ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 90

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 268 за награждаване на г-жа
Латифа Беназза – извънреден и пълномощен посланик на Алжирската демократична и народна република в Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен
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Министерски съвет
 Постановление № 353 от 22 октомври 2021 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет
от 2006 г.
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 Постановление № 355 от 26 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на енергетиката
за 2021 г.
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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)
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Министерство на отбраната
 Наредба № Н-16 от 12 октомври
2021 г. за реда за регистрация и отчета
на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България 70
Централна избирателна комисия
 Решение № 799-ПВР/НС от 25 октомври 2021 г. относно изменение на
изборна книга, утвърдена с Решение
№ 562-ПВР/НС от 20 септември 2021 г.
на ЦИК
80
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 268
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Латифа Беназза – извънреден и пълномощен посланик на Алжирската демократична и народна република
в Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен за нейния принос за
развитието и задълбочаването на двустранните отношения.
Издаден в София на 19 октомври 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Светлан Стоев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Янаки Стоилов
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за административното обслужване, приета
с Постановление № 246 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г.,
бр. 27 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 61 от
2017 г., бр. 7 и 56 от 2019 г., бр. 9 от 2020 г.
и бр. 27 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 6 накрая се добавя
„и за осъществяване на административно
обслужване“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявления/искания за осъществяване
на административно обслужване се подават
чрез ЦАО, както и предложения, сигнали,
жалби и протести, когато в устройствения
правилник на съответната администрация не
е определено друго звено.“
2. В ал. 2 след думата „предложения“ се
поставя запетая и думите „и жалби“ се заменят с „жалби и протести“.

3. В ал. 5 след думата „сигналите“ се поставя
запетая и думите „и предложенията, жалбите“ се заменят с „предложенията, жалбите и
протестите“.
§ 3. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Комуникацията с потребителите при осъществяване на функциите на
звеното по чл. 8, ал. 3 при предоставянето на
информация за административно обслужване
и при осъществяването на административно
обслужване се извършва писмено, включително по електронен път, и устно, включително
по телефон.
(2) Администрациите осигуряват електронни адреси и телефони за връзка за комуникация с потребителите.
(3) Организацията за осъществяване на
комуникация с потребителите с ЦАО и/или
звената, които контактуват с тях и предоставят
административно обслужване, се определят
във вътрешните правила за административно
обслужване на съответната администрация.
(4) Министерският съвет приема методически документ, в който се съдържат насоки
за организацията на административното обслужване по телефона.“
§ 4. В чл. 10, ал. 1 след думите „достъп до
ЦАО“ се добавя „и възможност за комуникация с ЦАО“.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Администрациите осигуряват задължителната информация по чл. 25 от Наредбата
за А дминистративния регистър, приета с
Постановление № 14 на Министерския съвет
от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 5 от 2017 г., бр. 56 от 2019 г. и бр. 9
от 2020 г.), за всяка една от предоставяните
услуги, която се обявява по реда на чл. 28,
ал. 2 от АПК и в Административния регистър
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията.“
2. В ал. 2 и 6 думите „приложение № 3“
се заменят с „ал. 1“.
§ 6. В чл. 20, ал. 1, т. 9 накрая се поставя
запетая и се добавя „включително по телефона“.
§ 7. Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 се
отменя.
§ 8. В приложение № 5 към чл. 5а, ал. 2, в
Заявлението за издаване на удостоверение за
декларирани данни (Уникален идентификатор
на административната услуга – 2071) се правят
следните изменения:
1. Наименованието се изменя така:
„Заявление за издаване на удостоверение
за облагаеми имущества и декларирани данни
по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)“.
2. Изречението „Заявявам желанието си
да ми бъде издадено удостоверение за декла-
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рирани данни, което ми е необходимо във
връзка с ………………..“ се изменя така:
„Заявявам желанието си да ми бъде издадено удостоверение за облагаеми имущества
и декларирани данни по ЗМДТ, което ми е
необходимо във връзка с ………………..“
§ 9. В приложение № 6 към чл. 5а, ал. 2
Удостоверението за декларирани данни (Уникален идентификатор на административната
услуга – 2071) се изменя така:
„ .................................................................................
(наименование на общината)
Удостоверение
за облагаеми имущества и декларирани
данни по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) (Уникален идентификатор на
административната услуга – 2071)
Настоящото удостоверение се издава на: .....
.............................................................................,
(посочете трите имена на физическото лице
или наименованието на юридическото лице)
ЕГН/ЕИК ..........................................................,
постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на юридическото лице: гр./с. ........,
община ..........................., област ......................,
ул. (ж.к.) ......................................, тел.: .............,
електронен адрес ...............................................
Юридическото лице се представлява от .......
.............................................................................,
(трите имена на представителя/пълномощника
и ЕГН)
№/дата на пълномощното ..............................,
в уверение на това, че същият/същата е задължено лице за следните облагаеми имущества
и декларирани данни по ЗМДТ:
1. Недвижими имоти
Лицето е

(посочва се дали лицето е
собственик или ползвател)

Данните за облага- □ данъчна дек ларация за
не са въз основа на облагане с годишен данък
върху недвижимите имоти
□ информация, предоставена служебно по реда на
ЗМДТ
(посочва се причината за
облагане)
Адрес на имота
Описание на имота и право на собственост/ползване
на лицето (ид. ч.)
Документ за собственост

2. Движимо имущество:
..............................................................................
3. Други декларации: ........................................
Удостоверението се издава по данни на община
................................................................., актуални
към ......................................................................
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Удостоверението се издава, за да послужи пред
..............................................................................
Орган по приходите: ........................................
Длъжностно лице: ............................................
(име и подпис)“
§ 10. В приложение № 7 към чл. 20, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8, буква „а“ подбуква „вв“ се изменя така:
„вв) запитвания с изрази, които са идентични или сходни със: „С какво мога да Ви
бъда полезна/полезен?“, „Достатъчна ли Ви е
предоставената информация?“ и „Необходимо
ли Ви е нещо допълнително?“.
2. В т. 9:
а) в наименованието след думата „обслужване“ се поставя запетая и се добавя „включително по телефона“;
б) в подточка 2, буква „в“, подбуква „аа“
след думите „информацията по чл. 16, ал. 1“
се добавя „относно всяка една от предоставяните услуги“;
в) създава се подточка 3:
„3. Администрацията осигурява възможност за потребителите да получат информация
за административното обслужване, включително информацията съгласно чл. 16, ал. 1,
и да комуникират по телефона по въпроси
от компетентността на ЦАО по чл. 8, ал. 3,
т. 1 – 3, 7 и 11, и създава възможност да бъдат
обслужени по телефон в рамките на обявеното
работно време.“
3. В т. 11:
а) изречение второ се изменя така: „Обслужването на английски език и комуникацията с
потребителите се осигуряват чрез:“;
б) създава се буква „г“:
„г) телефон за предоставяне на информация
и обслужване на английски език.“
§ 11. В приложение № 8 към чл. 20, ал. 3,
буква „б“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 3 след думите „пълноценна работа“
се добавя „и комуникация“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. Стандарт за достъпност в извънработно
време:
Администрацията е осигурила възможност
в извънработно време за достъп до актуална
и важна информация, която е свързана с административното обслужване, чрез:
а) интерактивни табла/екрани, които са
разположени на фасадата на сградата, в близост
до входа на служебните помещения, в които
се осъществява административно обслужване,
или на друго видно място;
б) телефонен номер за автоматично получаване на информация за административното
обслужване и/или за осъществяване на комуникация с потребителя в реално време.“
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3. В т. 9 след думите „други визуални
елементи (чатбот)“ се поставя запетая и се
добавя „форми за безплатни разговори чрез
интернет“.
4. В т. 12, в наименованието думата „акутална“ се заменя с „актуална“.
5. Създават се т. 19 и 20:
„19. Стандарт за запазване на дата и час
за посещение в ЦАО:
Администрацията осигурява възможност за
предварително запазване от потребителите на
дата и час за посещение в ЦАО чрез телефон
или електронна поща и за предоставяне на
административно обслужване в запазените
дата и час за посещение.
20. Стандарт за единен телефонен номер
за комуникация за предоставяне на административно обслужване:
Администрацията осигурява възможност за
единен телефонен номер за комуникация за
предоставяне на административно обслужване.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. В Наредбата за Административния
регистър, приета с Постановление № 14 на
Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 8;
изм. и доп., бр. 5 от 2017 г., бр. 56 от 2019 г.
и бр. 9 от 2020 г.), в чл. 25, ал. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. Информация за Центъра за административно обслужване (ЦАО) и/или звената, които
контактуват с потребителите и предоставят
административно обслужване:
а) адрес и работно време;
б) електронен адрес за комуникация с
потребителите;
в) телефони за комуникация с потребителите;
г) обозначение дали обявените телефони
са стационарни или мобилни, безплатни или
платени, като се посочват и съответните тарифи, с изключение на тарифите на телефонните
разговори в дипломатическите и консулските
представителства на Република България.“
2. В т. 5 пред думата „процедурата“ се
добавя „срокът и“.
3. В т. 10 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително възможността за извършване на картови плащания“.
§ 13. Постановлението влиза в сила от
1 април 2022 г., с изключение на § 8 и 9, които
влизат в сила от 1 януари 2023 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6299
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 450 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на енергетиката за 2021 г.
за изпълнение на Програма за компенсиране
на небитови крайни клиенти на електрическа енергия.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на безвъзмездно постъпили средства
по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. по
„Политика в област та на устойчивото и
конкурентноспособно енергийно развитие“,
бюд жетна програма „Ефективно фу нк циониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 20, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
(3) Създава се администриран разходен
параграф по бюджета на Министерството на
енергетиката за 2021 г. „Субсидии за компенсиране на небитови крайни клиенти на
електрическа енергия“.
Чл. 3. Министърът на енергетиката да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на енергетиката за 2021 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 1 промени
по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 7
от Закона за публичните финанси и чл. 76,
ал. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на енергетиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
6361
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения и допълнения на Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари
(RID), включен в притурка „С“ към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
(Приети от Комисията от експерти по RID на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF). В сила за Република България от 1.01.2019 г.)
ORGANISATION
INTERGOUVERNEMENTALE
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
FERROVIAIRES

OTIF

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATION FUR
DEN INTERNATIONALEN EISENBAHNVERKEHR

125

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА
МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ

COTIF

Генерален секретар
NOT-RID-18004
07.11.2018 г.
Оригинал: английски
език

ДО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА OTIF И ДО РЕГИОНАЛНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СА ПРИЕЛИ КОНВЕНЦИЯТА ЗА
МЕЖДУНАРОДЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ (COTIF)

Уведомление от депозитаря
Изменения по модификациите на RID (Приложение към Притурка C
към Конвенцията)

Текстове, одобрени от петдесет и петото заседание на Комисията от експерти по
превоза на опасни товари (RID)

1

В първото изменение, вместо "риск(ове)", да се чете:

2.2.8.3 Добавете следното:

2.2.8.2
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език]

"PG".

Във фигура 2.2.8.1.6.3, в първия диамант, вместо "VG", да се чете

"да".

2.2.8.1.6.3 Във фигура 2.2.8.1.6.3, до първата стрелка, вместо "ja", да се чете:

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

"опасност".

"риск", а вместо "опасност(и)", да се чете:

2.2.61.3

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

3

ДЪРЖАВЕН

Глава 2.2

2.1.5.6
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

Глава 2.1

ЧАСТ 2

"допълнителни опасности".

"допълнителни рискове", а вместо "допълнителна опасност" да се чете:

1.10.3.1.5 Вместо "допълнителен риск", да се чете:

Глава 1.10

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

1.2.1
[Корекцията по дефиницията на "животински материали" във версията
на френски език не се прилага към текста на английски език.]

Глава 1.2

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

Глава 1.1

ЧАСТ 1

СПИСЪК С КОРЕКЦИИ 1
към текстовете за уведомление OTIF/RID/NOT/2019 г. от 6 юли 2018 г.

Приложение

6
ВЕСТНИК

2

(Франсоаз Давен)
Генерален секретар

[Подпис - не се чете]

Всички изменения ще бъдат взети предвид в онлайн изданието на RID 2019 г. Те
ще бъдат взети предвид и в печатното издание на RID 2019 г.

