава при вентилиране, трябва да се съдържа чрез опаковане
или чрез оборудване, в което е инсталиран кондензатор;

(a) Кондензаторите или модулите трябва да бъдат защитени срещу
късо съединение;

Всички асиметрични кондензатори, за които се прилага тази рубрика,
изпълняват следните условия:

което използва номинален импеданс (CN), номинално напрежение (Ur)
и номинално напрежение с по-ниско ограничение (UL).

Wh = 1/2 CN (Ur2 Ul2) x 1/3600

Капацитетът за съхранение на енергия означава енергията,
съхранявана в кондензатор, както е изчислено съгласно следното
уравнение,

Тази рубрика се прилага по отношение на асиметрични кондензатори
с капацитет за съхранение на енергия по-висок от 0.3 Wh.
Кондензаторите с капацитет за съхранение на енергия от 0.3 Wh или
по-малко не подлежат на RID.

ДЪРЖАВЕН

(d) Всяко изделие трябва да бъде произведено по такъв начин, че да
попречи на опасни проектили на съда под налягане или на части от
съда под налягане;

(c) Всяко изделие се произвежда по такъв начин, че да бъдат
избегнати неумишлено изстрелване или освобождаване при
нормални условия на обработка, опаковане, превоз и експлоатация.
Това може да бъде изпълнено чрез допълнително заключващо
устройство, свързано с активатора;

(b) Минималното налягане за разкъсване на съда под налягане
трябва да бъде минимум четири пъти по налягането на газа при
температура 15 °C;

(a) Водният капацитет на съда под налягане не трябва да надхвърля
0.5 литра и работното налягане не трябва да надхвърля 25 bar при
температура 15°C;

(1) Тази рубрика също се прилага по отношение на изделия,
съдържащи малък съд под налягане с изпускащо устройство. Тези
изделия трябва да са съобразени със следните изисквания:

- амониев нитрат с не повече от 0.2% запалителни вещества,
включително каквото и да е органично вещество, калкулирано като
въглерод, с изключение на каквото и да е добавено вещество, което
не е прекалено чувствително за приемане в Клас 1, когато бъде
изпитано съгласно изпитване от серия 2 (виж Ръководството за
изпитване и критерии, част I). Вижте също UN № 1942.
372

(2) Производителят се задължава да представи техническа
документация относно вида проектиране, производство, както и
изпитвания и техните резултати. Производителят се задължава да
приложи процедури, така че да се увери, че изделията, произведени в
серия, са произведени с добро качество, съобразени са с вида
проектиране и имат възможност да изпълнят изискванията,
съдържащи се в (1). Производителят се задължава да предостави
такава информация на компетентния орган при поискване.

- амониев нитрат с не повече от 0.2% запалителни вещества,
включително каквото и да е органично вещество, калкулирано като
въглерод, с изключение на каквото и да е друго добавено вещество; и

Тази рубрика се прилага по отношение на:

Не се изисква да бъде показан етикет от Клас 7.

(g) Прототипът на изделието се подлага на следното изпитване.
Трябва да се използва стимулиращ механизъм за иницииране на
един артикул в средната част на опаковката. Не трябва да има
опасни ефекти извън опаковката, като например нарушаване на
целостта на опаковката, метални фрагменти или съд, който
преминава през опаковката.

В допълнение към разпоредбите, приложими по отношение на
превоза на вещества от Клас 8, се прилагат разпоредбите на 5.1.3.2,
5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CW 33 (3.1), (5.1) до (5.4) и (6).
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ЗАБЕЛЕЖКА: ISO 9001:2008 може да бъде използвано за тази цел.

(iii) Всеки детектор се произвежда съгласно регистрирана програма за
контрол по качеството;

(ii) Количеството газ не надхвърля 13 g на детектор;

(i) Налягането във всеки детектор не надхвърля 105 kPa абсолютно
налягане при температура 20°C;

(a) Всеки детектор за радиация изпълнява следните условия.

Детектори за неутронно лъчение, което съдържа газ боров
трифлуорид, който не е под налягане по тази рубрика, при условие,
че са изпълнени следните условия:

374
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(Резервирано)

Детекторите за неутронно лъчение, които съдържат не повече от 1 g
боров трифлуорид, включително онези със споени стъклени
съединения, не подлежат на RID, при условие, че изпълняват
изискванията в параграф (a) и са опаковани съгласно параграф (b).
Системи за засичане на лъчение, които съдържат такива детектори,
не подлежат на RID, при условие, че са опаковани съгласно параграф
(c).

„ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА 373”.

Транспортният документ включва следното заявление:

Опаковъчна инструкция P 200 от 4.1.4.1 не се прилага.

(iii) Цялостните системи се опаковат в здрави външни опаковки, които
имат капацитет да издържат изпитване за падане от 1.8 m без теч,
освен ако външната опаковка на системата не позволява
еквивалентна защита.

(ii) Обшивката съдържа абсорбиращ материал, достатъчен за
абсорбиране на пълното съдържание на газове;

(i) Детекторите се съхраняват в здрава запечатана външна обшивка;

(c) Цялостни системи за засичане на неутронно лъчение, които
съдържат детектори, които изпълняват условията на параграф (a), се
превозват както следва:

(iii) Общото количество газ от всички детектори за външна опаковка
няма да надхвърля 52 g.

(ii) Те трябва да бъдат опаковани в здрава външна опаковка.
Цялостната опаковка е способна да издържи изпитване за падане от
1.8 m без теч на газово съдържание от детектори;

(i) Детекторите се опаковат в запечатана междинна пластмасова
обшивка с достатъчно абсорбиращ материал, който да абсорбира
цялото съдържание на газ;

(b) Детектори за лъчение, пренасяни като индивидуални компоненти,
се превозват както следва:

(v) Всеки детектор трябва да бъде изпитан съгласно 1 x 10-10 cm/s
стандарт за плътност преди напълване.

(iv) Всеки детектор за неутронно лъчение трябва да бъде с
конструкция от заварен метал със запоен метал към керамични
преходни възли. Тези детектори имат минимално налягане за
разкъсване от 1800 kPa, както е демонстрирано от изпитване за
квалификация за прототипа; и

ДЪРЖАВЕН
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ЗАБЕЛЕЖКА: Без да противоречи на условията на тази специална
разпоредба, никелово-въглеродни асиметрични кондензатори, които
съдържат алкални електролити от Клас 8, трябва да бъдат превозени
като UN 2795 БАТЕРИИ, МОКРИ, НАПЪЛНЕНИ С АЛКАЛИ,
електрическо съхранение.

Кондензатори, инсталирани в оборудване и съдържащи електролит,
който изпълнява критериите за класификация на какъвто и да е клас
опасни товари, не подлежи на разпоредбите на RID, при условие, че
оборудването е опаковано в здрава външна опаковка, изградена от
подходящ материал и с адекватна сила и проектиране, във връзка с
предназначението за експлоатация на опаковката и по такъв начин,
че да предотвратява случайно включване на кондензаторите по
време на превоз. Обемно и здраво оборудване, което съдържа
кондензатори, може да бъде предложено за превоз неопаковано или
върху палети в случаите, в които на кондензаторите е дадена
еквивалентна защита от оборудването, в което се съхраняват.

Кондензатори, които съдържат електролит, които изпълняват
критериите за класификация на какъвто и да е клас опасни товари,
които не са инсталирани в оборудване и с капацитет за съхранение
на енергия, който надхвърля 20 Wh, не подлежат на RID.

Кондензатори, които съдържат електролит, който изпълнява
критериите за класификация на какъвто и да е клас опасни товари, с
капацитет за съхранение на енергия от 20 Wh или по-малко,
включително когато бъдат конфигурирани в модул, не подлежат на
други разпоредби на RID, когато кондензаторите могат да издържат
на изпитване за падане от 1.2 метра без да бъдат опаковани върху
неподатлива повърхност без загуба на съдържание.

Кондензатори, които съдържат електролит, който не изпълнява
критериите за класификация на какъвто и да е клас опасни товари,
включително когато бъде конфигуриран в модул или когато бъде
инсталиран в оборудване, не подлежат на другите разпоредби на
RID.

С Т Р. 6 6
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Литиевите йонни и литиевите метални клетки и батерии и
оборудване, което съдържа такива клетки и батерии, превозвани с
цел унищожаване или рециклиране, опаковани с или без батерии
различни от литиеви, могат да бъдат опаковани съгласно опаковъчна
инструкция P 909 на 4.1.4.1.

Клетки и батерии, които са податливи на бърз демонтаж, опасна
реакция, запалването на пламък или опасно развитие на топлина или
опасна емисия на токсични, корозивни или запалителни газове или
пари при нормални условия на превоз, няма да бъдат превозвани,
освен при условия, които са специфично определени от компетентния
орган.

Клетки и батерии трябва да бъдат опаковани съгласно опаковъчни
инструкции P 908 в 4.1.4.1 или LP 904 в 4.1.4.3, по целесъобразност.

Опаковките трябва да бъдат маркирани „ПОВРЕДЕНИ/ДЕФЕКТНИ
ЛИТИЕВО-ЙОННИ
БАТЕРИИ”
или
„ПОВРЕДЕНИ/ДЕФЕКТНИ
ЛИТИЕВИ МЕТАЛНИ БАТЕРИИ”, по целесъобразност.

Клетки и батерии се превозват съгласно разпоредбите, приложими
спрямо UN № 3090, UN № 3091, UN № 3480 и № UN 3481, с
изключение на специална разпоредба 230 и всичко друго, посочено в
тази специална разпоредба.

ЗАБЕЛЕЖКА: При оценяването на батерията като повредена или
дефектна, трябва да бъдат взети предвид видът на батерията и
нейната предходна експлоатация.

- Клетки или батерии, които понасят физически или механични щети.

- Клетки или батерии, които не могат да бъдат диагностицирани
преди превоз; или

- Клетки или батерии, които имат теч или са вентилирани;

- Клетки или батерии, идентифицирани като дефектни поради
съображения за безопасност;
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взривни

- Радиоактивен материал; нито

- Вещества, класифицирани като самоактивиращи се вещества от
Клас 4.1; нито

- Вещества, класифицирани като десенсибилизирани
вещества от Клас 3 или Клас 4.1; нито

- вещества, разпределени към опаковъчна група I или които имат „0”,
зададени в Колона (7 a) на Таблица A от Глава 3.2; нито

Остатъци, налични в опаковките, изхвърлени, празни, непочистени,
трябва да бъдат само от опасни товари от класове 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8
или 9. В допълнение, те не трябва да бъдат:

Област на приложение:

Тази рубрика може да бъде използвана само за опаковки, големи
опаковки или IBCs, или части от тях, които са съдържали опасни
товари, които се превозват за унищожаване, рециклиране или
възстановяване на техния материал, различни от възстановяване,
ремонт, рутинна поддръжка, преработване или повторно използване
и които са били изпразнени до степента, до която само остатъци от
опасни товари, прилепени към частите на опаковката, са налични към
момента, в който са предадени за превоз.

„ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА 662”.

Транспортният документ включва следното заявление:

(c) Всички съответни изисквания за напълване на опаковъчната
инструкция P 200 в 4.1.4.1 трябва да бъдат спазени.

(b) Бутилките се маркират и етикетират съгласно 5.2.1 и 5.2.2; и

(a) Бутилките се превозват със защита на клапан съгласно 4.1.6.8;

Бутилки, които не са съобразени с разпоредбите на Глава 6.2, които
се използват ексклузивно на борда на плавателен или летателен съд,
могат да бъдат превозвани за целите на инспекция и последващо
връщане, при условие че бутилките са проектирани и изградени
съгласно стандарт, признат от компетентния орган в държавата на
одобрение и всички други съответни изисквания на RID са изпълнени,
включително:

Идентифицирани повредени или дефектни батерии трябва да бъдат
превозвани съгласно специална разпоредба 376 и опаковани
съгласно P 908 в 4.1.4.1 или LP 904 в 4.1.4.3, по целесъобразност.”

Опаковките трябва да бъдат маркирани като „ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА
УНИЩОЖАВАНЕ” или „ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ”.

Тези клетки и батерии не подлежат на изискванията на 2.2.9.1.7 (a) в
(e).

ДЪРЖАВЕН

377

Литиеви йонни клетки или батерии и литиеви метални клетки или
батерии, идентифицирани като повредени или дефектни по такъв
начин, че не спазват изпитването за прототип, съгласно приложимите
разпоредби на Ръководството за изпитвания и критерии са
съобразени с изискванията на тази специална разпоредба.

376

За целите на тази специална разпоредба, същите могат да включват,
но не са ограничени до:

Тези вещества, при превоз в единична или съвместна опаковка, която
съдържа нетно количество в единична или вътрешна опаковка с 5 l
или по-малко за течности или с нетна маса на единична или
вътрешна опаковка от 5 kg или по-малко за твърди вещества, не
подлежат на каквито и да е други условия на RID, при условие, че
опаковките изпълняват общите условия на 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4 до
4.1.1.8.
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С изключение на въздухоплавателен транспорт, опаковките,
съдържащи опасни товари в ограничени количества, носят
маркировката, показана на фигура 3.4.7.1:

Фигура 3.4.7.1

Маркировка за опаковки, които съдържат ограничени количества

Изменете, както следва:

3.4.7.1

и

"3.4.7

3.4.8

3.4.7

Другите разпоредби на RID не се прилагат.”

„ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА 665 НА RID”.

Спедиторът се задължава да се увери, че следното заявление е
включено в документа, който придружава товара (като например
коносамент, декларация за товар или CMR/CIM товарителница):

(b) Температурата на товара не е по-висока от 60°C по време на или
незабавно след натоварването във вагона или контейнера. Чрез
използването на подходящи методи за измерване, пълначът се
задължава да се увери и да документира, че максималната
допустима температура на товара не е надхвърлена по време на или
незабавно след натоварването на вагоните или контейнерите.

Минимален размер 100 mm

Опаковките, които съдържат опасни товари, опаковани в
съответствие с условията на Част 3, Глава 4 от Техническите
инструкции на ICAO, могат да носят маркировката, посочена във
Фигура 3.4.8.1, която удостоверява съответствието с тези
разпоредби:

3.4.8.1
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Маркировка за опаковките, които съдържат ограничени
количества, съответстващи на Част 3, Глава 4 от Техническите
инструкции на ICAO

3.4.8

Фигура 3.4.8.1

Ако размерът на опаковката изисква това, минималните външни
размери, посочени във Фигура 3.4.7.1, могат да бъдат редуцирани,
така че да бъдат не по-малки от 50 mm x 50 mm, при условие, че
маркировката остава ясно видима. Минималната широчина на
линията, която очертава формата на ромб, може да бъде редуцирана
до минимум 1 mm.

3.4.7.2

Маркировката е под формата на квадрат, разположен под ъгъл 45°
(във формата на ромб). Горната и долната част и обикалящата
линия са в черно Централната част трябва да бъде бяла или с
подходящ контрастиращ фон. Минималните размери трябва да бъдат
100 mm x 100 mm и минималната широчина на линията, която
очертава формата на ромб, е 2 mm. В случаите, в които размерите не
са посочени, всички характеристики трябва да бъдат в приблизителна
пропорция на онези, които са посочени.

Маркировката трябва да бъде видима, четлива и способна да
издържи на външни климатични условия без съществено редуциране
на ефективността.

Маркировка за опаковки, които съдържат ограничени количества

Максимален размер 100 mm

ДЪРЖАВЕН

Глава 3.4

Когато бъдат превозени в насипно състояние, твърди въглища,
въглища и антрацити, които изпълняват критериите за класификация
от Клас 4.2, опаковъчна група III, могат също да бъдат превозвани в
открити вагони или контейнери, при условие, че:

665

(a) Въглищата се превозват след скорошен добив директно във
вагона или контейнера (без измерване на температурата); или

(Резервирано)

664

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички други разпоредби на RID се прилагат."

Документирани процедури за сортиране трябва да бъдат приложени
на обекта на натоварване, за да се гарантира съответствието с
разпоредбите, приложими по отношение на тази рубрика.

Изхвърлени, празни, непочистени с остатъци опаковки, които
представляват основен или допълнителен риск от Клас 5.1, няма да
бъдат опаковани заедно с други изхвърлени, празни, непочистени
опаковки или натоварени заедно с други изхвърлени, празни,
непочистени опаковки в същия контейнер, вагон или контейнер за
насипни товари.

Общи разпоредби:

- Азбест (UN 2212 и UN 2590), полихлоринирани бифенили (UN 2315
и UN 3432) и полихалогенирани бифенили или полихалогенирани
терфенили (UN 3151 и UN 3152).
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Минимален размер 100 mm

Изменете, както следва:

3.4.9

89

Ако размерът на опаковката изисква това, минималните външни
размери, посочени във Фигура 3.4.8.1, могат да бъдат редуцирани,
така че да бъдат не по-малки от 50 mm x 50 mm, при условие, че
маркировката остава ясно видима. Минималната широчина на
линията, която очертава формата на ромб, може да бъде редуцирана
до минимум 1 mm. Символът „Y” остава в приблизителна пропорция
на този, който е показан на Фигура 3.4.8.1.”

Опаковки, които съдържат опасни товари в ограничени количества
носят маркировката, посочена в 3.4.7 и са съобразени с разпоредбите
на Техническите инструкции на ICAO, включително всички
необходими маркировки и етикети, посочени в Части 5 и 6, се считат
за изпълняващи разпоредбите на раздел 3.4.1, както е уместно и на
раздели 3.4.2 до 3.4.4.”

"3.4.10

Маркировка за изключени количества

"3.5.4.2
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** Наименованието на изпращача или на получателя ще бъде посочено на
това място, ако не е посочено другаде върху опаковката.

* Първият или единственият номер на етикет, посочен в колона (5) от
Таблица A от Глава 3.2, се вписва на това място.

Знак за изключени количества

Фигура 3.5.4.2

Изменете, както следва:

3.5.4.2

ДЪРЖАВЕН

3.4.8.2

Маркировката е под формата на квадрат, разположен под ъгъл 45°
(във формата на ромб). Горните и долните части и обграждащата
линия трябва да бъдат в черно. Централната част трябва да бъде
бяла или с подходящ контрастиращ фон. Минималните размери
трябва да бъдат 100 mm x 100 mm и минималната широчина на
линията, формираща ромба, трябва да бъде 2 mm. Символът „Y”
трябва да бъде поставен в центъра на маркировката и трябва да
бъде ясно видим. В случаите, в които размерите не са посочени,
всички характеристики трябва да бъдат в приблизителна пропорция
спрямо посочените размери.

Маркировката трябва да бъде видима, четлива и способна да
издържа на външни климатични условия без съществено редуциране
на ефективността.

Маркировка за опаковките, които съдържат ограничени количества,
съответстващи на Част 3, Глава 4 от Техническите инструкции на ICAO

Максимален размер 100 mm

Изменете, както следва:

3.4.10

Глава 3.5

Опаковки, които съдържат опасни товари, които носят маркировката,
посочено в 3.4.8, с или без допълнителни етикети и маркировки за
въздушен транспорт се считат за изпълняващи разпоредбите на
раздел 3.4.1 както е уместно и на раздели от 3.4.2 до 3.4.4 и не
трябва да носят маркировката, посочена във 3.4.7.”

"3.4.9
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[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

В края, добавете нова Бележка, както следва:

4.1.1.9

4.1.1.11
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4.1.3.1

4.1.1.21.6

„„L”за едрогабаритни опаковки или „LL” за особени разпоредби за
опаковане, специфични за RID"

Изменете дефиницията на „L”, както следва:

“EN 590:2009 + A1:2010".

В Таблицата, за UN № 1202, първа и четвърта рубрика, в Колона (2b),
заместете "EN 590:2004" с:

„или големи опаковки за повредени товари".

Във второто изречение, след "опаковки за повредени товари",
добавете:

„ , включително междинни контейнери за материали в насипно
състояние (IBCs) и едрогабаритните опаковки,”.

Във второто изречение, след "опаковане", добавете:

„и в големи опаковки за повредени товари, посочени в 6.6.5.1.9”.

В края на първото изречение, добавете:

„и големи опаковки за повредени товари".

В края добавете:
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P 116

P 003

4.1.4.1

В колона „за външни опаковки”, изменете първата рубрика за
„чували”, както следва:

Опаковките, които са предназначени за превоз на изхвърлени,
празни, непочистени опаковки с остатъци от Клас 5.1, трябва да
бъдат изградени или адаптирани по такъв начин, че товарите да не
влизат в контакт с дърво или какъвто и да е друг запалителен
материал.”

Преди да бъдат напълнени и предадени за превоз, всяка опаковка
трябва да бъде инспектирана, за да е сигурно, че по нея няма
корозия, замърсяване или други щети. Каквато и да е опаковка, която
показва признаци на редуцирана здравина, не трябва да бъде
използвана (незначителни следи от удари и одрасквания не се считат
за редуциращи здравината на опаковката).

В случаите, в които има налични течни остатъци, трябва да бъдат
използвани здрави опаковки, които предоставят начин за задържане
(напр, абсорбиращ материал).

Когато единствените остатъци, които се съдържат, са твърди
вещества, които няма да станат течни при температури, които е
вероятно да бъдат достигнати по време на превоз, могат да бъдат
използвани гъвкави опаковки.

Трябва да бъдат използвани опаковки, които изпълняват
изискванията на 6.1.4 и които са водонепроницаеми, или на които е
инсталирано водонепроницаемо и устойчиво на пробиване
херметично затворено уплътнение или чувал.

"RR 9 За UN 3509, не се изисква опаковките да изпълняват
изискванията на 4.1.1.3.

Добавете нова специална разпоредба за опаковане RR 9, както
следва:

„разпоредби”

В „Специална разпоредба за опаковки, специфична за RID и ADR:",
заместете „разпоредба” с:

„PP 91 за UN 1044, големи пожарогасители могат да бъдат
превозвани неопаковани, при условие че са изпълнени изискванията
на 4.1.3.8.1 от (a) до (e), клапаните са защитени чрез един от
методите съгласно 4.1.6.8 от (a) до (d), а другото оборудване,
инсталирано на пожарогасителя е защитено с цел предотвратяване
на случайна активация. За целите на тази разпоредба за специално
опаковане, „големи пожарогасители” означава пожарогасителите във
вида, в който са описани в точки от (c) до (e) от специална
разпоредба 225 от Глава 3.3."

Добавете нова специална разпоредба за опаковане, както следва:

ДЪРЖАВЕН

4.1.1.19.2

4.1.1.19.1

4.1.1.19

Използване на допълнителни опаковки вътре във външна опаковка
(напр. междинна опаковка или съд в задължителна вътрешна
опаковка) в допълнение към това, което се изисква в опаковъчните
инструкции е разрешено, при условие че са изпълнени всички
съответни изискания, включително тези в 4.1.1.3, и ако е уместно
трябва да се използва подходящо уплътнение, за да предотврати
движение в рамките на опаковката.”

"4.1.1.5.2

„ЗАБЕЛЕЖКА: Когато такива опаковки са превозвани с цел
унищожаване, рециклиране или възстановяване на техния материал,
те също така могат да бъдат превозвани съгласно UN 3509, ако са
изпълнени условията на специална разпоредба 663 от Глава 3.3.”

Добавете нов раздел 4.1.1.5.2, както следва:

4.1.1.5

Глава 4.1

ЧАСТ 4

Маркировката ще бъде под формата на квадрат. Щриховката и символът
трябва да бъдат с един и същи цвят, черно или червено върху бяло или
подходящ контрастиращ фон. Минималните размери трябва да бъдат 100
mm x 100 mm. В случаите, в които не са посочени размерите, всички
характеристики трябва да бъдат в приблизителна пропорция на
размерите, които са показани.”
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Заглавие на документа

„ , EN 13153:2001 + A1:2003, EN ISO 14245:2010 или EN ISO
15995:2010”.
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В параграф (12) 3.4, заменете "или EN 13153:2001 + A1:2003" с:

1. Общи разпоредби

„(13) Интервал от 15 години за периодична инспекция на безшевни
бутилки от сплав от стомана и алуминий и стелажи за бутилки, които
могат да бъдат предоставени съгласно специалните разпоредби за
опаковки ua или va в параграф (10), ако се прилагат следните
разпоредби:

Добавете нов параграф 13, както следва:

[Измененията по параграфи (12) 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4 и 3.3 във
версията на немски език не се прилага по отношение на текста на
английски език.]

- След специална разпоредба за опаковки „v", поставете нова
специална разпоредба за опаковки „va", както следва:

EN ISO 13088:2012 Газови бутилки – стелажи за ацетиленови
бутилки – условия за напълване и инспекция на
напълване (ISO 13088:2011)

Препратка

"ua: Интервалът между периодичните изпитвания може да бъде
удължен до 15 години за бутилки от алуминиева сплав и стелажи за
такива бутилки, ако се прилагат разпоредбите на параграф (13) от
тази опаковъчна инструкция. Това няма да се прилага по отношение
на бутилки, направени от алуминиева сплав AA 6351. За смеси може
да се прилага тази разпоредба "ua", при условие, че всички
индивидуални газове в сместа са били разпределени в "ua" в
Таблица 1 или в Таблица 2."

(10) p

Приложимо

- След специална разпоредба за опаковане „u", вмъкнете нова
специална разпоредба за опаковане „ua", както следва:

В параграф (11), в края на Таблицата, вмъкнете следния нов
стандарт:

ЗАБЕЛЕЖКА: „Клапан за остатъчно налягане” (RPV) означава
затваряне, което включва сензор за остатъчно налягане, което пречи
на входа на замърсители чрез поддържане на положителен
диференциал между налягането в бутилката и изхода на клапана. За
да се предотврати обратният поток на флуиди в бутилката от
източник с по-високо налягане, функция „възвратен клапан” (NRV)
трябва да бъде включена в устройството за остатъчно налягане или
да представлява дискретно допълнително устройство в клапана на
бутилката, напр. регулатор.”

„ISO 7866:2012”.

- В специална разпоредба за опаковане "u", заменете "ISO 7866:1999"
с:

- [Изменението на специална разпоредба за опаковане k във
версията на немски език не се прилага към текста на английски език.]

Изменете параграф (10) както следва:

„Бутилките, големите бутилки, варелите под налягане и стелажите за
бутилки, са разрешени, при условие че специалните разпоредби за
опаковане от 4.1.6, разпоредбите, посочени по-долу от (1) до (9) и
когато бъде посочено в колона „Специални разпоредби за опаковане”
от Таблици 1, 2 или 3, че са изпълнени съответните специални
разпоредби за опаковане, посочени по-долу в (10).”

Изменете второто изречение, както следва:

„от твърда пластмаса (4H2)”.

В рубриката за "кутии", в колона за „външни опаковки”, добавете:

„от твърда пластмаса (4H2)”.

В рубриката за "кутии", в колона за „външни опаковки”, добавете:

„PP 65 (Заличено)".

"va: За безшевни стоманени бутилки, които са оборудвани с клапани
за остатъчно налягане (RPVs) (вижте бележката по-долу), които са
проектирани и изпитвани съгласно EN ISO 15996:2005 + A1:2007 и за
стелажи за безшевни стоманени бутилки, оборудвани с основен
клапан(и) със сензор за остатъчно налягане, изпитано съгласно EN
ISO 15996:2005 + A1:2007, интервалът между периодичните
изпитвания може да бъде удължен до 15 години, ако се прилагат
разпоредбите на параграф (13) от тази опаковъчна инструкция. Тази
разпоредба „va” може да се прилага по отношение на смеси при
условие, че всички индивидуални газове в сместа са разпределени
във „va” в Таблица 1 или Таблица 2.

ДЪРЖАВЕН
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P 200

P 137

P 131

Изменете специална разпоредба за опаковане PP 65, както следва:

"полимерна тъкан (5H1, 5H2, 5H3)".
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1.4 Стелажите за бутилки трябва да бъдат изградени по такъв начин,
че контакта между бутилките по надлъжната ос на бутилките не води
до вътрешна корозия. Подпорите и поддържащите ленти трябва да
бъдат такива, че да минимизират риска от корозия на бутилките.
Амортизатизиращи материали, които се използват в подпори, са
позволени само ако са третирани по такъв начин, че да се елиминира
абсорбирането на вода. Примери за подходящи материали са
водонепроницаеми ремъци и каучук.
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2.1 Бутилки или стелажи за бутилки, на които е предоставен 15годишен интервал за периодична инспекция, се напълват само в
центрове за напълване, като прилагат документирана и
сертифицирана система за качество, така че да гарантират, че всички
разпоредби на параграф (7) от тази опаковъчна инструкция и
изискванията и отговорностите на EN 1919:2000, EN 1920:2000 или
EN 13365:2002, по целесъобразност, са изпълнени и коректно
приложени. Системата за качество, съгласно ISO 9000 (серия) или
еквивалентна, трябва да бъде сертифицирана от акредитиран
независим орган, признат от компетентния орган. Това включва
процедури за инспекции преди и след напълване и процеса на
напълване за бутилки, стелажи за бутилки и клапани.

2. Разпоредби за експлоатация

1.7 Собственикът се задължава да гарантира спазване на условията
на RID и разрешението, което е предоставено надлежно и се
задължава да демонстрира това пред компетентния орган по заявка,
но минимум веднъж на всеки три години или когато са въведени
съществени изменения по процедурите.

ДЪРЖАВЕН

На бутилки и стелажи за бутилки, маркирани със символ за опаковане
на ООН, посочен в 6.2.2.7.2 (a), няма да бъде предоставен 15годишен интервал за периодична инспекция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази разпоредба се счита за изпълнена ако бутилката
е повторно оценявана съгласно процедурата за повторно оценяване
на съответствието, описано в Анекс III от Директива 2010/35/EU от 16
юни 2010 г. или Анекс IV, част II, от Директива 1999/36/EC от 29 април
1999 г.

Други бутилки, произведени преди 1 януари 2009 г. в съответствие с
RID съгласно технически код, одобрен от националния компетентен
орган, може да бъде одобрен за 15-годишен интервал за периодична
инспекция, ако те са с еквивалентна безопасност спрямо
разпоредбите на RID, приложими към момента на приложение.

по целесъобразност към момента на производство (вижте също
Таблицата в 6.2.4.1).

- Анекс I, части от 1 до 3 от Директива на съвета 84/525/EECb и
84/526/EECc

- EN ISO 7866; или

- EN ISO 9809-1 или EN ISO 9809-2; или

- EN 1975; или

- EN 1964-1 или EN 1964-2; или

ЗАБЕЛЕЖКА: Група бутилки се дефинира от датите на производство
на идентични бутилки за период, по време на който приложимите
условия на RID и на техническия код, одобрен от компетентния орган,
не са изменени по отношение на тяхното техническо съдържание.
Пример: Бутилки с идентичен дизайн и обем, които са произведени
съгласно условията на RID, приложими между 1 януари 1985 г. и 31
декември 1988 г. в съчетание с технически код, одобрен от
компетентния орган, приложим за същия период, формират една
група по отношение на разпоредбите на този параграф.