(Приложение към Притурка C към Конвенцията), одобрена от петдесет и петото
събрание на Комисията от експерти по превоза на опасни товари (RID), за които е
изпратено уведомление от депозитар RID-18013-CE от дата 6 юли 2018 г., бяха
отбелязани няколко очевидни грешки. Същите са посочени в Приложението и
освен това са публикувани на уебсайта на OTIF в раздел Дейности > Опасни
товари > Уведомления.

Във версиите на немски, английски и френски език на измененията на RID

В качеството си на депозитар на Междуправителствената организация за
международни железопътни превози (OTIF), Генералният секретар уведомява за
следното:

С Т Р.
БРОЙ 90

ЧАСТ 5
Глава 5.2
5.2.2.1.12.1 [Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]
Глава 5.3
5.3.1.1.1 [Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език.]

Глава 3.2

3.2.1

Таблица A [Корекцията по ООН № 1327 във версията на френски език не се
прилага към текста на английски език.]

За ООН № от 3536 до 3548, преместете записите от колона (16) в колона (15).

Глава 3.3

В края на изменението на параграф (b), добавете:

"клауза".

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

6.2.4.2

4.1.1.5
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

В първия абзац, вместо “член", да се чете:

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

Глава 6.5

Глава 6.2

Глава 4.1

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

"В първото изречение, след "опаковка за разсипани товари", вмъкнете:
"включително едрогабаритна опаковка за разсипани товари"."

ЧАСТ 6

P 200

Заличете:

"и следното изречение". Добавете следното:

5.4.1.1.5

"опасности".

ЧАСТ 4

4.1.4.1

В изменението на параграф (d), вместо "риск" да се чете:

"рискове", а вместо "опасност", да се чете:

5.4.1.1.1

Глава 5.4

SP 670
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

SP 660
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

SP 241
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

SP 225
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

"(двукратно)"

SP 172

"опасности".

"рискове", а вместо "опасност(и)", да се чете:

SP 122

5.3.1.6
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста
на английски език]

IBC 520 [Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

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

Вместо "риск(ове)", да се чете:

4.1.4.2

Глава 3.1

3.3.1

текста на английски език.]

ЧАСТ 3

5

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

4

[Изменението на параграф (1)(d) във версията на немски език не се прилага към

2.3.3.2

Настоящата бележка под линия 19 става бележка под линия 18."

"клетки или батерии" (двукратно).

В уводното изречение, вместо "клетки и батерии", да се чете:

LP 905

"Глава 2.3

P 906
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

английски език.]

Добавете следното:

Глава 2.3

Преномерирайте бележки под линия от 11 до 18 като бележки под линия от 10
до 17.

БРОЙ 90
С Т Р. 7

Преводач: Калоян Тодоров Кирилов

Долуподписаният заклет преводач, Калоян Тодоров Кирилов, удостоверявам
верността на извършения от мен превод от английски на български език на
приложения документ. „Уведомление от депозитаря: Изменения по
модификациите на RID (Приложение към Притурка C към Конвенцията), NOTRID-18004, 07.11.2018 г.”. Преводът се състои от 6 (шест) стр.

"бележка под линия 6"."

Оригинал: френски/немски/английски
език

08.03.2019 г.

NOT-RID-19004

Генерален секретар

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ

ЗА

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATION FUR DEN
INTERNATIONALEN EISENBAHNVERKEHR

Корекции към изданието на RID, в сила от 1 януари 2019 г.
(Приложение към Притурка C към Конвенцията)

1

ДЪРЖАВЕН

Уведомление от депозитаря

ДО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА
OTIF И ДО РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СА
ПРИЕЛИ
КОНВЕНЦИЯТА
ЗА
МЕЖДУНАРОДЕН
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ (COTIF)

OTIF

ORGANISATION
INTERGOUVERNEMENTALE
POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
FERROVIAIRES

8
ВЕСТНИК

6

Вмъкнете следното:

"6.8.3.1.3 Във втория под-параграф, заменете "бележка под линия 5" с:

6.8.3.1

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

Глава 6.8

С Т Р.
БРОЙ 90

(Бас Леермакерс)
Временен Генерален секретар

[подпис - не се чете]

Всички корекции ще бъдат взети предвид в онлайн изданието на RID 2019 г.

2

Във версиите на немски, английски и френски език на изданието на RID в сила от
1 януари 2019 г. (Приложение към Притурка C към Конвенцията) бяха отбелязани
няколко очевидни грешки. Същите са посочени в приложението и освен това са
публикувани на уебсайта на OTIF в раздел Дейности > Опасни товари >
Уведомления.

В качеството си на депозитар на Междуправителствената организация за
международни железопътни превози (OTIF), Генералният секретар уведомява за
следното:

Приложение

След "Нидерландия,", добавете:

Заменете "1.1.3.1 (a), (b) и от (d) до (f)" с:

1.6 N

"
ВЕЩЕСТВО,

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО

БЕЛЕЖКА: Раздел и група за съвместимост ще бъдат дефинирани
както е наредено от компетентния орган и съгласно принципите
заложени в 2.2.1.1.4.

0190 ОБРАЗЕЦ, ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, различно от иницииращо
взривно вещество

(ИЗДЕЛИЯ, EEI)

0486 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНО
НЕЧУВСТВИТЕЛНО

3

2.2.1.3
В първата колона, продължете разделителната линия между UN
0486 и UN 0190 от втората колона както следва:

Глава 2.2

ЧАСТ 2

ДЪРЖАВЕН

1.10.3.1.3
[Изменението във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

"1.1.3.1 (a) и от (d) до (f)".

1.1.3.6.5

1.1.3.1
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

Глава 1.1

ЧАСТ 1

"Северна Македония,".

–

"Бивша югославска република Македония,".

В началото на списъка, добавете: "Афганистан,".
Заличете:

–
–

Коригирайте списъка с договарящи се държави по RID както следва:

"Следните държави са договарящи се държави по RID (към 01 май 2019 г.):".

Заменете уводното изречение преди списъка с договарящи се държави по RID с:

ЗАГЛАВИЕ

СПИСЪК С КОРЕКЦИИ 1
КЪМ ИЗДАНИЕ НА RID 2019 г.

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 9

Глава 3.2

ЧАСТ 3

4

"Корозивни вещества с допълнителна опасност и изделия, съдържащи такива
вещества":

Заменете "Корозивни вещества с допълнителен риск и изделия, съдържащи
такива вещества" с:

"Допълнителна опасност".

В заглавието на първата колона, преди заглавието "Корозивни вещества с
допълнителна опасност и изделия, съдържащи такива вещества", заменете
"Допълнителен риск" с:

"Корозивни вещества без допълнителна опасност и изделия, съдържащи
такива вещества":

Заменете "1 ЯНУАРИ 2017 г." с:

Заменете "ISO 6892:1988" с:

5

TE 22
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

6.8.4 (b)

Глава 6.8

"ISO 6892: 1998".

6.7.4.3.3.4

6.7.3.7.3
[Изменението във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

Глава 6.7

EN 849:1996 + А2 2001

6.2.4.1
В Таблицата, под "За затварящите устройства", заменете "EN
849:1996/A2:2001" с:

Глава 6.2

ЧАСТ 6

"1 ЯНУАРИ 2019 г."

5.4.1.1.12

Глава 5.4

5.3.3
В под-параграфа след фигурата, преместете изречението "В случаите,
в които не са посочени размерите, всички характеристики трябва да бъдат в
приблизителна пропорция на размерите, които са показани", което понастоящем е
четвъртото по ред изречение, преди последното изречение.

Глава 5.3

ЧАСТ 5

SP 363
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

Глава 3.3

В колона (6), заличете:

ДЪРЖАВЕН

2.2.8.3
Заменете "Корозивни вещества без допълнителен риск и изделия,
съдържащи такива вещества" с:

2.2.7.2.1.1
[Изменението във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

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

"Допълнителна опасност".

В заглавието на първата колона, заменете "Допълнителен риск" с:

"Допълнителна опасност".

В заглавието на първата колона, заменете "Допълнителен риск" с:

"Без допълнителна опасност S (продължение)".

Заменете "Без допълнителен риск S (продължение)" с:

2.2.51.3

заменете

"652".

UN 1011

Таблица A

10

2.2.43.3

под-параграф,

В заглавието на първата колона, заменете "Допълнителен риск" с:

"Допълнителна опасност".

2.2.42.3

втория

В заглавието на първата колона, заменете "Допълнителен риск" с:

"Допълнителна опасност".

2.2.41.3

във

В заглавието на първата колона, заменете "Допълнителен риск" с:

"Допълнителна опасност".

2.2.3.3

"допълнителна опасност от корозивност".

2.2.2.1.5
В "Корозивни газове"
"допълнителен риск от корозивност" с:

2.2.1.4
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста
на английски език.]

"

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

Текстове, одобрени от петдесет и петото заседание на Комисията от експерти по превоза
на опасни товари (RID) (Берн, 30 май 2018 г.)

Вмъкнете следния ред:

Дефиниция, общи разпоредби и критерии".
След "големи контейнери,", вмъкнете:

"2.2.8.1
5.3.1.2

След "големи контейнери,", вмъкнете:

Параграф (b) се изменя и гласи както следва:

1.1.3.3

В параграф (a), преди "железопътни возила", моля вмъкнете:

"(b) (Заличено)".

1.1.3.1

Глава 1.1

ЧАСТ 1

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

"контейнери за насипни товари,".

5.3.1.3

"контейнери за насипни товари,".

Изменете, така че да гласи следното:

2.2.8.1

"2.1.5
Класификация на изделията като изделия, съдържащи опасни товари,
непосочени другаде".

2.1

2.1.5 става 2.1.6.

Оригинал: Английски език

СЪДЪРЖАНИЕ

"Следните държави са договарящи се държави по RID (към 1 юли 2018 г.):".

Заменете "Следните държави са договарящи се държави по RID (към 01 юли 2016 г.):"

"Този текст заменя изискванията от 1 януари 2017 г."

Заменете "Този текст заменя изискванията от 01 януари 2015 г." с:

06 юли 2018 г.

ЗА

DEN

OTIF/RID/NOT/2019

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА
ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ

FUR

с: "В сила от 1 януари 2019 г.".

2

ДЪРЖАВЕН

Издание от 01 януари 2019 г. на Правилника за международен железопътен превоз на
опасни товари (RID)

Уведомление

COTIF

125

OTIF

ZWISCHENSTAATLICHE
ORGANISATION
INTERNATIONALEN EISENBAHNVERKEHR

ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES
TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES

Заменете „В сила от 01 януари 2017 г.” с

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1

В Таблицата, под транспортна категория 0, за Клас 4.3, след "3131," добавете:

3

"(ST/SG/AC.10/30/Рев.7)".

"контейнери за насипни товари,".

Изменете дефиницията на "Херметически затворена цистерна", така че да гласи следното:

"седмо" и заменете "ST/SG/AC.10/30/Рев.6" с

В параграф (c), след "контейнери,", вмъкнете:

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

"Правило на ООН" и преместете дефиницията под "U".

В дефиницията на "Правило на ИКЕ", заменете "Правило на ИКЕ" с:

В дефиницията на "ГХС", заменете "шестo" със:

В първото изречение, след "контейнери", вмъкнете:

Заличете:

", саморазпадащото се вещество или полимеризиращото вещество".

"контейнери за насипни товари,".

1.1.4.2.1

"1.1.3.3,".

1.1.3.8

"изчислена стойност от".

В края, след параграфите, след "няма да надхвърля", вмъкнете:

В дефиницията на "Контролна температура", заменете "или саморазпадащото се вещество"
с:

4

ДЪРЖАВЕН

1.1.3.6.4

"обща маса в килограми на изделията без техните опаковки".

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

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

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

"хранителни продукти или храни за животни, получени от животни".

1.2.1 В дефиницията на "Животински материал", заменете "или хранителни продукти от
животински произход" с:

Глава 1.2

1.1.4.6 [Изменението по втория под-параграф във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

"…, идентификационния номер на опасност се вписва в транспортния документ преди
буквите "ООН", предшестващи ООН номера (виж 5.4.1.1.1(a)).”

1.1.4.4.5 Изменете края, така че да гласи следното:
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В текста след Таблицата, в първия абзац, заместете "брутна маса в килограми" с:

"Клас 1:
1.4S
Клас 2:
ООН № от 3537 до 3539
Клас 3:
ООН № 3540
Клас 4,1:
ООН № 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 и 3541
Клас 4.2:
ООН № 1361 и 1362, опаковъчна група III и ООН № 3542
Клас 4.3:
ООН № 3543
Клас 5,1:
ООН № 3544
Клас 5,2:
ООН № 3545
Клас 6,1:
ООН № 3546
Клас 7:
ООН № от 2908 до 2911
Клас 8:
ООН № 3547
Клас 9:
ООН № 3268, 3499, 3508, 3509 и 3548
както и празни непочистени опаковки, съдържали опасни вещества, с изключение на такива,
които попадат в транспортна категория 0".

В Таблицата, за транспортна категория 4, изменете информацията в колона (2), така че да гласи
следното:

"3132,".

1.1.3.6.3

"CCC.1/Circ.3".

1.1.3.5
[Изменението във версията на френски и немски език не се прилага към текста
на английски език]

В бележка под линия 1, заменете "DSC.1/Circ.12 и корекции" с:

1.1.4.3

"цистерни на".

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

""Многослойни бутилки" означава бутилка, предназначена за превозването на ВВГ (втечнен
въглеводороден газ) с воден капацитет, който не надхвърля 13 литра, с вътрешна бутилка,
изградена от покритие от заварена стомана с формован защитен капак, изграден от пенопласт,
който не може да бъде отстранен и е свързан за външната повърхност на стената на
стоманената бутилка;".

е оборудвана с предпазни вентили, чиято разкъсваща се мембрана съгласно раздел 6.8.2.2.10 е
предварително свързана, но не е оборудвана с вакуум-вентили или с вентилационни вентили с
принудително действие.

""Защитна облицовка" (за цистерни) означава облицовка или покритие, които защитават

""Диаметър" (за корпуси на цистерни) означава вътрешния диаметър на корпуса."

Добавете следните новите дефиниции по азбучен ред:

"(ST/SG/AC.10/1/Рев.20)".

"двадесето" и заменете "(ST/SG/AC.10/1/Рев.19)" с:

В дефиницията на "Примерни разпоредби на ООН", заменете "деветнадесето" със:

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

5

Добавете следното ново изречение в края:

След "(ECM)", вмъкнете:

6

"БЕЛЕЖКА: Насоките под формата на контролни списъци за вагон-цистерни за газове са
налични на уебсайта на OTIF (www.otif.org), за да помогнат на разтоварача на газови вагонцистерни да изпълни своите задължения за безопасност, по-конкретно във връзка с

В края, добавете следната Бележка:

[Изменението на дефиницията на Бележките в параграфи (a) или (f) във версията на немски
език не се прилага към текста на английски език.]

1.4.3.3
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

", или директно или чрез оператора на вагон-цистерната,".

1.4.2.2.8

"В случая на 1.4.2.2.1 (c), той може да разчита на сертифицирането в "Опаковъчен сертификат
за контейнер или превозно средство", предоставено съгласно 5.4.2."

1.4.2.2.2

ДЪРЖАВЕН

[Изменението на "Варел под налягане" във версията на немски език не се прилага към

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

Версия на IRS (Международно железопътно решение), приложимо от 1 януари 2019“

Изменете бележка под линия 11, така че да гласи:

В дефиницията на "Ръководство за изпитвания и критерии", след "ST/SG/AC.10/11/Рев.6",
вмъкнете:
"11

"Раздел 511 от IRS 40471-3 (Проверки, които се извършват при изпращане на опасни товари),
публикуван от UIC”

[Изменението на "Орган за инспекция" във версията на немски език не се прилага към

"и Изменение 1".

1.4.2.2.1
В последния параграф, заменете "Раздел 511 от листовка 471-3 O на UIC
("Проверки, които се извършват при изпращане на опасни товари")" с:

Глава 1.4

1.3.2.2.2
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

– не е оборудвана с предпазни вентили, разкъсващи се мембрани или подобни предпазни
устройства, а е оборудвана с вакуум-вентили или с вентилационни вентили с принудително
действие, които са в съответствие с раздел 6.8.2.2.3."

– е оборудвана с предпазни вентили, чиято разкъсваща се мембрана съгласно раздел 6.8.2.2.10
е предварително свързана и с вакуум-вентили или с вентилационни вентили с принудително
действие, които са в съответствие с изискванията на раздел 6.8.2.2.3; или

Глава 1.3

БЕЛЕЖКА: Тази дефиниция не се прилага по отношение на облицовка или покритие,
използвани единствено за защита на превозваното вещество."

- не е оборудвана с предпазни вентили, разкъсващи се мембрани, други подобни предпазни
устройства или с вакуум-вентили или с вентилационни вентили с принудително действие, или

Цистерна предназначена за превоз на течни вещества с разчетно налягане минимум 4 bar или
предназначена за превоз на твърди вещества (прахообразни или гранулирани), без да се взема
предвид нейното разчетно налягане, също се счита за херметично затворена, ако тя:

металния материал на цистерната от веществата, които ще бъдат превозвани;

""Херметически затворена цистерна" означава цистерна, която:

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 3

Изменете, така че да гласи следното:

(Заличено)".

Изменете, така че да гласи следното:

(Заличено)".

Изменете, така че да гласи следното:

(Заличено)".

Изменете, така че да гласи следното:

(Заличено)".

Изменете, така че да гласи следното:

(Заличено)".

1.6.1.25

"1.6.1.25

1.6.1.37

"1.6.1.37

1.6.1.39

"1.6.1.39

1.6.1.40

"1.6.1.40

1.6.1.42

"1.6.1.42

1.6.1.11
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

От:"01 януари 2017 г."

В бележка под линия 15, заменете "1 януари 2015 г." с:

"31 декември 2018 г."

Заменете "31 декември 2016 г." с:

1.6.1.1
Заменете "30 юни 2017 г." с:
"30 юни 2019 г."

Глава 1.6
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"БЕЛЕЖКА: Насоките под формата на контролни списъци за вагон-цистерни за газове са
налични на уебсайта на OTIF(www.otif.org), за помогнат на разтоварача на газовите вагонцистерни да изпълни своите задължения за безопасност, по-конкретно във връзка с
херметичността на вагон-цистерните."

В края, добавете следната Бележка:

(Заличено)".
Изменете, така че да гласи следното:

"1.6.3.3.1
1.6.3.14

"1.6.3.15

1.6.3.15

(Заличено)".

Изменете, така че да гласи следното:

8

"1.6.3.14
Вагони-цистерните, произведени до 1 януари 1999 г. съгласно изискванията на
маржинал 5.3.6.3 от Притурка XI, в сила до 31 декември 1998 г., но които не отговарят на
изискванията на маржинал 5.3.6.3 от Притурка XI, прилагани след 1 януари 1999, все още
могат още да бъдат използвани.

Изменете, така че да гласи следното:

1.6.3.3.1

ДЪРЖАВЕН

1.6.1.47
Литиеви клетки и батерии, които не изпълняват изискванията на 2.2.9.1.7 (g)
могат да продължат да бъдат превозвани до 31 декември 2019 г."

1.6.1.46
Превозът на машини или оборудване, които не са посочени в RID и които
съдържат опасни товари в тяхното вътрешно или оперативно оборудване и които поради тази
причина са определени за ООН № 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545,
3546, 3547 или 3548, които са освободени от разпоредбите на RID съгласно 1.1.3.1 (b)
приложими до 31 декември 2018 г., могат да продължат да бъдат освободени от разпоредбите
на RID до 31 декември 2022 г., при условие че са предприети мерки за предотвратяване на
какъвто и да е теч на съдържанието при обичайните условия на превоз.

1.6.1.45
Договарящите се държави имат право, до 31 декември 2020 г., да продължават да
издават удостоверения за обучение на консултанти по безопасността на опасни товари,
съответстващи на модела, приложим до 31 декември 2018, вместо онези, които съответстват на
изискванията на 1.8.3.18, приложими от 1 януари 2019 г. Тези удостоверения могат да
продължат да бъдат в сила до края на тяхната петгодишна валидност.

"1.6.1.44
Предприятия, които участват в превоза на опасни товари само като изпращачи и
които не трябва да назначават консултант по безопасността на базата на разпоредбите,
приложими до 31 декември 2018 г., чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.1, приложима от 1
януари 2019 г., се задължават да назначат консултант по безопасността не по-късно от 31
декември 2022 г.

1.6.1 Добавете следните нови преходни мерки:

"разпоредбите на 2.2.9.1.7".

Заменете "изискването на 2.2.9.1.7" с:

От: "388 и 669".

1.4.3.7.1
[Изменението на Бележките в параграфи (b) и (d) във версията на немски език не
се прилага към текста на английски език.]

Заменете "240, 385 и 669"

1.6.1.43

херметичността на вагон-цистерните."

С Т Р. 1 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

(Заличено)".

"1.6.3.42

18

9

отличителен знак на държавата на регистрация, използван за моторни превозни средства
и ремаркета в международен пътен трафик, напр. съгласно Женевската конвенция за
автомобилен транспорт от 1949 г. или Виенската конвенция за автомобилен транспорт от 1968
г."

1.6.3.53
Сертификати за типово одобрение, издадени за вагон-цистерни и вагон-батерии
преди 1 юли 2019 г. съгласно изискванията на 6.8.2.3.1, които са в сила до 31 декември 2018 г.,
които обаче не съответстват на изискванията на 6.8.2.3.1 за показване на отличителния знак,
използван за превозни средства в международен пътен трафик 18 от държавата, в територията
на която е предоставено одобрението и регистрационен номер приложими от 1 януари 2019 г.,
могат да продължат да бъдат използвани.

(Заличено)".
Изменете, така че да гласи следното:
(Заличено)".
Изменете, така че да гласи следното:
(Заличено)".
Изменете, така че да гласи следното:
(Заличено)".

"1.6.4.15
1.6.4.38
"1.6.4.38
1.6.4.44
"1.6.4.44
1.6.4.45
"1.6.4.45

1.6.4.54
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Контейнер-цистерни, конструирани преди 1 юли 2019 г. в съответствие с

1.6.4.53
Контейнер-цистерни, конструирани преди 1 юли 2019 г. в съответствие с
изискванията в сила до 31 декември 2018 г., които обаче не съответстват на изискванията на
6.8.2.1.23 относно проверката на заварките в стесняващата се зона в краищата на цистерната,
прилагани след 1 януари 2019 г., все още могат да бъдат използвани.

1.6.4.52.
Контейнер-цистерни, конструирани преди 1 юли 2019 г. в съответствие с
изискванията на 6.8.2.2.3 в сила до 31 декември 2018 г., но които не съответстват на
изискванията на 6.8.2.2.3, последен параграф относно положението на искрогасителите на
вентилационни системи, приложими от 1 януари 2019 г., все още могат да се използват.

1.6.4.51
Контейнер-цистерни, конструирани преди 1 юли 2019 г. съгласно изискванията,
прилагани до 31 декември 2018 г., но които не отговарят на изискванията на 6.8.2.2.10 относно
разкъсващото се налягане на разкъсващите се мембрани, приложими от 1 януари 2019 г., все
още могат да се използват.

1.6.4.50
Независимо от изискванията на специална разпоредба TU 42 от 4.3.5,
приложима от 1 януари 2019 г., контейнер-цистерни с корпус, конструирани от алуминиева
сплав, включително онези със защитна облицовка, които са използвани преди 1 януари 2019 г.
за превоза на вещества с pH стойност по-ниска от 5.0 или по-висока от 8.0, могат да продължат
да бъдат използвани за превоза на такива вещества до 31 декември 2026 г.

"1.6.4.49
Контейнер-цистерни, конструирани преди 1 юли 2019 г., оборудвани с предпазни
вентили, които изпълняват изискванията в сила до 31 декември 2018 г., но които не изпълняват
изискванията на 6.8.3.2.9, последен под-параграф, относно техния дизайн или защита,
приложимо от 1 януари 2019 г., могат да продължат да бъдат използвани до следващата
междинна или периодична инспекция след 1 януари 2021 г.

1.6.4 Добавете следните нови преходни мерки:

Изменете, така че да гласи следното:

1.6.4.15

Преномерирайте бележки под линия от 18 до 22 като бележки под линия от 19 до 23.

ДЪРЖАВЕН

1.6.3.52
Вагон-цистерните, произведени до 1 юли 2019 г. съгласно изискванията,
прилагани до 31 декември 2018 г., но които не отговарят на изискванията, прилагани след 1
януари 2019 г., все още могат да бъдат използвани.