1.6 Компетентният орган се задължава да провери дали
разпоредбите на под-параграфи 2 и 3 са изпълнени и коректно
приложени. Ако са изпълнени всички разпоредби, компетентният
орган разрешава 15-годишен интервал за периодична инспекция за
бутилките или стелажите за бутилки. В това разрешение трябва да
бъде изрично идентифицирана съответната група бутилки (вижте
Бележката по-долу) . Разрешението се предоставя на собственика, а
компетентния орган съхранява копие. Собственикът се задължава да
съхранява документите докато за бутилките има дадено разрешение
за интервал от 15 години.

1.2 Собственикът на бутилките или стелажите за бутилки се прилагат
по отношение на компетентния орган за предоставяне на 15-годишен
интервал и демонстрира, че са изпълнени изискванията на подпараграфи 2, 3 и 4.

1.3 Бутилки, произведени след 1 януари 1999 г. са произведени в
съответствие с един от следните стандарти:

1.5 Собственикът се задължава да подаде документни доказателства
на компетентния орган, с което демонстрира, че бутилките са
съобразени с условията на под-параграф 1.3. Компетентният орган
трябва да се увери, че тези условия са изпълнени.

1.1 За приложението на този параграф, компетентния орган не
делегира своите задачи и отговорности на органи на Xb
(инспекционни органи от тип B) или IS органи (вътрешни служби за
инспекции).
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- Ако бъде установено замърсяване, трябва да бъде извършено
корективно действие.

- Ако не бъде установено замърсяване, бутилката или стелажа за
бутилки могат да бъде напълнени след ремонт или заместване на
сензора за остатъчно налягане;

• Ако проверката покаже, че устройството за остатъчно налягане не е
запазило налягане, вътрешното състояние на бутилката или стелажа
за бутилки трябва да бъдат проверени за замърсяване;
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3.2 Ако бутилка с 15-годишен интервал не успее да изпълни
изпитването за налягане чрез разкъсване или теч, или ако бъде
установен тежък дефект чрез безразрушително изпитване (NDT) по
време на периодична инспекция, собственика се задължава да
проучи и да представи доклад относно причината за дефекта и дали
други бутилки (напр. от същия вид или група) са засегнати. Във
вторият случай, собственикът се задължава да информира
компетентния орган. Компетентният орган се задължава да вземе
решение относно надлежни мерки и надлежно да информира
компетентните органи на всички други Договарящи се страни по RID.

3.1 Бутилки и стелажи от бутилки, които вече са в експлоатация, за
които условията на под-параграф 2 са изпълнени от датата на
последната периодична инспекция, до удовлетворението на
компетентния орган, могат да удължат техния период за инспекция до
15 години от датата на последната периодична инспекция. В
противен случай, промяната на периода на изпитване от десет до
петнадесет години се осъществява по времето на периодичната
инспекция. Докладът за периодична инспекция трябва да посочва, че
тази бутилка или стелаж за бутилки трябва да бъдат надлежно
оборудвани със сензор за остатъчно налягане. Други документни
доказателства могат да бъдат одобрени от компетентния орган.

3. Разпоредби за квалификация и периодична инспекция

2.6 Ако център за напълване се намира в различна RID Договаряща
се държава, собственикът се задължава да предостави на
компетентния
орган
по
заявка
допълнителни
документни
доказателства, че центъра за напълване се наблюдава надлежно от
компетентния орган на тази RID Договаряща се държава. Виж също и
1.2.

2.5 Собственикът се задължава да гарантира спазване на
изискванията на т. от 2.1 до 2.4 и да предоставя доказателство по
документи за това на компетентния орган по заявка, но минимум
веднъж на всеки три години или когато са въведени съществени
изменения по процедурите.

2.4 За да се предотврати вътрешно корозиране, бутилките или
стелажите за бутилки трябва да бъдат напълнени само с газове с
високо качество и нисък с потенциал за замърсяване. Това се счита
за изпълнено ако съвместимостта на газове/материал е приемлива
съгласно EN ISO 11114-1:2012 и EN 111142:2013 и качеството на газа
изпълнява спецификациите в EN ISO 14175:2008 или за газове, които
не са включени в този стандарт, минимална чистота от 99.5% по
отношение на обема и максимално съдържание на влага 40
ml/m3(ppm). За азотен оксид, стойностите трябва да имат минимална
чистота от 98% по обем и максимално съдържание на влажност 70
ml/m3 (ppm).

ДЪРЖАВЕН

• Ако проверката покаже, че устройството за остатъчно налягане е
запазило налягане, бутилката или стелажа за бутилки могат да бъде
напълнени;

• Ако не бъде отделен газ, функционирането на устройството за
остатъчно налягане трябва да бъде проверено;

• Ако бъде отделен газ, бутилката или стелажа за бутилки могат да
бъдат напълнени;

• Отворете клапана на бутилката или основния клапан на стелажа за
бутилки, за да проверите за остатъчно налягане;

2.3 Безшевните стоманени бутилки, оборудвани с RPVs и стелажи за
безшевни стоманени бутилки, оборудвани с основен клапан(и) със
сензор за остатъчно налягане, на които е предоставен 15-годишен
интервал за периодична инспекция, се проверяват преди всяко
напълване, съгласно документирана процедура, която трябва да
включва следното като минимум:

• Ако бъде установено замърсяване, трябва да бъде извършено
корективно действие.

• Ако не бъде установено замърсяване, бутилката или стелажа за
бутилки могат да бъдат напълнени;

• Ако не бъде отделен газ, вътрешното състояние на бутилката или
стелажа за бутилки трябва да бъде проверено за замърсяване;

• Ако бъде отделен газ, бутилката или стелажа за бутилки могат да
бъдат напълнени;

• Отворете клапана на бутилката или основния клапан на стелажа за
бутилки, за да проверите за остатъчно налягане;

2.2 Бутилки от алуминиева сплав и стелажи за такива бутилки без
RPVs, на които е предоставен 15-годишен интервал за периодична
инспекция, трябва да бъдат проверявани преди всяко напълване
съгласно документирана процедура, която трябва да включва
следното като минимум:

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 3

99

В Таблица 2, за UN № 1082, в колона „Име и описание", добавете:

„Изпитателно налягане = 1.5 x експлоатационно налягане".

В Таблица 2, за UN № 1058, в колоните за изпитателно налягане и
съотношение на напълване, заличете:

„ua, va".

В Таблица 2, за ООН № 1013, 1070 и 1080 в колоната за „Специални
условия за опаковане” срещу всички стойности за съотношение на
напълване, добавете:

„ua, va".

100

P 208

P 207

P 203

(9) Изискванията за тръби и затварящи устройства, които съдържат
токсични газове с LC50 по-малко от или равни на 200 ml/m3 (ppm) (виж
Таблица 1) са както следва:

(8) Адсорбационният материал няма да изпълнява критериите за
каквито и да е от класовете в RID.

(7) Качеството на адсорбационния материал се удостоверява към
момента на всяко напълване, така че да гарантира, че изискванията
за налягане и химическа стабилност на тази опаковъчна инструкция
са изпълнени всеки път, когато адсорбиран газов комплект е
предложен за превоз.

(6) Адсорбираният материал трябва да бъде съвместим с бутилката и
не трябва да формира вредни или опасни съединения с газа, който
ще бъде адсорбиран. Газът в комбинация с адсорбационния
материал не трябва да оказва влияние върху или да отслабва
бутилката или да причинява опасна реакция (напр. катализационна
реакция).

(5) Вътрешното налягане при 65°C на напълнената бутилка няма да
надхвърля изпитателното налягане на бутилката.

(4) Минималното налягане за разкъсване на бутилката е 94.5 bar.

(3) Минималното изпитателно налягане на бутилката е 21 bar.

(2) Налягането на всяка напълнена бутилка трябва да бъде по-ниско
от 101.3 kPa при температура 20°C и по-малко от 300 kPa при 50°C.

Бутилките, посочени в Глава 6.2 и съгласно ISO 11513:2011 или ISO
98091:2010.

(1) Следните опаковки са разрешени, при условие че са изпълнени
общите изисквания за опаковане в 4.1.6.1:

Тази инструкция се прилага по отношение на адсорбирани газове от
Клас 2.

ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 208

Добавете новата опаковъчна инструкция P 208:

[Измененията във версията на немски език не се прилагат към текста
на английски език.]

„(b) Периодичната инспекция и честотата на инспекция на затворени
криогенни съдове, различни от UN, съгласно 6.2.3.5.2, няма да
надхвърля 10 години."

Добавете следния под-параграф (b):

Съществуващият текст на параграф (8) съгласно „Изисквания за
затворени криогенни съдове” става под-параграф „(a)".

„(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R1113)”.

ДЪРЖАВЕН

В Таблица 1, за ООН № 1002, 1006, 1046, 1049, 1056, 1065, 1066,
1072, 1954, 1956, 1957, 1964, 1971, 2034 и 3156, в колона за
„Специални условия за опаковане”, добавете:

Директива на Съвета относно сближаването на законодателствата
на Държавите членки във връзка с газови бутилки от алуминий без
сплав и газови бутилки от алуминиева сплав, публикувана в
Официалния журнал на Европейските общности бр. L 300 от
19.11.1984 г.”

b

Директива на Съвета относно сближаването на законодателствата
на Държавите членки във връзка с газови бутилки от безшевна
стомана, публикувана в Официалния журнал на Европейските
общности бр. L 300 от 19.11.1984 г.

a

Бутилки и стелажи от бутилки, на които е предоставен 15-годишен
интервал за периодична инспекция съгласно този параграф, трябва
да имат дата (година) на следваща периодична инспекция, съгласно
изискването в раздел 5.2.1.6 (c) и същевременно в допълнение
трябва да бъдат маркирани ясно и четливо с „P15Y”. Тази маркировка
трябва да бъде отстранена ако за бутилката или стелажа за бутилки
вече няма разрешение за 15-годишен интервал за периодична
инспекция.

4. Маркировка

3.4 Бутилки или стелажи от бутилки, на които е предоставен 15годишен интервал за периодична инспекция, трябва да бъдат
оборудвани само с клапани, определени и изпитвани съгласно EN
849 или EN ISO 10297, по целесъобразност към момента на
производство (виж също Таблицата в 6.2.4.1). След периодична
инспекция трябва да бъде монтиран нов клапан, с изключение на
това, че клапани, които са били ремонтирани или инспектирани
съгласно EN ISO 22434:2011, могат да бъдат преоборудвани.

3.3 Ако бъдат установени вътрешна корозия и други дефекти, както
са дефинирани в стандартите за периодична инспекция, с
референция в 6.2.4, бутилката се оттегля от експлоатация и няма да
получи какъвто и да е допълнителен период за напълване и превоз.
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АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, 9TOC < 5000
КОРОЗИВЕН, N.O.S.
Боров трифлуорид, адсорбиран

3518
3519

АРСИН, АДСОРБИРАН
ГЕРМАНИЙ, АДСОРБИРАН
ФОСФОРЕН ПЕНТАФЛУОРИД, АДСОРБИРАН

3522
3523
3524
3525
3526

(13) Специални условия за опаковане, които са специфични за
вещество (виж Таблица 1).

Съвместимост на материала

a: Не трябва да бъдат използвани бутилки от алуминиева сплав.

Наименование и описание

Код за
Специални
LC50
класиф
разпоредби
ml/m3
икация
за опаковки

z: Материалите за изграждане на бутилките и техните аксесоари са
съвместими със съдържанието им и няма да реагират така че да
формират вредни или опасни вещества със същите.

Съвместимост на материала за n.o.s. рубрики за адсорбиран газ.

r: Напълването на този газ е ограничени по такъв начин, че ако
настъпи пълно разлагане, налягането не надхвърля две трети от
изпитателното налягане на бутилката.

Специфични разпоредби за газ

d: Когато се използват стоманени бутилки са разрешени само онези,
които имат маркировка „H” съгласно 6.2.2.7.4 (p).
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P 404 (1)

9TF

9TF

9TC

9TF

9TF

9TC

9TOC

2

20

190

620

20

450

293

387

d

d, r

d

a:

a:

a:

z:

z:

z:

z:

Външните опаковки имат максимална нетна маса от 125 kg.”

Стъклени съдове с максимална нетна маса от по 1 kg, които са
снабдени с винтови затварящи устройства с резба с уплътнения,
обградени от всички страни и съдържащи се в херметично
запечатани метални кутии.

Вътрешни опаковки: Метални съдове с максимална нетна маса от по
15 kg. Вътрешните опаковки трябва да бъдат херметично запечатани
и снабдени с винтови затварящи устройства;

Други опаковки: (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A,
4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2)

„(1) Съвместни опаковки

Изменете, както следва:

Преномерирайте текущ P 208 като P 209.

ВОДОРОДЕН СЕЛЕНИД, АДСОРБИРАН

ФОСФИН, АДСОРБИРАН

СИЛИЦИЕВ ТЕТРАФЛУОРИД, АДСОРБИРАН

3521

(12) Максималният период за периодични инспекции трябва да бъде
5 години.

ХЛОР, АДСОРБИРАН

3520

(11) Процедурата за напълване трябва да бъде съобразена с Анекс A
от ISO 11513:2011.

9TC

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 9TFC
КОРОЗИВЕН, N.O.S.

3517

e) Бутилките и клапаните няма да бъдат оборудвани с устройство за
освобождаване на налягането.

(10) Изходите на клапани за бутилки, които съдържат пирофорни
газове, трябва да бъдат оборудвани с газонепропускливи капачки или
запушалки, които имат резба, която съвпада с тази на изходите на
клапаните.

< 5000

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, КОРОЗИВЕН, 9TC
N.O.S.

3516

< 5000

< 5000

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, 9TO
N.O.S.

3515

Таблица 1: Адсорбирани газове:
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z:

3514

z:

ДЪРЖАВЕН

ООН №

z:

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 9TF
N.O.S.

< 5000

9O

АДСОРБИРАН ГАЗ, ОКИСЛЯВАЩ, N.O.S.

z:

3513

9T

< 5000

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, N.O.S.

z:

3512

9A

АДСОРБИРАН ГАЗ, N.O.S.

3511

9F

АДСОРБИРАН ГАЗ, ЗАПАЛИТЕЛЕН, N.O.S.

3510

d) Всеки клапан трябва да има капацитет да удържи тестовото
налягане на цилиндъра и да бъде директно свързан с цилиндъра
чрез кръгла резба или по други начини, които изпълняват
изискванията на ISO 10692-2:2001.

c) Всяка бутилка и затваряне се изпитва за теч след напълване.

b) Всеки клапан трябва да бъде или от вида без уплътнение с
неперфорирана диафрагма или да бъде от вида, който възпрепятства
течове през или покрай уплътнението.

a) Изходите на клапани трябва да бъдат оборудвани с капачки или
запушалки за задържане на налягането и газонепропускливи, които
имат резба, която съвпада с тази на изхода на клапана.
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Вътрешна
опаковка,
максимален
капацитет
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алуминиеви (1B1, 1B2)

Варели

Единични опаковки

(1B2, 1G, 1N2, 1H2, 1D) или бидони (3B2,
3H2) със стъклени, пластмасови или
метални вътрешни опаковки

Кутии (4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4H2) или 5 l
варели

Съвместни опаковки

са изпълнени:

250 l

Максимален
капацитет

125 kg

Външна опаковка,
максимална нетна
маса

[Първото изменение на параграф (4) във версията на немски език не се
прилага към текста на английски език.]

„или пластмасови”.

104

Изменете обяснението в параграф (4), както следва:

P 650

P 602 (2) В началото, след „метални”, добавете:

„или пластмасови”.

P 601 (2) В началото, след „метални”, добавете:

стъклен съд с външен варел от алуминий, фибростъкло или 60 l
талашит (6PB1, 6PG1, 6PD1) или с външни разширени съдове
или съдове от здрава пластмаса (6PH1 или 6PH2) или с външен
алуминиев сандък или кутия, или с външна дървена или
картонена кутия или с външен кош с капак (6PB2, 6PC, 6PG2
или 6PD2)

пластмасов съд с външен алуминиев сандък, кутия или 60 l
пластмасов съд с външна кутия от дърво, талашит, картон или
здрава пластмаса (6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2)

пластмасов съд с външен варел от фибростъкло, пластмаса 250 l
или шперплат (6HG1, 6HH1, 6HD1)

пластмасов съд с външен алуминиев варел (6HB1)

250 l

60 l

Комбинирани опаковки

60 l

пластмасови (3H1, 3H2)

250 l

алуминиеви (3B1, 3B2)

Бидони

пластмасови (1H1, 1H2)

ДЪРЖАВЕН

Следните опаковки са разрешени, при условие, че общите условия на 4.1.1 и 4.1.3

Тази инструкция се прилага спрямо UN № 3375.

P 505 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ

P 505

„Стъклен съд с външен варел от стомана, алуминий, картон или
талашит (6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PG1) или с външна кутия от
стомана, алуминий, дървена или картонена кутия или с външен кош с
капак (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2) или с външна разширена
опаковка или опаковка от твърда пластмаса (6PH1 или 6PH2).”

Изменете последното вписване за „Композитна опаковка”, както
следва:

„Стъклен съд с външен варел от стомана, алуминий, картон или
талашит (6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PG1) или с външна кутия от
стомана, алуминий, дървена или картонена кутия или с външен кош с
капак (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2) или с външна разширена
опаковка или опаковка от твърда пластмаса (6PH1 или 6PH2).”

Изменете последното вписване за „Композитна опаковка”, както
следва:

„Стъклен съд с външен варел от стомана, алуминий, картон или
шперплат (6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PG1) или с външна кутия от
стомана, алуминий, дървена или картонена кутия или с външен кош с
капак (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2) или с външна разширена
опаковка или опаковка от твърда пластмаса (6PH1 или 6PH2).”

Изменете последното вписване за „Комбинирана опаковка”, както
следва:

Добавете новата опаковъчна инструкция P 505:

P 504

P 502

P 501

С Т Р. 7 6
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P 805

ОПАКОВЪЧНА
ИНСТРУКЦИЯ

Вмъкнете следната нова опаковъчна инструкция:
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Специални опаковъчни разпоредби

3. Разпоредбите на 6.4.4 са изпълнени.

2. Съдържанието е съобразено с разпоредбите на 2.2.7.2.4.5.2.

1. Основните вътрешни съдове трябва да бъдат опаковани във вторични
опаковки по начин, по който при нормални обстоятелства на превоз, те не могат
да се счупят, да бъдат пробити или да има теч на тяхното съдържание във
вторичната опаковка. Вторичните опаковки трябва да бъдат фиксирани във
външни опаковки с подходящ уплътнителен материал, така че да се предотврати
движение. Ако много на брой първични съдове бъдат поставени в единична
вторична опаковка, те ще бъдат или индивидуално обвити или разделени, така
че да се възпрепятства контакта между тях.

Допълнителни изисквания

Бидони (3A2, 3B2, 3H2).

Кутии (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
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P 906

P 904

(Заличено)

ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ

P 903b

P 903a

(b) Непропускливи опаковки, които имат капацитет на съхранение, в
допълнение към устройствата, минимум 1.25 пъти обема на течния
полихлориран бифенил или терфенил PCBs, които се съдържат в тях.

(a) Опаковки съответстващи на инструкции за опаковане P 001 или P
002. Устройствата трябва да бъдат осигурени с подходящ
уплътнителен материал, за да предотвратят неволно движение по
време на нормални условия на превоз; или

"(2) За трансформатори, кондензатори и други устройства:

Изменете параграф (2), както следва:

Изменете маркировката, както следва:

[Първите три изменения на параграф (2) във версията на немски език
не се прилага към текста на английски език.]

P 903b

P 903b Изменете, както следва:

(Заличено)

ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ

Изменете, както следва:

[Изменението на допълнителната разпоредба във версията на
немски език не се прилага към текста на английски език.]

„В случаите, в които комплекта съдържа само опасни товари, за които
не е зададена опаковъчна група, опаковките трябва да покриват
работните характеристики за опаковъчна група II.”

След „(виж специална разпоредба 251 от Глава 3.3).”, вмъкнете
следното ново изречение:

P 903a

P 903a

P 901

ДЪРЖАВЕН

Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);

(c) Устойчива твърда външна опаковка:

(b) Херметична устойчива вторична опакова(и); в

(a) Метален или пластмасов първичен съд(ове); в

Опаковките се състоят от:

Следните опаковки са разрешени, при условие, че общите разпоредби на 4.1.1 и
4.1.3 и специалните опаковъчни разпоредби на 4.1.9.1.2, 4.1.9.1.4 и 4.1.9.1.7 са
изпълнени:

P 805

[Изменението на параграф (2) във версията на френски език не се
прилага към текста на английски език.]

„(3) Комбинирани опаковки: Стъклени съдове с външен варел от
стомана, алуминий или шперплат (6PA1, 6PB1 или 6PD1) или с външна
каса или решетъчна кутия от стомана, алуминий, или от естествена
дървесина, или с външен кош (6PA2, 6PB2, 6PC или 6PD2) или с
външна опаковка от здрава пластмаса (6PH2)” 60 литра.”

Изменете параграф (3), както следва:

Тази инструкция се прилага за UN 3507.

P 804

P 802

[Измененията на P 650 (6), (7) и (8) във версията на немски език не се
прилагат към текста на английски език.]

В случай на неделящ се – освободен материал, трябва да бъдат спазени
ограниченията, посочени в 2.2.7.2.3.5 и 6.4.11.2.

БРОЙ 88
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P 909

Бидони (3A2, 3B2, 3H2).
(b) Опаковките трябва да съответстват на работните характеристики за
опаковъчна група II.
(c) Металните опаковки трябва да бъдат оборудвани с непроводима предпазна
обвивка (напр. пластмасова) с адекватна сила, за планираното използване.

Опаковките трябва да съответстват на работните характеристики на опаковъчна
група II.

1. Всяка повредена или дефектна клетка или батерия, или оборудване, което
съдържа всички клетки или батерии, трябва да бъдат индивидуално опаковани
във вътрешна опаковка и поставени във външна опаковка. Вътрешната опаковка
или външната опаковка трябва да бъдат херметични, така че да попречат на
потенциалното освобождаване на електролит.
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5. Незапалителността се оценява съгласно стандарт, признат в държавата,
където е проектирана или произведена опаковката.

4. Трябва да бъдат предприети надлежни мерки, за да се минимизират ефектите
от вибрации и шокове, да се предотврати движението на клетките или батериите
в рамките на опаковката, които биха могли да доведат до допълнителни щети и
опасни условия по време на превоз. Уплътнителен материал, който е
незапалителен и непроводим, може да бъде използван също за изпълнение на
това изискване.

3. Херметично затворените опаковки трябва да бъдат оборудвани с вентил,
когато е уместно.

2. Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде обградена от достатъчно
незапалителен и непроводим термален изолационен материал, който да
защитава срещу опасна еволюция на топлина.

Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); и

Бидони (3A2, 3B2, 3H2).
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(3) За клетки или батерии, които се съдържат в оборудване, могат да се
използват здрави външни опаковки, изградени от подходящ материал и с
адекватна сила и прототип във връзка с капацитета на опаковката и нейното
планирано използване. Опаковките не трябва да изпълняват изискванията на
4.1.1.3. Обемно оборудване може да бъде предложено за превоз неопаковано
или върху палети в случаите, в които на клетките или батериите е предоставена
еквивалентна защита от оборудването, в което се съхраняват.

(b) Металните опаковки трябва да бъдат оборудвани с непроводима предпазна
обвивка (напр. пластмасова) с адекватна сила за планираното използване.

(a) В здрава външна опаковка до 30 kg брутна маса, която изпълнява общите
условия на 4.1.1, с изключение на 4.1.1.3 и 4.1.3.

ДЪРЖАВЕН

(2) Обаче литиеви йонни клетки с рейтинг във вч., който не надхвърля 20 Wh,
литиеви йонни батерии с рейтинг във вч., който не надхвърля 100 Wh, литиевите
метални клетки, с литиево съдържание не по-високо от 1 g и литиеви метални
батерии с агрегатно съдържание на литий не по-високо от 2 g, могат да бъдат
опаковани както следва:

Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);

Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); и

(a) Следните опаковки са разрешени, при условие, че общите условия на 4.1.1 и
4.1.3 са изпълнени:

Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);

За клетки и батерии и оборудване, което съдържа клетки и батерии:

(1) Клетки и батерии трябва да бъдат опаковани както следва:

ОПАКОВЪЧНА
ИНСТРУКЦИЯ

(a) Следните опаковки са разрешени, при условие, че общите условия на 4.1.1 и
4.1.3 са изпълнени:

P 909

Тази инструкция се прилага за UN 3090, 3091, 3480 и 3481, превозени за
унищожаване или рециклиране, опакован заедно с или опакован без батерии,
различни от литиеви батерии.

P 908

Тази инструкция се прилага за повредени или дефектни литиево-йонни клетки и
батерии и повредени или дефектни литиеви метални клетки, включително онези,
които се съдържат в оборудването, на UN 3090, 3091, 3480 и 3481.

ОПАКОВЪЧНА
ИНСТРУКЦИЯ

Клетките или батериите трябва да бъдат защитени от късо съединение.

P 908

Допълнително изискване

Клетка или батерия с нетна маса, която не надхвърля 30 кг. трябва да бъде
ограничена до една клетка или батерия на външна опаковка.

Добавете новите опаковъчна инструкция P 908 и P 909:

За неуплътнени клетки или батерии трябва да бъде добавено достатъчно
количество инертен абсорбационен материал към вътрешната или външната
опаковка, за да абсорбира каквото и да е освобождаване на електролит.

Количеството на абсорбиращия материал в опаковката трябва да е
достатъчно, за да абсорбира най-малко 1.1 пъти обема на
съдържащата се в уредите течност. По принцип трансформаторите и
кондензаторите трябва да бъдат превозвани в метални
непропускливи опаковки, които могат да поемат като допълнителен
обем към трансформаторите и кондензаторите най-малко 1.25 пъти
обема на течността, която се съдържа в тях.”
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IBC 05

IBC 04

за

опаковки,

„ , 21HZ1 и 31HZ1”.

В параграф (3), заместете „и 21HZ1” с:

„ , 21H2, 31H1 и 31H2".

В параграф (2), заменете „и 21H2” с:

„, 21N, 31A, 31B и 31N”.

В параграф (l), заменете „и 21N” с:

„, 21N, 31A, 31B и 31N”.

Заместете „и 21N” с:

„BB 4 за UN 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287,
1306, 1866, 1993 и 1999, зададени за опаковъчна група III съгласно
2.2.3.1.4, IBCs с капацитет по-висок от 450 литра не са разрешени.”.

разпоредба
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В случаите, в които има налични течни остатъци, трябва да бъдат
използвани здрави IBCs, които предоставят начин за задържане
(напр, абсорбиращ материал).

Когато единствените остатъци, които се съдържат, са твърди
вещества, които няма да станат течни при температури, за които е
вероятно да възникнат по време на превоз, могат да бъдат
използвани гъвкави IBCs.

Ще бъдат използвани IBCs, който изпълняват изискванията на 6.5.5.,
които са водонепроницаеми или на които е инсталирано
водонепроницаемо и устойчиво на пробиване херметично затворено
уплътнение или възглавница.

За UN 3509, за IBCs не се изисква да изпълняват изискванията на
4.1.1.3.

специална

Специална разпоредба за опаковки, специфична за RID и ADR

„B 16 За UN 3375, IBCs от тип 31A и 31N не са разрешени без
одобрение от компетентния орган.”

ДЪРЖАВЕН

Добавете следната нова
специфична за RID и ADR:

В края добавете:

Вмъкнете следната нова специална разпоредба B 16:

„ , 21HZ2 и 31HZ1”.

В параграф (3), заместете „и 21HZ2” с:

„ , 21H2, 31H1 и 31H2”.

В параграф (2), заместете „и 21H2” с:

„ , 21N, 31A, 31B и 31N”.

В параграф (l), заместете „и 21N” с:

„ , 21HZ2 и 31HZ1”.

IBC 02
BB 3

IBC 08

В параграф (3), заместете „и 21HZ2” с:

„ , 21H2, 31H1 и 31H2”.

В параграф (2), заместете „и 21H2” с:

„ , 21N, 31A, 31B и 31N”.

В параграф (l), заместете „и 21N” с:

4.1.4.2

3. Клетките и батериите трябва да бъдат фиксирани в рамките на външната
опаковка, така че да се предотврати излишно движение по време на превоз
(напр. чрез използване на незапалителен и непроводим уплътнителен материал
или чрез използване на плътно-затворен пластмасов чувал).

- използването на непроводим и незапалителен уплътнителен материал, който
да запълни празното пространство между клетките или батериите в опаковката.

- батерии с вградени терминали, проектирани като защита срещу къси
съединения, или

- вътрешна опаковка, която да предотвратява контакта между клетки и батерии,

- индивидуална защита на клеми на батерия,

2. Защита от къси съединения и опасно повишаване на горещина включва, но не
е ограничена до:

„ , 21HZ2 и 31HZ1”.
IBC 07

В параграф (3), заместете „и 21HZ2” с:

„ , 21H2, 31H1 и 31H2”.

В параграф (2), заместете „и 21H2” с:

„ , 21N, 31A, 31B и 31N”.

В параграф (l), заместете „и 21N” с:

1. Клетките и батериите трябва да бъдат проектирани или опаковани, така че да
предотвратят къси съединения и опасно повишаване на горещина.

IBC 06

Допълнителни изисквания

(4) В допълнение, за клетки или батерии с брутна маса 12 kg или повече, които
използват здрава, удароустойчива външна обшивка, могат да бъдат използвани
силни външни опаковки, изградени от сходен материал и с адекватна здравина и
прототип във връзка с капацитета на опаковката и нейното планирано
използване. Опаковките не трябва да изпълняват изискванията на 4.1.1.3.
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стомана (50A); алуминий (50B);

В края добавете:
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В случаите, в които има налични течни остатъци, трябва да бъдат
използвани здрави големи опаковки, които предоставят начин за
задържане (напр, абсорбиращ материал).

Когато единствените остатъци са твърди вещества, които няма да
станат течни при температури, за които е вероятно да възникнат по
време на превоз, могат да бъдат използвани гъвкави големи
опаковки.

Трябва да бъдат използвани големи опаковки, които изпълняват
изискванията на 6.6.4, които са водонепроницаеми или с
водонепроницаемо и устойчиво на пробиване херметично затворено
уплътнение или възглавница.

За UN 3509, за големите опаковки не се изисква да изпълняват
изискванията на 4.1.1.3.
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LP 904

ОПАКОВЪЧНА
ИНСТРУКЦИЯ

Батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.