1.6.3.51
Вагон-цистерните, произведени преди 1 юли 2019 г. съгласно изискванията,
прилагани до 31 декември 2018 г., но които не отговарят на изискванията на 6.8.2.1.23 относно
проверката на заварките в стесняващата се зона в краищата на цистерната, прилагани след 1
януари 2019 г., все още могат да бъдат използвани.

1.6.3.50
Вагон цистерни, конструирани преди 1 юли 2019 г. в съответствие с
изискванията на 6.8.2.2.3 в сила до 31 декември 2018 г., но които не съответстват на
изискванията на 6.8.2.2.3, предпоследен параграф относно положението на искрогасителите на
вентилационни системи, приложими от 1 януари 2019 г., все още могат да се използват.

1.6.3.49
Вагон-цистерните, конструирани преди 1 юли 2019 г. съгласно изискванията, в
сила до 31 декември 2018 г., но които не отговарят на изискванията на 6.8.2.2.10 относно
разкъсващото се налягане на разкъсващите се мембрани, приложими от 1 януари 2019 г., все
още могат да се използват.

1.6.3.48
Независимо от изискванията на специална разпоредба TU 42 от 4.3.5,
приложима от 1 януари 2019, вагон-цистерни с корпус изграден от алуминиева сплав,
включително онези със защитна облицовка, които са били използвани преди 1 януари 2019 г. за
превоза на вещества с pH стойност по-ниска от 5.0 или по-висока от 8.0, могат да продължат да
бъдат използвани за превоза на такива вещества до 31 декември 2026 г.

"1.6.3.47
Вагон-цистерни изградени преди 1 юли 2019 г., оборудвани с предпазни вентили,
изпълняващи изискванията в сила до 31 декември 2018 г., но които не съответстват на
изискванията на 6.8.3.2.9, последния под-параграф, относно техния дизайн или защита,
приложими от 1 януари 2019 г., могат да продължат да бъдат използвани до следващата
междинна или периодична инспекция след 1 януари 2021 г.

1.6.3 Добавете следните нови преходни мерки:

Изменете, така че да гласи следното:

1.6.3.42

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 5

Изменете началото на първото изречение, така че да гласи следното:

В параграф (b), заменете "по-малки от границите" с:

В девети абзац от трети по-параграф, преди "превоз", вмъкнете:

В параграф (a), в осми абзац, заменете "документи на превозното средство" с:

1.8.3 Вмъкнете следния нов под-раздел 1.8.3.19:

"експедиране,".

"документи, които трябва да са налице".
1.8.3.18
В осмата рубрика от удостоверението ("Валидно до…"), преди "опаковане",
вмъкнете:

1.8.3.12.4
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[Изменението на десети абзац от трети под-параграф във версията на немски език не се прилага
спрямо текста на английски език.]

"експедиране,".

1.8.3.3

След заглавието, вмъкнете следната бележка:

Заменете "допълнителен риск" с:

"ако се прилага IRS 20201 (превоз на опасни товари – Ръководство за планиране при
извънредни ситуации за разпределителни железопътни гари), публикувани от UIC23".
12

1.11
В последния параграф, заменете "ако листовка 20122 на UIC ("Превоз на опасни
товари – Ръководство за планиране при извънредни ситуации за разпределителни железопътни
гари) се прилага" с:

Глава 1.11

1.10.3.3
[Изменението на Бележката във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

"допълнителна опасност".

1.10.3.1.5

"Запалими, нетоксични газове (кодове за класификация включващи само буквите F или FC)".

1.10.3.1.2.
В таблица 1.10.3.1.2 в колона „вещества или изделия“ първия ред за Клас 2 се
изменя и гласи както следва:

"БЕЛЕЖКА: В допълнение към разпоредбите за безопасност на RID, компетентните власти
имат правото да внедряват допълнителни разпоредби за сигурност поради причини различни от
безопасността по време на превоз (вижте също Член 3 от Притурка C към COTIF). За да не
възпрепятства международния и мултимодалния превоз чрез различни защитни знаци на
експлозивни вещества, препоръчително е тези знаци да бъдат форматирани в съответствие с
международен хармонизиран стандарт (напр. Директива на Европейската комисия
2008/43/EО)."

1.10.3

Глава 1.10

1.9.5 [Изменението по първото изречение във версията на френски език не се прилага към

Глава 1.9

1.8.7.2.5
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

1.8.5.3
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

"1.8.3.19
Увеличаване на обхвата на удостоверението
В случаите, в които консултант разшири обхвата на неговото удостоверение по време на
неговия срок на валидност чрез изпълнение на изискванията на 1.8.3.16.2, периодът на
валидност на ново удостоверение ще остане този на предишното удостоверение."

ДЪРЖАВЕН

"ненадхвърлящи границите".

1.8.3.2

"всяко предприятие, дейностите на което включват железопътно експедиране или железопътен
превоз на опасни товари или свързаните опаковане, натоварване, пълнене или разтоварване,
назначава един или повече консултанти по безопасност за превоза на опасни товари, …".

1.8.3.1

1.8.1.3
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

Глава 1.8

"допълнителна опасност".

1.7.5 В първото изречение, заменете "допълнителен риск" с:

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

1.7.1.2
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

1.7.1.1 [Изменението във версията на френски и немски език не се прилага към текста на
английски език]

Глава 1.7

изискванията в сила до 31 декември 2018 г., но които не отговарят на изискванията на
6.8.2.2.11, приложими от 1 януари 2019 г., все още могат да бъдат използвани.

С Т Р. 1 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

Във второто и третото изречение, заменете "допълнителен риск" с:

В последния параграф, заменете "допълнителни рискове" с:

В първото изречение, заменете "допълнителен риск" с:

"За твърди базирани на амониев нитрат торове вижте също 2.2.51.2.2, тринадесети и
четиринадесети абзац и Ръководство за изпитвания и критерии, част III, раздел 39."

В края, добавете:

"допълнителна опасност".

2.1.3.7

", в изменена версия".

В бележка под линия 1, след "(Официален вестник на Европейския съюз № L 312 от дата 22
ноември 2008 г., 3 -30), вмъкнете:

", в изменена версия".
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Образци от енергийни материали с цел изпитване

вещества, демонстриращи експлозивни действия при изпитване;

известни експлозиви;

компоненти, състоящи се от синтетични прекурсори на концептуални експлозиви;

2.1.5.1

14

ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ опасни товари могат да бъдат класифицирани по друг

БЕЛЕЖКА: За изделия, които нямат правилно превозно наименование, различни от ООН №
от 3537 до 3548 и които съдържат само опасни товари в рамките на разрешените величини за
ограничени количества, посочени в колона (7a) от Таблица A от Глава 3.2, вижте ООН № 3363
и специални разпоредби 301 и 672 от Глава 3.3.

"2.1.5
Класификация на изделията като изделия, съдържащи опасни товари,
непосочени другаде".

2.1.5 става 2.1.6.

(e) Образецът е опакован в съответствие с инструкция за опаковане P 520 и специални
разпоредби за опаковане PP 94 или PP 95 от 4.1.4.1, както е приложимо."

(d) Образецът не е опакован заедно с други товари; и

(c) наличните данни не позволяват по-точна класификация;

–
По-малко от 30%, по маса, ако е определено за опаковъчна група III (ниска опасност); (c)
Наличните данни не позволяват по-прецизна класификация;

–
По-малка от 15%, по маса, ако е определено за опаковъчна група I (висока опасност) или
II (средна опасност); или

(b) За смеси, комплекси или соли от неорганични оксидиращи вещества от Клас 5.1 с
органичен(и) материал(и), концентрацията на неорганично оксидиращо вещество е:

–

–
Съединения проектирани с цел производство на практически експлозив или
пиротехнически ефект; или

–

–

(a) Образците не съдържат каквито и да е:

2.1.4.3.1
Образци на органични вещества, носители на функционални групи, посочени в
Таблици A6.1 и/или A6.3 в Притурка 6 (Процедури за наблюдение) на Ръководството за
изпитвания и критерии, могат да бъдат осъществени съгласно ООН № 3224 (саморазпадащо се
твърдо вещество тип C) или ООН № 3223 (саморазпадаща се течност тип C), както е
приложимо, от Клас 4.1, при условие че:

"2.1.4.3

2.1.4 Добавете следния нов под-раздел 2.1.4.3:

ДЪРЖАВЕН

2.1.3.5.5
В бележка под линия 1, след "(Официален вестник на Европейския съюз № L
226 от дата 6 септември 2000 г., страница 3)", вмъкнете:

"допълнителни опасности".

2.1.3.3

"допълнителна(и) опасност(и)".

Във втория абзац, заменете "допълнителен(и) риск(ове)" с:

2.1.2.8
[Изменението по първия абзац във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

"допълнителна опасност".

2.1.2.5

"онези опасности".

"допълнителна(и) опасност(и)" и заменете "онези рискове" с:

2.1.2.1

Глава 2.1

В последното изречение, заменете "допълнителен(и) риск(ове)" с:

Версия на IRS (Международен съюз на железниците), приложима от 1 януари

ЧАСТ 2

"23

Изменете бележка под линия 23 (текуща бележка под линия 22), така че да гласи:

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 7

За класификация 1.1G, изменете рубриката под "спецификация", така че да гласи:

2.2.1.1.5

За "Раздел 1.4", в първото изречение, заменете "риск" с:

2.2.1.1.8.2

В Бележка 2, в края, Заменете "риск" с:

[Второто изменениe по Таблицата във версията на френски език не се прилага към текста на
aнглийски език]

За класификация 1.3G, изменете рубриката под "спецификация", така че да гласи:

"практически експлозив или пиротехнически ефект".

–
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"съдържаща Запалителен състав без оглед на резултатите от Серии изпитвания 6 (вижте
2.2.1.1.7.1 (а))

–

В таблицата, изменете рубриката за "водопад" както следва:

(b) Пиротехническото вещество дава отрицателен "-" резултат в теста за Запалителен състав на
САЩ в Притурка 7 от Ръководството за изпитвания и критерии."

(a) 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 Притурка 7 от
Ръководството за изпитвания и критерии; или

"не съдържа Запалителен състав".
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Изменете Бележка 2, така че да гласи следното:

"2: "Запалителен състав" в тази Таблица е позоваване на пиротехнически вещества в
прахообразна форма или като пиротехнически устройства, както са представени във
фойерверки, които са използвани във водопади или за постигане на ефект на аура или да бъдат
използвани като разкъсващ заряд или задвижващ заряд, освен ако:

2.2.1.1.7.5

"съдържащи Запалителен състав (виж Бележка 2 от 2.2.1.1.7.5)".

2.2.1.1.1
В параграф (c), заменете "практически ефект чрез експлозия или
пиротехнически ефект" с:

Раздел 2.2.1

Глава 2.2

За "Група за съответствие L", заменете "риск" с:

2.2.1.1.7.1
В параграф (a), заменете "които дават положителен резултат след като бъдат
подложени на изпитване чрез изпитването за състав HSL Flash посочен в Притурка 7 от
Ръководството за изпитвания и критерии, ще бъдат класифицирани като 1.1G без оглед на
резултатите от Серия от изпитвания 6" с:

"опасност".

2.2.1.1.6

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

"опасност".

За "Раздел 1.6", в Бележката, заменете "риск" с:

"опасност".

ДЪРЖАВЕН

2.1.5.6
Допълнителните опасности ще бъдат представителни за основните опасности,
възникнали от другите опасни товари, съдържащи се в изделието. В случай че в изделието се
съдържа само едно изделие, представляващо опасен товар, допълнителна(и) опасност(и), ако
има такива, ще бъдат допълнителната(е) опасност(и), идентифицирани от етикета(ите) за
допълнителна опасност в колона (5) от Таблица A от Глава 3.2. Ако артикулът съдържа повече
от едно изделие опасни товари и същите могат да реагират по опасен начин едни с други по
време на превоз, всеки от опасните товари ще бъдат приложени отделно (вижте 4.1.1.6)."

2.1.5.5
ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ опасни товари ще бъдат определени за съответния
клас, определен от наличните опасности, като се използва, където е приложимо, таблицата за
предимството на опасностите в 2.1.3.10 за всеки от опасните товари, съдържащи се в
изделието. Ако опасни товари, класифицирани като Клас 9 се съдържат в изделието, за всички
други опасни товари, налични в изделието ще се счита, че представляват по-висока степен на
опасност.