Допълнително изискване

LP 904

Батерията трябва да бъде опакована по такъв начин, че батерията да бъде
защитена срещу щети, които биха могли да бъдат причинени от нейното
движение или поставяне в голямата опаковка.

твърд картон (50G).

талашит (50F);

шперплат (50D);

естествено дърво (50C);

твърда пластмаса (50H);

метал различен от стомана или алуминий (50N);

Твърди големи опаковки, които съответстват на работните характеристики за
опаковъчна група II, направени от:

Следните големи опаковки са разрешени за единична батерия, включително за
батерия, която се съхранява в оборудване, при условие че общите условия на
4.1.1 и 4.1.3 са изпълнени:

LP 903

ДЪРЖАВЕН

LL 1

ОПАКОВЪЧНА
ИНСТРУКЦИЯ

Тази инструкция се прилага за UN 3090, 3091, 3480 и 3481.

LP 903

Добавете новите опаковъчни инструкции LP 903 и LP 904:

[Изменението на специална разпоредба за опаковки L 2 във версията
на немски език не се прилага към текста на английски език.]

B 17 За UN 0222, метални IBCs не са разрешени.”

"B 3 За UN 0222, гъвкави IBCs трябва да бъдат непропускащи и
водонепроницаеми или да бъдат оборудвани с непропускащо и
водонепроницаемо уплътнение.

Добавете следните нови специални разпоредби за опаковки B 3 и B
17:

"0222,".

В първи ред на инструкцията за опаковки, след „0082,", добавете:

Големите опаковки, които са предназначени за превоз на изхвърлени,
празни, непочистени опаковки с остатъци от Клас 5.1, трябва да
бъдат изградени или адаптирани по такъв начин, че товарите да не
влизат в контакт с дърво или какъвто и да е друг запалителен
материал.

Опаковките, които са предназначени за превоз на изхвърлени,
празни, непочистени опаковки с остатъци от Клас 5.1, трябва да
бъдат изградени или адаптирани по такъв начин, че товарите да не
влизат в контакт с дърво или какъвто и да е друг запалителен
материал.

Специална разпоредба за опаковки, специфична за RID и ADR

LP 02

4.1.4.3

IBC 100

Преди да бъдат запълнени и предадени за превоз, всяка голяма
опаковка трябва да бъде инспектирана, за да е сигурно, че по нея
няма корозия, замърсяване или други щети. Каквато и да е голяма
опаковка, която показва признаци на редуцирана здравина, не трябва
да бъде използвана (незначителни следи от удари и одрасквания не
се считат за редуциращи здравината на голямата опаковка).

Преди да бъдат запълнени и предадени за превоз, всяка IBC трябва
да бъде инспектирана, за да е сигурно, че по нея няма корозия,
замърсяване или други щети. Каквато и да е IBC, която показва
признаци на редуцирана здравина, не трябва да бъде използвана
(незначителни следи от удари и одрасквания не се считат за
редуциращи здравината на IBC).

С Т Р. 8 0
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4.1.6.15

В заглавието на стандарта „ISO 11114-1:2012”, заместете „Преносими
газови бутилки” с:

„ISO 11114-1:2012”.

В първи ред на Таблицата, заместете „ISO 11114-1:1997” с:

Батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.
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„(c) За всяка опаковка, предназначена за съхранение на делими
вещества, трябва да се гарантира, че ефективността на критични
характеристики за безопасност е в ограниченията, приложими за или
посочени за прототипа и в частност в случаите, в които за да се
съобрази с изискванията на 6.4.11.1 са специфични включени
поглътители на неутрони, трябва да бъдат извършени проверки, за
да се потвърди присъствието и разпределението на тези поглътители
на неутрони.”

Изменете (c), както следва:

„За всяка опаковка, предназначена за експлоатация като опаковка
Тип B(U), Тип B(M) или Тип C и за всяка опаковка, предназначена за
съхранение на делими вещества...”.

Допълнително изискване

В (b), заменете началото на изречението, както следва:

За неуплътнени батерии, трябва да бъде добавено достатъчно количество
инертен абсорбационен материал към вътрешната или външната опаковка, за да
абсорбира каквото и да е освобождаване на електролит.

„опаковка”.

В параграф (a), заменете „пакет” с:

„Преди първото изпращане на всяка опаковка за превоз на
радиоактивен материал, трябва да бъде потвърдено, че е била
произведена в съответствие със спецификациите за конструкцията,
така че да се гарантира спазването на съответните разпоредби на
RID и какъвто и да е целесъобразен сертификат за одобрение.
Следните изисквания също трябва да бъдат спазени, по
целесъобразност:”.

Изменете уводното изречение, както следва:

„ , различно от освободена пратка,”.

Заличете:

4.1.9.1.6

Специални разпоредби за опаковане на радиоактивен материал”.

4.1.9.1.3

Газови бутилки – Спецификации и изпитване
на LPG клапани на бутилка – автоматично
опериране (ISO 15995:2006)

Газови бутилки – Спецификации и изпитване
на LPG клапани на бутилката – автоматично
затваряне (ISO 14245:2006)

Изменете заглавието, така че да гласи:

EN ISO 15995:2010

EN ISO 14245:2010

Заглавие на документа

"4.1.9

с

Препратка

4.1.9

4.1.6.8
Клапани
вградена
защита

Приложими
параграфи

В Таблицата, след стандарт „EN 13153:2001 + A1:2003”, добавете
следните стандарти:

„Газови бутилки”.

ДЪРЖАВЕН

5. Незапалителността се оценява съгласно стандарт, признат в държавата,
където е проектирана или произведена опаковката.

4. Трябва да бъдат предприети надлежни мерки, за да се минимизират ефектите
от вибрации и шокове, да се предотврати движението на батерията в рамките на
опаковката, които биха могли да доведат до допълнителни щети и опасни
условия по време на превоз. Уплътнителен материал, който е незапалителен и
непроводим, може да бъде използван също за изпълнение на това изискване.

3. Херметично затворените опаковки трябва да бъдат оборудвани с вентил,
когато е уместно.

2. Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде обградена от достатъчно
незапалителен и непроводим термален изолационен материал, който да
защитава срещу опасна еволюция на топлина.

1. Всяка повредена или дефектна батерия или оборудване, което съдържа
такава батерия, трябва да бъде индивидуално опакована във вътрешна
опаковка и поставени във външна опаковка. Вътрешната опаковка или външната
опаковка трябва да бъдат херметични, така че да попречат на потенциалното
освобождаване на електролит.

Опаковките трябва да съответстват на работните характеристики за опаковъчна
група II.

метал различен от стомана или алуминий (50N) твърда пластмаса (50H)
шперплат (50D)

стомана (50A); алуминий (50B);

За батерии и оборудване, които съдържат батерии, големи опаковки, изградени
от:

Следните големи опаковки са разрешени за единична повредена или дефектна
батерия и за единична повредена или дефектна батерия, която се съхранява в
оборудване, при условие, че общите условия на 4.1.1 и 4.1.3 са изпълнени:

Тази инструкция се прилага по отношение на отделни повредени или дефектни
батерии с UN 3090, 3091, 3480 и 3481, включително онези, които са посочени в
оборудването.
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Преди каквото и да е изпращане на каквато и да е опаковка, трябва
да се гарантира, че опаковката не съдържа нито едно от следните:

"4.1.9.1.7

Преди каквото и да е изпращане на каквато и да е пратка, трябва да
се гарантира, че всички изисквания, посочени в съответните
разпоредби на RID и в приложимите сертификати за одобрение, са
били изпълнени. Следните изисквания също трябва да бъдат
спазени, по целесъобразност:

"4.1.9.1.8

За LSA-вещества и SCO-изделия, които са или съдържат делимо
вещество, което не е изключено съгласно 2.2.7.2.3.5, трябва да се
изпълняват приложимите предписания на 6.4.11.1 и на 7.5.11
специална разпоредба CW33 точки (4.1) и (4.2)

Вмъкнете нов параграф 4.1.9.2.3, както следва:

"4.1.9.2.2

4.1.9.2
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Изменете, както следва:

4.1.9.2.2
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MP 23

MP 20

MP 18

4.1.10.4

4.1.10.1

Опаковки, съдържащи делими вещества

„и изделия”.

Във второто изречение, заличете:

„и изделия”.

Във второто изречение, заличете:

„или изделия”.

В първата точка, заличете:

„радиоактивен материал”.

В Бележка 2, заменете „товари от Клас 7” с:

Съдържанието на опаковките, които съдържат делими вещества,
трябва да бъдат във вида, в който са посочени в конструкция на
опаковка директно в RID или в сертификатите за одобрение.”

Изменете, както следва:

"4.1.9.3

[Второто изменение на бележка под линия a във версията на френски
език не се прилага към текста на английски език.]

"4.1.9.2.4".

В бележка под линия „a” под Таблицата, заместете „4.1.9.2.3” с:

„Таблица 4.1.9.2.5:”.

Преди заглавието на Таблицата, вмъкнете:

"4.1.9.2.4".

(предишен 4.1.9.2.4) В първото изречение, заместете „4.1.9.2.3” с:

„(d) Неопакован делими вещества трябва да изпълнява изискванията
на 2.2.7.2.3.5 (e).”

Добавете нов параграф (d), както следва:

“;”

В края на параграф (c), заместете „.” с:

„и”.

В параграф (b), в края, заличете:

(предишен 4.1.9.2.3)

Текущи параграфи 4.1.9.2.3 и 4.1.9.2.4 стават нови параграфи
4.1.9.2.4 и 4.1.9.2.5.

За LSA-вещества SCO-изделия, които са или съдържат делимо
вещество, трябва да се изпълняват приложимите предписания на
6.4.11.1”

4.1.9.3

4.1.9.2.5

4.1.9.2.4

"4.1.9.2.3

ДЪРЖАВЕН

(d) За опаковки, съдържащи делимо вещество, когато е приложимо,
трябва да се извършат измерванията, посочени в 6.4.11.4 (b), и
изпитванията за доказване затварянето на всяка опаковка, както е
описано в 6.4.11.8”

(c) За всяка опаковка от тип B(U), тип B(M) и тип C трябва да се
гарантира чрез проверка и/или съответните изпитвания, че всички
затварящи приспособления, клапани и други отвори на системата за
задържане, през които може да излезе радиоактивното съдържание,
са надлежно затворени и, когато е целесъобразно, запечатани по
начин, за който е доказано спазването на изискванията на 6.4.8.8 и
6.4.10.3;

(b) Всяка опаковка от тип B(U), тип B(M) и тип C трябва да се
задържа, докато не се доближат достатъчно равновесните условия,
за да се покаже спазване на изискванията за температура и налягане,
освен ако не е получено едностранно одобрение за изключване от
тези изисквания;

(a) Трябва да се осигури приспособленията за повдигане, които не
отговарят на изискванията на 6.4.2.2, да са отстранени или по друг
начин да са направени непригодни за използване за повдигане на
опаковката в съответствие с 6.4.2.3

(бивш 4.1.9.1.7) Изменете, както следва:

4.1.9.1.8

Текущи параграфи от 4.1.9.1.7 до 4.1.9.1.11 стават нови параграфи от
4.1.9.1.8 до 4.1.9.1.12.

(b) Съдържание във формата на или във физично или химично
състояние, различно от онези, които са посочени за модела на
опаковката.”

(a) Радионуклиди, различни от онези, които са посочени за модела на
опаковката; или

Вмъкнете нов параграф 4.1.9.1.7, както следва:

4.1.9.1

С Т Р. 8 2
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Следните степени на пълнене не трябва да бъдат превишавани в
цистерните, предназначени за превоз на течности при температурата
на околната среда

"4.3.2.2.1

Степен на пълнене = 100/1+a(50-tF)% от вместимостта;

(a) за запалителни вещества, вещества представляващи опасност за
околната среда и запалителни вещества представляващи опасност
за околната среда, без допълнителни рискове (например токсичност
или корозия), натоварени в цистерни, снабдени с устройства за
вентилация или с предпазни вентили (дори когато са предхождани от
разкъсваща се мембрана)

Изменете, както следва:

„вагон-батерия”.

В бележка под линия 2, заместете „агрегатно превозно средство” с:

Със съгласието на компетентния орган, 2.5 годишна вътрешна
проверка може да бъде отказана или заменена от други методи на
изпитване или процедури за инспекция, при условие, че преносимата
цистерна е предназначена за превоза на органометалични вещества,
за които е зададена тази разпоредба за специална цистерна. Тази
проверка обаче се изисква когато са изпълнени условията на
6.7.2.19.7.”

Добавете следната нова специална разпоредба за преносима
цистерна:

4.3.2.2.1

4.3.2.1.5

4.3.3.2.5
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4.5.1.1

Глава 4.5

4.3.5

4.3.4.1.1

4.3.3.3.2

„Отпадъци, състоящи се от веществата, отнесени към код на
цистерната L4BH в колона (12) на таблица A в глава 3.2 или към друг
код на цистерна, разрешен съгласно йерархията в 4.3.4.1.2, могат да
се превозват...”.

Изменете началото на втори под-параграф, както следва:

[Измененията по TU 4, TU 16 и TU 39 във версията на немски език не
се прилагат по отношение към текста на английски език.]

„цистерна, която издържа на шок от експлозивно налягане”.

За код за цистерна „F”, заместете „цистерна, която издържа на
експлозивно налягане” с:

„цистерна, която не издържа шок от експлозивно налягане”.

За код за цистерна „V”, заместете „цистерна, която не издържа на
експлозивно налягане” с:

„(виж Стандарт EN 15877-1:2012 Железопътни приложения –
Маркировка на железопътни транспортни средства. Част 1: Товарни
вагони).”

Заместете „(виж фиша на UIC 5734 (Технически условия за
изграждането на вагон-цистерни))” с:

„(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R1113)”.

В Таблицата, за UN 1082, в колона „Наименование”, добавете:

Степен на пълнене = 95/1+a(50-tF)% от вместимостта.”

(d) за силно токсични, токсични, силно корозионни или корозионни
вещества ((независимо дали запалителни, независимо дали
представляващи или непредставляващи опасност за околната среда)
в херметически затворени цистерни без предпазно устройство:

„Само за UN 3375,”.

[Второто изменение на параграф (b) от специалната разпоредба за
преносима цистерна TP 32 във версията на немски език не се прилага
към текста на английски език.]

Степен на пълнене = 97/1+a(50-tF)% от вместимостта;

В края на параграф (b), вмъкнете:

[Измененията на инструкции за преносима цистерна T 50 във
версията на немски език не се прилага към текста на английски език.]

(c) за запалителни вещества, за вещества представляващи опасност
за околната среда и вещества с ниска степен на корозионност или
токсичност (независимо дали запалителни, независимо дали
представляващи или непредставляващи опасност за околната
среда), натоварени в херметически затворени цистерни без
предпазно устройство

Степен на пълнене = 98/1+a(50-tF)% от вместимостта;

QQ

(b) за токсични или корозионни вещества (независимо дали
запалителни,
независимо
дали
представляващи
или
непредставляващи опасност за околната среда), натоварени в
цистерни, снабдени с устройства за вентилация или с предпазни
вентили (дори когато са предхождани от разкъсваща се мембрана):

ДЪРЖАВЕН

Глава 4.3

„TP 41

TP 32

4.2.5.3

Изменете заглавието на инструкциите за табулирана преносима
цистерна за T1 - T22, както следва:

4.2.5.2.6

„Тези инструкции за преносима цистерна се прилагат по отношение
на течности и твърди вещества от Клас 1 и Класове от 3 до 9. Общите
разпоредби на Раздел 4.2.1 и изискванията на Раздел 6.7.2 трябва да
бъдат спазени.”

[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]

4.2.1.9.4

Глава 4.2
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Вещества различни от отпадъци могат да се превозват във вакуумни
цистерни за отпадъци при същите условия, каквито са посочени при
4.5.1.1.”

Заменете „от 4.5.2.2 до 4.5.2.5” с:

"4.5.1.2

4.5.2.1
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5.1.5.2.1

5.1.5.1.4 (c)

В параграф (a) (v) (предишен параграф (a) (iv)), заличете „6.4.11.2.” с:

„всички”.

120

5.1.5.4.1

След „изключени опаковки”, вмъкнете:

изключени

опаковки

с

радиоактивни

Специфични условия
материали от Клас 7”.

за

Изменете заглавието, така че да гласи:
"5.1.5.4

В параграф (a) (v) (предишен параграф (a) (iv)), заличете:

„одобрение от компетентния орган на прототипа или пратката”.
5.1.5.4

Заменете „одобрение от компетентния орган на прототип или пратка”
с:

„с изключение на контейнери (виж Таблица D в 7.5.11 CW 33 (3.3))”.

В бележка под линия „b” към Таблицата, добавете в края:

„ , извънредни опаковки и контейнери”.

В заглавието на Таблица 5.1.5.3.4, заменете „и извънредни опаковки”
с:

„или контейнер”.

В (e), след „извънредна опаковка”, вмъкнете:

„ , извънредна опаковка или контейнер” (двукратно).

В параграф (a), заместете „или извънредна опаковка” с:

„ , извънредни опаковки и контейнери”.

В първото изречение, заменете „и извънредни опаковки” с:

Текущи под-параграфи от (iii) до (vi) стават нови под-параграфи от (iv)
до (vii).

5.1.5.3.5

5.1.5.3.4

„За модели опаковки, за които не се изисква издаване на сертификат
от компетентен орган, изпращача ...”.

Изменете края на първото изречение, така че да гласи:

"(iii) делими вещества, освободени съгласно 2.2.7.2.3.5 (f);”.

В параграф (a), добавете нов под-параграф (iii), както следва:

„за одобрение на пратката (виж 6.4.23.2)”.

Заменете „за одобрение за пратката” с:

„на на конструкциите на опаковка”.

В първото изречение, заменете „за конструкциите на опаковка” с:

„Контенейнери, цистерни, IBCs, както и други опаковки и извънредни
опаковки”.

Заменете „Опаковки, включително IBCs и цистерни” с:

„(b) Изобразените в 5.2.9.1. ориентиращи стрелки, трябва да бъдат
поставени върху две противоположни страни на извънредни
опаковки, които трябва да бъдат маркирани съгласно 5.2.1.9.1, освен
ако маркировката остане видима.”

Изменете параграф (b), както следва:

„Буквите на маркировката „ИЗВЪНРЕДНА ОПАКОВКА” трябва да
бъдат с минимална височина 12 mm.”

5.1.5.2.3

„Сертификатите за одобрение на образец на опаковка и
разрешението за изпращане могат да бъдат обединени в един
сертификат.”

Изменете втори под-параграф след параграфи от (a) до (e), както
следва:

(e) Алтернативни ограничения на дейност за освободено изпращане
на инструменти или изделия (виж 2.2.7.2.2.2 (b)).”

(a));

„(d) Определяне на базовите радионуклидни стойности, посочени в
2.2.7.2.2.1 за индивидуални радионуклиди, които не са посочени в
Таблица 2.2.7.2.2.1 (виж 2.2.7.2.2.2

Вмъкнете нови параграфи (d) и (е) , както следва:

“;”.

В края на параграф (c), заместете „.” с:

„2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 или 6.4.11.3”.

ДЪРЖАВЕН

5.1.5.1.1

5.1.3.2

5.1.2.1

Глава 5.1

В параграф (a), добавете следното ново изречение в началото на
последния под-параграф (преди „Маркировката на думата...”):

Когато вакуумна помпа/смукателно устройство, което може да
предостави източник на запалване, бъдат използвани за запълване
или освобождаване на запалителни течности, трябва да бъдат взети
предохранителни мерки, с цел избягване на запалване на веществото
или с цел избягване на разпространението на ефектите извън самата
цистерна.”

"4.5.2.6

ЧАСТ 5

Добавете нов 4.5.2.6, както следва:

4.5.2

„от 4.5.2.2 до 4.5.2.6”.

Добавете нов 4.1.1.5.2, както следва:

4.5.1

С Т Р. 8 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

Изискванията за документиране в Глава 5.4 не се прилагат спрямо
изключени опаковки с радиоактивни материали от Клас 7, с
изключение на:

"5.1.5.4.2

се

прилагат

по
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5.2.1.7.5

5.2.1.7.1

Изменете параграф (c), както следва:

„Всяка опаковка, която отговаря на образец, одобрена съгласно един
или повече параграфи 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 до 6.4.22.4, 6.4.23.4 до
6.4.23.7 и 6.4.24.2 трябва да бъдат изписани четливо и трайно от
вътрешната страна на опаковката със следната информация”.

Изменете уводното изречение, както следва:

„Всяка извънредна опаковка трябва да бъде четливо и трайно
маркирана от външната страна на извънредната опаковка с
идентификация на изпращача или получателя или и двамата, освен
ако тези маркировки на всички опаковки във извънредната опаковка
са ясно видими.”

Добавете следното ново изречение в края:

„за радиоактивен материал”.

Заменете „за товари от Клас 7” с:

„Буквите на маркировка „АВАРИЙНА” трябва да бъдат с минимална
височина 12 mm.”

Добавете следното ново изречение в края:

"1.6.6.4".

Символа за обозначение на вещество, опасно за околната среда,
трябва да съвпада с показания във Фигура 5.2.1.8.3.

122

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”

Маркировката е във формата на квадрат, разположен под ъгъл 45° (във
формата на ромб). Символът (риба и дърво) трябва да бъде черен върху
бял фон или подходящ контрастиращ фон. Минималните размери трябва
да бъдат 100 mm x 100 mm и минималната широчина на линията,
формираща ромб, трябва да бъде 2 mm. Ако размерът на опаковката
изисква това, размерите/дебелината на линията, при условие че
маркировката остава ясно видима. В случаите, в които размерите не са
посочени, всички характеристики трябва да бъдат в приблизителна
пропорция спрямо посочените размери.

Символ за вещество, опасно за околната среда

Фигура 5.2.1.8.3

Изменете, както следва:

"5.2.1.8.3

„одобрение от страна на компетентен орган на конструкция или
пратка”.

Заменете „одобрение на конструкция или пратката от компетентен
орган” с:

"4.1.9.2.4".

Заменете „4.1.9.2.3.” с:

Заличете параграф (d).

5.2.1.8.3

5.2.1.7.8

5.2.1.7.7

„(c) „тип B(U)", „тип B(M)” или „тип C”, в случай на модел на опаковка
тип B(U), тип B(M) или тип C.”.

ДЪРЖАВЕН

5.2.1.7

5.2.1.3

Глава 5.2

В последната колона на Таблицата, в реда за „Специална форма на
радиоактивен материал” заменете „1.6.6.3” с:

5.2.2.1.11.5

5.1.5.5

и

Изискванията на
целесъобразност.”

"5.1.5.4.3

5.2.1.7.8

Вмъкнете нов параграф 5.1.5.4.3, както следва:

5.1.5.4

(c) Прилагат се изискванията на 5.4.2 и 5.4.4.”

(b) По целесъобразност трябва да се прилагат изискванията на
5.4.1.2.5.1 (g), 5.4.1.2.5.3 и 5.4.1.2.5.4;

(a) UN номера, предшестван от буквите "UN" и името и адреса на
изпращача и получателя, и ако е приложимо, идентификационното
обозначение за сертификат за одобрение на какъвто и да е
компетентен орган (виж 5.4.1.2.5.1 (g)) се упоменават в транспортния
документ какъвто е товарителницата, въздушната товарителница или
CMR или CIM товарителница;

Изменете, както следва:

„с радиоактивен материал от Клас 7”.

5.1.5.4.2

БРОЙ 88
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или

В уводното изречение, заменете „образци №№ 7A, 7B о 7C” с:

5.2.2.1.11.2
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С изключение на случаите, в които се използват увеличени по размер
етикети съгласно 5.3.1.1.3, всяка опаковка, извънредна опаковка и
контейнер, които съдържат радиоактивен материал, трябва да носят
етикетите, които са съобразени с приложимите модели № 7A, 7B или
7C, съгласно съответната категория. Етикетите се поставят върху две
срещуположни страни на опаковката или извънредната опаковка или
от външната страна на всичките четири страни на контейнер или
цистерна. В допълнение, всяка опаковка, външна опаковка и
контейнер, който съдържа разпадащ се материал, различен от
делими вещества, освободен съгласно разпоредбите на 2.2.7.2.3.5,
трябва да има етикети, съобразени с модел № 7E; тези етикети,
когато са приложими, трябва да бъдат поставени в съседство с
етикетите, които са съобразени с приложими модели с № 7A, 7B или
7C. Етикети не трябва да покриват маркировките, посочени в 5.2.1.
Каквито и да е етикети, които не са свързани със съдържанията,
трябва да бъдат отстранени или покрити.

"5.2.2.1.11.1

Етикетите трябва да бъдат конфигурирани по начина, по който е
показано във Фигура 5.2.2.2.1.1.
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Етикет за клас/разделение

Фигура 5.2.2.2.1.1

Изменете, както следва:

"5.2.2.2.1.1

или

5.2.2.2.1.1

модел

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

на

5.2.2.2.1

орган

Заменете „одобрение на модел или транспортиране от компетентен
орган” с:

5.2.2.1.11.5

компетентен

За външни опаковки и контейнери, етикета, който е съобразен с
модел № 7E, трябва да включва сумата от Индексите на ядрена
безопасност по критичност на всички опаковки, които се съдържат в
него.”

"5.2.2.1.11.4

на

Изменете, както следва:

5.2.2.1.11.4

„одобрение от страна
транспортиране”.

Всеки етикет, който съответства на модел № 7E, трябва да бъде
изготвен с Индекс на ядрената безопасност по критичност (CSI), както
е посочено в сертификата за одобрение, което е приложимо за
държавите, през или в които се превозва товара и е издадено от
компетентния орган или както е посочено в 6.4.11.2 или 6.4.11.3.”

ДЪРЖАВЕН

„приложими образци № 7A, 7B или 7C”.

Изменете, както следва:

5.2.2.1.11.1

Всички характеристики трябва да бъдат в приблизителна пропорция на
онези, които са показани.”

Правоъгълната ограждаща линия е по избор.

Изменете, както следва:

"5.2.2.1.11.3

„За делими вещества, общата маса на делящи се нуклиди в грамове
(g) или техни множители могат да бъдат използвани на мястото на
дейност;”.

„Фигура 5.2.1.9.1.1 Фигура 5.2.1.9.1.2

5.2.2.1.11.3

В параграф (b), изменете последното изречение, както следва:

Вмъкнете номера на фигурите и изменете надписа, както следва:

Две черни или червени стрелки върху бял или подходящ контрастиращ
фон.

5.2.1.9.1

С Т Р. 8 6
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Етикетът трябва да има формата на квадрат, разположен под ъгъл
45° (във формата на ромб). Минималните размери са 100 mm x 100
mm и минималната широчина на линията в границите на ръба, които
формират ромб, трябва да бъдат 2 mm. Линията в границите на ръба
трябва да бъде паралелна на и разположена на 5 mm от външната
част на тази линия до ръба на етикета. Линията в границите на ръба
на горната половина на етикета трябва да бъдат със същия цвят като
символа и линията в границите на ръба на долната част на етикета
трябва да бъде същия цвят като класа или номера на раздела в
долния ъгъл. В случаите, в които размерите не са посочени, всички
характеристики трябва да бъдат в приблизителна пропорция спрямо
посочените размери.

Ако размерът на опаковката го изисква, размерите могат да бъдат
редуцирани, при условие че символите и другите елементи на
етикета останат ясно видими. Линията в границите на ръба остава на
5 mm разстояние от ръба на етикета. Минималната широчина на
линията в границите на ръба трябва да остане 2 mm. Размерите за
бутилките трябва да бъдат съобразени с 5.2.2.2.1.2.”

5.2.2.2.1.1.2

5.2.2.2.1.1.3

В последното изречение, заменете „изискваният етикет” с:

5.3.1.1.3

Извън указаното в 5.3.1.7.2, за табела за опасност Клас 7 и в 5.3.6.2
за маркировката за екологично опасно вещество, табела за опасност
трябва да бъде конфигурирана както е показано във Фигура 5.3.1.7.1.

"5.3.1.7.1
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Изменете, както следва:

5.3.1.7.1

„В този случай, размерите няма да бъдат по-малки от 250 mm по 250
mm.”

Добавете следното изречение към края на последния параграф:

„изискваният етикет за модел № 7A, 7B или 7C”.

[Изменението във версията на немски език към TU 39 не се прилага
към текста на английски език.]

5.3.1.1.1
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„87 Корозивно вещество, радиоактивно”.

Вмъкнете следния идентификационен номер за опасност:

„еднакво вещество или изделие”.

В края, заместете „еднакво вещество” с:

5.3.2.1.1
5.3.2.3.2

Ако размерът и конструкцията на вагона са такива, че наличната
повърхност е недостатъчна, за да се поставят предписаните
предупредителни табели, техните размери могат да бъдат
редуцирани до минимум 150 mm по 150 mm. В този случай другите
размери, определени за знаците, линиите, цифрите и буквите, не са
приложими”.

Изменете, както следва:

“5.3.1.7.4

5.3.1.7.4

Прилагат се също и разпоредбите на 5.2.2.1.2.”

Табелата за опасност е във формата на квадрат, разположен под ъгъл 45°
(във формата на ромб). Минималните размери трябва да бъдат 250 mm x
250 mm (до ръба на табелата за опасност). Линията в границите на ръба
трябва да бъде паралелна и на 12.5 mm от външната част на тази линия
до ръба на табелата за опасност. Символът и линията в границите на
ръба трябва да съответстват по цвят на етикета за клас или раздел за
съответните опасни товари. Символът/цифровото означение на класа или
раздела се позиционират и оразмеряват пропорционално на онези, които
са предписани в 5.2.2.2 за съответстващия клас или раздел на
съответните опасни товари. Табелата за опасност трябва да показва
номера на класа или раздела (и за товарите от Клас 1, буквата за група за
съвместимост) на съответните опасни товари по начина, посочен в 5.2.2.2
за съответния етикет, с цифри не по-високи от 25 mm. В случаите, в които
размерите не са посочени, всички характеристики трябва да бъдат в
приблизителна пропорция спрямо посочените размери.

Табела за опасност (с изключение на Клас 7)

Фигура 5.3.1.7.1

ДЪРЖАВЕН

Глава 5.3

Етикетите се поставят на фон с контрастиращ цвят или трябва да
имат ограничителна пунктирна или непрекъсната линия.

5.2.2.2.1.1.1

*** Символът за клас или за раздел 1.4, 1.5 и 1.6, номерът на раздел,
а за Модел № 7E, думата „ДЕЛЯЩ СЕ” трябва да бъде показана в
тази горна половина.”

** Допълнителен текст/номера/букви трябва да бъдат (ако са
задължителни) или могат да бъдат (ако са по избор) показани в
долната половина.

* Класът или за Класове 4.1, 4.2 и 4.3, фигура „4” или за Класове 6.1 и
6.2, фигура „6”, трябва да бъдат показани в долния ъгъл.

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7
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Глава 5.4

"5.3.6.2

Знакът за вещество опасно за околната среда за големи контейнери,
MEGCs, контейнери цистерни, преносими цистерни и вагони, трябва
да бъдат описани в 5.2.1.8.3 и Фигура 5.2.1.8.3, с изключение на това,
че минималните размери трябва да бъдат 250 mm x 250 mm. Другите
разпоредби в раздел 5.3.1, които засягат табелите за безопасност, се
прилагат mutatis mutandis по отношение на знака.”

Добавете нов параграф 5.3.6.2 както следва:

„Разпоредбите по раздел 5.3.1, които засяга табели за безопасност,
се прилагат mutatis mutandis по отношение на знака”.

Заличете:

Номерирайте повторно първия параграф 5.3.6.1.

Маркировката е равностранен триъгълник. Цветът на маркировката е
червен. Минималният размер на страните трябва да бъде 250 mm. В
случаите, в които не са посочени размерите, всички характеристики
трябва да бъдат в приблизителна пропорция на размерите, които са
показани.”

Знак за превоз при повишена температура

Фигура 5.3.3
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5.4.1.2.1

Специални разпоредби за превоз
непочистени опаковки (UN 3509)

на

изхвърлени,

празни,

- общата нетна маса в kg с експлозивно съдържание6 за всички
вещества и изделия, включени в транспортния документ.

- общата нетна маса, в килограми, на експлозивно съдържание7 за
всяко вещество или изделие, което има различен UN номер;

„(a) Транспортният документ трябва да посочва, в допълнение към
изискванията, посочени в 5.4.1.1.1 (f):

Изменен параграф (а), както следва:

„UN 3509 ИЗХВЪРЛЕНИ, ПРАЗНИ И НЕПОЧИСТЕНИ ОПАКОВКИ (С
ОСТАТЪЦИ ОТ 3, 4.1, 6.1), 9”.”

Пример: Изхвърлените, празни, непочистени опаковки, които
съдържат товари от Клас 4.1, опаковани заедно с изхвърлени, празни,
непочистени опаковки, които са съдържали товари от Клас 3 с
допълнителен риск от Клас 6.1 трябва да бъдат посочени в
транспортния документ като:

За изхвърлени, празни, непочистени опаковки, надлежното
наименование за транспортиране, посочено в 5.4.1.1.1 (b) трябва да
бъде допълнено с думи „(С ОСТАТЪЦИ ОТ [...])”, последвани от
клас(ове) и допълнителен риск(ове), съответстващи на остатъци в
последователността на номерацията на класовете. Освен това,
5.4.1.1.1 (f) не се прилага.

Добавете нов параграф, както следва:

"5.4.1.1.19

Преномерирайте бележки под линия от 6 до 10 с номера от 7 до 11.

"6 (x) се замества с „1” или „2” както следва.”

След „(x)”, добавете референция към бележка под линия, както
следва:

"1 ЯНУАРИ 2015 г.”.

Заместете „1 ЯНУАРИ 2013 г.” с:

[Примерът след този параграф остава неизменен.]”.

5.4.1.1

5.4.1.1.17

5.4.1.1.12

„Ако се прилага разпоредбата за отпадъци, както е посочена в
2.1.3.5.5, следното се добавя към описанието за опасни товари, което
се изисква в 5.4.1.1.1 (a) до (d):

Изменете третият параграф, както следва:

„172 (d)”.

В Бележката, заменете „172 (b)” с:

5.4.1.1.1 (d)
5.4.1.1.3

[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]

5.4.1.1.1 (c)

ДЪРЖАВЕН

5.3.6

Знак за маркиране на вещество с повишена температура

"5.3.3

Вагон-цистерни, контейнери цистерни, преносими цистерни,
специални вагони или големи контейнери или специално оборудвани
вагони или големи контейнери, които съдържат вещество, което се
пренася или предава за пренос в течно състояние при температура
равна на или надхвърляща 100°C или в твърдо състояние при
температура равна на или надхвърляща 240°C, от двете страни на
вагоните и от двете страни във всеки край на големи контейнери,
контейнери цистерни и преносими цистерни, трябва да бъде поставен
знака, посочен във Фигура 5.3.3.

Изменете, както следва:

5.3.3

С Т Р. 8 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 88
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5.4.3.4

В края на последната страница на писмените инструкции съгласно
RID заличете:

„- Избягвайте източници на запалване, по-специално, не пушете, не
използвайте електронни цигари или аналогични устройства и не
включвайте каквито и да е електрически уреди;”.

На страница 1 от инструкциите в писмен вид съгласно RID, изменете
трета точка, както следва:

„.8 Когато вещества, които представляват риск от задушаване, бъдат
използвани за целите на охлаждане или климатизация (напр. сух лед
(UN 1845) или азот, хладилна течност (UN 1977) или аргон, хладилна
течност (UN 1951)), контейнерът/превозното средство трябва да
бъдат маркирани външно съгласно 5.5.3.6 (от IMDG Code); и”.

В бележка под линия 12 (предишна бележка под линия 10), изменете
параграф .8 от 5.4.2.1 на IMDG Code, както следва:

„одобрение от страна на компетентен орган на конструкцията или
пратката”.

Заменете „одобрение на конструкция или пратка от компетентен
орган” с:

„делящ се материал, изключен съгласно 2.2.7.2.3.5 (f),”.

В параграф (g), преди „специално споразумение” вмъкнете:

„сертификат за одобрение от компетентен орган”.

В параграф (g), заместете „сертификат за одобрение на компетентен
орган” с:

(iv) Индексът на ядрената безопасност по критичност;”.

(iii) Съхранявано в опаковки, за които се прилага едно от 6.4.11.2 (a)
до (c) или 6.4.11.3, референция до този параграф;

(ii) Превозен съгласно 2.2.7.2.3.5 (c) до (e), общата маса на делящи се
нуклиди;

(i) Превозен с едно изключение от 2.2.7.2.3.5 (a) до (f), референция до
този параграф;

„(f) За делящ се материал:

Изменете (f), както следва:

„вижте параграф (c) от специална разпоредба 172 от Глава 3.3”.

В параграф (b), заменете „виж последното изречение от специална
разпоредба 172 от Глава 3.3” с:

Вагони и контейнери, които съдържат вещества използвани за
охлаждане или климатизация, включително вагони и контейнери,
вещества използвани за охлаждане или климатизация в опаковки,
както и вагони и контейнери с неопаковани вещества, използвани за
охлаждане или климатизация.

"5.5.3.1.4
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Добавете нови параграфи 5.5.3.1.4 и 5.5.3.1.5, както следва:

5.5.3.1

Маркировката представлява правоъгълник. Минималните размери
трябва да бъдат с 400 mm широчина x 300 mm височина и
минималната широчина на външната линия е 2 mm. Маркировката
трябва да бъде с черно мастило на бял фон с букви с височина не помалка от 25 mm. В случаите, в които размерите не са посочени,
всички характеристики трябва да бъдат в приблизителна пропорция
спрямо посочените размери.”

Предупредителен знак за фумигация

* Вмъкнете детайлите както е уместно

НЕ ВЛИЗАЙТЕ

ВЕНТИЛИРАНО НА ( дата* )

( час* )

( дата* )

С ( наименование на фумигант* ) ПРИЛОЖЕНО
НА

ТОВА ИЗДЕЛИЕ Е ПОДЛОЖЕНО НА
ФУМИГАЦИЯ

ОПАСНОСТ

Предупредителният знак за фумигация ще бъде показан както е
посочено във Фигура 5.5.2.3.2.

Фигура 5.5.2.3.2

Изменете, както следва:

"5.5.2.3.2

„(напр. както е описано в стандарт EN 471)”.
5.5.2.3.2

Глава 5.5

ДЪРЖАВЕН

5.4.2

5.4.1.2.5.3

5.4.1.2.5.1

Номерирайте повторно бележки под линия от 6 до 10 с номера от 8
до 12.

За изделия, „експлозивно съдържание” означава експлозивното
вещество, което се съдържа в изделието.”

7

БРОЙ 88
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Изменете, както следва:

Опаковки, които съдържат охладител или климатизатор, трябва да се
превозват в добре вентилирани вагони и контейнери. Тази
разпоредба не се прилага когато тези опаковки се пренасят в
изолирано, охлаждано или механично охлаждано оборудване, както е
дефинирано в Спогодбата за международен превоз
на
лесноразваляеми хранителни продукти и специални транспортни
средства, предназначени за тези превози (ATP).”

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

В първото
добавете:

5.5.3.3.3

"5.5.3.3.3

5.5.3.5.2

5.5.3.6.1

Предупредителният знак е както е показан във Фигура 5.5.3.6.2.

"5.5.3.6.2
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Изменете, както следва:

5.5.3.6.2

„цели”.

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

5.5.3.3.2

климатизиране”,

Лица, участващи в обработката или превоза на вагони и контейнери,
които съдържат вещества, използвани за охлаждане или
климатизиране, трябва да бъдат обучени в пряка зависимост от
техните задължения.”

"5.5.3.2.4

или

Изменете, както следва:

5.5.3.2.4

„охлаждане

В случаите, в които опасни товари са натоварени на вагони или
контейнери, съдържащи вещества, са използвани за охлаждане или
климатизация, каквито и да е разпоредби на RID, приложими спрямо
тези опасни товари, се прилагат в допълнение с разпоредбите на
този раздел.”

"5.5.3.2.2

след

Изменете, както следва:

5.5.3.2.2
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Думата „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”, както и думите „КАТО ОХЛАДИТЕЛ”
или „КАТО КЛИМАТИЗАТОР”, надлежно, трябва да бъдат на
официалния език на държавата на произход, както и – ако този език
не е английски, френски, немски или италиански – на английски,
френски, немски или италиански, освен ако не е предвидено друго в
споразумения, сключени между държавите, които имат връзка с
операциите по превоза.

Маркировката е правоъгълник. Минималните размери трябва да
бъдат с 150 mm широчина x 250 mm височина. Думата
„ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" трябва да бъде в червено или бяло и да е с
минимална височина 25 mm. В случаите, в които размерите не са
посочени, всички характеристики трябва да бъдат в приблизителна
пропорция спрямо посочените размери.

** Въведете „КАТО ОХЛАДИТЕЛ” или „КАТО КЛИМАТИЗАТОР”
надлежно. Буквите трябва да бъдат главни, да са на един ред и да
бъдат с минимална височина 25 mm.

* Вмъкнете името, посочено в Колона (2) от Таблица A от Глава 3.2 от
охладителя/климатизатора. Буквите трябва да бъдат главни, да са на
един ред и да бъдат с минимална височина 25 mm. Ако дължината на
надлежното наименование за превоз е прекалено дълга, за да се
побере в предоставеното пространство, буквите могат да бъдат
редуцирани до максималния размер, в който е възможно да се
побере. Например: „ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ТВЪРД”.

Предупредителен знак за охладител/климатизатор за вагони и контейнери

Фигура 5.5.3.6.2

ДЪРЖАВЕН

изречение,

Под-раздели 5.5.3.6 и 5.5.3.7 се прилагат само в случаите, в които
има действителен риск от задушаване във вагона или контейнера. От
участниците зависи да оценят риска, като вземат предвид
опасностите, които представляват вещества използвани за
охлаждане или климатизация, количеството вещество, което ще бъде
пренасяно, продължителността на пътуването на вида задържане,
който трябва да бъде използван.”

5.5.3.1.5

С Т Р. 9 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

6.1.4.13.7

6.1.5.1.11

6.1.5.2.6

6.1.6.1 f)
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6.2.1.1.5

„Изпитателното налягане на бутилка за адсорбиран газ трябва да
бъде съобразено с инструкция за опаковане P 208 от 4.1.4.1.”

Добавете следното ново последно изречение:

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

6.1.4.13.4

Газови бутилки – безшевни стоманени газови бутилки До по– конструкция, изграждане и изпитване – част 1:
нататъшно
Бутилки от закалена и отвърната стомана с якост на уведомление
опън по-ниска от 1 100 MPa

Газови бутилки – безшевни стоманени газови бутилки До по– конструкция, изграждане и изпитване – част 2: нататъшно
Бутилки от закалена и отвърната стомана с якост на уведомление
опън по-голям от или равен на 1 100 MPa
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След ISO Стандарт „ISO 9809-3:2000”, добавете следния нов стандарт:

ISO 98092:2010

“

След ISO Стандарт „ISO 9809-2:2000”, добавете следния нов стандарт:

“

ISO 98091:2010

ДЪРЖАВЕН

Глава 6.2

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

6.1.4.8.8

“

След ISO Стандарт „ISO 9809-1:1999”, добавете следния нов стандарт:

„До 31 декември 2018 г.”.

За ISO Стандарти „ISO 9809-1:1999”, „ISO 9809-2:2000” и „ISO 98093:2000”, в третата колона, добавете:

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

“

Приложимо
за
производство

„ЗАБЕЛЕЖКА: Други методи, които предоставят минималната
задължителна информация в издръжлива, видима и четлива форма
също са приемливи.”

Заглавие

В Таблицата, добавете нова трета колона. Добавете нов първи ред
със следния текст:

Референция

6.2.2.1.1

В края на параграф (e), добавете нова Бележка, както следва:

"* Последните две цифри от годината на производство могат да
бъдат показани на това място. В този случай, двете цифри от
годината в маркировката за одобрение на вида и във вътрешния кръг
на часовника трябва да бъдат идентични.”

В параграф (e), вмъкнете референция към бележка * в центъра на
знака и добавете следната бележка под знака:

[Изменението на параграф (c) (ii) във версията на немски език не се
прилага към текста на английски език.]

„ЗАБЕЛЕЖКА: UN съдове под налягане и оборудване за обслужване,
изградени съгласно стандарти, приложими към датата на
производство, могат да продължат да бъдат в експлоатация съгласно
разпоредбите за периодична инспекция на RID.”

Добавете следната нова бележка:

„за течности, различни от съвместни опаковки,”.

[Изменението на третото изречение във версията на немски език не
се прилага към текста на английски език.]

В параграф (e), след „Опаковки”, вмъкнете:

Добавете следното ново второ изречение:

6.2.2

„които съдържат или са съдържали вещества, използвани за целите
на охлаждане и кондициониране”.
„Производство на нови съдове под налягане или оборудване за
обслужване съгласно който и да е конкретен стандарт в 6.2.2.1 и
6.2.2.3 не е разрешено след датата, посочена в горната дясна колона
на Таблиците.”

[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]

6.2.1.3.6.4.4

Заместете „които са били охладени или климатизирани” с:

6.1.4.8.2

6.1.3.1

6.1.1.1

Глава 6.1

ЧАСТ 6

5.5.3.7.1

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 1

Газови бутилки – Безшевни стоманени газови До побутилки, годни за повторно запълване – Конструкция, нататъшно
изграждане и изпитване – Част 3: Нормализирани уведомление
стоманени бутилки

ЗАБЕЛЕЖКА: Алуминиева сплав 6351A
еквивалентна не трябва да бъде използвана.
или

Газови бутилки – Безшевни газови бутилки от До поалуминиева сплав, годни за повторно запълване – нататъшно
Конструкция, изграждане и изпитване
уведомление

Заглавие

Приложимо
за
производст
во
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6.2.2.1.3. Изменете първата Таблица, както следва:

Газови бутилки – Безшевни стоманени газови
До 31
бутилки, годни за повторно запълване – Конструкция,
декември
изграждане и изпитване – Част 3: Нормализирани
2018 г.
стоманени бутилки
Газови бутилки – Безшевни стоманени газови
До побутилки, годни за повторно запълване – Конструкция,
нататъшно
изграждане и изпитване – Част 3: Нормализирани
уведомление
стоманени бутилки

ISO
98093:2000

ISO
98093:2010

Заглавие

Приложимо
за
производст
во
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6.2.2.1.4. В Таблицата, добавете нова трета колона. Добавете нов първи
ред със следния текст:

„До по-нататъшно уведомление”.

За двата стандарта, в колона „Приложим за производство”, добавете:

Референци
я

Във втората Таблица, добавете нова трета колона. Добавете нов първи
ред със следния текст:

“

Газови бутилки – Безшевни стоманени газови
бутилки, годни за повторно запълване – Конструкция, До поизграждане и изпитване – Част 1: Бутилки от нататъшно
закалена и отвърната стомана с якост на опън по- уведомление
ниска от 1 100 MPa

ISO
98091:2010

Приложимо
за
производст
во

Газови бутилки – Безшевни стоманени газови
бутилки, годни за повторно запълване – Конструкция,
изграждане и изпитване – Част 1: Бутилки от
закалена и отвърната стомана с якост на опън по- До 31
декември
ниска от 1 100 MPa
2018 г.
ЗАБЕЛЕЖКА: Бележката отнасяща се до F фактора в
раздел 7.3 от този стандарт не се прилага за UN
бутилки.

Заглавие

ISO
98091:1999

Референция

“

ДЪРЖАВЕН

„До по-нататъшно уведомление”.

За стандарт „ISO 11120:1999”, в колона „Приложим за производство”,
добавете:

“

Референция

6.2.2.1.2. В Таблицата, добавете нова трета колона. Добавете нов първи
ред със следния текст:

„До по-нататъшно уведомление”.

За всички други стандарти, в колона „Приложим за производство”,
добавете:

ISO
7866:2012

“

След ISO Стандарт „ISO 7866-1999”, добавете следния нов стандарт:

„До 31 декември 2020 г.”.

За ISO Стандарт „ISO 7866:1999”, в третата колона, добавете:

“

ISO 98093:2010

С Т Р. 9 2
ВЕСТНИК
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Заглавие

Приложимо
за
производст
во

Заглавие

Добавете следните параграфи:

Приложимо
за
производст
во

Газови бутилки – стелажи за бутилки – конструкция, До поизграждане, изпитване и инспекция
нататъшно
уведомление

Заглавие
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6.2.2.1.7 Следните стандарти се прилагат по отношение на конструкцията,
изграждането и първоначалната инспекция и изпитване на UN бутилки за
адсорбирани газове, с изключение на изискванията за инспекция,
свързани със системата за оценяване на съответствие и одобрение
трябва да бъдат съгласно 6.2.2.5.

ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на една или повече бутилки с една и съща
конструкция, включително същото изпитателно налягане, в съществуваща
UN стелаж за бутилки не изисква повторно сертифициране на
съществуващия стелаж.

ISO 109612010

Референция

Газови бутилки – Капачки на защита на клапан и
предпазители за клапан за промишлени и
медицински газови бутилки – конструкция,
изграждане и изпитвания

Заглавие
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ISO
2006

ISO
1999

Газови бутилки – клапани за газови бутилки, годни за До 31
повторно напълване – спецификация и изпитване на декември
модел
2008 г.

До понататъшно
уведомление

До 31
декември
2014 г.

Приложимо
за
производство

Газови бутилки – Клапани за газови бутилки, годни за
повторно напълване – Спецификация и изпитване на
До по10297: модел
нататъшно
ЗАБЕЛЕЖКА: EN версията на този ISO стандарт
уведомление
изпълнява изискванията и също може да бъде
използвана.

10297:

ISO
11117: Газови бутилки – Капачки за защита на клапан и
2008 + Cor. защити на клапан – Конструкция, изграждане и
1:2009
изпитвания

ISO 11117:
1998

Референция

“

6.2.2.3. Изменете първата Таблица, както следва:

Заличете бележката в края.

„Транспортируеми”.

В заглавието, за стандарт „ISO 11114-1:2012”, заличете:

„ISO 11114-1:2012”.

6.2.2.2 Заместете „ISO 11114-1:1997” с:

“

Газови бутилки – Безшевни стоманени газови
бутилки, годни за повторно запълване – Конструкция, До поизграждане и изпитване – Част 1: Бутилки от нататъшно
закалена и отвърната стомана с якост на опън по- уведомление
ниска от 1 100 MPa

ISO
98091:2010

Приложимо
за
производство

Газови бутилки – заварени стоманени бутилки, годни
за повторно напълване за опаковка за газове с До поналягане под атмосферното (с изключение на нататъшно
ацетилен) – конструкция, изграждане, изпитване, уведомление
експлоатация и периодична инспекция

Заглавие

ISO
11513:2011

Референция

ДЪРЖАВЕН

Приложимо
за
производст
во

„6.2.2.1.6 Стандартът, показан по-долу, се прилага по отношение на
конструкцията, изграждането и първоначална инспекция и изпитване на
UN стелажи за бутилки. Всяка бутилка в UN стелаж за бутилки трябва да
бъде UN бутилка, която е съобразена с изискванията на 6.2.2.
Изискванията за инспекция, свързани със системата за оценка на
съответствие и одобрение за UN стелажи за бутилки трябва да бъдат
съгласно 6.2.2.5.

6.2.2.1

„До по-нататъшно уведомление”.

За стандарта, в колона „Приложим за производство”, добавете:

“

Референция

“

6.2.2.1.5. В Таблицата добавете нова трета колона. Добавете нов първи
ред със следния текст:

„До по-нататъшно уведомление”.

За стандарта, в колона „Приложим за производство”, добавете:

“

Референция

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 3

13340:

Газови бутилки, годни за транспортиране – Клапи за До побутилки негодни за запълване – Спецификация и
нататъшно
изпитване на прототип
уведомление

Заглавие

Приложимо

Заглавие

Приложимо

Газови бутилки – заварени стоманени бутилки, годни
за повторно напълване за опаковка за газове с
До поналягане под атмосферното (с изключение на
нататъшно
ацетилен) – Конструкция, изграждане, изпитване,
уведомление
експлоатация и периодична инспекция
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6.2.2.7.4 (p) Заместете „ISO 11114-1:1997” с:

„ЗАБЕЛЕЖКА: Изисквания за маркировка за системи за съхранение на
метален хидрид на UN са посочени в 6.2.2.9 и изискванията за маркировка
за UN стелажи за бутилки са посочени в 6.2.2.10.”

6.2.2.7 Изменете бележката, както следва:

6.2.2.6.5. [Изменението във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

ISO
11513:2011

Референция
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6.2.2.10.4

6.2.2.10.3

(c) Знаците за сертифициране трябва да бъдат в най-долната група и
се дават последователно в реда, зададен в 6.2.2.10.3 (a);

(b) Оперативните знаци в 6.2.2.10.3 (b) трябва да бъдат в средната
група, а експлоатационните знаци, посочени в 6.2.2.7.3 (f) трябва да
бъдат незабавно предхождани от експлоатационния знак, посочен в
6.2.2.7.3 (i) когато се изисква експлоатационния знак;

(a) Знаците за производство трябва да бъдат в най-горната група и се
появяват последователно в реда, зададен в 6.2.2.10.3 (c);

Знаците се поставят в три групи:

(c) Знаците за производство, посочени в 6.2.2.7.4 (n), (o) и в случаите
по целесъобразност, в (p).

(b) Експлоатационните знаци, посочени в 6.2.2.7.3 (f), (i), (j) и общата
маса на рамката на стелажа и всички трайно прикрепени части
(бутилки, колектор, фитинги и клапани). Стелажи предназначени за
превоз на UN 1001 ацетилен, разтворен и UN 3374 ацетилен, без
разтворител, трябва да има маркировка за масата на тарата (теглото
на опаковката), както е посочено в клауза B.4.2 на ISO 10961:2010; и

(a) Знаците за сертифициране, посочени в 6.2.2.7.2 (a), (b), (c), (d) и
(e);

Трябва да бъдат приложени следните знаци:

6.2.2.10.2 Годни за повторно напълване UN стелажи за бутилки трябва да
бъдат маркирани ясно и четливо със знаци за сертифициране,
експлоатация и производство. Тези знаци трябва да бъдат перманентно
поставени (напр. подпечатани, издълбани или гравирани) върху плоскост,
която е трайно прикрепена към рамката на стелажа за бутилки. С
изключение на знака за опаковане на UN, минималният размер на знаците
е 5 mm. Минималният размер на знака за опаковане на UN е 10 mm.

ДЪРЖАВЕН

“

В Таблицата, след вписването за „ISO 10462:2005”, добавете следния
стандарт:

„До по-нататъшно уведомление”.

За всички стандарти, в колона „Приложим”, добавете:

Референция

“

6.2.2.4. В Таблицата, добавете нова трета колона. Добавете нов първи ред
със следния текст:

6.2.2.10.1 Индивидуални бутилки в стелажи за бутилки трябва да бъдат
маркирани съгласно 6.2.2.7.

„6.2.2.10 Маркировка на UN стелажи за бутилки

„До по-нататъшно уведомление”.

6.2.2 Добавете следният нов под-раздел 6.2.2.10:

„ISO 11114-1:2012”.

6.2.2.9.2 В параграф (j), заменете „ISO 11114-1:1997” с:

„6.2.2.7.9 (Заличено)”.

За стандарт „ISO 16111:2008”, в колона „Приложим за производство”,
добавете:

Заглавие

Приложимо
за
производство

6.2.2.7.9 Изменете, както следва:

6.2.2.7.7 (a) [Изменението във версията на немски език не се прилага към
текста на английски език.]

6.2.2.7.5. [Изменението във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

„ISO 11114-1:2012”.

“

Референция

“

Във втората Таблица, добавете нова трета колона. Добавете нов първи
ред със следния текст:

“

ISO
2001

С Т Р. 9 4
ВЕСТНИК
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след

Заместете „6.2.1.6.1” с:

6.2.3.5.1

Индивидуални бутилки във стелажи за бутилки трябва да бъдат
маркирани съгласно 6.2.3.9.1 до 6.2.3.9.6.

Маркировката на стелажи за бутилки трябва да бъде съгласно
6.2.2.10.2 и 6.2.2.10.3, с изключение на това, че знакът за опаковане
на ООН, посочен в 6.2.2.7.2 (a), няма да се прилага.

В допълнение към предходните маркировки, всеки стелаж за бутилки,
който изпълнява изискванията за периодична инспекция и
изискванията за изпитвания на 6.2.4.2, трябва да бъде маркиран, като
се посочват:

6.2.3.9.7.1

6.2.3.9.7.2

6.2.3.9.7.3

141

Маркировка на стелажи за бутилки

"6.2.3.9.7

(b) Регистрираната маркировка на органа, упълномощен от
компетентния орган за изпълнение на периодичната инспекция и
изпитване;

(1)

„
(4)
До по6.2.1.1.9 нататъшно
уведомление

(3)

„Между 1 януари 2009 г. и 31 декември 2016 г.”.
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(2)

(3)

(4)

- След стандарт „EN 1975:1999+A1:2003”, вмъкнете следния нов ред:
(1)

(5)

(5)

- За стандарт „EN 1975:1999 + А1:2003”, в колона (4), заменете “До 31
декември 2014 г.” с:

“

ЗАБЕЛЕЖКА: Няма да бъдат
монтирани стопяеми капачки.

Газови бутилки – Ацетиленови
бутилки – Основни изисквания и
изпитване на модел

(2)

- След стандарт „EN 1800:2006”, вмъкнете следния нов стандарт:

„Между 1 януари 2009 г. и 31 декември 2016 г.”.

- За стандарт „EN 1800:2006”, в колона (4), заменете “До последващо
уведомление” с:

Изменете Таблицата под „за конструкция и изграждане” както следва:

„Обхватът на приложение на всеки стандарт е дефиниран в клаузата
за обхвата на стандарта, освен ако в Таблицата по-долу не е
посочено друго.”

Преди Таблицата, вмъкнете следното изречение:

Преномерирайте бележки под линия 7 и 8 на 8 и 9.

EN ISO
3807:2013

6.2.4.1

Отличителни знаци за моторни транспортни средства в
международен превоз, предписани от Виенската конвенция за
пътното движение (Виена, 1968 г.).”

7

Горепосочените
маркировки
трябва
да
бъдат
посочени
последователно в реда, който е посочен или на плоскостта, посочена
в 6.2.2.10.2 или на отделна плоскост, посочена в 6.2.2.10.2 или на
отделна плоскост, трайно прикрепена към рамката на стелажа за
бутилки.

(c) Датата на периодичната инспекция и изпитване, годината (две
цифри), следвани от месеца (две цифри), разделени с наклонена
черта (напр. "/"). За да се посочи годината, могат да се използват
четири цифри.

ДЪРЖАВЕН

(a) Знакът(ците), които идентифицират държавата, която оторизира
органа, извършващ периодична инспекция и изпитване, както е
посочено в отличителния знак на моторни транспортни средства в
международен превоз7. Тази маркировка не се изисква ако този
корпус е одобрен от компетентните органи в държавата, която
одобрява производството;

Изменете, както следва:

„EN ISO/IEC 17020:2012 (с изключение на клауза 8.1.3)”.

Във втори, трети и четвърти под-параграф след Таблицата, заменете
„EN ISO/IEC 17020:2004” с:

(b) Изпитването за херметичност.”

6.2.3.9.7

6.2.3.6.1

Затворени криогенни съдове подлежат на периодични инспекции и
изпитвания съгласно периодичността, дефинирана в опаковъчна
инструкция P 203 (8) (b) от 4.1.4.1, съгласно следното:

"6.2.3.5.2

(a) Проверка на външното състояние на съда и проверка на
оборудването и външните маркировки;

Изменете, както следва:

6.2.3.5.2

"6.2.1.6".

Ацетиленовите бутилки няма да бъдат оборудвани със стопяеми
капачки.”

"6.2.3.1.5

Таблицата,

Добавете следния нов параграф:

„EN ISO/IEC 17020:2012 (с изключение на клауза 8.1.3)”.

(предишна 6.2.2.10) В трите под-параграфа
заменете „EN ISO/IEC 17020:2004” с:

Преномерирайте текуща 6.2.2.10 на 6.2.2.11.

6.2.3.1

6.2.2.11

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 9 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

(2)

Задължителни от 1
януари 2017 г.

(3)

„До по-нататъшно уведомление”.
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- За стандарт „EN ISO 22434:2012”, в колона „Приложимо”, заменете
“Задължително от 1 януари 2015 г.” с:

“EN ISO 22434:2011”

- За стандарт „EN ISO 22434:2012”, в колона „Референция”, заменете “EN
ISO 22434:2012” с:

- Заличете вписването за стандарт „EN 14189:2003”.

Газови бутилки – ацетиленови бутилки –
EN ISO
периодична инспекция и поддръжка (ISO
10462:2013
10462:2013)

(1)

- След стандарт „EN 14893:2006 + AC:2007”, вмъкнете следния нов
стандарт:

„Между 1 януари 2009 г. и 31 декември 2016 г.”.

- За стандарт „EN 14893:2006 + AC:2007”, в колона (4), заменете “До
последващо уведомление” с:

LPG оборудване и аксесоари –
6.2.3.1 До поEN
комбинирани бутилки годни за
14427:2014
и
нататъшно
транспортиране и запълване за LPG
".
6.2.3.4 уведомление
– конструкция и изграждане

(1)

(5)

- След стандарт „EN 12863:2002 +A1:2005”, вмъкнете следния нов ред:

„Между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2016 г.”.