2.1.5.4
Този раздел не се прилага спрямо опасни товари от Клас 1, Клас 6.2, Клас 7 или
радиоактивен материал, съдържащ се в изделия.

2.1.5.3
Този раздел не се прилага спрямо изделия, за които вече съществува поспецифично превозно наименование в Таблица A от Глава 3.2.

2.1.5.2
Тези изделия могат освен това да съдържат батерии. Литиевите батерии, които са
неразделна част от изделието, ще бъдат от тип, за който е доказано, че изпълнява изискванията
за изпитване, съдържащи се в Ръководството за изпитвания и критерии, част III, под-раздел
38.3, освен когато в RID не е посочено друго (напр. за пред-производствени прототипни
изделия, съдържащи литиеви батерии или за малка производствена партида, съдържаща не
повече от 100 такива изделия).

Вътрешната опаковка не е изделие.

За целите на този раздел, "изделие" означава машина, уред или други устройства, съдържащи
един или повече опасни товари (или остатъци от същите), които са неразделен елемент от
изделието, необходими за неговото функциониране и които не могат да бъдат отстранени за
целите на превоза.

начин, който е посочен в RID със съответното превозно наименование за опасните товари, които
те съдържат или съгласно този раздел.

С Т Р. 1 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

За "F3", добавете:

За "Подраздел F", Заменете "риск" с:

3539 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧЕН ГАЗ,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ

2.2.3.1.6

Заменете "риск" с:

2.2.3.1.3
В последния параграф, заменете "риск(ове)" с
"опасност" (двукратно).

"опасност".

2.2.3.1.2

Раздел 2.2.3

"

6T
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В края на първия параграф, заменете "рискове" с:

В списъка с колективни рубрики, за "Запалими твърди вещества", за "FO", заменете "не е
позволен" с:

"без допълнителна опасност".

2.2.41.3
В списъка със сборни наименования, за "Запалими твърди вещества" и за
"Твърди десинсибилизирани експлозиви", заменете "без допълнителен риск" с:

2.2.41.1.15
[Изменението по втория под-параграф във версията на френски език не се
прилага към текста на английски език.]

"опасности".

2.2.41.1.12

"опасност".

–
"

В края на таблицата, добавете следната нова рубрика

2.2.41.1.7

18

ДЪРЖАВЕН

"3537 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМ ГАЗ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ"

Заменете "риск" с:

"опасност".

За "6F", добавете:

–

За "F", заменете "риск" с:

За "D", заменете "риск" с:

"опасност".

2.2.41.1.2

"3538 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ НЕЗАПАЛИТЕЛЕН, НЕТОКСИЧЕН ГАЗ, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ"

За код на класификация "6A", добавете:

Раздел 2.2.41

2.2.2.3
В таблицата, изменете рубриката за "Други изделия, съдържащи газ под
налягане" както следва:

–

"опасности".

"опасност".

За "FT2", в Бележката след рубриките, заменете "рискове" с:

–

"3540
ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ"

–

"опасност".

За "Корозивни газове", в първото и второто изречение, заменете "риск" с:

"опасност".

2.2.2.1.5

За "Токсични газове", в Бележката, заменете "риск" с:

–

2.2.1.4
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език]

Раздел 2.2.2

2.2.3.3
В списъка с колективни рубрики, за "запалими течности и изделия, съдържащи
такива вещества":

2.2.1.1.9.4
[Измененията по параграфи (e) и (j) във версията на немски език не се прилагат
към текста на английски език]

За "F", Заменете "риск" с:

"опасност".

"опасност".

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 9

В заглавието на първата колона, заменете "4.2.5.2" с:

В заглавието на Подраздел "S", заменете "без допълнителен риск" с:

2.2.42.1.5

В Бележка 3, заменете "рискове" с:

"S6 Изделия".

За "S вещества, подлежащи на спонтанно самозапалване, без допълнителна опасност",
вмъкнете следната нова рубрика:

"без допълнителна опасност".

2.2.42.1.2

Раздел 2.2.42

"(10) Тази рубрика се прилага по отношение на техническата смес в n-бутанол в рамките на
посочените ограничения на концентрация на изомер (Z)."
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В списъка с колективни рубрики, за "S", заменете "риск" с:

Заменете "риск" с:

В заглавието на Подраздел "W", Заменете "без допълнителен риск" с:

В списъка с колективни рубрики, за "W", заменете "риск" с:

Заменете "риск" с:

В Бележката, заменете "рискове" с:

2.2.51.1.3

Заменете "2.2.51.1.9" с:

2.2.51.1.2
В заглавието на Подраздел "O", Заменете "без допълнителен риск" с:
"без допълнителна опасност".

Раздел 2.2.51

"3543 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВО, КОЕТО В КОНТАКТ С ВОДА ОТДЕЛЯ
ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ".
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За "вещества, които в контакт с вода отделят запалими газове, без допълнителна опасност", за
"изделия W3", добавете следната нова рубрика:

"опасност".

2.2.43.3

"опасност".

2.2.43.1.6

"опасности".

2.2.43.1.5

"без допълнителна опасност".

2.2.43.1.2

В списъка с колективните рубрики, за "S вещества склонни на спонтанно самозапалване с
допълнителна опасност", вмъкнете следната нова рубрика:
"
3542 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВО СЪС
СКЛОННОСТ КЪМ СПОНТАННО
САМОЗАПАЛВАНЕ, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ
Изделия
S6
"
Раздел 2.2.43

"опасност".

2.2.42.3

2.2.42.1.6
"опасност".

"опасности".

ДЪРЖАВЕН

След таблицата, добавете нова забележка (10), която гласи следното:

"опасност".

В забележка (2), след Таблицата, заменете "риск" с:

Самореагиращо вещество

Забележки
Концентрация Метод за Обща
(%)
опаковане рубрика на
ООН
ФОСФОРОДИТИОТИЧНА КИСЕЛИНА, O- 82 – 91
OP8
3227
(10)
[(ЦИАНОФЕНИЛ МЕТИЛЕН) АЗАНИЛ] O,O- (Z изомер)
ДИЕТИЛ ЕСТЕР

В таблицата, вмъкнете нова рубрика, така че да гласи следното:

"Формулите, посочени в инструкцията за опаковане IBC 520 от 4.1.4.2 и в инструкция за
преносима цистерна T 23 от 4.2.5.2.6 също могат да бъдат превозвани опаковани в съответствие
с метода за опаковане OP8 от инструкция за опаковане P 520 от 4.1.4.1."

В края, добавете ново изречение, така че да гласи следното:

"4.2.5.2.6".

2.2.41.4

"3541 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ"

В списъка с колективни рубрики, за "Запалими твърди вещества", за "F4", добавете:

"не се приема за превоз".

С Т Р. 2 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

В първото изречение, след "Раздел 34.4", вмъкнете:

Заменете "риск" с:

Заменете тринадесетия абзац със следните абзаци и със следната Бележка:

2.2.51.3

В списъка с колективни рубрики, за "O", заменете:
21

БЕЛЕЖКА: Терминът "компетентен орган" означава компетентния орган в държавата на
произход. Ако държавата на произход не е RID договаряща се страна, класификацията и
условията за превоз се признават от компетентния орган на първата RID договаряща се страна
по пътя на пратката."

– торове, базирани на амониев нитрат, със състав, който води до изходни полета 20, 23 или 39
от блок-схемата на параграф 39.5.1 от Ръководството за изпитвания и критерии, част III, раздел
39, освен ако не им е определен подходящ ООН № в Клас 1: или при условие, че е
демонстрирана пригодността за превоз и това е било одобрено от компетентния орган, в Клас
5.1, различно от ООН № 2067;

"– торове базирани на амониев нитрат със състав, който води до изходни полета 4, 6,8, 15, 31
или 33 от блок-схемата на параграф 39.5.1 от Ръководството за изпитвания и критерии, част III,
раздел 39, освен ако не им е определен подходящ ООН № в Клас 1:

2.2.51.2.2

става 2.2.51.1.8 – 2.2.51.1.10.

В края на P1, добавете следната нова рубрика:

(Запазена разпоредба)

В заглавието на първата колона, заменете "4.2.5.2" с:
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–
Под "DI-(4-терт-БУТИЛЦИКЛОХЕКСИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ", добавете следния
нов ред:

Изменете Таблицата както следва:

[Изменението по 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-DI-(2-ЕТИЛХЕКСАНОИЛПЕРОКСИ) ХЕКСАН във
версията на френски език не се прилага спрямо текста на английски език.]

"опасности".

В заглавната част на таблицата, последната колона, заменете "рискове" с:

"Формулите, посочени в инструкцията за опаковане IBC 520 от 4.1.4.2 и в инструкция за
преносима цистерна T 23 от 4.2.5.2.6 също могат да бъдат превозвани опаковани в съответствие
с метода за опаковане OP8 от инструкция за опаковане P 520 от 4.1.4.1."

В края на първия параграф, добавете ново изречение, така че да гласи следното:

"4.2.5.2.6".

2.2.52.4

"3545 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ".

2.2.52.3

"2.2.52.1.15 – 2.2.52.1.16

(Запазена разпоредба)" да бъде заменено с:

В заглавието на първата колона, заменете "рискове" с:

"2.2.52.1.15 – 2.2.52.1.18

"опасности".

2.2.52.1.7

Раздел 2.2.52

"3544 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ОКСИДИРАЩО ВЕЩЕСТВО, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ"

За "O Оксидиращи вещества и изделия, съдържащи такива вещества, без допълнителна
опасност", за "изделия O3", добавете следната нова рубрика:

"риск" с "опасност".

ДЪРЖАВЕН

2.2.51.1.7 – 2.2.51.1.9

"2.2.51.1.7
По изключение, твърди торове базирани на амониев нитрат ще бъдат
класифицирани съгласно процедурата, посочена в Ръководството за изпитвания и критерии,
Част III, Раздел 39."

2.2.51.1
Преди заглавието "Задаване на опаковъчни групи", вмъкнете нова 2.2.51.1.7,
която гласи следното:

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

"2.2.51.1.10".

"или, за твърди торове, базирани на амониев нитрат, раздел 39,". Заменете "2.2.51.1.9" с:

2.2.51.1.5

"опасност".

2.2.51.1.4

"или, за твърди торове, базирани на амониев нитрат, Раздел 39, подлежащи на ограниченията
на 2.2.51.2.2, абзаци тринадесет и четиринадесет".

В края на второто изречение, добавете:

"2.2.51.1.10".

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 1

"

≤ 42 под
формата на
паста

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

"

≤ 42
като стабилна
дисперсия
във вода

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

(7)

Органичен пероксид
1-ФЕНИЛЕТИЛ
ХИДРОПЕРОКСИД

(2)
≤ 38

(3)

(4) (5)
≥ 62

(8)
(9)
3109

В заглавието на Подраздел "T", заменете "без допълнителен риск" с:

(7)
OP8

(9)

3119 забранен

(8)

Заменете "(виж 2.2.8.1.5)" с:

Във второто изречение, заменете "рискове" с:

"опасност".

"опасности".
2.2.61.1.12
Заменете "риск" с:

2.2.61.1.11.2 Заменете "рискове" с:

"опасности".

2.2.61.1.11

"(виж 2.2.8.1.4.5)".

2.2.61.1.7.2

"T10 Изделия".

За "Токсични вещества без допълнителна опасност", добавете следния нов Подраздел:
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В списъка с колективни рубрики, във всички заглавия, заменете "риск(осве)" с:

Корозивни вещества
Дефиниция, общи разпоредби и критерии.

Клас 8:
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2.2.8.1.1
Корозивни вещества са вещества, които чрез химическо действие, довеждат до
необратими щети по кожата или в случай на теч биха увредили в съществена степен или
унищожили други товари или транспортни средства. Настоящият клас също включва други
вещества, които формират корозивна течност само при наличието на вода или които водят до
възникването на корозивна пара или изпарение при наличието на естествена влажност във
въздуха.
2.2.8.1.2
За вещества и смеси, които са корозивни за кожата, разпоредбите за обща
класификация са посочени в 2.2.8.1.4. Корозия по кожата се отнася до нанасянето на необратими

2.2.8.1

"2.2.8

2.2.8 Изменете, така че да гласи следното:

Раздел 2.2.8

"2.2.62.1.12.2 (Заличено)".