- След “EN 14427:2004 + A1:2005”, добавете следния нов стандарт:

„До 31 декември 2016 г.”.

- За стандарт „EN 12863:2002 + A1:2005”, в последната колона, заменете
“До последващо уведомление” с:

ДЪРЖАВЕН

- Във вписването за „EN 14427:2004 + A1:2005”, в колона (4), заменете “До
по-нататъшно уведомление” с:

Изменете Таблицата както следва:

„Между 1 януари 2005 г. и 30 юни 2007 г.”.

(4)

- Във вписването за „EN 14427:2004”, в колона (4), заменете “До юни 2007
г.” с:

„с изключение на клауза 9”.

(3)

Преди Таблицата, вмъкнете следното изречение:

„Обхватът на приложение на всеки стандарт е дефиниран в клаузата за
обхвата на стандарта, освен ако в Таблицата по-долу не е посочено
друго.”

(2)

(5)

6.2.4.2

(1)

- След стандарт „EN ISO 11120:1999”, добавете следното ново вписване:

- За стандарт „EN 13110:2012”, в колона (1), заличете:

(5)

“

(4)

6.2.3.1 До пои
нататъшно
6.2.3.4 уведомление

(3)

EN
1626:2008 (с
Криогенни съдове – Клапани за
изключение
криогенни услуги
на клапан
категория B)

(2)

Газови бутилки – тръби от безшевна
стомана годни за повторно
6.2.3.1 До поEN ISO
напълване за компресиран газов
11120:1999
и
нататъшно
транспорт за воден капацитет между
+ A1:2013
6.2.3.4 уведомление
150 литра и 3 000 литра –
конструкция, изграждане и изпитване

(1)

(5)

6.2.3.1 До пои
нататъшно
6.2.3.4 уведомление

“

В Таблицата, под „за затваряния”, добавете следните нови стандарти:

LPG оборудване и аксесоари – годни 6.2.3.1
До поEN ISO
за транспортиране LPG заварени
и
нататъшно
14893:2014 стоманени варели под налягане
уведомление
6.2.3.4
между 150 и 1 000 литра

“

Криогенни съдове – устройства за
EN
безопасност за защита срещу
136481:2008 извънредно налягане – Част 1:
".
Предпазни вентили за криогенни
услуги

„31 декември 2015 г. за тръби, маркирани с буквата „H” съгласно 6.2.2.7.4
(p)”.

- За стандарт „EN ISO 11120:1999”, в колона (5), добавете следният текст:

„Между 1 юли 2001 г. и 30 юни 2015 г.”

- За стандарт „EN ISO 11120:1999”, в колона (4), заменете “До последващо
уведомление” с:

Газови бутилки – безшевни газови
EN ISO
бутилки от алуминиева сплав, годни 6.2.3.1 До по7866:2012 + за повторно запълване –
и
нататъшно
AC:2014
конструкция, изграждане и
6.2.3.4 уведомление
изпитване (ISO 7886:2012)

С Т Р. 9 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

(2)

(3)

Изпитване за непропускливост (херметичност)

"6.2.6.3

Температурата на водната баня и продължителността на изпитването
трябва да бъде такава, че вътрешното налягане достига това
вътрешно налягане, което би било постигнато при 55°C (50°C ако
течната фаза не надхвърля 95% от капацитета на аерозолния
дозатор, газов патрон или патрон на горивна клетка при 50°C). Ако
съдържанието е чувствително на топлина или ако аерозолните
опаковки, газови патрони или патроните на горивни клетки са
направени от пластмасов материал, който омеква при тази
температура на изпитване, температурата на ваната трябва да бъде
настроена между 20°C и 30°C, но в допълнение един аерозолен
дозатор, газов патрон или патрона на горивна клетка в 2 000 се
изпитва при по-високата температура.

Не трябва да възниква теч или перманентна деформация на
аерозолен дозатор, газов патрон или патрон на горивна клетка, с
изключение на това, че пластмасов аерозолен дозатор, газов патрон
или патрон на горивна клетка не може да бъде деформиран чрез
омекване, при условие, че няма теч.

Алтернативни методи

6.2.6.3.1.1

6.2.6.3.1.2

6.2.6.3.2

Изпитване за налягане и теч на аерозолни опаковки преди напълване
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Аерозолни опаковки

6.2.6.3.2.2.1

За удовлетворяване на компетентния орган трябва да се извършват
една първоначална проверка и периодични проверки. Тези проверки
трябва да показват, че одобрената система е и остава подходяща и
ефективна. Компетентният орган трябва предварително да бъде
уведомяван за всички предлагани изменения в одобрената система.

(h) процедури, гарантиращи липсата на дефекти в крайния продукт

(h) Програми за обучение и процедури за квалификация на
съответния персонал; и

(f) средство за контрол на аерозолни опаковки или патрони за горивна
клетка, несъответстващи на изискванията;

(f) процедура за контрол на документацията и нейното преработване;

(d) проверки на нивото на управление с цел обезпечаване на
ефективно функциониране на системата за осигуряване на
качеството;

(c) записи по качеството, като инспекторски доклади, данни от
изпитвания и калибровки, документи;

(b) съответни инструкции, които се прилагат по отношение на
проверките и изпитванията, контрола на качеството, осигуряване на
качеството и технологичните процеси

(a) Описание на организационната структура и отговорности;

Системата за качество трябва да включва:

Аерозолен дозатор, газов патрон или пълначи на патрон на горивна
клетка и производители на компонент имат система за качество.
Системата за качество трябва да изпълнява процедури, за да
гарантира, че всички аерозолни опаковки, газови патрони или патрони
на горивна клетка, които имат теч или които са деформирани, са
отхвърлени и не се предлагат за превоз.

Система за качество

6.2.6.3.2.2

6.2.6.3.2.1

С одобрението на компетентния орган, могат да се използват
алтернативни методи, които предоставят еквивалентно равнище на
безопасност, при условие, че са изпълнени изискванията на
6.2.6.3.2.1 и – по целесъобразност – 6.2.6.3.2.2 или 6.2.6.3.2.3.

ДЪРЖАВЕН

145

Изпитване за вана с гореща вода

6.2.6.3.1

Всеки запълнен аерозолен дозатор, газов патрон или патрон на
горивна клетка, трябва да бъде подложен на изпитване алтернативно
във вана за гореща вода съгласно 6.2.6.3.1 или одобрена водна вана,
съгласно 6.2.6.3.2.

Изменете, както следва:

6.2.6.3

„6.2.6.1.5 Вътрешното налягане на аерозолни опаковки при 50°C не трябва
да надхвърля две трети от изпитвателното налягане, но най-много 1.32
MPa (13.2 bar). Те трябва да бъдат запълнени дотолкова, че при 50°C,
течната фаза не надхвърля 95% от техния капацитет. Малки контейнери,
съдържащи газ (газови патрони) изпълняват изискванията за
изпитвателното налягане и напълване на P 200 от 4.1.4.1.”

6.2.6.1.5 Изменете, както следва:

EN
Транспортируеми газови бутилки – стелажи
До по-нататъшно
15888:2014 за бутилки – периодична инспекция и
уведомление
".
изпитване

(1)

- В края на Таблицата, добавете следния нов стандарт:

„До по-нататъшно уведомление”.

- За стандарт „EN 1440:2008 + A1:2012 (с изключение на приложения G и
H)”, в колона „Приложимо”, заменете “Задължително от 1 януари 2015 г.” с:
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Всеки запълнен газов патрон или патрон за горивна клетка трябва да
бъде проверен за коректна маса на газ и трябва да бъде изпитван за
теч. Оборудването за установяване на теч трябва да бъде
достатъчно чувствително, за да засече минимум степен на теч от 2.0
x 10-3 mbarls-1 при 20°C.

Преди напълване и запечатване, пълначът гарантира, че
затварящите устройства (ако има такива) и свързаното запечатано
оборудване са затворени надлежно и се използва посочения газ.

Изпитване за теч на газови патрони и патрони за горивни клетки
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6.4.6.4

6.4.6.2

6.4.6.1

6.4.5.4.3

Опаковка трябва да бъде конструирана по такъв начин, че да
предоставя достатъчна защита, за да се гарантира, че при рутинни
условия на превоз и с максимално радиоактивно съдържание, която
опаковката е конструирана да съхранява, равнището на лъчение във
всяка точка на външната повърхност на опаковката няма да
надхвърля стойностите, посочени в 2.2.7.2.4.1.2, 4.1.9.1.10 и
4.1.9.1.11, по целесъобразност, като се вземе предвид 7.5.11 CW 33
(3.3) (b) и (3.5).”

"6.4.2.11

„многостранно одобрение”.

В уводното изречение, заменете „одобрение на компетентния орган”
с:

„с изключение на посоченото в 6.4.6.4”.

В края на параграфи (a) и (c), преди точката и запетаята, вмъкнете:

„Опаковки, конструирани така че да съхраняват ураниев
хексафлуорид, трябва да отговарят на изискванията, на RID, които се
отнасят до радиоактивността и свойствата за делене на веществото.”

Изменете първото изречение, както следва:

„Таблица 4.1.9.2.5”.

Заместете „Таблица 4.1.9.2.4” с:

Текущи параграфи 6.4.2.11 и 6.4.2.12 стават съответно 6.4.2.12 и
6.4.2.13.

Вмъкнете нов параграф 6.4.2.11, както следва:

6.4.2

[Второто изменение във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

„Глава 6.4 Изисквания към конструкцията, изпитването и одобрението
на опаковки за радиоактивен материал и за одобрението на този
материал”.

Изменете заглавието, така че да гласи:

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

6.3.5.3.5
Глава 6.4

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

[Остава неизменен]”.

6.3.4.1

Глава 6.3

6.2.6.3.3

Какъвто и да е газов патрон или горивна клетка, която има маса
газове, които не са в съответствие с декларирането ограничения на
маса или показва доказателство за теч или деформация, трябва да
бъде отхвърлен.

ДЪРЖАВЕН

6.2.6.3.2.3.2

Изпитване за налягане на газови патрони и патрони за горивни клетки

Всеки газов патрон или патрон за горивна клетка трябва да бъде
подложен на изпитване за налягане, равняващо се на или
надхвърлящо максималното очаквано в напълнения съд при 55°C
(50°C ако течната фаза не надхвърля 95% от капацитета на съда при
50°C). Това налягане за изпитване трябва да бъде това, което е
посочено за газовия патрон или патрон за горивна клетка и не трябва
да бъде по-малко от две трети от проектното налягане на газовия
патрон или патрон за горивна клетка. Ако какъвто и да е газов патрон
или патрон за горивна клетка покаже доказателство за теч в степен
равна на или по-голяма от 3.3 x 10-2 mbarls-1 при налягане за
изпитване, деформация или друг дефект, той трябва да бъде
отхвърлен.

Газови патрони и патрони за горивна клетка

6.2.6.3.2.3.1

Какъвто и да е запълнен аерозолен дозатор, който показва
доказателства за теч, деформация или излишна маса, трябва да
бъде отхвърлен.

Всеки запълнен аерозолен дозатор трябва да бъде претеглен и
изпитан за теч. Оборудването за установяване на теч трябва да бъде
достатъчно чувствително, за да засече минимум степен на теч от 2.0
x 10-3 mbarls-1 при 20°C.

Преди напълване, пълначът трябва да се увери, че оборудването за
кримпване е надлежно регулирано и се използва посоченото гориво.

Изпитването на аерозолни опаковки след напълване

6.2.6.3.2.3

6.2.6.3.2.2.2

Всеки празен аерозолен дозатор трябва да бъде подложен на
налягане, равняващо се на или надхвърлящо максималното очаквано
в напълнените аерозолни опаковки при 55°C (50°C ако течната фаза
не надхвърля 95% от капацитета на съда при 50°C). Това трябва да
бъде минимум две трети от проектното налягане на аерозолния
дозатор. Ако какъвто и да е аерозолен дозатор покаже доказателство
за теч в степен равна на или по-голяма от 3.3 x 10-2 mbarls-1 при
налягане за изпитване, деформация или друг дефект, той трябва да
бъде отхвърлен.
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Опаковка трябва да бъде конструирана по такъв начин, че ако е при
максимално експлоатационно налягане и съгласно:

"6.4.10.3

[Текстът на последния параграф остава неизменен.]”

(ii) това би ограничило натрупаната загуба на радиоактивно
съдържание за период от 1 седмица, до не повече от 10 A2 за
криптон-85 и не повече от A2 за други радионуклиди.

(i) би запазила достатъчна защита, за да гарантира, че равнището на
лъчение при 1 m от повърхността на опаковката няма да надхвърля
10 mSv/h с максимално радиоактивно съдържание, което опаковката
е конструирана да съхранява; и

(b) Последователности на изпитване в 6.4.20.1,

(a) Изпитванията, посочени в 6.4.15, това би ограничило загубата на
радиоактивни съдържания до не повече от 10-6 A2 за час; и

Изменете, както следва:

„6.4.8.4 и”.

Във второто изречение, след „опаковки, посочени в”, добавете:

„от 6.4.8.4 до 6.4.8.6”.

В първото изречение, заменете „6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6,”, с:

„както и на изпитването в”.

В параграф (b), заместете “както и на изпитванията в” с:

„или”.

В края на параграф (a) и (b), заличете:

"... която може да причини едно или повече от следните:”.

Изменете края на уводното изречение, така че да гласи:

„хексафлуорид и опаковките”.

В параграф (c), заместете „хексафлуорид, опаковките” с:

„За опаковки конструирани”.

В параграф (c), заличете:

„и/или”.

В края на параграф (b), заместете „или” с:

„и/или”.

150

"6.4.11.2

6.4.11.2

- Запазва минималните външни измерения на опаковката до минимум
30 cm;

- Съхранява своето съдържание на делящ се материал;

(ii) Опаковката, след като е подложена на изпитванията, посочени от
6.4.15.1 до 6.4.15.6:

(i) Най-малкото външно измерение на опаковката е не по-малко от 30
cm;

(b) Опаковки, които съдържат делящ се материал в каквато и да е
форма, при условие, че:

(iii) CSI на каквато и да е опаковка няма да надхвърля 10;

В случаите, в които стойностите на Z са взети от Таблица 6.4.11.2;

* Плутоният може да бъде с каквато и да е композиция, при условие,
че количеството Pu-241 е по-малко от това на Pu-240 в опаковката

CSI = 50 x 5 x [маса на U – 235 в опаковка(g)/Z + масата на други
делящи се нуклиди* в опаковка (g)/280]

(ii) Индексът на ядрената безопасност по критичност се калкулира
чрез използване на следната формула:

(i) Най-малкото външно измерение на опаковката е не по-малко от 10
cm;

(a) Опаковки, които съдържат делящ се материал в каквато и да е
форма, при условие, че:

Опаковки, които съдържат делящ се материал, които изпълняват
разпоредбите на под-параграф (d) и една от разпоредбите от (a) до
(c) по-долу са изключени от изискванията от 6.4.11.4 до 6.4.11.14.

Изменете, както следва:

„(iv) от 6.4.11.4 до 6.4.11.14, освен ако материала не е изключен
съгласно 2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 или 6.4.11.3.”

В параграф (b), добавете нов (iv), както следва:

„(iii) от 6.4.7.3, освен ако материала не е изключен съгласно
2.2.7.2.3.5;”.

Изменете параграф (b) (iii), както следва:

„и”.

ДЪРЖАВЕН

6.4.10.3

6.4.9.1

6.4.8.8

6.4.8.2

„(i) описани в 6.4.7.2 за опаковки,, с изключение на неопакован
материал, когато е специфично разрешен от 2.2.7.2.3.5 (e);”.
В края на параграф (b) (ii), заличете:

Изменете параграф (b) (i), както следва:

„Опаковките са конструирани”.

В края на параграф (a), вмъкнете:

„рутинен,”.

В параграф (a), преди „нормален”, вмъкнете:

В параграфи (a) и (b), заличете:

6.4.11.1

„опаковките са конструирани:”.

В края на уводното изречение, след „ако”, вмъкнете:

БРОЙ 88
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Таблица 6.4.11.2 – стойностите на Z за калкулация на индекса на
ядрената безопасност по критичност съгласно 6.4.11.2

(d) Общата маса на берилий, хидрогенен материал, обогатен в
деутерий, графит и други алотропни форми на въглерод в
индивидуална опаковка няма да бъде по-висока от масата на делящи
се нуклиди в комплекта, освен в случаите, в които тяхната обща
концентрация не надхвърля 1 g в които и да е 1 000 g от материала.
Не е необходимо да бъде разглеждан берилия, включен в медна
сплав до 4% по отношение на тегло на сплав.

(iv) Максималната маса на делящи се нуклиди в каквато и да е
опаковка не надхвърля 15 g;

* Плутоният може да бъде с каквато и да е изотопна композиция, при
условие, че количеството Pu-241 е по-малко от това на Pu-240 в
опаковката;

CSI = 50 x 2 x [маса на U – 235 в опаковка (g)/450 + масата на други
делящи се нуклиди* в опаковка (g)/280]

(ii) CSI на опаковката се калкулира чрез използване на следната
формула:

- Предотвратява влизането на 10 cm куб;

- Запазва минималните външни измерения на опаковката до минимум
10 cm;

- Съхранява своето съдържание на делящ се материал;

(ii) Опаковката, след като е подложена на изпитванията, посочени от
6.4.15.1 до 6.4.15.6:

(i) Най-малкото външно измерение на опаковката е не по-малко от 10
cm;

(c) Опаковки, които съдържат делящ се материал в каквато и да е
форма, при условие, че:

(iv) Индексът на ядрената безопасност по критичност на каквато и да
е опаковка няма да надхвърля 10;

В случаите, в които стойностите на Z са взети от Таблица 6.4.11.2;
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6.4.11.9

6.4.11.8

6.4.11.5

6.4.11.4

"6.4.11.3

В последното изречение, заменете „6.4.11.12 (b)” с:

„, че има плътно”.

(предишен 6.4.11.8) В първото изречение, заместете „плътно” с:

„6.4.11.13 (b)”.

В параграфи (a) и (b) (i), заменете „6.4.11.12 (b)” с:

„едно от”.

(предишно 6.4.11.7) В последното изречение на уводния параграф,
преди „следните:”, добавете:

„или”.

В края на уводното изречение, добавете:

„от 6.4.11.8 до 6.4.11.13”.

(предишни 6.4.11.4) Заменете „от 6.4.11.7 до 6.4.11.12” с:

„от 6.4.11.8 до 6.4.11.13”.

(предишни 6.4.11.3) Заменете „от 6.4.11.7 до 6.4.11.12” с:

Текущи параграфи 6.4.11.3 до 6.4.11.13 стават нови параграфи
6.4.11.4 до 6.4.11.14.

(c) Ако в плутония е наличен уран, масата на урана няма да
надхвърля 1% от масата на плутония.”

CSI = 50 x 2 x (маса на плутоний (g)/1000);

(b) Индексът на ядрената безопасност по критичност се калкулира
чрез използване на следната формула:

(a) Не повече от 20% от плутония по маса, са делящи се нуклиди;

Опаковки, които не съдържат повече от 1 000 g от плутоний, са
изключени от прилагането на 6.4.11.4 до 6.4.11.14, при условие, че:

Вмъкнете нов параграф 6.4.11.3, както следва:

ДЪРЖАВЕН
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450

Уран обогатен до 100%

6.4.11

580

Уран обогатен до 20%

* Плутоният може да бъде с каквато и да е композиция, при условие,
че количеството Pu-241 е по-малко от това на Pu-240 в опаковката

Ако опаковка съдържа уран с различни обогатявания от U-235, то
стойността, която съответства на най-високото обогатяване, трябва
да бъде използвана за Z.”

660

Уран обогатен до 10%

a

850

Уран обогатен до 5%

CSI = 50 x 2 x [маса на U – 235 в опаковка(g)/450 + масата на други
делящи се нуклиди* в опаковка(g)/280]

2200

Уран обогатен до 1.5%

(iii) Индексът на ядрената безопасност по критичност се калкулира
чрез използване на следната формула:

Z

Обогатяванеa

- Предотвратява влизането на 10 cm куб;

С Т Р. 1 0 0
ВЕСТНИК
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6.4.19.2

6.4.19.1

Ограниченията на алтернативната активност за освободена пратка от
инструменти или изделия съгласно 2.2.7.2.2.2 (b) изискват
многостранно одобрение.”

6.4.22.7

"6.4.11.13".

„Бюлетинът за диапазона”.

В параграф (d) изменете началото на изречението, така че да гласи:

Заменете „6.4.11.12” с:

„от 6.4.8.4 до 6.4.8.6”.

„от 6.4.11.8 до 6.4.11.13”.

В параграф (a) заменете „6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6,” с:

„за одобрение на опаковка”.

В уводното изречение заличете:

Заменете „от 6.4.11.7 до 6.4.11.12” с:

„Ръбовете и ъглите на долната повърхност на стоманената плоскост
трябва да бъдат закръглени до радиус не по-висок от 6 mm.”
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В параграф (i), заместете “програма за гарантирано качество” с:

В параграф (c), добавете следното ново трето изречение:

„6.4.11.5 (b)”.

В параграф (b), изместете фразата „така, че да получи максимално
увреждане” в края на изречението, след „на изпитателната
площадка”.

„система за управление”.

В параграф (f), заместете “6.4.11.4 (b)” с:

„ядрено”.

В параграф (f) след „отработено” вмъкнете:

"6.4.11.13".

6.4.23.5

6.4.23.4

"... посочени в сертификата за одобрение за конструкцията на
опаковката, ако е приложимо, издадено съгласно 5.1.5.2.1 (a) (v), (vi)
или (vii), трябва да влязат в сила.”

В параграф (c), изменете края, както следва:

В уводния параграф, заместете “6.4.11.12” с:

[Изменението на параграф (b) във версията на немски език не се
прилага към текста на английски език.]

„общо тегло, еквивалентно на 5 пъти…”.

В параграф (a), изменете началото, така че да гласи:

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

„одобрение на пратка”.

В уводното изречение, заместете „одобрение на пратка” с:

"6.4.11.14".

Текущи под-раздели 6.4.22.6 и 6.4.22.7 стават 6.4.22.8 и 6.4.22.9.

В параграф (c), заместете “6.4.11.13” с:
6.4.23.2

Конструкцията за делящ се материал, освободен от класификация
„ДЕЛЯЩ СЕ” съгласно 2.2.7.2.3.5 (f), изисква многостранно
одобрение.

"6.4.22.6

Вмъкнете следните нови под-раздели 6.4.22.6 и 6.4.22.7:

Всяка конструкция на опаковка за делящ се материал, която не е
освободена от който и да е параграфите 2.2.7.2.3.5 (a) до (f), 6.4.11.2
и 6.4.11.3, изисква многостранно одобрение.”

"6.4.22.4

6.4.22

Изменете, както следва:

6.4.22.4

[Изменението на параграф (b) във версията на френски език не се
прилага към текста на английски език.]

„6.4.11.12 и 6.4.11.13”.

(предишни 6.4.11.13) Заменете „от 6.4.11.11 до 6.4.11.12” с:

„6.4.11.13 (b)”.

(бивш 6.4.11.12) В параграф (c), заместете “6.4.11.12 (b)” с:

„6.4.11.13 (b)”.

В параграф (c), заместете “6.4.11.12 (b)” с:

„6.4.11.12 (b)”.

В параграф (b), заместете “6.4.11.11 (b)” с:

„6.4.11.8 и 6.4.11.9”.

„образеца на опаковката и точката на удар върху повърхността на
опаковката трябва да бъде такава".

Във второто изречение, заменете „пръта спрямо повърхността на
образеца трябва да бъде така избран,” с:

(предишна 6.4.11.9) В уводното изречение, заместете „6.4.11.7 и
6.4.11.8” с:

ДЪРЖАВЕН

6.4.17.2

6.4.15.5

6.4.13

6.4.11.14

6.4.11.13

6.4.11.10

„вертикален”.

В първото изречение, преди „плътна”, добавете:

„6.4.11.10 (c)”.

6.4.20.2

В последното изречение, заменете „6.4.11.9 (c)” с:

„6.4.11.13 (b)”.

БРОЙ 88
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(e) Детайли относно конструкцията и оформлението на инструмент
или изделие, по специално свързани с изолация и екраниране на
радионуклид при рутинни, нормални и аварийни условия на превоз;

(d) Химичните и физични форми на радионуклид(и), които се
съдържат в инструмента или изделието;

(c) Максимални равнища на външна радиация, които възникват от
инструмента или изделието;

(b) Максималната активност на радионуклид(и) в инструмента или
изделието;

(a) Идентификация и подробно описание на инструмента или
изделието, неговите предназначения за използване и включения
радионуклид(и);

Заявление за одобрение на ограничения на алтернативната
активност за освободена пратка от инструменти или изделия трябва
да включва:

(d) Доклад за специфични действия, които трябва да бъдат
предприети преди изпращането.

(c) Спецификация на приложимата система за управление, която се
изисква в 1.7.3;

(b) Доклад от извършените изпитвания и резултатите от тях или
доказателства, основани на изчислителни методи, които доказват, че
материалът съответства на изискванията, посочени в 2.2.7.2.3.6.;
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6.4.23.11

(c),

заместете

„видове

се

материал,

съответстващ

на

изискванията
В параграф (c), добавете следния ред в края на списъка:

„FE делящ
2.2.7.2.3.6”.

на

В параграф (c), вмъкнете следния ред между онези, които
съответстват на LD и T:

„видове удостоверение за одобрение”.

В уводното изречение от параграф
удостоверения за одобрение” с:

„Идентификационната маркировка за одобрение на пратка трябва да
бъде ясно свързана с идентификационната маркировка за одобрение
на конструкция.”

Изменете второто изречение от параграф (b), както следва:

„или ограничение за алтернативна активност за освободена пратка”.

В края на първото изречение в параграф (b), вмъкнете:

„6.4.23.12 (b)”.

В параграф (a), заместете “6.4.23.10 (b)” с:

„удостоверение за одобрение”.

(предишна 6.4.23.9) В уводното изречение, заменете „удостоверение
за одобрение” с:

Текущи параграфи 6.4.23.9 до 6.4.23.11 стават нови параграфи
6.4.23.11 до 6.4.23.13.

(h) Оценки на доза съгласно принципите и методологиите, посочени в
„Международни базови стандарти за защита срещу йонизиращи
лъчения и безопасност на източниците на лъчение”, серии за
безопасност № 115, IAEA, Виена (1996 г.), включително
индивидуални дози за работници в транспортния сектор и
представители на обществеността и, ако е уместно, колективни дози,
които са възникнали от рутинни, нормални и аварийни условия на
превоз на базата на типични сценарии за превоз, на коитo подлежат
пратките.”

(g) Максималния брой инструменти или изделия, които се очаква да
бъдат превозвани за пратка и годишно;

(f) Приложимата система за управление, включително изпитването за
качество и процедурите по проверка, които предстои да бъдат
приложени на радиоактивни източници, компоненти и крайни
продукти, за да се осигури, че максималната посочена активност на
радиоактивен материал или максималните равнища на радиация,
посочени за инструмента или изделието, не са надхвърлени и че
инструментите или изделията са изградени съгласно спецификациите
на конструкцията;

ДЪРЖАВЕН
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6.4.23.10

Заявлението за одобрение на проект за делящ се материал,
освободен от класификацията „ДЕЛЯЩ СЕ” в съответствие с Таблица
2.2.7.2.1.1 съгласно 2.2.7.2.3.5 (f), трябва да включва:

(a) Детайлно описание на материала; конкретна референция трябва
да бъде направена по отношение на физичните и химичните
състояния;

Вмъкнете следните нови под-раздели 6.4.23.9 и 6.4.23.10:

"6.4.23.9

„система за управление”.

В (d), заменете „програма за гарантирано качество” с:

„система за управление”.

Заменете „програма за гарантирано качество” с:

„система за управление”.

Заменете „програма за гарантирано качество” с:

6.4.23

6.4.23.8

6.4.23.7

6.4.23.6

С Т Р. 1 0 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

„удостоверение
(двукратно)

за

на

за

конструкция

„удостоверение

одобрение

В параграф (c) заместете
конструкция на опаковка” с:

„съгласно 6.4.23.20”.

В параграф (b), заместете “6.4.23.16” с:

на

на

опаковка”

одобрение

„удостоверение за одобрение на конструкция на опаковка”.

В параграф (a), за A/139/IF-96 и A/145/H(U)-96, заместете
„удостоверение за одобрение на конструкция на опаковка” с:

„Одобрение на специално споразумение”.
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(h) Позоваване на информацията, предоставена от кандидата във
връзка със специфични действия, които да бъдат предприети преди
изпращане;

„одобрение на пратка”.

6.4.23.15

(g) Спецификация на приложимата система за управление, както се
изисква в 1.7.3;

Изменете края на параграф (j), както следва:

„маса”

В параграф (j), заместете „количества” с:

(предишна 6.4.23.12) В уводното изречение, заменете
удостоверение за одобрение” с: „удостоверение за одобрение”.

„

Текущи параграфи 6.4.23.12 до 6.4.23.14 стават нови параграфи
6.4.23.15 до 6.4.23.17.

(k) Позоваване на документация, която доказва съответствието с
2.2.7.2.3.6.”

(j) Подпис и идентификация на сертифициращото служебно лице;

(i) Ако бъде счетено за уместно от компетентния орган, позоваване на
самоличността на кандидата;

(f) Ограничителни технически изисквания за освободения материал;

В параграф (a), за A/132/B(M)F-96T, заместете „одобрение на пратка”
с:

В параграф (a), за A/137/X, заместете „Одобрение на специално
споразумение” с:

(e) Описание на освободения материал;

„удостоверение за одобрение на конструкцията на опаковка”.

(d) Списък с приложими национални и международни разпоредби,
включително Изданието на Разпоредбите за безопасен превоз на
радиоактивни материали (TS-R-1) на Международната агенция за
атомна енергия (МААЕ), съгласно които е одобрено изключението;

(c) Дата на издаване и дата на изтичане;

(b) Идентификационна маркировка на компетентен орган;

(a) Вид удостоверение;

Всяко удостоверение за одобрение, издадено от компетентен орган
за материал, освободен от класификация като „ДЕЛЯЩ СЕ”, включва
следната информация:

"6.4.23.14

В параграф (a), за A/132/B(M)F-96, заместете „удостоверение за
одобрение на конструкция на опаковка” с:

„одобрение на пратка”.

В параграф (a), заместете „одобрение на пратка” с:

„одобрение на конструкция”.

В параграф (a), заместете „ годност на образеца” с:

„6.4.23.11 (a), (b), (c) и (d)”

В параграф (a), заместете “6.4.23.9 (a), (b), (c) и (d)” с:

„идентификационни маркировки”.

Вмъкнете нов параграф 6.4.23.14, както следва:

6.4.23

„система за управление”.

(предишна 6.4.23.10) В уводното изречение, заместете „кодове за
тип” с:

В параграф (i), заместете “програма за гарантирано качество” с:

„от 1.6.6.2 до 1.6.6.4”.

ДЪРЖАВЕН
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6.4.23.12

„удостоверение за одобрение”.

(предишна 6.4.23.11) В уводното изречение заменете „удостоверение
за одобрение ” с:

„удостоверение за одобрение”.

В параграф (d), заместете „1.6.6.2 и 1.6.6.3” с:

6.4.23.13

В последното изречение от параграф (c) заместете „удостоверение за
одобрение” с:

„удостоверения за одобрение” (два пъти).

В параграф (d) след „радиоактивен материал” заличете:

„удостоверение за одобрение на”.

В параграф (d) преди „конструкция на опаковка”вмъкнете:

"AL ограничения на алтернативна активност за освободена пратка на
инструменти или изделия”.

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 3

Глава 6.5

(g) Спецификации на конструкция за инструмента или изделието;

„6.4.11.5 (b)”.

В параграф (n) (vi) заместете “6.4.11.4 (b)” с:

„За конструкция на опаковка, съдържаща делящ се материал, който
изисква многостранно одобрение на конструкцията на опаковката
съгласно 6.4.22.4:”.

В параграф (n) изменете уводното изречение, както следва:

"... маса в грамове (за делящ се материал, общата маса на делящите
се нуклиди или масата за всеки делящ се нуклид, когато е уместно),
както дали е радиоактивен материал в специална форма,
радиоактивен материал с ниска степен на разсейване или делящ се
материал, освободен съгласно 2.2.7.2.3.5 (f), ако е приложимо;”.

В параграф (l) изменете края на второто изречение, както следва:

„одобрение на пратката”.

В параграф (h) заместете „одобрение за пратката” с:

„удостоверение за одобрение”.

(предишна 6.4.23.14) В уводното изречение заменете „удостоверение
за одобрение” с:

„система за управление”.

В параграф (l) заместете “програма за гарантирано качество, ” с:

(f) Описание на инструмента или изделието;

"... специална форма на радиоактивен материал, радиоактивен
материал с ниска степен на разсейване или делящ се материал,
освободен съгласно 2.2.7.2.3.5 (f), ако е приложимо;”.

Максималният разрешен товар при стифиране, приложим при
употреба на IBC ((средно-голям контейнер за насипни товари), е
показано на символ, посочен във Фигура 6.5.2.2.2.1 или Фигура
6.5.2.2.2.2. Символът трябва да бъде траен и ясно видим.

"6.5.2.2.2
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Фигура 6.5.2.2.2.2

Изменете, както следва:

6.5.2.2.2

„Фигура 6.5.2.2.2.1

[Изменението на уводното изречение преди параграф (a) във
версията на немски език не се прилага към текста на английски език.]

6.5.2.1.1

Текущи параграфи 6.4.23.15 и 6.4.23.16 стават съответно 6.4.23.19 и
6.4.23.20.

(k) Подпис и идентификация на сертифициращото служебно лице.”.

(j) Ако бъде счетено за уместно от компетентния орган, позоваване на
самоличността на кандидата;

(i) Позоваване на документация, която доказва съответствие с
2.2.7.2.2.2 (b);

(h) Спецификация за радионуклид(и), одобреното ограничение(я) на
алтернативна активност за освободена пратка(и) на инструмент(и)
или изделие(я);

(e) Идентификация на инструмента или изделието;

Изменете края на параграф (j), както следва:

(d) Списък с приложими национални и международни разпоредби,
включително изданието на Разпоредбите за безопасен превозна
радиоактивни материали на Международната агенция за атомна
енергия (МААЕ), съгласно които е одобрено освобождаването;

(c) Дата на издаване и дата на изтичане;

(b) Идентификационна маркировка на компетентния орган

(a) Вид удостоверение;

Всяко удостоверение, издадено от компетентен орган за ограничения
на алтернативна активност за освободена пратка от инструменти или
изделия съгласно 5.1.5.2.1 (d), трябва да включва следната
информация:

"6.4.23.18

„маса”

В параграф (j), заместете „количества” с:

„удостоверение(я) за одобрение на конструкция”.

В параграф (i), заместете „удостоверение(я) за одобрение на
конструкция” с:

„удостоверение за одобрение”.

В уводното изречение, заместете „удостоверение за одобрение ” с:

„система за управление”.

Вмъкнете нов параграф 6.4.23.18, както следва:

6.4.23

„система за управление”.

В параграф (t) заместете “програма за гарантирано качество” с:

ДЪРЖАВЕН
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6.4.23.17

6.4.23.16

В параграф (r), заместете “програма за гарантирано качество” с:

„6.4.11.5 (b)”.

В параграф (k) (v), заместете “6.4.11.4 (b)” с:

"... специална форма на радиоактивен материал, радиоактивен
материал с ниска степен на разсейване или делящ се материал,
освободен съгласно 2.2.7.2.3.5 (f), ако е приложимо;”.

С Т Р. 1 0 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 88
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6.6.2.2

[Последното изменение във версията на френски език не се прилага
към текста на английски език.]

„Буквата „T” означава едрогабаритна опаковка за разсипани товари,
която е съобразена с изискванията на 6.6.5.1.9.”

Вмъкнете ново второ изречение, както следва:

„Буквите „T” или „W””.

В началото заменете „Буквата „W”” с:

„ЗАБЕЛЕЖКА: Други методи, които предоставят минималната
изискана информация в трайна, видима и четлива форма, също са
приемливи.”

В края добавете нова Забележка, както следва:

„В този случай двете цифри от годината в маркировката във
вътрешния кръг на часовника трябва да бъдат идентични.”

След „Датата на производство на пластмасова вътрешна опаковка
може алтернативно да се маркира върху вътрешната опаковка, до
другата маркировка.”, добавете следното ново изречение:
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Едрогабаритни
опаковки,
могат да бъдат стифирани

„Фигура 6.6.3.3.1

които Едрогабаритни опаковки, които НЕ
могат да бъдат стифирани

Фигура 6.6.3.3.2

Максималното разрешен товар при стифиране, приложим при
употреба на едрогабаритна опаковка, трябва да бъде указан със
символ, както е показано във Фигура 6.6.3.3.1 или Фигура 6.6.3.3.2.
Символът трябва да бъде траен и ясно видим.

ДЪРЖАВЕН

Глава 6.6

6.5.2.2.4

IBCs, които НЕ могат да бъдат стифирани

Минималните размери трябва да бъдат 100 mm x 100 mm. Буквите и
номерата, които посочват масата, трябва да бъдат с минимална
височина 12 mm. Зоната в рамките на издателската марка, означена
чрез стрелките за размер, трябва да бъде квадратна. В случаите, в
които размерите не са посочени, всички характеристики трябва да
бъдат в приблизителна пропорция на посочените размери. Масата,
маркирана над символа, не трябва да надвишава приложения товар
по време на типовото изпитване на образеца(виж 6.5.6.6.4), разделен
на 1.8.”

IBCs, които могат да бъдат стифирани

Изменете, както следва:

"6.6.3.3

стифиране:на товар 2 500 kg;
максимална брутна маса: 1 000
kg”.
6.6.3.3

2500/1000

За
едрогабаритна
стоманена
опаковка за разсипани товари,
подходяща за стифиране;

Вмъкнете нов втори пример, който гласи следното:

6.6.3.2
50AT/Y/05/01/B/PQRS

[Изменението на уводното изречение преди параграф (a) във
версията на немски език не се прилага към текста на английски език.]

6.6.3.1

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 5

За преносими цистерни, които са предназначени за офшорна
употреба, трябва да бъдат взети предвид динамичните напрежения,
наложени при манипулиране в открито море.”

Вмъкнете нов параграф 6.7.2.2.17., който гласи следното:

Топлинна изолация, която директно влиза в контакт с корпуса,
предназначена за вещества, превозвани при повишена температура,
трябва да имат минимална температура на запалване с 50°C повисока от максималната проектна температура на цистерната.”

Вмъкнете следните нови параграфи от 6.7.2.5.12 до 6.7.2.5.15, които
гласят следното:

"6.7.2.2.9.1

6.7.2.2

"6.7.2.2.17

6.7.2.5
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Вмъкнете нов параграф 6.7.2.2.9.1, както следва:

6.7.2.2.9

(c) Едрогабаритните опаковки за разсипани товари трябва да бъдат
маркирани с буквата “T”, както е описано в 6.6.2.2.”

(b) В допълнение едрогабаритни опаковки за разсипани товари
трябва да са били успешно подложени на изпитването за
херметичност при 30 kPa с резултатите от това изпитване, отразени в
доклада за изпитване, който се изисква от 6.6.5.4; и

(a) Изпитваното вещество, използвано при изпълнението на
изпитванията, трябва да бъде вода, а едрогабаритните опаковки за
разсипани товари трябва да бъдат напълнени до не повече от 98% от
техния максимален капацитет. Разрешено е да се използват добавки,
като например чували с оловни сачми, за да се постигне
необходимата обща маса на опаковката, ако са поставени така че да
не влияят върху резултатите от изпитването. Алтернативно, при
изпълнението на изпитването на падане, височината на падане може
да варира съгласно 6.6.5.3.4.4.2 (b);

Ако в цистерната е инсталирана система за електрическо отопление,
тя трябва да бъде оборудвана с прекъсвач на веригата за утечка към
земята с ток при прекъсване по-малък от 100 mA.
Електрически комплектни разпределителни устройства, монтирани
върху цистерни, не трябва да имат пряка връзка с вътрешната част
на цистерната и предоставят защита от минимум еквивалента на вид
IP 56 съгласно IEC 144 или IEC 529.”
Вмъкнете следното ново второ изречение:

6.7.2.5.14

6.7.2.5.15

6.7.2.19.4
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6.8.2.1.2

Глава 6.8

6.7.5.13.2

6.7.5.2.4 (a)

6.7.4.6.1

6.7.3.16.2

6.7.2.20.2

Отоплителната система трябва да бъде проектирана или
контролирана така че енергията за вътрешни отоплителни елементи
да не бъде налична, освен ако отоплителните елементи не са изцяло
потопени. Температурата на повърхността на отоплителните
елементи за вътрешно отоплително оборудване или температурата
на корпуса за външно отоплително оборудване в никакъв случай не
трябва да надхвърля 80% от температурата на самозапалване (в °C)
на превозваното вещество.

6.7.2.5.13

Преместете референция към бележка под линия 1 в края на първото
изречение.

„трябва да бъдат трайно маркирани”.

Заменете „трябва да бъдат маркирани” с:

„ISO 11114-1:2012”.

Заместете „ISO 11114-1:1997” с:

„напълно отворени при налягане”.

Във второто изречение, заменете „напълно отворено налягане” с:

„трябва да бъдат трайно маркирани”.

Заменете „трябва да бъдат маркирани” с:

„трябва да бъдат трайно маркирани”.

Заменете „трябва да бъдат маркирани” с:

„За цистерни, използвани само за превоз на твърди вещества,
различни от токсични или корозивни вещества, които не се втечняват
по време на превоз, изпитването за хидравлично налягане може да
бъде заменено от изпитване на подходящо налягане при 1.5 пъти
максимално допустимото работно налягане, което подлежи на
одобрение от компетентния орган.”

Отоплителната система се проектира или контролира по такъв начин,
че вещество не може да достигне температура, при която налягането
в цистерната надхвърля своето максимално допустимо работно
налягане или причинява други опасности (напр. опасно термично
разпадане).

"6.7.2.5.12

ДЪРЖАВЕН

Глава 6.7

Едрогабаритни опаковки за разсипани товари

"6.6.5.1.9

Едрогабаритни опаковки за разсипани товари трябва да бъдат
изпитвани и маркирани съгласно разпоредбите, приложими по
отношение на едрогабаритни опаковки на опаковъчна група II,
предназначени за превоз на твърди вещества или вътрешни
опаковки, с изключение на следните случаи:

Вмъкнете нов параграф 6.6.5.1.9, който гласи следното:

6.6.5.1

Минималните размери трябва да бъдат 100 mm x 100 mm. Буквите и
цифрите, които указват масата, трябва да бъдат с минимална
височина 12 mm. Зоната, в рамките на издателска марка, означена
чрез стрелките за размери, трябва да бъде квадратна. В случаите, в
които размерите не са посочени, всички характеристики трябва да
бъдат в приблизителна пропорция спрямо посочените размери.
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.”

С Т Р. 1 0 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

Във второ тире на предишния преди предпоследния под-параграф,
заместете „EN ISO/IEC 17020:2004” с:

6.8.2.4.6
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[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]

6.8.2.3.1

„или корпуса на цистерната трябва да бъде резистентен спрямо
налягане причинено от експлозия, което означава, че е способен да
издържа експлозия в резултат на проникване на пламък, без
цистерната да протече, но позволявайки деформация”.

В края на втори параграф, заменете „ самата цистерна да има корпус,
способен да издържа експлозия в резултат на проникване на пламък,
без цистерната да протече ” с:

- Подходящо определяне на размери или други защитни мерки (напр.
обозначена пресечна точка).”

- Подпори за горна галерия, стълба за достъп, дренажни тръби,
механизми за контрол на клапан и други скоби за предаване на
натоварване: осигурени чрез заварена усилваща пластина;

- Връзка с долната част на рамата: осигурена чрез наварен слой,
който гарантира разпределението на динамични натоварвания;

„С цел предотвратяване разкъсването на корпуса поради инцидентни
напрежения, към цистерната трябва да бъдат прикрепени заварени
елементи както следва:

(1)

“
(2)
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6.8.3.2.13

6.8.2.6.2

(4)
До понататъшно
уведомлен
ие

(5)

„подвижни цистерни”.

Заместете „подвижни елементи” с:

„Обхватът на приложение на всеки стандарт е дефиниран в клаузата
за обхвата на стандарта, освен ако в Таблицата по-долу не е
посочено друго.”

Преди Таблицата, вмъкнете следното изречение:

6.8.2.1 и
6.8.3.1

(3)

- След стандарт „EN 14025:2008”, вмъкнете следния нов стандарт:

„Между 01.07.09 и 31.12.2016 г.”.

- За стандарт „EN 14025:2008”, в колона (4), заменете “До понататъшно уведомление” с:

Изменете Таблицата, под „за всички цистерни”, както следва:

„Обхватът на приложение на всеки стандарт е дефиниран в клаузата
за обхвата на стандарта, освен ако в Таблицата по-долу не е
посочено друго.”

Преди Таблицата, вмъкнете следното изречение:

Цистерни за превоз на опасни
EN
товари – Метални цистерни под
14025:[2013] налягане – Проектиране и
изработване

6.8.2.6.1

Преномериране на бележки под линия от 16 до 19 с номера от 17 до
20.

ДЪРЖАВЕН

6.8.2.2.3

"6 Габарит G1 е рефериран в Приложение A към стандарт EN 152732:2009 Железопътна техника – габарити – част 2: Габарит на
подвижен състав.”

6.8.2.2.1

Заменете текста на 2-ри параграф с:

Изменете бележка под линия 6, както следва:

6.8.2.1.29

успешно е оценило съответствието с разпоредбите на RID, в
допълнение към изискванията на TSI или UTP, посочени по-горе и е
потвърдило това съответствие със съответното удостоверение.”

- приемащото ведомство, което е отговорно за проверка на
съответствието с единните технически предписания (UTP),
приложими по отношение на подсистемата Подвижен състав:
ТОВАРНИ ВАГОНИ - (Реф. A 94-02/2.2012 от 1 януари 2014 г.)

Маркировката на държателя на возилото съгласно Приложение
PP, раздел PP.1 от единните технически предписания, приложими по
отношение на подвижен състав, товарни вагони на подсистема (UTP
WAG) на Единни правила на APTU (Притурка F към COTIF 1999 г.)
(виж www.otif.org) и съгласно параграф 4.2.2.3 и Приложение P от
Решение 2011/314/ЕС на Комисията от 12 май 2011 г. относно
техническата спецификация за оперативна съвместимост по
отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на
движението“ на трансевропейската конвенционална железопътна
система”.

16)

„- маркировка на държателя на возилото или наименование на
ползвателя16);”.

Изменете първо тире в лявата колона, както следва:

- нотифицирания орган, отговарящ за удостоверяване на
съответствието с техническата спецификация за оперативна
съвместимост (TSI) във връзка с подсистема „подвижен състав –
товарни вагони” на железопътната система в Европейския съюз
(РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 321/2013 НА КОМИСИЯТА от дата 13 март 2013
г.) или

„EN ISO/IEC 17020:2012 (с изключение на клауза 8.1.3)”.

„1 Това изискване се счита за изпълнено, ако
6.8.2.5.2

Изменете бележка под линия 1, както следва:

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 7

тире в параграф (a), заменете

- защитният екран трябва да покрива дъното на цистерната до
минимална височина 1100 mm, измерена от горния кант на
буферната греда, теглително-прикачните устройства трябва да бъдат
снабдени с устройства против надлъжно свличане на жп линия, с цел
предотвратяване на неумишлено откачване и защитният екран, за
цялата височина на екрана, трябва да бъде с минимална широчина
1200 mm;

Ако при всеки край на вагона се използва защитен екран, са
приложими следните изисквания:

„(e) Защитен екран в края на всеки вагон, снабден с автоматични
теглително-прикачни устройства

В специална разпоредба TE 25, добавете нов параграф (e), както
следва:

„стандарти EN 12663-2:2010 Железопътна техника. Конструктивни
изисквания към вагоните на железопътните превозни средства .част
2: Товарни вагони и EN 15551:2011 Железопътна техника.
Железопътен подвижен състав. Буфери”.

57321 (Технически условия за изработка на вагони-цистерни)” с:

21

В специална разпоредба TE 25, в 9
„UIC фиш

-то

„Изискванията на тази специална разпоредба се считат за изпълнени
чрез вагон-цистерни с автоматично теглително-прикачно устройство,
оборудвано с енергоабсорбиращи елементи, способни да абсорбират
минимум 130 kJ във всеки край на вагона.”

В края на специална разпоредба TE 22, добавете следния нов подпараграф:

Преномерирайте бележки под линия 20 и 21 на 22 и 23.

(вижте www.otif.org) и съгласно параграф 4.2.2.3 и Приложение P от
Решение 2011/314/ЕС на Комисията от 12 май 2011 г. относно
техническата спецификация за оперативна съвместимост по
отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на
движението“ на трансевропейската конвенционална железопътна
система”

Маркировка на държателя на возилото съгласно Приложение PP,
раздел PP.1 от единните технически предписания, приложими по
отношение на подвижен състав, товарни вагони на подсистема (UTP
WAG) на единни правила на APTU (Притурка F към COTIF 1999 г.)

21)

„- маркировка на държателя на возилото или наименование на
оператора21);”.

Изменете първо тире в лявата колона, както следва:
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6.9.4.2.1

6.9.2.10

6.9.2.5

6.9.2.3.2

6.8.4 (e)

6.8.4 (d)

Заместете „ISO 75-1:1993” с:

„EN ISO 527-4:1997- Пластмаса – Определяне на тензометричните
характеристики– част 4: Условия за изпитване за изотропни и
ортотропни пластмасови композити, усилени с влакна и (ISO
5274:1997) или EN ISO 527-5:2009 – Пластмаса – Определяне на
тензометричните характеристики– Част 5: Условия за изпитване за
еднопосочни пластмасови композити, усилени с влакна (ISO 5275:2009)”.

Заместете „EN ISO 527-5:1997” с:

„EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011”.

Заместете „EN ISO 14125:1998” с:

„EN ISO 527-4:1997- Пластмаса – Определяне на тензометричните
характеристики – част 4: Условия за изпитване за изотропни и
ортотропни пластмасови композити, усилени с влакна и EN ISO 5275:2009 – Пластмаса – Определяне на тензометричните
характеристики– Част 5: Условия за изпитване за еднопосочни
пластмасови композити усилени с влакна”.

Заместете „EN 61:1977” с:

„EN ISO 75-1:2013 – Пластмаса – Определяне на температура на
огъване при натоварване – Част 1: Общ метод на изпитване (ISO/DIS
75-1:2013)”.

Заместете „ISO 75-1:1993” с:

„Цистерните трябва да носят, на табела, предвидена в 6.8.2.5.1,
точното име на пратката и масата на максималното допустимо тегло
в kg за това вещество.”

Изменете първото изречение на специална разпоредба TM 3, както
следва:

„EN ISO 9712:2012 (Безразрушителни изпитвания - Квалификация и
сертификация на персонала за безразрушителни изпитвания )".

В специална разпоредба TT 8, заменете „EN 473” с:

„EN ISO/IEC 17020:2012 (с изключение на клауза 8.1.3)”.

6.8.4 (c) и (d) В специални разпоредби TA 4 и TT 9, заместете „EN ISO/IEC
17020:2004” с:

- защитният екран и точките му на закрепване са направени така, че
възможността самият защитен екран да проникне до дъното на
цистерната да бъде минимална.”

- защитният екран трябва да има минимална дебелина на стената 12
mm.;

ДЪРЖАВЕН
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6.8.4 (b)

6.8.3.5.11

С Т Р. 1 0 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

В Бележката, след „BK(x)”, добавете референция към бележка под
линия 1. Бележката под линия гласи следното:

6.11.4

7.1.3
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Глава 7.1

ЧАСТ 7

6.11.4.1

(Запазена разпоредба)”.

"6.11.1

„592 (статус от 01.10.2013, 2

-ро

издание),”.

След "591 (статус към 01.10.2007, 3-то издание),”, вмъкнете:

", 592".

В Бележката, след „591”, добавете:

(x) се замества с „1” или „2” когато е уместно”

„

1

Изменете, както следва:

6.11.1

„(b) устройство за предотвратяване на непосредственото проникване
на пламък (искроуловител) – монтирано към отворите на вакуумнонагнетателната помпа, което може да предостави източник на
запалване и което е монтирано върху цистерна, използвана за
превоза на запалителни отпадъци, или цистерната трябва да бъде
резистентна спрямо налягане причинено от експлозия, което
означава, че е способна да издържа експлозия в резултат на
проникване на пламък, без цистерната да протече, но позволявайки
деформация ;”.

Изменете, както следва:

„EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011 – Пластмасови композити,
усилени с влакна – Определяне на еластични свойства (ISO
14125:1998)”.

В четвърто тире, заменете „ISO 14125:1998” с:

„EN ISO 527-4:1997- Пластмаса – Определяне на тензометричните
характеристики– част 4: Условия за изпитване за изотропни и
ортотропни Пластмасови композити, усилени с влакна (ISO
5274:1997) или EN ISO 527-5:2009 – Пластмаса – Определяне на
тензометричните характеристики– Част 5: Условия за изпитване за
еднопосочни пластмасови композити, усилени с влакна (ISO 5275:2009)”.

Заместете „EN ISO 527-5:1997” с:
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Добавете следните нови подраздели 7.3.2.9 и 7.3.2.10, както следва:

"4.1.9.2.4".

Заместете „4.1.9.2.3.” с:

7.3.2.7
7.3.2

[Изменението на параграф (e) във версията на немски език не се
прилага към текста на английски език.]

[Изменението на параграф (e) във версията на френски език не се
прилага към текста на английски език.]

Изменението на параграф (d) във версията на немски език не се
прилага към текста на английски език.]

[Измененията на параграф (a) и (b) във версията на френски език не
се прилага към текста на английски език.]

„(код BK2)”.

Заличете:

7.3.2.6.2

7.3.2.6.1

7.3.2.4

„В допълнение към общите разпоредби на раздел 7.3.1, са
приложими разпоредбите на този раздел.”

Добавете следното ново първо изречение:

„Допълнителни”.

В заглавието, заличете думата:

7.3.2
7.3.2.1

[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]

„Вещества”.

В началото, заменете „Твърди вещества в насипно състояние” с:

„Вещества”.

В началото, заменете „Твърди вещества в насипно състояние” с:

„(b) специална разпоредба, обозначена с буквено-цифров код,
започващ с буквите „VC” или позоваване на специфичен параграф,
изрично разрешаващ този начин на превоз е посочен в колона (17) от
Таблица A на Глава 3.2 и условията на тази специална разпоредба
заедно с каквато и да е допълнителна разпоредба, идентифицирана с
код(ове) „AP”, както е посочено в 7.3.3, са изпълнени в допълнение
към тези, съдържащи се в този раздел.”

„или позоваване на специфичен параграф”. Изменете параграф (b),
както следва:

В параграф (a), след „обозначена с буквено-цифров код, започващ с
буквите “BK”, вмъкнете

", 592".

7.3.1.10

7.3.1.6

7.3.1.4

7.3.1.1

Глава 7.3

В края, след „591” вмъкнете:

ДЪРЖАВЕН

Глава 6.11

6.10.3.8 (b)

Глава 6.10

6.9.4.2.2

„EN ISO 75-1:2013 – Пластмаса – Определяне на температура на
огъване при натоварване – Част 1: Общ метод за изпитване (ISO/DIS
75-1:2013)”.

БРОЙ 88
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 0 9

Изменете, както следва:

Разпоредби за превоз в насипно състояние, когато са приложени
разпоредбите на 7.3.1.1 (b)

В допълнение към общите разпоредби на раздел 7.3.1, разпоредбите
в този раздел са приложими, когато са показани при вписване в
колона (17) от Таблица A от Глава 3.2. Покрити или затворени вагони
или покрити или затворени контейнери, използвани в този раздел, не
е необходимо да бъдат в съответствие с изискванията на Раздел
6.11. Кодове VC 1, VC 2 и VC 3 в колона (17) от Таблица A на Глава
3.2 имат следните значения:

Превоз в насипно състояние в покрити вагони, покрити контейнери
или покрити контейнери за насипни товари е разрешен;

Превоз в насипно състояние в затворени вагони, затворени
контейнери или затворени контейнери за насипни товари е разрешен;

Превоз в насипно състояние е разрешен в специално оборудвани
вагони или големи контейнери съгласно стандарти, посочени от
компетентния орган в държавата на произход. Ако държавата на
произход не е договаряща се държава по RID, посочените условия се
признават от компетентния орган на първата договаряща се държава
по RID по пътя на пратката.

Когато се използват кодовете за насипно състояние VC, се прилагат
следните допълнителни разпоредби, показани в колона (17) от
Таблица A на Раздел 3.2:

7.3.3

"7.3.3

7.3.3.1

VC 1

VC 2

VC 3

7.3.3.2

Вагоните и контейнерите трябва да имат подходяща вентилация.

Товари от Клас 4.2

Вагоните и контейнерите имат метално тяло и в случаите, когато са
снабдени с такова, покритието следва да бъде огнеупорно.

Товари от Клас 4.3

AP 2

7.3.3.2.2

AP 1

7.3.3.2.3
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Вагоните и контейнерите имат метално тяло и в случаите, когато са
снабдени с такова, покритието следва да бъде огнеупорно.

AP 1

Товари от Клас 4.1

За UN 3509, могат да бъдат използвани само затворени контейнери
за насипни товари (код BK 2). Контейнерите за насипни товари трябва
да бъдат направени херметични и снабдени с херметично затворена
и устойчива на пробиване облицовка или чувал и трябва да имат
начин да задържат каквато и да е течност, която би могла да изпадне
по време на превоз, напр. абсорбиращо вещество. Бракуваните,
празни, непочистени опаковки с остатъци от Клас 5.1 трябва да бъдат
превозени в контейнери за насипни товари, които са изградени или
адаптирани по такъв начин, че товарите да не могат да влязат в
контакт с дърво или какъвто и да е друг запалителен материал.

7.3.2.9.1

Покритите вагони и покритите контейнери трябва да бъдат
използвани само когато веществото е на парчета (които не са под
формата на прах, гранули или пепел).
Затворените вагони и затворените контейнери трябва да бъдат
оборудвани с херметично затворени отвори, използвани за товарене
или разтоварване, с цел предотвратяване на изхода на газ и
изключване на проникване на влага.

AP 3

AP 4 AP 5

БЕЗ

ВЕНТИЛАЦИЯ

ОТВАРЯЙТЕ

Товари от Клас 6.1
Превозът в насипно състояние трябва да бъде само като вагонен
товар или пълен товар.
Товари от Клас 8
Превозът в насипно състояние трябва да бъде само като вагонен
товар или пълен товар.

7.3.3.2.5
AP 7
7.3.3.2.6
AP 7
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Превозът в насипно състояние трябва да бъде само като вагонен
товар или пълен товар.

AP 7

ЗАБЕЛЕЖКА: Стомана, която показва максимална степен на
прогресивно редуциране от 0.1 mm годишно, под действието на
корозивните вещества, може да бъде считана за резистентна.

Товарните отделения на вагоните или контейнерите трябва да бъдат
от стомана, която е резистентна на корозивните вещества,
съдържащи се в батериите. Може да бъде използвана по-малко
резистентна стомана в случаите, в които има достатъчно голяма
дебелина на стената или пластмасова облицовка/слой, резистентни
на корозивни вещества.

Конструкцията на товарното отделение на вагони или контейнери
взема предвид каквито и да е остатъчни токове и въздействия от
батерии.

Ако вагона или контейнера са направени от дърво или друг
възпламенителен материал, трябва да бъде предоставена
непропусклива повърхност, която е огнеустойчива или облицовка от
натриев силикат или сходно вещество. Покритието също трябва да
бъде непропускливо и огнеустойчиво.

AP 6

AP 8

Товари от Клас 5.1

7.3.3.2.4

Това трябва да бъде написано на език, който изпращача счита за
подходящ.

„ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАТЕЛНО”

Товарните врати на затворените вагони или затворените контейнери
трябва да бъдат маркирани със следното, написано с букви, които са
с височина не по-малка от 25 mm :

Вагоните и контейнерите трябва да имат подходяща вентилация.

AP 2

ДЪРЖАВЕН

7.3.3.2.1

Товари от Клас 9

"7.3.2.9

С Т Р. 1 1 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 88

Превоз в насипно състояние е разрешен за твърди вещества
(вещества или смеси, като например препарати или отпадъци), които
съдържат средно не повече от 1 000 mg/kg на вещество, за което е
зададен този UN номер. Никъде в товара, концентрацията на това
вещество или на тези вещества не трябва да надхвърля 10 000
mg/kg.

Вагони и контейнери трябва да бъдат направени херметични или
снабдени с херметично затворена и устойчива на пробиване
облицовка или чувал и трябва да имат начин да задържат каквато и
да е течност, която би могла да изпадне по време на превоз, напр.
абсорбиращо вещество. Бракувани, празни, непочистени опаковки с
остатъци от Клас 5.1 трябва да бъдат превозени във вагони и
контейнери, които са изградени или адаптирани по такъв начин, че
товарите да не могат да влязат в контакт с дърво или какъвто и да е
друг запалителен материал.”