2.2.62.1.12.2 Изменете, така че да гласи следното:

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

"тези".

2.2.62.1.3
В дефиницията на "Пробите, взети от пациенти ", след "Пробите, взети от
пациенти са", заменете "човешки или животински материали," с:

Раздел 2.2.62

"3535 ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, ЗАПАЛИМИ, НЕОРГАНИЧНИ, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ".

в списъка с колективни рубрики, за "Токсични вещества без допълнителна опасност", добавете
следния нов ред:
"
3546 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧНО
ВЕЩЕСТВО, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
Изделия
T10
"
В списъка с колективни рубрики, за "Токсични вещества с допълнителна(и)
опасност(и)",добавете:

"опасност(и)".

2.2.61.3

ДЪРЖАВЕН

"без допълнителна опасност".

2.2.61.1.2

Раздел 2.2.61

"опасност".

(6)

(9)

3116 забранен

(8)

След "ПЕРОКСИЛАУРИНОВА КИСЕЛИНА", вмъкнете следния нов ред:

Органичен
пероксид

Под "ДИИЗОБУТИРИЛ ПЕРОКСИД", добавете следния нов ред:

Органичен
пероксид

"
В Бележки 3, 13, 18 и 27 на Таблицата, заменете "риск" с:

"
–
"

"
–
"

"

С Т Р. 2 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

[Текст на съществуващ 2.2.8.1.2 със следното изменение:

2.2.8.1.4.1

Задаване на опаковъчна група за вещества и смеси
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2.2.8.1.5.2
При задаване на опаковъчната група в съответствие с 2.2.8.1.4.4, ще бъде взето
предвид човешкото преживяване за случаи на случайно излагане. При отсъствието на човешко
изживяване, задаването ще бъде базирано на данните, получени от експерименти съгласно
Насока за изпитване на 4046 или 4357 на ОИСР. За вещество или смес, за които е определено, че

2.2.8.1.5.1
Съществуващите данни за човешки и животински изделия, включително
информация от единично или повторно излагане, ще бъде първата линия на оценяване, тъй
като те предоставят информация, която е директно приложима за ефектите върху кожата.

2.2.8.1.5

2.2.8.1.4.5
Вещество или смес, които изпълняват критериите на Клас 8 и имат инхалационна
токсичност за прахове и мъгли (LC50) в обхвата на опаковъчна група I, но токсичност чрез
орално поглъщане или дермален контакт, само в обхвата на опаковъчна група III или по-малка,
ще бъде определена за Клас 8 (виж 2.2.61.1.7.2).
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БЕЛЕЖКА: В случаите, в които първоначално изпитване за стомана или алуминий покаже, че
изпитваонто вещество е корозивно няма да се изисква последващо изпитване за други метали.

(ii) За които се счита, че не причиняват необратими щети по незасегната кожна тъкан, но които
демонстрират степен на корозия за каквито и да е стоманени или алуминиеви повърхности,
надхвърлящи 6.25 mm годишно при температура на изпитване 55°C, когато са изпитвани за
двата материала. За целите на изпитване на стомана, тип S235JR+CR (1.0037 съответно St 372), S275J2G3+CR (1.0144 съответно St 44-3), ISO 3574 или Обединена система за номериране
(UNS) G10200 или сходен тип или SAE 1020 и за алуминий за изпитване, ще бъдат използвани
необлицовани, типове 7075–T6 или AZ5GU-T6. Предписано е приемливо изпитване в
Ръководството за изпитвания и критерии, Част III, раздел 37.

(i) Причиняват необратими щети на незасегната кожна тъкан в границите на период на
наблюдение до 14 дни, след време на излагане на повече от 60 минути, но не повече от 4 часа;
или

(c) опаковъчна група III е определена за вещества, които:

(b) опаковъчна група II е определена за вещества, които причиняват необратими щети на
незасегната кожна тъкан в границите на период на наблюдение до 14 дни, започващ след
времето на излагане повече от три минути, но не повече от 60 минути;

(a) опаковъчна група I е определена за вещества, които причиняват необратими щети на
незасегната кожна тъкан в границите на период на наблюдение до 60 минути, започващи след
време на излагане три минути или по-малко;

2.2.8.1.5.3
Опаковъчните групи са определени за корозивни вещества в съответствие със
следните критерии (виж Таблица 2.2.8.1.5.3):

9
Ръководство за изпитването на химикали № 431 "Ин Витро кожна корозия: Модел за
изпитване за човешка кожа" 2015

8
Ръководство за изпитването на химикали № 430 "Ин Витро кожна корозия: Транскутанно
изпитване за електрическо съпротивление (TER)" 2015 на ОИСР.

7
Ръководство за изпитването на химикали № 435 "Ин Витро мембранна бариера метод за
изпитване за корозия на кожата" 2015 на ОИСР.

ДЪРЖАВЕН

2.2.8.1.4.4
Нови вещества и смеси могат да бъдат определени за опаковъчни групи на базата
на период от време, който е необходим за достигането на необратими щети на здрава кожна
тъкан, в съответствие с критериите, съдържащи се в 2.2.8.1.5. Като алтернатива, за смеси могат
да бъдат използвани критериите в 2.2.8.1.6

2.2.8.1.4.3
Разпределение на вещества, посочени в Таблица A от Глава 3.2 по опаковъчните
групи в Клас 8, е извършено на базата на опит, като се вземат предвид такива допълнителни
фактори, като например риск от вдишване (виж 2.2.8.1.4.5) и реактивност с вода (включително
за формирането на опасни продукти на разпад).

(a) опаковъчна група I: много опасни вещества и смеси;
(b) опаковъчна група II: вещества и смеси, представляващи средно равнище на опасност;
(c) опаковъчна група III: вещества и смеси, които представляват несъществена опасност.

2.2.8.1.4.2
Вещества и смеси от Клас 8 са разделени между трите опаковъчни групи
съгласно тяхната степен на опасност при превоз:

"Допълнителна опасност".]

За "C1 - C11", Заменете "допълнителен риск" с:

Общи класификационни разпоредби

2.2.8.1.4

Ръководство за изпитването на химикали № 404 "Остро дермално дразнене/корозия" 2015
на ОИСР.

2.2.8.1.3
Течности и твърди вещества, които могат да бъдат втечнени по време на превоз,
за които е преценено, че не са корозивни за кожата, те все още ще бъдат вземани предвид
спрямо техния потенциал за причиняване на корозия на определени метални повърхности в
съответствие с критериите, посочени в 2.2.8.1.5.3 (c) (ii).
6

не е корозивно в съответствие с Ръководство за изпитване 4308 или 4319 на ОИСР може да
бъде считано, че не е корозивно за кожата за целите на RID без допълнително изпитване.

щети по кожата, а именно видима некроза чрез епидермиса и в дермиса, възникващи след
излагането на вещество или смес.

БРОЙ 90
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С Т Р. 2 3

–

≤ 14 дни

Необратими щети върху незасегната
кожа
Необратими щети върху незасегната
кожа
Необратими щети върху незасегната
кожа
Скорост на корозия на стоманени
или алуминиеви повърхности, които
надхвърлят 6.25 mm годишно при
температура на изпитване от 55ºC
при изпитване на двата материала

Ефект

Общи разпоредби

Налични данни за
кожна корозия за
всички съставки

Да
→

Прилагане на метод
за калкулация в
2.2.8.1.6.3

→

→

Класифициране
и определение на
опаковъчна
група

→

Класифициране
и определение на
опаковъчна
група

Класифициране
и определение на
опаковъчна
група
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Принципи за свързване

Две смеси: (A+B) и (C+B);
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(iv) Данни относно кожна корозия за съставки A и C са налични и по същество еквивалентни,
т.е. те са в същата опаковъчна група за кожна корозия и не оказват влияние върху потенциала
за кожна корозия на B.

(iii) Концентрацията на съставка A в смес (A+B) е равна на концентрацията на съставка C в
смес (C+B);

(ii) Концентрацията на съставка B е същата за двете смеси;

(i)

(e) Сходни по същество смеси: Предвид следното:

(d) Интерполация в рамките на една опаковъчна група: За три смеси (A, B и C) с идентични
смеси, в случаите в които смеси A и B са изпитвани и са в една и съща опаковъчна група за
кожна корозия и в случаите, в които неизпитваната смес C е от същия Клас
8 съставки като смеси A и B, но има концентрации от Клас 8 съставки, междинни за
концентрациите в смеси A и B, то за смес C се приема, че са в една и съща опаковъчна група за
кожна корозия като A и B.

(c) Концентрация на смесите в опаковъчна група I: Ако изпитваната смес, която изпълнява
критериите за включване в опаковъчна група I е концентрирана, по-концентрираната
неизпитвана смес може да бъде определена за опаковъчна група I без допълнително изпитване.

(b) Партидиране: Потенциалът за кожна корозия за изпитаната производствена партида от
смес може да бъде допуснато, че е по същество еквивалентна на потенциала на друга
неизпитана производствена партида на същия търговски продукт, когато бъде произведена от
или е под контрола на един и същи производител, освен ако няма причина да считаме, че
съществува съществено изменение, така че потенциала за кожна корозия на изпитваната
партида е променен. При възникването на горепосоченото ще бъде необходима нова
класификация.

БЕЛЕЖКА: В определени случаи, разтварянето на смес или вещество може да доведе до
увеличаване на корозивните свойства. В този случай този принцип на свързване не може да
бъде използван.

(a) Разводняване: Ако изпитвана смес е разредена с разредител, който не изпълнява
критериите за Клас 8 и не оказва влияние върху опаковъчната група на други съставки, то
новата разредена смес може да бъде определена за същата опаковъчна група, като
оригиналната изпитвана смес.

В случаите, в които смес не е била изпитвана за да се определи нейния потенциал за кожна
корозия, но съществуват достатъчно данни за индивидуалните съставки и сходни изпитвани
смеси, за да се класифицира адекватно и за да се определи опаковъчна група за сместа, тези
данни ще бъдат използвани в съответствие със следните принципи за свързване. Това
гарантира, че класификационния процес използва наличните данни в най-високата възможна
степен за характеризиране на опасностите на сместа.

2.2.8.1.6.2

ДЪРЖАВЕН

Налични данни за
изпитване за сместа
Прилагане на
Да →
като цяло
критерии в 2.2.8.1.5
↓Не
Достатъчно данни са
налични за сходни
Прилагане на
смеси за оценка на
Да
принципи за
опасностите от корозия →
свързване в 2.2.8.1.6.2
на кожата
↓Не

Фигура 2.2.8.1.6.1: Постъпателен подход за класификация и определяне за опаковъчна
група корозивни смеси

За смеси е необходимо да се получи или да се извлече информация, която позволява
критериите да бъдат приложени по отношение на сместа за целите на класификация и
определение на опаковъчни групи. Подходът за класификация и определение на опаковъчни
групи е на равнища и зависи от количеството информация, която е налична за самата смес, за
сходни смеси и/или за неговите съставки. Блок-схемата във Фигура 2.2.8.1.6.1 по-долу показва
процеса, който трябва да бъде следван.

2.2.8.1.6.1

2.2.8.1.6
Методи на задаване за алтернативна опаковъчна група за смеси:
Постъпателен подход

III

III

≤ 14 дни

II

> 3 минути
≤ 1 час
> 1 час ≤ 4
часа
–

Период на
наблюдение
≤ 60 минути

Таблица, обобщаваща критериите в 2.2.8.1.5.3

Опаковъчн Време за
а група
излагане
I
≤ 3 минути

Таблица 2.2.8.1.5.3:

С Т Р. 2 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

Метод за калкулация на базата на класификацията на веществата
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Критерият за опаковъчна група е изпълнен, когато резултатът от калкулацията е ≥ 1. Общите
ограничения на концентрация, които ще бъдат използвани за оценяването във всяка стъпка от

= конкретно ограничение на концентрация, определено за вещество i

= общо ограничение на концентрация

or III)

= концентрация на вещество 1, 2 … i в сместа, определено за опаковъчна група x (I, II

ହ

ହሺீሻ

ൌͳ

Калкулация за опаковъчна група III:

Критерият за опаковъчна група II не е изпълнен.

Калкулация за опаковъчна група II:

Критерият за опаковъчна група I не е изпълнена.

Калкулация за опаковъчна група I:

Конкретно
ограничение
Вещество X в сместа и
Концентраци
на
задаването на опаковъчна
я (conc) в концентраци
група в рамките на клас 8. сместа в % я (SCL) за
опаковъчна
група I
А, определено за опаковъчна
3
30%
група I
B, определено за опаковъчна
2
20%
група I
B, определено за опаковъчна
10
няма
група III

Конкретно
ограничение
на
концентраци
я (SCL) за
опаковъчна
група III
няма
няма
няма

Конкретно
ограничение
на
концентраци
я (SCL) за
опаковъчна
група II
няма
10%
няма
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Пример 2: Смес съдържа три вещества, ,които са корозивни за кожата; две от тях (A и B) имат
специфични ограничения на концентрация; за третото (C) се прилага генерично ограничение на
концентрация. Остатъкът от сместа не трябва да бъде вземан предвид:

→ определяне за Клас 8, опаковъчна група I.

Калкулация за опаковъчна група I:

Пример 1: Смес съдържа едно корозивно вещество в концентрация от
5% определено за опаковъчна група I без конкретно ограничени за концентрация:

БЕЛЕЖКА: Примери за приложението на горепосочената формула

Примерите за приложение на горепосочената формула могат да бъдат намерени в бележката
по-долу.

метода на калкулация, са онези, които са открити във Фигура 2.2.8.1.6.3.

ДЪРЖАВЕН

където:

2.2.8.1.6.3.5 За тази цел ще бъде адаптирана формулата за сумиране на всяка стъпка от метода
за калкулация. Това означава, че в случаите, в които е приложимо, общото ограничение на
концентрация ще бъде заменено от конкретното ограничение на концентрация, определено за
веществото(а) (SCLi) и адаптираната формула, е претеглената средна стойност на различните
ограничения на концентрация, определени за различните вещества в сместа:

2.2.8.1.6.3.4
В случаите, в които специфично ограничение на концентрация (SCL) е
определено за вещество след неговата рубрика в Таблица A от Глава 3.2 или в специална
разпоредба, това ограничение ще се използва вместо общите ограничения на концентрация
(GCL). Това се осъществява в случаите, в които 1% се използва по време на първата стъпка за
оценяването на опаковъчната група I вещества и в случаите, в които 5% се използват за други
стъпки, съответно във Фигура 2.2.8.1.6.3.

2.2.8.1.6.3.3
Да се определи дали смес, съдържаща корозивни вещества, ще се счита за
корозивна смес и за определяне на опаковъчна група, ще се прилага метода за калкулация в
блок-схемата във Фигура 2.2.8.1.6.3.

2.2.8.1.6.3.2 При използването на метод за калкулация, всички съставки от Клас 8 съставки,
които са налични при концентрация на ≥ 1% ще бъдат взети предвид или < 1%, ако тези
съставки все още са приложими за класифицирането на сместа като корозивна за кожата.

Прилагането на метод за калкулация се позволява само ако няма синергични ефекти, които
правят сместа по-корозивна, отколкото сбора от неговите вещества. Това ограничение се
прилага само ако опаковъчна група II или III би била определена за сместа.

2.2.8.1.6.3.1 В случаите, в които смес не е изпитвана за да определи нейния потенциал за
кожна корозия, нито са налични достатъчно данни за сходни смеси, за корозивните свойства на
вещества в сместа ще бъде считано, че са класифицирани и са определени като опаковъчна
група.

2.2.8.1.6.3

Ако смес (A+B) или (C+B) вече са класифицирани на базата на данните за изпитване, то
другата смес може да бъде определена за същата опаковъчна група.

БРОЙ 90
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[Текст на съществуващ 2.2.8.3 със следното изменение:]

2.2.8.3
В "Списък с колективни рубрики", за "Изделия C11", добавете:

Фигура 2.2.8.1.6.3: Метод за калкулация

2.2.8.2

Веществата не се приемат за превоз

БЕЛЕЖКА: ООН № 1910 калциев оксид и ООН № 2812 натриев алуминат, посочени в
Примерните разпоредби на ООН, не са предмет на разпоредбите на RID.
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2.2.8.1.8
На базата на критериите, определени в параграф 2.2.8.1.6, може да бъде
определено дали естеството на разтвор или смес, посочени поименно или съдържащи
вещество, посочено поименно, е такова, че този разтвора или тази смес не са предмет на
разпоредбите за този Клас.

БЕЛЕЖКА: За класифицирането на разтвори и смеси (като препарати и отпадъци), виж 2.1.3.

Заменете "от 2.2.9.1.4 до 2.2.9.1.14" с:

В края на първия параграф, добавете следната Бележка:

2.2.9.1.8
[Изменението във версията на немски и френски език не се прилага към текста
на английски език]
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(g) Производителите и последващите дистрибутори на клетки или батерии, произведени след
30 юни 2003 г. ще предоставят обобщението от изпитването, както е посочено в Ръководството
за изпитвания и критерии, Част III, под-раздел 38.3, параграф 38.3.5."

(iv) Компонентните клетки на батерията ще бъдат от типа, за който е доказано, че изпълнява
съответните изисквания за изпитване в Ръководство за изпитвания и критерии, част III, подраздел 38.3;

(iii) Акумулаторът е изпитван като литиева основна батерия;

(ii) Презареждането на акумулаторните литиеви йонни клетки е изключено по проект;

(i) Акумулаторните литиеви йонни клетки могат да бъдат зареждани само от първичните
литиеви метални клетки;

"(f) литиеви батерии, съдържащи едновременно основни литиеви метални клетки и
акумулаторни литиеви йонни клетки, които не са предназначени за външно зареждане (вижте
специалната разпоредба 387 от Глава 3.3), ще изпълняват следните условия:

Преди последния под-параграф, вмъкнете следните нови под-параграфи (f) и (g):

"БЕЛЕЖКА:
За ООН 3536 ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ИНСТАЛИРАНИ В ЕДИНИЦА
ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ, виж специална разпоредба 389 в Глава 3.3."

2.2.9.1.7

"от 2.2.9.1.4 до 2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 и 2.2.9.1.14".

2.2.9.1.3

2.2.9.1.2
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

Раздел 2.2.9

ДЪРЖАВЕН

2.2.8.1.7
Ако вещества от Клас 8, в резултат от примеси, попаднат в категории на риск
различни от онези, в които веществата, посочени поименно в Таблица A от Глава 3.2
принадлежат, тези смеси или разтвори ще бъдат определени за рубриките, към които те
принадлежат, на базата на тяхната действителна степен на опасност.

[Остава неизменен]

2.2.8.2.2

Критерият за опаковъчна група III е изпълнен, сместа ще бъде определена за клас 8,
опаковъчна група III

"3547 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ КОРОЗИВНО ВЕЩЕСТВО, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ"

[Остава неизменен]

2.2.8.2.1

С Т Р. 2 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

За "литиеви батерии M4", добавете следната нова рубрика:

–

В текста преди списъка с рубрики, заличете:
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–
[Изменението по заглавието на класификационен код M11 във версията на френски език
не се прилага към текста на английски език.]

В таблицата, изменете рубриката за "Други вещества или изделия, представляващи опасност по
време на превоз, но които не изпълняват дефинициите на друг Клас M11" както следва:

"3536 ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ИНСТАЛИРАНИ В ЕДИНИЦА ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
литиево-йонни батерии или литиеви метални батерии".

2.2.9.3

", 636 or 670".

В първия абзац, заменете "или 636" с:

Изменете първото изречение, така че да гласи следното:

Под-параграф (b) става под-параграф (c).

Изменете първото изречение, така че да гласи следното:
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"Когато смес от опасни товари или изделия, съдържащи опасни товари, са описани от една от
"непосочените другаде" или "генерични" рубрики, за които е определена специална разпоредба
274 в колона (6) от Таблица A в Глава 3.2, не повече от двете съставки, които основно
допринасят за опасността или опасностите за сместа или изделията, трябва да бъдат показани, с
изключение на контролираните вещества, когато тяхното оповестяване е забранено съгласно
национално законодателство или международна конвенция."

3.1.2.8.1.2

3.1.2.8.1.1
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

"(b) (запазена разпоредба)

Добавете следния нов под-параграф (b):

3.1.2.6

3.1.2.4
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

Заличете второто изречение.

"Когато комбинация от няколко отличителни надлежни превозни наименования са посочени в
един ООН № и същите са разделени с "и" или "или" с малки букви, или са разделени със
запетайки, само най-подходящите ще бъдат показани в транспортния документ и знаците на
опаковката

3.1.2.2

Глава 3.1

ДЪРЖАВЕН

2.2.9.2

", ООН № 3363 ОПАСНИ ТОВАРИ В МАШИНИ ИЛИ ООН № 3363 ОПАСНИ ТОВАРИ В
УРЕДИ,".

"ООН № 2071 ТОРОВЕ ОТ АМОНИЕВ НИТРАТ," и

В Бележката, заличете:

"ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ разни опасни товари".

След "Превозни средства, двигатели и машини, вътрешно горене", вмъкнете следния нов ред:

[Изменението по рубриката за "Дитионити с ниска степен на опасност" във версията на
френски език не се прилага към текста на английски език.]

"Други вещества и изделия, които представляват опасност по време на превоза, но не
изпълняват дефинициите на друг Клас".
ЧАСТ 3

"3548 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ РАЗНИ ОПАСНИ ТОВАРИ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ".

2.2.9.1.14

Изменете заглавието, така че да гласи:

– В края добавете:

– След "3359 ДЕЗИНФЕКЦИРАНА ЕДИНИЦА ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ", вмъкнете
"3363 ОПАСНИ ТОВАРИ В МАШИНИ или
3363 ОПАСНИ ТОВАРИ В УРЕДИ"

"2071 ТОР БАЗИРАН НА АМОНИЕВ НИТРАТ".

– След "1990 БЕНЗАЛДЕХИД", вмъкнете:

"Не са налични колективни рубрики."

"с допълнителна декларация, която гласи следното: "x процента от сместа се състои от
съставка(и) с неизвестни опасности за водната среда"".

2.2.9.1.10.4.6.5 В края, заличете:

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

2.2.9.1.10.3
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 7

В края, след "(дразоксолон)", добавете следния нов ред:

1013
1043

1006
1011

1002

0509

0481

0384

0367

Колона Изменение
(6)
Вмъкнете:
"347".
(6)
Вмъкнете:
"347".
(6)
Вмъкнете:
"347".
(6)
Вмъкнете:
"347".
(9b)
Вмъкнете:
"MP24".
(6)
Вмъкнете:
"660".
(6)
Вмъкнете: "660".
(6)
Заменете "660" с:
392
674
(6)
Вмъкнете: "660".
(15)
Вмъкнете: "–".
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(2)
(2)
(10)
(10)
(10)
Колона
(10)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)
(18)
(13)
(13)
(13)
(13)

1148, PG III
1202, втора
рубрика
1363
1386
1398
ООН №
1435
1744
1755, PG II и III
1778, PG II
1779, PG II
1788, PG II и III
1789, PG II и III
1791, PG II и III
1796, PG II
1803, PG II
1805, PG III
1814, PG II и III
1819,
PG II и III
1824, PG II и III
1826,
PG II
1830,
PG II
1832,
PG II
1840,
PG III

(13)

(13)

(13)

(13)
(18)

(6)
(2)

(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)

1080
1148, PG II

1046
1049
1056
1058
1065
1066
1075

Изменение
Вмъкнете: "BK2".
Вмъкнете: "TU43".
Вмъкнете: "TU42".
Вмъкнете: "TU42".
Вмъкнете: "TU42".
Вмъкнете: "TU42".
Вмъкнете: "TU42".
Вмъкнете: "TU42".
Заличете:
"CW24".
Вмъкнете:
"TU42".
Вмъкнете:
"TU42".
Вмъкнете: "TU42".
Вмъкнете:
"TU42".
Вмъкнете: "TU42".
Заличете:
"CW24".
Вмъкнете:
"TU42".
Вмъкнете:
"TU42".
Вмъкнете:
"TU42".
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Вмъкнете: "660".
Заменете "660" с: "392".
Вмъкнете: "660".
Вмъкнете: "660".
Вмъкнете: "660".
Вмъкнете: "660".
Заменете "660" с:
392
674
Вмъкнете: "660".
[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.]
Изменете EN 590:2013 + АС 2014, така че да гласи:
"EN 590". 2013 + A1:2017″ (двукратно).
Вмъкнете: "BK2".
Вмъкнете: "BK2".
Вмъкнете: "BK2".