AP 9

AP 10

Изменете бележка под линия c след Таблицата, както следва:

7.5.2.1
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CW 33

7.5.11

Всички средства за херметизация се натоварват и разтоварват
съгласно метод за манипулиране, за който са проектирани и където
се изисква, са изпитани.”

Изменете заглавието на параграф (4), както следва:

„сертификат за одобрение”.

В параграф (3.2), заместете „сертификат за одобрение” с:

„критичната група в”.

В уводното изречение на параграф 1.1 (b), заличете:
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Глава 7.7

„CW 37

Вмъкнете нов параграф 7.7, както следва:

Заличете:

Тези данни трябва да бъдат изписани на език, възприет от изпращача
за подходящ.”

„ВНИМАНИЕ ЗАТВОРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗОЛАЦИЯ ОТВАРЯЙТЕ
ВНИМАТЕЛНО”

Преди превоза, вторични продукти от топене на алуминий или
вторични продукти от претопяване на алуминий трябва да бъдат
охладени до температура на околната среда преди натоварване.
Покрити вагони и покрити контейнери трябва да бъдат водоустойчиви
Товарните врати на затворените вагони и затворените контейнери
трябва да бъдат маркирани със следното, написано с букви, които са
с височина не по-малка от 25 mm:

В края добавете следната допълнителна разпоредба:

(b) равнището на радиация, което възниква от фиксираното
замърсяване, няма да надхвърля 5 μSv/h на повърхността.”

(a) нефиксирано замърсяване няма да надхвърля ограниченията,
посочени в 4.1.9.1.2;

"... и не трябва да се използва повторно, освен ако не са изпълнени
следните условия:

Изменете края на параграф (5.4), както следва:

(e) Неопакован или опакован делящ се материал, класифициран
съгласно 2.2.7.2.3.5 (e), се превозва „под особено назначение” във
вагон с не повече от 45 g делящи се нуклиди.”

(d) Делящ се материал в опаковки, класифицирани съгласно
2.2.7.2.3.5 (d) се превозва в пратка с не повече от 15 g делящи се
нуклиди;

(c) Делящ се материал в опаковки, класифицирани съгласно
2.2.7.2.3.5 (c) се превозва в пратка с не повече от 45 g делящи се
нуклиди;

(b) Само един одобрен делящ се материал в опаковки, класифициран
съгласно 2.2.7.2.3.5 (f) е разрешен на пратка, освен ако много на брой
материали не са разрешени в сертификата за одобрение;

(a) Само една от разпоредбите от (a) до (f) на 2.2.7.2.3.5 е разрешена
за пратка;

ДЪРЖАВЕН

“c Смесено натоварване, разрешено между предпазни устройства,
пиротехнически устройства от Раздел 1.4, група за съвместимост G,
(UN № 0503) и устройства за безопасност, с електрическо задвижване
от Клас 9 (UN № 3268).”

Добавете следният нов под-раздел:

"7.5.1.6

„на настоящата Глава”.

7.5.1

7.5

В Забележката, заменете „на настоящия раздел” с:

Вагоните и контейнерите трябва да имат подходяща вентилация.

AP 2

Глава 7.5

Товари от Клас 9

7.3.3.2.7

Вмъкнете нов параграф (4.3), както следва:

Превоз също е разрешен в малки пластмасови контейнери, които са
способни да издържат, когато са изцяло натоварени, на падане от
височина 0.8 m върху твърда повърхност при -18°C, без счупване.
„(4.3) Делящ се материал, който отговаря на една от разпоредбите (a)
до (f) на 2.2.7.2.3.5, трябва да изпълнява следните изисквания:

„(4) Допълнителни изисквания, свързани с превоз и складиране при
транзит на делящ се материал”.

Товарните отделения на вагоните или контейнерите не трябва да
бъдат натоварени над горния край на техните стени.

БРОЙ 88
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„Глава 7.7 Комбиниран транспорт в смесени влакове (комбиниран
пътнически и товарен транспорт)
Превозът на опасни товари при комбинирания транспорт във влакове,
в които пътуват и пътници, е възможен само със съгласието на и при
условия, посочени от компетентните власти на всички държави,
включени в транспортната дейност.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Тези разпоредби не трябва да оказват въздействие
върху ограниченията, възникнали поради условията на превоз на
превозвачите съгласно частно право.
2: За превоз в контекста на подвижен пътен превоз (придружен или
непридружен) (виж дефиницията на „комбиниран транспорт” в 1.2.1),
виж 1.1.4.4.”
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска
експертиза (обн., ДВ, бр. 23 от 2018 г.; изм.,
бр. 66 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 44 и 87 от
2019 г. и бр. 58 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3 т. 10 се отменя.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „10 и“ се заличават.
2. В ал. 3, т. 1 думите „ , 5 и 10“ се заменят
с „и 5“.
3. Създава се ал. 9:
„(9) Медицинското освидетелстване на
военнослужещи, назначени на длъжности в
задгранични представителства, международни
организации или в други международни инициативи извън или на територията на страната,
се извършва в ЦВМК след освобождаването
им от заеманите длъжности.“
§ 3. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Валидността на протоколите за
годишен профилактичен преглед и решенията
по годността, вписани в тях, е до следващото
преосвидетелстване по реда и в сроковете,
предвидени в тази наредба.
(2) За лицата, неявили се на годишен профилактичен преглед по здравословни или по
други обективни причини, срокът на валидност
по ал. 1 е за не повече от 2 години.
(3) Лицата, неявили се на преглед в сроковете
по ал. 1 и 2, подлежат на ново освидетелстване
по реда на чл. 5, ал. 3, т. 4.
(4) За военнослужещите, назначени на
длъжности в задгранични представителства,
международни организации или в други международни инициативи извън или на територията
на страната, валидността на протоколите за
годишен профилактичен преглед и решенията по годността, вписани в тях, е за срока на
заемане на длъжността освен в случаите по
чл. 30, ал. 4.“
§ 4. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4, в края на изречението се добавя
„като оценката се удостоверява чрез зачертаване на ненужния текст в протокола за годишен
преглед (по приложение № 11) и чрез вписване
в здравната книжка на военнослужещия с
подпис и печат на лекаря, провел прегледа“.
2. В т. 5, в края на изречението се добавя
„като оценката се удостоверява чрез зачертаване на ненужния текст в протокола за годишен
преглед (по приложение № 11) и чрез вписване
в здравната книжка на военнослужещия с
подпис и печат на лекаря, провел прегледа“.
§ 5. Член 29 се отменя.
§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военнослужещите, определени за заемане на длъжности в международни организации
или в други международни инициативи, извън
или на територията на страната, за които приемащата страна/структура изисква представяне
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на сертификат за медицинска годност, се явяват
лично във ВМА за определяне на годността
им със следните документи:“.
2. В ал. 4 думите „са командировани, военнослужещите, дългосрочно командировани на
длъжности в чужбина“ се заменят с „военнослужещите по ал. 1 изпълняват военна служба“.
§ 7. В чл. 31, ал. 1 след думите „т. 8 и 9“ се
поставя запетая, а думите „и на тези по чл. 23,
ал. 1“ се заменят с „по чл. 5а, ал. 4, чл. 23,
ал. 1 и на тези по чл. 30“.
§ 8. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашната разпоредба на чл. 34 става
ал. 1 и се изменя така:
„(1) На военнослужещите – кандидати за
обучение във военни академии, висши военни
училища, сержантски колежи, обучение в чужбина и за заемане на длъжности в задгранични
представителства, международни организации
или в други международни инициативи, извън
или на територията на страната, се извършва
оценка на здравословното състояние от лекаря
на военното формирование/съответната структура, като лекарят се произнася за готовността
на кандидатите за периода след годишния профилактичен медицински преглед. Оценката на
здравословното състояние се вписва от лекаря
в личната здравна книжка на военнослужещия
с подпис и печат на лекаря, провел прегледа.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Военнослужещите, назначени на длъжности в задгранични представителства, международни организации или в други международни инициативи, извън или на територията
на страната, с изключение на тези по чл. 30,
ал. 4, ежегодно декларират здравословното си
състояние с декларация по приложение № 22
в срока, определен в заповедта по чл. 31, ал. 4.
Декларациите се съхраняват във военното формирование/съответната структура в служебното
дело на военнослужещия.“
§ 9. В приложение № 1 към чл. 3 се прави
следното изменение:
В Част I „Медицински стандарти за определяне годността за служба по заболявания и
състав“ заглавието на колона № 5 се изменя
така:
„Запасни по чл. 78 от ЗРВСРБ“.
§ 10. В приложение № 6 към чл. 5, ал. 3,
т. 2 и приложение № 7 към чл. 5, ал. 3, т. 2
последният ред от таблицата се изменя така:
„
Военнослужещият/резервистът: може/не
може:
– да участва в операции и мисии извън
територията на страната;
– да се обучава във военни академии,
висши военни училища, сержантски колежи
и в чужбина;
– да заема длъжност в задгранични представителства, в международни организации
или в други международни инициативи извън
или на територията на страната.
(ненужното се зачертава)
“
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§ 11. В приложение № 9 към чл. 5, ал. 3,
т. 2, в раздел „ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ
ОСВИДЕТЕЛСТВАНИЯ ЗА ЛЕТАТЕЛН А
СЛУЖБА“, абзац последен, думите „командващия вида въоръжени сили“ се заменят с
„командира на военното формирование по
местослужене“.
§ 12. В приложение № 11 към чл. 5, ал. 3,
т. 2, раздел „ІХ. ОЦЕНКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В заглавието на раздел „ІХ. ОЦЕНКА НА
ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ“, в края
се добавя „И РЕШЕНИЕ ЗА ГОДНОСТТА“.
2. Последният ред от таблицата се изменя
така:
„
Военнослужещият/резервистът може:
– да участва в операции и мисии извън
територията на страната;
– да се обучава във военни академии,
висши военни училища, сержантски колежи и в чужбина;
– да заема длъж ност в задгранични
представителства, в меж ду народни организации и ли в д ру г и меж д у народни
инициативи извън или на територи ята
на страната.
(ненужното се зачертава)
Лекар на военно формирование __:___/__
Дата: _/_/20_ г.
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§ 13. В приложение № 20 към чл. 28, ал. 3
и чл. 29, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В заглавието след думата „отчет“ запетаята и думите „и на кандидатите за начална и/или специална военна подготовка“ се
заличават.
2. В т. 2 думите „и 29“ се заличават.
§ 14. В приложение № 23 към чл. 33, ал. 2
последният ред от таблицата се изменя така:
„
Въз основа на констатираното от интерниста,
военнослужещият/резервистът: може/не
може:
– да участва в операции и мисии извън
територията на страната;
– да се обучава във военни академии,
висши военни училища, сержантски колежи
и в чужбина;
– да заема длъжност в задгранични представителства, в международни организации
или в други международни инициативи извън
или на територията на страната.
(ненужното се зачертава)
Лекар интернист:
Дата:_/_/20_г.
“
Заключителна разпоредба
§ 15. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2022 г.
Министър:
Георги Панайотов

“
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № СД-06-24
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. Димитрина Панайотова Бъклова с адрес: Варна, ул. Морска сирена, бл. 26, ет. 1, ап. 4, 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: Димитрина Панайотова Бъклова 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.
О т п р е д с т а в е н о т о с п и с м о р е г. 9 2 -3 8 27#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
Димитрина Панайотова Бъклова 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
Димитрина Панайотова Бъклова – 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“.
Министър:
Я. Стоилов
6064
ЗАПОВЕД № СД-06-25
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. Драгомир
Бориславов Ангелов с адрес: Велико Търново,
ул. Ален мак № 9, вх. Б, ет. 2, ап. 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, включен в списъка със Заповед № ЛС-04-671 от 19.04.2017 г. на министъра на
правосъдието (ДВ, бр. 35 от 2017 г.).
Мотиви: Драгомир Бориславов Ангелов 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, 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
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в размер на една минимална работна заплата за
страната, да уведоми за това писмено министъра
на правосъдието и да представи доказателства.
О т п р е д с т а в е н о т о с п и с м о р е г. 9 2 -3 8 27#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 Драгомир Бориславов Ангелов 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 Драгомир Бориславов Ангелов – 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“.
Министър:
Я. Стоилов
6065
ЗАПОВЕД № СД-06-29
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. Илияна
Господинова Генова с адрес: Бургас, ж.к. Зорница,
бл. 38, вх. 4, от утвърдения със Заповед № ЛС-0472 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,
включена в списъка със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.).
Мотиви: Илияна Господинова Генова 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.).
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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.
О т п р ед с т а в е н о т о с п и с м о р е г. 9 2 -3 8 27#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 Илияна Господинова Генова 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 Илияна Господинова Генова – 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“.
Министър:
Я. Стоилов
6066
ЗАПОВЕД № СД-06-35
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
Неделчева Тодорова с адрес: Пловдив, ул. Добродол № 13, ет. 2, ап. 4, 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,
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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 Неделчева Тодорова 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
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 Виолета Неделчева Тодорова 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 Неделчева Тодорова – 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“.
Министър:
Я. Стоилов
6067
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ЗАПОВЕД № СД-06-37
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. Елеонора
Юриева Митракова с адрес: Варна, бул. Васил
Левски № 5, вх. Б, ет. 4, ап. 12, 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, включена в списъка със Заповед № ЛС-04-336 от 23.05.2019 г. на министъра
на правосъдието (ДВ, бр. 47 от 2019 г.).
Мотиви: Елеонора Юриева Мит ракова 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-04-336 от
23.05.2019 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 47 от 2019 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 Елеонора Юриева Митракова 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 Елеонора Юриева Митракова – за сведение,
на директора на дирекция „Взаимодействие със
съдебната власт“ – за сведение и изпълнение, и
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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“.
Министър:
Я. Стоилов
6068
ЗАПОВЕД № СД-06-38
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. Емил
Траянов Стефанов с адрес: Силистра, ул. Симеон
Велики № 5, ап. 6, 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-04462 от 5.06.2007 г. на министъра на правосъдието
(ДВ, бр. 52 от 2007 г.).
Мотиви: Емил Траянов Стефанов 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-04-462 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 п редставеното с писмо рег. № 92-3827#172/2.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на
Министерство 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 Емил
Траянов Стефанов не е изпълнил задължението
си за заплащане на вноската за професионална
квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

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
Емил Траянов Стефанов – 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“.
Министър:
Я. Стоилов
6069
ЗАПОВЕД № СД-06-39
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. Елица
Симеонова Стоева с адрес: София 1000, ул. Княз
Борис І № 71, от утвърдения със Заповед № ЛС-0472 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,
включена в списъка със Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.).
Мотиви: Елица Симеонова Стоева 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
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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 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 Елица
Симеонова Стоева 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 Елица Симеонова Стоева – 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“.
Министър:
Я. Стоилов
6070
ЗАПОВЕД № СД-06-41
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. Ирена
Венкова Иванова с адрес: Белоградчик, ул. Стара планина № 8, вх. А, ап. 2, 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, включена в списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра
на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).
Мотиви: Ирена Венкова Иванова 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-И-545 от
14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 44 от 2014 г.).
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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 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 Ирена
Венкова Иванова 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
Ирена Венкова Иванова – 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“.
Министър:
Я. Стоилов
6071

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 274
от 30 септември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 12, ал. 2
от ЗМСМА, чл. 103, ал. 1, т. 1, чл. 104, ал. 1,
чл. 105, т. 2, чл. 107 и чл. 127, ал. 6 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1, 3 и 6 от ЗУТ, Решение № 136
от 28.05.2020 г. на Общинския съвет – Велинград,
по чл. 125 от ЗУТ, с което се разрешава изработване на изменението на ОУПО, протокол
от 2.06.2021 г. от проведено обществено обсъждане на изменение на ОУПО и информация
за преценка необходимостта от екологичната

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

оценка към него по чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Решение № I от протокол № 4 от 10.06.2021 г. на
ЕСУТ при Община Велинград по чл. 127, ал. 3
от ЗУТ, изпълнени съгласувателни процедури
(без забележки в едномесечен срок) по чл. 127,
ал. 2, т. 2 от ЗУТ за положителни становища и
съгласувания на изменение на ОУП на община
Велинград от представители на заинтересованите
ведомства, поканени с писмо изх. № 92-00/1513
от 3.06.2021 г. на заседанието на ЕСУТ при Община Велинград, констативен протокол вх. № 9200/1356 от 2.06.2021 г. за липса на възражения и
влязло в сила Решение № ПК-04-ЕО/2021 г. за
преценка необходимостта от екологична оценка
(ОВОС) на директора на РИОСВ – Пазарджик
(по негово писмо вх. № 32-01/33 от 28.04.2021 г.),
с което се съгласува настоящото изменение на
ОУПО и доклад на кмета на община Велинград
за приемане на окончателен проект на „Частично
изменение на общ устройствен план на община
Велинград“ и след проведеното гласуване Общинският съвет – Велинград, одобрява изменение на
общ устройствен план на община Велинград със
съответните и неизменна част от него: схеми,
правила и нормативи за неговото прилагане,
както и определените с общия устройствен план:
1. общата структура на територията – предмет
на плана, и преобладаващото предназначение на
съставните и структурните части – местоположението и границите на териториите за населени
места; земеделските територии; горските територии; териториите за природозащита; териториите
за културно-историческа защита; нарушените
територии за възстановяване и териториите със
специално, друго или със смесено предназначение;
2. общия режим на устройство на всяка от
териториите по т. 1 със съответните правила и
нормативи;
3. разположението на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на територията
на общината и връзките им с териториите на
съседните общини и с инфраструктурни мрежи,
съоръжения и обекти от национално значение;
4. териториите с публична държавна и с
публична общинска собственост и режима на
тяхното устройство;
5. застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда на
наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските планове
по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при бедствия,
както и необходимите превантивни мерки и начин
на устройство и защита;
6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо
оформяне.
Поземлените имоти, касаещи настоящото
изменение на ОУПО, попадат в землищата на:
• с. Юндола – въздушна линия 20 kV яз. Яденица (Отреждането е територии за техническа
инфраструктура (Ттр.иф.). Инвестиционното намерение е на „Национална Електрическа Компания“
(НЕК). Касае се за изместване на въздушна линия
20 kV „Ливада Бачия“ по ново трасе – възлова
станция 20 kV „Яденица“ до съществуващ стълб
№ 18, тъй като част от нея попада в язовирното
езеро на бъдещия яз. Яденица и следва да бъде
изместена извън заливните терени.);
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• с. К р ъ с т а ва – П И с и ден т ифи к ат ор
№ 41136.9.1, м. Долна поляна, за промяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана
територия за „Предимно производствена зона“
(Пп), като намерението на собствениците е да се
използва за животновъдна ферма за отглеждане
на животни;
• с. Пашови – ПИ с идентификатор № 55631.7.46,
м. При с. Пашово за промяна предназначението
на имота в урбанизирана територия за „Предимно производствена зона“ (Пп) – за изграждане
на обекти на общественото и транстортното
обслужване;
• с. Г р а ш е в о – П И с и ден т ифи к ат ори
№ 17823.24.1, № 17823.24.2 и № 17823.24.22, м. Кемера, за промяна предназначение в урбанизирана
територии за „Жилищна зона с малко етажно
застрояване“ (Жм) с намерение на тези територии
да се изградят обекти със смесено многофункционално значение;
• г р. В е л и н г ра д – П И с и ден т ифи к ат ор
№10450.132.37, м. Спирка Острец, за промяна
предназначението в урбанизирана територия за
„Предимно производствена зона“ (Пп) за изграждане на рибарник.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Настоящото решение е прието на заседание
на Общинския съвет – Велинград, проведено
на 30.09.2021 г., протокол № 12, точка № 33 от
дневния ред, по вх. № 575/10.09.2021 г. и е под
печатано с официалния печат на Общинския
съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на
решението се възлага на постоянната комисия
по градоустройство, строителство и архитектура,
инфраструктура и водоснабдяване.
Председател:
Л. Перчинков
6099

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 372
от 30 септември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мез
дра, реши:
1. Одобрява изменение на ОУПО – Мездра, за
отразяване на предоставената с Решение № 160 от
7.03.2013 г. на Министерския съвет концесионна
площ за скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Горна Кремена“, участък
„Буков дол“, разположено в землището на с. Горна
Кремена, община Мездра, индивидуализирана с
координати на граничните точки, както следва:
№ на точка

X

Y

1.

4697339,6

8540283,0

2.

4697349,0

8540338,0

3.

4697298,6

8540383,9

4.

4697279,0

8540478,0

5.

4697242,2

8540547,2
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№ на точка

X

Y

6.

4697152,0

8540561,9

7.

4697045,0

8540545,1

8.

4696920,6

8540472,1

9.

4696861,0

8540404,3

10.

4696861,3

8540372,2

11.

4696946,6

8540327,9

12.

4697098,0

8540253,3

13.
4697160,1
8540222,1
2. Решението да се обяви по реда на чл. 127,
ал. 6, предложения трето и четвърто от ЗУТ.
3. Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Мездра, пред Административния
съд – Враца, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
Председател:
Я. Нинова
6117

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 457
от 16 септември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3,
т. 1 от ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и чл. 6 и глава
пета, раздел І от НТК и прието Решение № 220 от
протокол № 13 от 16.07.2020 г. (ДВ, бр. 77 от 2020 г.)
Общинският съвет – Павел баня, реши да започне
процедура по продажба на общински нежилищен
имот – частна общинска собственост, невключен
в имуществото на общинско търговско дружество,
представляващ: втори етаж със самостоятелен вход
от юг с площ 220 кв. м (състоящ се от стълбище,
антре, коридор, основна зала, складово помещение,
две стаи и санитарен възел) от масивна двуетажна
сграда, намираща се в УПИ VІІ-636 – за ОДО,
в кв. 11 по плана на с. Осетеново, одобрен със
Заповед № 176 от 13.07.1998 г., изменен със Заповед № РД-14-26 от 2.06.2020 г., с площ 973 кв. м,
ведно със съответните идеални части от правото
на строеж върху общинския терен и от общите
части на сградата, при граници и съседи: улица,
УПИ ІІ-125, УПИ VІ-123, УПИ VІІІ-637 в кв. 11;
съставен АОС № 4313/7.07.2020 г., чрез провеждане
на публичен търг с явно наддаване.
Определя минимална тръжна цена в размер
33 250 лв. без ДДС (приета с Решение № 457 от
протокол № 25 от 16.09.2021 г. на общински съвет).
Стъпка за наддаване в размер 5 % от началната
тръжна цена, или 1662,50 лв.
Утвърждава изготвените по реда на Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство, или на дейности,
свързани с функциите по Закона за публичните
предприятия: правен анализ, информационен
меморандум и приватизационна оценка.
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1. Утвърждава тръжна документация за продажбата на имота, която съдържа:
– обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от НТК с
конкретни данни за всяко от тях;
– изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
– основанията за допускане и недопускане до
участие в търга;
– разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
– проект на договор за продажба на обекта
на търга;
– информационен меморандум.
Други документи: копие от АОС, скица на
обекта, копие от удостоверение за тежести.
2. Тръжната документация се закупува в
сградата на Община Павел баня, намираща се
в гр. Павел баня, ул. Освобождение № 15, стая
№ 6, ет. 2 – Служба „Общинска собственост“, в
срок до 20 календарни дни от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен
вестник“. Цената на конкурсната документация
е 150 лв. без ДДС и се заплаща в касата на Община Павел баня в сградата на общината или по
банкова сметка BG 91 UNCR 9660 8400 3003 10,
BIC: UNCRBGSF, код 44 70 00, при банка „УниКредит Булбанк“ – клон Казанлък, до изтичане
на срока за подаване на документите за участие.
При закупуването на документацията следва да
бъдат представени следните документи:
А) юридическите лица и едноличните търгов
ци представят:
1. документ – удостоверение за актуално правно състояние – оригинал или заверено копие,
издадено до 15 дни преди датата на търга;
2. нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува
тръжната документация (ако представителната
власт не може да се установи от документа за
съдебна регистрация);
Б) физическите лица, извън тези по т. А),
представят:
документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация;
нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация;
В) при получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
3. Определя следните квалификационни изисквания към участниците в публичния търг, които
са част от тръжната документация, както следва:
А) до участие в търга се допускат български
физически/юридически лица, регистрирани по
Търговския закон и вписани в търговския регистър (представя се копие от лична карта или
удостоверение за актуално състояние);
Б) кандидатите – юридически лица, да не са
обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация (доказва се с удостоверение);
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В) кандидатите – физически/юридически лица,
да нямат задължения към НАП и Община Павел
баня (доказва се с удостоверение, издадено до 15
дни преди датата на търга).
4. Лицата, закупили тръжна документация,
могат да отправят искане за разяснения по
процедурата за провеждане на търга в срок до
тридесетия ден от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник“.
5. Депозит за участие в размер 10% от началната тръжна цена, внесен като парична сума по
банкова сметка BG 56 UNCR 9660 3300 3003 18,
BIC UNCRBGSF, при банка „УниКредит Булбанк“ – клон Казанлък. Краен срок за внасяне
на депозита – до изтичане на срока за подаване
на предложенията за участие в търга.
6. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване
на предложения за участие.
7. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – до 16 ч. на последния работен ден
преди датата на провеждането на търга.
8. Дата и място на провеждане на търга – в
сградата на Община Павел баня, стая № 8, на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ от 14 ч.
9. Определя тръжна комисия по реда на чл. 8
от Наредбата за търговете и конкурсите и резервни членове към нея съгласно Решение № 457 от
протокол № 25 от 16.09.2021 г.
10. Възлага на кмета на община Павел баня
организацията и провеждането на търга. След приключване на процедурата да внесе предложение
в Общинския съвет – Павел баня, за определяне
на спечелилия търга участник.
11. Упълномощава кмета на община Павел
баня да подпише от името на органа по приватизация договор за приватизационна продажба
със спечелилия търга участник.
Председател:
М. Паунова
6140
10. – Химикотехнологичният и металургичен
университет, София, обявява конкурс за главен
асистент по 5.10. Химични технологии (Химично
съпротивление на материалите и защита от корозия) – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ,
София, бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“,
ет. 2, каб. № 205, тел. 81 63 120 и 81 63 136.
6236
18. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Материалознание и технология
на машиност роителните материа ли“ – един,
към катедра „Материалознание и технология на
материалите“ – МТФ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Техническия университет – София,
във факултетната канцелария на МТФ – каб. 3230,
тел: 02/965 22 82.
6100
31. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
професори в област на висше образование 7. Здра-
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веопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“
за нуждите на Катедрата по фармакология и
токсикология със срок 2 месеца от обнародване
на обявата в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая
318, тел. 02/952 05 39 и 02/91 72 714.
6108
5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН (ИБЦТ) – София, обявява конку рси за
главен асистент: в област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (социализиране
на античното археологическо наследство) за
нуждите на секция „Дигитално културно наследство“ – един; в област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (средновековна обща
история) за нуждите на секция „Средновековни
Балкани“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за
участие в конкурсите се подават в ИБЦТ, София,
ул. Московска № 45.
6107
283. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява два
конкурса за заемане на академичната длъжност
главен асистент по професионално направление
4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за
нуждите на направление „Водородни енергийни
системи“. Срокът е 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да
подават документи за участие в канцеларията на
Института по електрохимия и енергийни системи
при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10,
стая № 202, тел. 02/979-27-55.
6123
76. – Община Мездра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 373 по
протокол № 25 от 30.09.2021 г. на Общинския
съвет – Мездра, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план и ел. схема към него за
„Изместване на част от ВЕ „Ушите“, минаващ
през имоти 16256.35.116 и 16256.35.37, м. Плочата,
част от кабелно трасе на „Председник“ – ООД,
и мачтов трафопост МТП „Копривлен“ 250 kVA,
обслужващ находище за подземни богатства „Плочата“ в землището на с. Горна Кремена, с трасе,
преминаващо през поземлени имоти в землищата
на с. Горна Кремена и с. Кален, община Мездра.
Общата дължина на кабелното трасе е 1113 м и
се състои от 7 бр. стоманобетонови стълба с площ
на стъпката 1 кв. м и 10 бр. стоманорешетъчни
стълба с площ на стъпката 3 кв. м, преминаващо през следните ПИ с идентификатори: ПИ
№ 16256.35.38, 16256.35.39, 16256.35.41, 16256.35.42,
16256.35.45, 16256.35.53, 16256.35.220, 16256.35.274,
16256.35.377, 16256.35.378, 16256.35.601, 16256.35.608,
16256.35.623, 16256.35.624, 16256.35.625, 16256.35.626,
16256.35.634, 12656.35.635, 16256.35.648, 16256.35.652,
16256.35.653, 16256.35.654, в землището на с. Горна
Кремена и ПИ № 35314.59.3 и 35314.218.11 в землището на с. Кален. Ширината на сервитута на
въздушното трасе, на подземния кабел и на новия
БКТП е определена в съответствие с Наредба № 16
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от 2004 г. за определяне на сервитутните зони на
енергийните обекти. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6118
40. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на обреден
дом към гробищен парк Несебър“ в поземлен имот
51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Трасето на кабела започва от
съществуващ БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава
през ПИ 51500.74.74 с площ 1402 кв. м, с вид територия – „земеделска“, и начин на трайно ползване – „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, общинска собственост, продължава в ПИ
51500.73.22 и ПИ 51500.74.72 – като за тази част
от трасето е изработена устройствена план-схема,
продължава в ПИ 51500.74.71 с площ 537 кв. м, с
вид територия – „земеделска“, и начин на трайно
ползване – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, до ново ТЕПО
на границата на ПИ 51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Дължината
на трасето е 177,12 м в земеделска територия,
като 73,7 м попадат в ПИ 51500.74.74 и 103,42 м
попадат в ПИ 51500.74.71 по КК на гр. Несебър,
м. Кокалу. Определена е сервитутна граница от
1 м до 1,20 м от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Площите с ограничение са
общо 359,25 кв. м в земеделска територия, като
147,01 кв. м попадат в ПИ 51500.74.74 и 212,24
кв. м попадат в ПИ 51500.74.71 по кадастралната
карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската
администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10,
ет. 3, стая № 37. 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 – Несебър.
6124
42. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за устройствена план-схема
за обект „Външно ел. захранване на обреден дом
към гробищен парк Несебър“ в поземлен имот
51500.74.142 по кадастралната карта на гр. Несебър,
м. Кокалу. Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава през ПИ
51500.74.74 – като за тази част от трасето е изработен ПУП – ПП, продължава в ПИ 51500.73.22 с
площ 11 906 кв. м, с вид територия – „територия
на транспорта“, и начин на трайно ползване – „за
местен път“, общинска собственост, преминава
през ПИ 51500.74.72 с площ 636 кв. м, с вид територия – „урбанизирана“, и начин на трайно
ползване – „за паркинг“, общинска собственост,
продължава в ПИ 51500.74.71 – като за тази част
от трасето е изработен ПУП – ПП до ново ТЕПО
на границата на ПИ 51500.74.142 по кадастралната
карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Дължината на
трасето е 221,08 м в урбанизирана и транспортна
територия, като 215,52 м попадат в ПИ 51500.73.22
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и 5,56 м попадат в ПИ 51500.74.72 по КК на
гр. Несебър, м. Кокалу. Определена е сервитутна
граница от 1 м до 1,30 м от двете страни спрямо
оста на трасето на кабела. Площите с ограничение
са общо 441,93 кв. м в урбанизирана и транспортна територия, като 430,87 кв. м попадат в ПИ
51500.73.22 и 11,06 кв. м попадат в ПИ 51500.74.72
по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу.
Проектът за устройствена план-схема е изложен
в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая № 37. 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 – Несебър.
6125
11. – Община Силистра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по чл. 131, че Общинският съвет – Силистра, с
Решение № 607 от 30.09.2021 г. одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за кабелно електрозахранване на ПИ с идентификатор
06032.53.131 по плана на с. Брадвари, община
Силистра. Проектите се намират в дирекция „УТ“
при Община Силистра. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Общинския съвет – Силистра,
до Административния съд – Силистра.
6144
723. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПП (парцеларен план) за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии във връзка с изграждане на „Обслужващ път с начало ул. Ваканционна между о.т. 201 и о.т. 202 (ПИ 44094.502.60)
до ПИ 44094.21.11 (УПИ I-11) в м. Рибарницата
и ПИ 44094.21.100 (УПИ IV-2126) в м. Рибарницата по КККР на с. Лозенец, община Царево“.
Проектът се съхранява в дирекция „Устройство
на територията“ и може да бъде предоставен за
разглеждане по всяко време на работния ден. 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.
6141
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК обявява, че по подадена жалба от Фондация
„Гринберг“ срещу разпоредбата на чл. 35, ал. 1 – 3
от Наредбата за организацията и безопасността
на автомобилното движение на територията на
община Кюстендил, приета от Общинския съвет – Кюстендил, с Решение № 238 по протокол
№ 15 от 26.09.2008 г., последно изменена и допълнена с Решение № 256 от 31.08.2016 г., е образувано
адм. д. № 315/2021 г. по описа на съда. Твърди се,
че цитираната разпоредба е незаконосъобразна,
приета при съществено нарушение на процесуалните правила. Излагат се подробни мотиви за
тази незаконосъобразност. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
17.11.2021 г. от 10,30 ч.
6101
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Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че е образувано
адм.д. № 2836/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, образувано по повод
подадени жалби от: Димитринка Веселинова
Ценкова, Елеонора Крумова Предева, Мариана
Неделчева Коева, Лиляна Василева Боянова,
Владислав Веселинов, Петранка Семерджиева,
Стоянка Григорова Мелезимова, Славка Василева
Ваклина, Цветелина Евтимова Колева, Дарина
Борисова Янушева, Кирил Методиев Алексиев,
Константин Руменов Рангелов, Станислав Георгиев Братинков, Петър Матеев Братанов, Яница
Иванова Ламбрева, Красимир Евлогиев Атанасов,
Никола Венциславов Бончев, Мария Николова
Гаврилова, Боряна Игова, София, бул. Ал. Стамболийски № 104, ап. 35, Анна Иванова Бръмбарова, Лилия Неделчева Темелкова, Лилия Райчева
Първанова, Дяко Георгиев Николов, Елизавета
Петрова Тодорова, Елисавета Любенова, срещу
Решение № 533 на Столичния общински съвет от
12.11.2020 г., с което е приет проект на обемноустройствено проучване за кв. 219, м. Западно
направление, нов УПИ ХVІ-331 – „за жс, магазини
и пг“, съгласно приложения проект. Със същото
решение е одобрен и проект за изменение на план
за регулация за кв. 219, м. Западно направление,
УПИ ХІІІ – „за жс и магазини“, за създаване на
нов УПИ ХVІ-331 – „за жс, магазини и пг“, за
ПИ с идент. № 68134.305.331 по КККР, съгласно проекта. Одобрен е проект за изменение на
плана за застрояване с предвиждане на ново
високоетажно застрояване в нов УПИ ХVІ-331
с допускане на намалено отстояние през дъното на нов УПИ ХVІ-331 към съществуващата
сграда в УПИ ХІІІ в частта є 2 мж. Одобрен
е и работен устройствен проект и специфични
правила и нормативи в нов УПИ ХV-331 съгласно приложения проект. Всички заинтересовани
лица могат да се конституират като ответници
по делото чрез подаване на заявление до съда
в едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“, като с това
заявление е недопустимо да се правят искания за
отмяна на заповедта, както и за присъединяване
към подадената жалба.
6091
Административният съд – София област, три
членен състав, на основание чл. 181 във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че в Административния
съд – София област, по оспорване на областния
управител на Софийска област е образувано адм.д.
№ 911/2021 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 15.12.2021 г.
от 10 ч., по което предмет на оспорване е Решение № 229 по протокол № 29 от 19.08.2021 г. на
Общинския съвет – Златица, с което „отхвърля
искането на Инициативен комитет – с. Карлиево,
за провеждане на местен референдум със следния
въпрос: „Желаете ли с. Карлиево да се отдели от
община Златица и да се присъедини към община
Челопеч ведно със землището на с. Карлиево?“.
6102
Административният съд – София област, три
членен състав, на основание чл. 181 във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че в Административния
съд – София област, по оспорване на областния
управител на Софийска област е образувано
адм.д. № 910/2021 г. по описа на съда, насрочено
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за разглеждане в съдебно заседание на 8.12.2021 г.
от 10 ч., по което предмет на оспорване е Решение № 228 по протокол № 29 от 19.08.2021 г. на
Общинския съвет – Златица, с което „отхвърля
искането на Инициативен комитет – с. Църквище,
за провеждане на местен референдум със следния
въпрос: „Желаете ли с. Църквище да се отдели от
община Златица и да се присъедини към община
Челопеч ведно със землището на с. Църквище?“.
6103
Окръжният съд – Стара Загора, търговско
о тделение, у ведом ява Сара К ат ма – родена
1981 г., адрес – Сирийска арабска република;
Халед Катма – роден 1987 г., адрес – САЩ; Hyp
Катма – родена 1992 г., адрес – ОАЕ; Махмуд
Мохамед Заки А лтаджар – роден 1935 г., адрес – Сирийска арабска република, и Рафат Ал
Надер – родена 1944 г., адрес – Сирийска арабска
република, без постоянни и настоящи адреси в
Република България, че са ответници по т. д.
№ 7/2019 г. по описа на Окръжния съд – Стара
Загора, образувано по предявени от „Авто Инженеринг Холдинг груп“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
кв. Манастирски ливади, ул. Околовръстен път
№ 9, ЕИК 131163929, искове по чл. 135, aл. 1 от
ЗЗД, като им указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се явят в канцеларията на Окръжния съд – Стара
Загора, търговско отделение, за връчване на съобщение по чл. 373, ал. 1 от ГПК ведно с преписи
от допълнителна искова молба и приложенията
към нея, в противен случай ще им бъде назначен
особен представител.
6109
Районният съд – Видин, гр. отделение, ІІ
състав, призовава Шафикюл Ислам, роден на
8.03.1973 г. в Бангладеш, без постоянен и настоящ
адрес в Република България, ответник по гр.д.
№ 20211320101827/2021 г. по описа на съда, заведено от Марина Методиева Данаилова за развод
по чл. 99 СК, в двуседмичен срок считано от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
гражданското деловодство на Районния съд – Видин, пл. Бдинци № 1, Съдебна палата № 2, за да
получи препис от исковата молба и приложенията
към нея. Ответникът Шафикюл Ислам да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6104
Районният съд – Пазарджик, съобщава по
чл. 131 от ГПК на Вантула Николау, гражданка на
Република Кипър, родена на 21.04.1973 г. в Кипър,
сега c неизвестен адрес, като ответница по гр. д.
№ 3224/2021 г. – по чл. 127, ал. 2 от СК, заведено
от Стоян Христов Троянов. В двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ ответницата да се яви в канцеларията
на съда за получаване на препис от исковата
молба и приложенията към нея за отговор по
чл. 131 от ГПК, като в противен случай ще є
бъде назначен особен представител.
6105
Районният съд – Свищов, уведомява Надежда Милева Михайлова, родена на 21.04.1950 г. в
гр. Троян, с последен регистриран постоянен и
настоящ адрес в с. Българско Сливово, община
Свищов, ул. Цар Самуил № 59, сега с неизвестен адрес, че е ответница по гр.д. № 562/2021 г.
на основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс,
заведено от Руси Петров Георгиев от с. Българ-
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ско Сливово, община Свищов, ул. Цар Самуил
№ 59, като є указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в деловодството на СвРС за връчване на
книжата по делото по чл. 131 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК
с назначаване на особен представител.
6092
Софийският районен съд призовава Тунджел
Хълми Мутаф с ЕГН 6609112405 като ответник
по гр.д. № 52010/2020 г. по описа на Софийския
районен съд, 113 състав, да се яви в двуседмичен
срок считано от обнародването в „Държавен
вестник“ в съда за получаване на съобщение по
чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с предявена от „Юробанк
България“ – АД, ЕИК 000694749, искова молба с
вх. № 22020407 от 26.10.2020 г. по описа на СРС,
както и да посочи съдебен адрес в страната.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6133
Софийският районен съд, ГО, 35 състав, е
образувал гр. д. № 68961/2015 г. по искове с
правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК, предявен
от „Топлофикация София“ – ЕАД, срещу Феликс
Зисман, роден на 21.11.1948 г., гражданин на Израел, който като ответник в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК
на исковата молба, след като получи препис от
исковата молба и приложенията към нея по гр. д.
№ 68961/2015 г., които се намират в деловодството на Софийския районен съд, I гражданско
отделение, 35 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 54, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, а именно:
в случай, че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител.
6134
Софийският районен съд, 89 състав, указва
на Майкъл Скот Клифтън, канадски гражданин,
роден на 12.07.1963 г., че срещу него е образувано
гр. д. № 8373 по описа за 2021 г. по искане на
Ками Петрова Клифтън, като е длъжен в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ да се яви в сградата на съда
на адрес: София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи исковата молба по делото за отговор в
едномесечен срок.
6139
Софийският районен съд, 65 състав, призовава
ответницата Христиана Сотиропулу, родена на
30.08.1978 г. в Република Кипър, без регистриран
настоящ и постоянен адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда като
ответница по гр.д. № 50986/2019 г., заведено от
„Топлофикация София“ – ЕАД, за да получи книжа – препис от исковата молба и приложенията
към същата, както и разпореждане по чл. 131
ГПК по делото.
6135
Софийският районен съд, ІІ ГО, 172-ри състав, е образувал ч.гр.д. № 48151 по описа за
2021 г. по заявление за издаване на европейско
удостоверение за наследство по Регламент (ЕС)
№ 650/2012 на Европейския парламент и на
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Съвета, депозирано от заявителя Васил Мирчев
като наследник на Васил Станимиров Мирчев,
починал в гр. София, в което Софийският районен
съд указва на бенефициерите възможността им
в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени
становища по искането.
6186
Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково
отделение, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 1394/2021 г. по
описа на съда, ХХІІ граждански състав, по искова
молба на КПКОНПИ с вх. № 3143 от 31.05.2021 г.
против С. Л. Р., ЕГН ***, от гр. ***, район ***,
ж.к. ***, № **, вх. **, ет. **, ап. **, и А. Г. Р., ЕГН
***, от гр. ***, район ***, ж.к. ***, № **, вх. **,
ет.**, ап.**, с която е предявен иск по чл. 153 от
ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата с
цена на иска 596 421,79 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Л. Р., ЕГН ***, с цена
на иска в размер 2500 лв., както следва:
– 50 дружествени дяла от капитала на „ОмегаСим“ – ООД, равняващи се на 2500 лв.
І. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Л. Р., ЕГН ***,
с цена на иска в размер 239 968,01 лв.:
– сумата в размер 20 768,83 лв., представляваща платени лизингови вноски от С. Л. Р. в периода
м. 06.2011 г. – 24.04.2013 г., за лек автомобил „Рено
Лагуна“, рег. № ******, рама № ******;
– сумата в размер общо 36 299,56 лв., представляваща вноски от титуляря С. Л. Р. през
периода 2013 г. – 2018 г. по разплащателна сметка
в левове IBAN №********, открита на 18.06.2013 г.
в ******** – ЕАД, непреобразувана в друго имущество;
– сумата в размер общо 6155,40 лв. (2462,16 лв.
през 2014 г. и 3693,24 лв. през 2015 г.), представляваща погасителни вноски, извършени от
титуляря С. Л. Р. по паричен кредит № ****, в
******, клон България;
– сумата в размер 425,69 лв., представляваща
погасителна вноска, извършена на 20.01.2016 г., по
паричен кредит № **** в „*****“, клон България,
от титуляря С. Л. Р.;
– сумата в размер 1958,60 лв., представляваща извършени погасителни вноски от титуляря
С. Л. Р. по паричен кредит № **** в „*****“, клон
България;
– сумата в размер 16 251,20 лв., представляваща
погасителни вноски от С. Л. Р. по паричен кредит
№ **** в „*****“, клон България, с титуляр С. Л. Р.;
– сумата в размер 960,95 лв., представляваща извършени погасителни вноски от титуляря
С. Л. Р. по паричен кредит № **** в „*****“, клон
България;
– сумата в размер 8949,46 лв., представляваща
погасителни вноски от титуляр С. Л. Р. по паричен
кредит № **** в „*****“, клон България;
– сумата в размер 6167,18 лв., представляваща
погасителни вноски от С. Л. Р. по револвиращ
кредит, кредитна карта № *** в „****“, клон
България, с титуляр С. Л. Р.;
– сумата в размер общо 20 517,70 лв., представляваща извършени вноски от титуляр С. Л. Р.
по разплащателна сметка в левове IBAN *****,
открита на 27.05.2008 г. в „******“ – АД, непреобразувани в друго имущество;
– сумата в размер общо 458,23 лв., представляваща част от направена вноска на 14.06.2011 г. от
трето лице С. Б. Р., непреобразувана в друго имущество по разплащателна сметка в левове IBAN
*****, открита на 27.05.2008 г. в „*******“ – АД,
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с титуляр С. Л. Р., непреобразувани в друго
имущество;
– сумата в размер 1315,17 лв., представляваща
погасителни вноски от титуляр С. Л. Р. по разплащателна сметка с кредитна карта в левове IBAN
***** , открита на 6.06.2018 г. в „*******“ – АД;
– сумата в размер общо 8256,04 лв., представляваща вноски от титуляря С. Л. Р. по разплащателна сметка в левове IBAN ***** , открита
на 6.08.2007 г. в „*******“ – АД, непреобразувани
в друго имущество или разход;
– сумата в размер общо 13 611,85 лв., представляваща получени преводи от трети лица (С. Б. Р.,
К. П. Т. и В. И. Г.) през периода от м. 07.2011 г. до
2013 г. по разплащателна сметка в левове IBAN
*****, открита на 6.08.2007 г. в „*******“ – АД,
непреобразувани в друго имущество или разход;
– сумата в размер общо 5227,87 лв., левова
равностойност на 2672,97 евро, представляваща
вноски от титуляря С. Л. Р. по сметка в евро
IBAN *****, открита на 23.08.2011 г., ведно с
начислените лихви;
– сумата в размер 17 602,47 лв., левова равно
стойност на 9000 евро, представляваща част от
вноска от титуляря С. Л. Р. по депозитна сметка
в евро IBAN *****, открита на 23.08.2011 г., непреобразувана в друго имущество;
– сумата в размер 21 514,13 лв., левова равно
стойност на 11 000 евро, представляваща част от
вноска от титуляря С. Л. Р. по депозитна сметка
в евро IBAN *****, открита на 6.08.2012 г., непреобразувана в друго имущество;
– сумата в размер 1955,83 лв., левова равно
стойност на 1000 евро, представляваща част от
вноска от титуляря С. Л. Р. по депозитна сметка
в евро IBAN *****, открита на 28.11.2012 г., непреобразувана в друго имущество;
– сумата в размер 31 293,28 лв., левова равно
стойност на 16 000 евро, представляваща част от
вноска от титуляря С. Л. Р. по депозитна сметка
в евро IBAN *****, открита на 20.12.2012 г., непреобразувана в друго имущество;
– сумата в общ размер 3800,45 лв., представляваща погасителни вноски от титуляря С. Л. Р. по
договор за кредит № ****** в „*******“ – ООД;
– сумата в размер 16 478,12 лв., представляваща част от предоставени парични заеми на
„*****“ – ООД, през 2016 г. от С. Л. Р.
І. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Л. Р., ЕГН ***, и А. Г. Р.,
ЕГН ***, с цена на иска в размер 236 200 лв., както
следва:
– поземлен имот с идентификатор
№ 56784.512.654 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с последно изменение със Заповед № КД-1416-562 от 16.05.2012 г. на началника на СГКК – ****,
с адрес на поземления имот: гр.******, район ****,
кв. ****, ул. ***** № **, с площ 664 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, с
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м), със стар идентификатор 56784.512.5, номер
по предходен план: кв. 59 по плана на кв. ******,
парцел: ХІІІ-512.654, обществено обслужване,
жилищно застрояване и озеленяване, при съседи: имот № 56784.512.681, имот № 56784.512.704,
имот № 56784.512.616, имот № 56784.512.1035, имот
№ 56784.512.1034 и имот № 56784.512.1033, ведно
с построената в имота сграда, представляваща:
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сграда с идентификатор № 56784.512.654.3, със
застроена площ 113 кв. м, брой етажи: 3, с предназначение: сграда със смесено предназначение,
и ведно с всички подобрения и приращения в
имота, като ипотеката обхваща всички настоящи
и бъдещи подобрения в имота.
Имотът е придобит с нотариален акт за прехвърляне на собственост върху недвижим имот
вместо изпълнение № 86, т. І, рег. № 1858, дело
№ 86/2013 г. на нотариус № *** (Акт № 162, т. 19,
н.д. № 3275/2013 г., вписан в СВ ***** с вх. рег.
№ 7196/25.03.2013 г.).
Имотът е собственост на С. Л. Р. , ЕГН *****,
и А. Г. Р., ЕГН ****.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 230 000 лв.
– поземлен имот с идентификатор
№ 56784.512.616 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. ****, одобрени със
Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД-14-16-1348 от 17.10.2011 г.
на началника на СГКК – ****, намиращ се в
гр. ******, район ****, кв.****, ул. ***** № **, с
трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид
озеленени площи, с площ 95 кв. м, стар идентификатор 56784.512.5, номер по предходен план:
кв. 59, парцел ХІІ, при съседи: поземлени имоти
с идентификатори 56784.512.654; 56784.512.704;
56784.512.9576; 56784.512.1098; 56784.512.1035, който
имот се е образувал след разделянето на поземлен
имот с идентификатор 56784.512.5, съгласно Заповед № КД-14-16-1348 от 17.10.2011 г. на началника
на СГКК – ****; Заповед № 11ОА2289/8.09.2011 г.
на Община ****.
Имотът е придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 68, т. І,
рег. № 1188, дело № 68/2013 г. на нотариус № ***
(Акт № 36, т. 35, н.д. № 6039/2013 г., вписан в СВ
***** с вх. рег. № 12590/17.05.2013 г.).
Имотът е собственост на С. Л. Р. , ЕГН *****,
и А. Г. Р., ЕГН ****.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 6200 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от С. Л. Р., ЕГН
*******, и А. Г. Р., ЕГН *******, с цена на иска в
размер 101 000 лв., както следва:
– сумата в размер 87 200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на апартамент №**, намиращ се в гр. *****, с
нотариален акт за продажба на недвижим имот
№ **, т. *, рег. № *****, дело № **** на нотариус
№ **** (Акт № **, т. *, н.д. № ***, вписан в СВ
*****, вх. рег. № ******);
– сумата в размер 13 800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на 20,07/214,72 идеални части от самостоятелен
обект с идентификатор № *******, намиращ се в
гр. *****, ул. ****** № *, с предназначение: гараж
в сграда с нотариален акт за продажба на недвижим имот № **, т. *, рег. № *****, дело № ****
на нотариус № **** (Акт № **, т. *, н.д. № ***,
вписан в СВ *****, вх. рег. № ******).
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от А. Г. Р., ЕГН ***, с цена
на иска в размер 2500 лв., както следва:
– 50 дружествени дяла от капитала на „ОмегаСим“ – ООД, равняващи се на 2500 лв.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от А. Г. Р., ЕГН *******,
с цена на иска в размер 14 253,78 лв., както следва:
– сумата в размер 9804,98 лв., левова равностойност на 5013,21 евро, представляваща вноска от
титуляря А. Г. Р. по спестовна сметка в евро IBAN
*****, открита на 16.08.2013 г. в „*****“ – ЕАД,
ведно с начислените лихви;
– сумата в размер 3948,80 лв., представляваща погасителни вноски от титуляря А. Г. Р. по
паричен кредит № *****, отпуснат на 3.09.2018 г.
в „******“, клон България;
– сумата в размер 500 лв., представляваща
погасителни вноски от титуляря А. Г. Р. по
кредитна карта револвиращ кредит, кредитна
карта № *****, с дата на усвояване 4.02.2019 г.,
от „******“, клон България.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 18.01.2022 г. от 14 ч.
в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата,
бул. Шести септември № 167.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
претенциите си върху имуществото, чието отнемане се иска, в едномесечен срок преди датата
на първото съдебно заседание.
6110
Софийският градски съд, I гр. отделение, 20
състав, на основание чл. 155, ал. 1 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество уведомява, че
има образувано гр.д. № 15292/2019 г. въз основа на
искова молба с вх. № 143853/21.11.2019 г., уточнена
с молба от 11.06.2020 г., предявена от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ
129010997, с адрес: София, бул. Витоша № 18, ет. 5,
против Юлиян Руменов Тачев, с ЕГН 7610266380, с
адрес: София, СО – район „Сердика“, ж.к. Банишора № 16А, вх. А, ет. 8, ап. 29, Ели Иванова Тачева,
с ЕГН 7607246393, с адрес: София, СО – район
„Сердика“, ж.к. Фондови жилища № 213А, вх.
Б, ет. 3, ап. 31, „Ен Ви Дизайн“ – ЕООД, ЕИК
175199827, със седалище и адрес на управление:
София, СО – район „Триадица“, бул. България
№ 81-В, и „Пюърд“ – ЕООД, ЕИК 201855591,
със седалище и адрес на управление: София,
СО – район „Триадица“, бул. България № 81-В,
за отнемане в полза на държавата имущество на
стойност 980 110,55 лв., както следва:
От Юлиян Руменов Тачев с ЕГН 7610266380 на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
паричната равностойност на придобитите 50
дружествени дяла на стойност 50 лв. всеки, от
капитала на „Нанев – гард“ – ЕООД;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
паричната равностойност на придобитите 50
дружествени дяла на стойност 100 лв. всеки, от
капитала на „Ен ви Дизайн“ – ЕООД.
От Юлиян Руменов Тачев с ЕГН 7610266380 на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 1000 евро (съответстващи
на 1955,83 лв.), които Юлиян Тачев е внесъл по
сметката си: IBAN: BG56UBBS800231433327510,
открита в „Обединена Българска Банка“ – АД,
и впоследствие през 2010 г. е превел по сметка
на трето лице;
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– су мата общо в размер 330 0 0 0 лв., изтеглена през 2012 г. от срочен депозит IBAN:
BG44FINV91502015712005, открит в „Първа Инвестиционна Банка“ – АД;
– сумата в размер 15 000 лв., изтеглена на
каса през 2012 г. от разплащателна сметка: IBAN:
BG33FINV91501015695844, открита в „Първа Инвестиционна Банка“ – АД;
– сумата общо в размер 39 000 лв., представ
ляваща извършен превод през 2012 г. по сметка
на „Ай Би Си Фууд“ – ЕООД, от разплащателна
сметка IBAN: BG33FINV91501015695844, открита
в „Първа Инвестиционна Банка“ – АД;
– сумата в размер 150 000 лв., представляваща нареден превод по сметка на трето лице
през 2013 г. от разплащателна сметка: IBAN:
BG33FINV91501015695844, открита в „Първа Инвестиционна Банка“ – АД;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
изтеглена сума на каса през 2013 г. от разплащателна сметка IBAN: BG33FINV91501015695844,
открита в „Първа Инвестиционна Банка“ – АД;
– сумата в размер 13 334,57 лв., представляваща вноска през 2012 г. по кредитна карта в
евро: IBAN: BG60IORT80381400006400, открита
в „Инвестбанк“ – АД;
– сумата в размер 98 378,49 лв. представляваща
извършена вноска през 2011 г. по разплащателна
сметка в евро: IBAN: BG38CECB979014C5413700
с титуляр „Парагон Ем Джи“ – ЕООД, открита
в „Централна Кооперативна Банка“ – АД.
От Ели Иванова Тачева с ЕГН 7607246393 на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на дружествените дялове от капитала на
„Челиндж Кепитъл“ – ЕООД, през 2010 г.;
– сумата в размер 12 674,49 лв., представляваща вноска през 2010 г. по кредитна карта: IBAN:
BG84BUIN95611000017393, открита в „Алианц
Банк България“ – АД;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
изтеглена сума на каса през 2010 г. от спестовен
влог в левове: IBAN: BG24IORT80384000006300,
открит в „Инвестбанк“ – АД;
– сумата в размер 6208,87 лв., представляваща вноска през 2012 г. по кредитна карта в
евро: IBAN: BG44IORT80381400006300, открита
в „Инвестбанк“ – АД;
– сумата в размер 19 558,30 лв., изтеглена на
каса от разплащателна сметка в евро: IBAN:
BG23UNCR70001519493016, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр „Челиндж Кепитъл“ – ЕООД, ЕИК 200313680.
От Юлиян Руменов Тачев с ЕГН 7610266380 и
Ели Иванова Тачева с ЕГН 7607246393 на основание
чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Апартамент, намиращ се в София, СО, район „Средец“, ул. Бенковски № 8, състоящ се от
стая, вестибюл, кухня, клозет, две антрета и три
килерчета, с площ от около 40 кв. м, източно и
западно изложение, при съседи: отгоре – покрив
на сградата, отдолу – четвърти етаж над магазини,
Самуил Албелда, ул. Бенковски и двор, заедно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо УПИ II-6, кв. 484 по плана
на София, местност Центъра, с пазарна стойност
към настоящия момент в размер 78 000 лв.
От „Пюърд“ – ЕООД, ЕИК 201855591, на основание
чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
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– С п е ц и а л е н а в т о м о б и л м а р к а „ Бу р с т нер“, модел „Лисео“, peг. № СВ5698КР, рама
№ ZFA25000002C48946, двигател № 2739147, с
дата на първоначална регистрация 14.06.2017 г.,
придобит с договор за покупко-продажба на МПС
от 27.07.2017 г. и фактура № 1008/27.07.2017 г., за
сумата от 874 320 лв., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 117 000 лв.
От „Ен Ви Дизайн“ – ЕООД, ЕИК 175199827,
на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
– Апартамент № 27, самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.600.1004.1.27, с адрес
на имота: София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 92, вх. Б, ет. 1, ап. 27, намиращ се
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68134.600.1001, със застроена площ
41,31 кв. м, с пазарна стойност към настоящия
момент в размер 82 000 лв.
Съгласно определение от 10.09.2019 г. по
гр. дело № 15292/2019 г. по описа на СГС, I ГО,
20 състав, съдът определя едномесечен срок считано от датата на обнародване на обявлението, в
който трети заинтересовани лица, претендиращи
самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като
предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 15292/2019 г. по описа на
СГС, I ГО, 20 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 22.02.2022 г. от 10 ч.
6111
Добричкият окръжен съд, търговско отделение, уведомява, че на основание чл. 679 ТЗ
с разпореждане № 309 от 14.10.2021 г. по ч.т.д.
№ 164/2021 г. насрочва открито съдебно заседание
на 9.11.2021 г. от 10 ч. в съдебната сграда, ет. 2,
зала 6, за разглеждане на искането на Националната агенция за приходите – София, за отмяна
на решения на събранието на кредиторите на
длъжника „Евроманган“ – ЕАД, с. Църква, по
т.д. № 15/2019 г. по описа на ДОС, проведено на
30.09.2021 г.
6126

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб – Национална служба за охрана“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 14.12.2021 г. от 14 ч. в София,
бул. Черни връх № 43, в административната сграда
на НСО, при следния дневен ред: 1. финансов отчет
и доклад за дейността на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб – Национална служба за
охрана“ за периода 2016 – 2020 г.; 2. промени в
устава на сдружението; 3. прекратяване на мандата на управителния съвет; 4. освобождаване
на председателя и членовете на управителния
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съвет; 5. избиране на нов председател и членове
на управителния съвет; 6. събиране на членски
внос за текущата година; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 15 ч. на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на адреса на управление на
сдружението.
6127
1. – Управителният съвет на сдружение „Дружество на художниците – Бургас“ на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 15.12.2021 г. от 17 ч. в Бургас, Регио
нална библиотека „Пейо Яворов“, ул. Оборище
№ 49 – 51, при следния дневен ред: 1. доклад и
приемане на отчетите на управителния съвет и
на контролния съвет, на бюджета и годишния
финансов отчет на сдружението; 2. освобождаване
на членовете на управителния съвет, председателя
и на контролния съвет от длъжност; 3. избор на
нов председател, членове на управителния съвет
и на контролния съвет; 4. приемане на нови членове; 5. текущи въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден, един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред. Писмените материали ще са на разположение на
членовете на адреса на сдружението в Бургас,
ул. Александровска № 22, петнадесет дни преди
датата на общото събрание. Поканват се всички
членове на сдружението да участват в събранието
лично, а при невъзможност – чрез представител,
упълномощен с писмено пълномощно.
6080
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Клуб на пенсионерите“ – с. Полски
Сеновец, област Велико Търново, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 25.11.2021 г. в 10 ч. в клуба на читалището – с. Полски Сеновец, при следния дневен
ред: 1. приемането на отчета на УС за изминалия
период. 2. избор на УС и КС на сдружението; 3.
промени в устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място при същия дневен ред.
6113
Поправка. Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ прави следната поправка в обявения конкурс за доцент (ДВ, бр. 84 от
8.10.2021 г., стр. 89, обявление № 662): текстът
„(Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Английска литература)“
да се чете „(Литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия – Английска
и американска литература)“.
6145
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