ДЪРЖАВЕН

ООН №
0349

Таблица A

"Когато не е определена транспортна категория, това е посочено със споменаването на "–".”

В обяснителния текст за колона (15), добавете следното ново второ изречение:

"или с буквите "LL"" (двукратно).

В обяснителния текст за колона (9a), в третия абзац, след "с буква "L"", вмъкнете:

"– За опасни вещества или изделия от Клас 8, кодовете са обяснени в 2.2.8.1.4.1."

В обяснителния текст за колона (3b), добавете нов четвърти абзац, който гласи следното:

", 8".

3.2.1 В обяснителния текст за колона (3b), в предпоследния абзац, заличете:

Глава 3.2

"ООН 3540 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
(пиролидин)".

3.1.2.8.1.3

"етикет за опасност" (двукратно).

Във второто изречение, Заменете "етикет за риск" с:

С Т Р. 2 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

(6)

Колона Изменение
(6)
Заменете "660" с:
392
674
(6)
Заменете "660" с:
"392".
(6)
Заменете "660" с:
"392".
(6)
Заменете "660" с:
392
674
(18)
Вмъкнете:
"CW24".

1965

ООН №
1969

(6)
(2)

(6)
(2)

2071

(10)

(11)

(13)

(13)

(13)

2217

2381

2581, PG III

2582, PG III

2586, PG III
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(19)
(6)

2978
3070

3223

3171

3166

3163

3148, PG I

3091

38

[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]
Вмъкнете:
"TU42".
Вмъкнете:
"BK2".
Вмъкнете:
"TU42".
Заличете:
"CE15".
Заличете:
"CE15".
Вмъкнете:
"660".

Колона Изменение
(6)
Вмъкнете: "387".
(8)
След "P910", вмъкнете:
"P911".
След "LP904", вмъкнете:
"LP905 LP906".
(6)
Вмъкнете:
"387".
Заменете "636" с:
"670".
(8)
След "P910", вмъкнете:
"P911".
След "LP904", вмъкнете:
"LP905 LP906".
(11)
Заличете:
"TP38".
(6)
Вмъкнете:
"660".
(6)
Заменете "312 385" с:
"388".
(15)
Вмъкнете:
"–".
(20)
Заличете:
"90".
(6)
Заменете "240" с:
"388".
(15)
Вмъкнете:
"–".
(20)
Заличете:
"90".
(9a)
Добавете:
"PP94 PP95".

(19)

2977

ООН №
3090

(10)
(13)

2796, PG II

(13)

2693, PG III
2793

(2)

2647

ДЪРЖАВЕН

(4) до
(20)
(6)

(13)

2031,
PG II, първа
рубрика
2031, PG II,
Двете рубрики
2036
2067

1978

1972

Вмъкнете:
"TU42".
Вмъкнете: "660".
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]
Заличете: "186".
Изменете името, така че да гласи:
"ТОР БАЗИРАНА НА АМОНИЕВ НИТРАТ".
Заличете:
"Не е предмет на RID".
Вмъкнете:
"193".
Вмъкнете:
"BK2".
Заличете:
"TP39".
Вмъкнете:
"TU42".
Вмъкнете:
"TU42".
Вмъкнете:
"TU42".

(6)

1956

1971

(6)

1954

Вмъкнете: "TU42".
Вмъкнете:
"660".
Заменете "660" с:
"392".
Вмъкнете:
"660".
Заменете "660" с:
392
674

(13)
(6)

1906, PG II
1952

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 9

(6)

(6)

(6)

(2)

3266,
PG II и III
3297

3298

3299

3302

3507

3481

Колона Изменение
(15)
Заменете "2" с:
"Вижте SP 671".
(1) –
Заличете цялата рубрика.
(20)
(15)
Вмъкнете:
"–"
(15)
Вмъкнете:
"–"
(6)
Вмъкнете:
"387".
(8)
След "P910", вмъкнете:
"P911".
След "LP904", вмъкнете:
"LP905 LP906".
(6)
Вмъкнете:
"387".
Заменете "636" с:
"670".
(8)
След "P910", вмъкнете:
"P911".
След "LP904", вмъкнете:
"LP905 LP906".
(18)
Заменете "виж SV 369" с:
"виж SP 369".
(19)
Заличете:

(6)

(4)

Добавете:
"PP94 PP95".
Вмъкнете:
"TU42".
Вмъкнете:
"TU42".
Вмъкнете:
"660".
Вмъкнете:
"660".
Вмъкнете:
"660".
В края на името, добавете:
", СТАБИЛИЗИРАНО".
Вмъкнете:
"386".
Заличете:
"II"
Добавете:
"671".

39

(15)
(15)
(15)

3528
3529
3530

"CE15".
Вмъкнете:
"–".
Вмъкнете:
"–".
Вмъкнете:
"–".

40

ДЪРЖАВЕН

3373 (двете
вписвания)
3480

3359

3316, PG III

ООН №

3316, PG II

(13)

3264, PG II и III

(6)

(9a)

(13)

3224

С Т Р. 3 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

OTIF/RID/NOT/2019

“

Специални разпоредби

(12)

(13)

(15)

(16)

(17)

(18)

Опасност идентификационен №

Код на цистерна

(id

Colis express (експресни пратки)

Специални разпоредби

(10)

Натоварване,
разтоварване и обработка

инструкции

(9b)

Насипни товари

Разпоредби за смесени
опаковки

(9a)

Опаковки

Специални разпоредби за
опаковане

(1)
(2)
(3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b)
(8)
3363 ОПАСНИ ТОВАРИ В
9
M11
9
301 0
E0 P907
МАШИНИ ИЛИ ОПАСНИ
672
ТОВАРИ В УРЕД

Специални
разпоредби за
превоз

Транспортна категория

Преносими
цистерни и
контейнери RID Цистерни
за насипни
товари

Опаковка

Инструкции за опаковане

Ограничени или подлежащи на изключване
количества

Специални разпоредби

Етикети

Опаковъчна група

Клас

Код на класификация

Име и описание

ООН №

Изменете вписването за ООН № 3363, така че да гласи следното: "

(19) (20)

6.1

TF3 II

6,1 274 500
+4,1
g

E4

9

M4

9

389 0

E0

2

6F

Вижт 274 0
е
667
5.2.2. 673
1.12

E0

P002 B4
IBC08

MP10 T3

TP33 SGAH

1

TU15 2

(15)

(16)
W10

W11

(17)

(18)
CW13
CW28
CW31

(19) (20)
664

CW13 CE9 64
CW28
CW31

-

P006
LP03

4

Опасност идентификационен №

Натоварване,
разтоварване и
обработка

(13)

Опаковки

(12)

Транспортна категория

Специални
разпоредби

(9b) (10)
(id
MP18 T6
TP33

Специални
разпоредби за
превоз
Насипни товари

(9a)

Специални
разпоредби

(3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b)
(8)
6.1 TF3 I 6.1 274 0
E5 P002
+4,1
IBC99

Преносими
цистерни и
контейнери RID Цистерни
за насипни
товари
инструкции

Инструкции за
опаковане
Специални
разпоредби за
опаковане
Разпоредби за
смесени опаковки

Ограничени или подлежащи на
изключване количества

Специални разпоредби

Етикети

Опаковъчна група

Код на класификация

Опаковка

Код на цистерна

(1)
(2)
3535 ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ,
ЗАПАЛИМИ,
НЕОРГАНИЧНИ,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
3535 ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ,
ЗАПАЛИМИ,
НЕОРГАНИЧНИ,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
3536 ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ
ИНСТАЛИРАНИ В
ЕДИНИЦА
ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
литиево-йонни батерии или
литиеви метални батерии
3537 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ
ЗАПАЛИМ ГАЗ,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ

Клас

Име и описание

ООН №

Добавете следните нови рубрики:
“

Colis express (експресни пратки)

41

90

CW13 CE3
CW28

42

С Т Р. 3 2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

(3b) (4) (5)
6A
Вижте
5.2.2.
1.12

(6) (7a) (7b)
(8)
274 0 E0
P006
667
LP03
673

6T

274
667
673
274
667
673
274
667
673

0 E0

P006
LP03

0 E0

S6

W3

F3
F4

(11)

(12)

(13)

(15)

(16)
4

(17)

Опасност идентификационен №

Натоварване,
разтоварване и
обработка
Colis express
(експресни пратки)

Насипни товари

Опаковки

Транспортна категория

Специални
разпоредби

Код на цистерна

Специални
разпоредби

Специални
разпоредби за
опаковане
Специални
разпоредби за

(9b) (10)

Специални
разпоредби за превоз

(18)
CW13
CW28

(19) (20)
CE3

4

CW13
CW28

CE3

P006
LP03

4

CW13
CW28

CE3

0 E0

P006
LP03

4

CW13
CW28

CE3

Вижте 274
5.2.2. 667
1.12 673

0 E0

P006
LP03

4

CW13
CW28

CE3

Вижте 274
5.2.2. 667
1.12 673

0 E0

P006
LP03

4

CW13
CW28

CE3

Вижте
5.2.2.
1.12
Вижте
5.2.2.
1.12
Вижте
5.2.2.
1.12

(9a)

инструкции

Преносими
цистерни и
контейнери за RID Цистерни
насипни
товари

Опаковка
ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ОПАКОВАНЕ

Ограничени или подлежащи на
изключване количества

Етикети

Специални разпоредби

Опаковъчна група

Клас

(1)
(2)
(3a)
3538 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ
2
НЕЗАПАЛИМ,
НЕТОКСИЧЕН ГАЗ,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
3539 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ
2
ТОКСИЧЕН ГАЗ,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
3540 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ
3
ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
3541 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ 4.1
ЗАПАЛИМИ ТВЪРДИ
ВЕЩЕСТВА, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ
3542 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ 4.2
ВЕЩЕСТВО СЪС
СКЛОННОСТ КЪМ
СПОНТАННО
САМОЗАПАЛВАНЕ,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
3543 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ 4.3
ВЕЩЕСТВО, КОЕТО В
КОНТАКТ С ВОДА ОТДЕЛЯ
ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ

Код на класификация

Име и описание

ООН №

OTIF/RID/NOT/2019
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3544 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ 5.1
ОКСИДИРАЩО
ВЕЩЕСТВО, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ
3545 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ 5.2
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
3546 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ 6.1
ТОКСИЧНО ВЕЩЕСТВО,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
3547 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ
8
КОРОЗИВНО ВЕЩЕСТВО,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
3548 ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ
9
РАЗНИ ОПАСНИ ТОВАРИ,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ

O3

Вижте 274
5.2.2. 667
1.12 673

0 E0

P006
LP03

4

CW13
CW28

CE3

P1

Вижте
5.2.2.
1.12
Вижте
5.2.2.
1.12
Вижте
5.2.2.
1.12
Вижте
5.2.2.
1.12

0 E0

P006
LP03

4

CW13
CW28

CE3

0 E0

P006
LP03

4

CW13
CW28

CE3

0 E0

P006
LP03

4

CW13
CW28

CE3

0 E0

P006
LP03

4

CW13
CW28

CE3

T10
C11
M11

274
667
673
274
667
673
274
667
673
274
667
673

44

Име и описание

Име и описание

ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВО СЪС СКЛОННОСТ КЪМ
СПОНТАННО САМОЗАПАЛВАНЕ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВО, КОЕТО В КОНТАКТ С ВОДА
ОТДЕЛЯ ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ КОРОЗИВНО ВЕЩЕСТВО, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ

Име и описание

++++++

3547

46

++++++

3543

ООН
NHM
Бележка
№
Код
3542
++++++

ООН
Изменение
№
1613 Изменете NHM код в колона (4), така че да гласи
следното:
"281112".
2647 [Изменението във версията на немски език не се
прилага към текста на английски
1076 Изменете NHM код в колона (4), така че да гласи
следното:
"281211".
1810 Изменете NHM код в колона (4), така че да гласи
следното:
"281212".
1806 Изменете NHM код в колона (4), така че да гласи
следното:
"281214".
1809 Изменете NHM код в колона (4), така че да гласи
следното:
"281213".
1828 Изменете NHM код в колона (4), така че да гласи
следното:
"281216".
1292 Изменете NHM код в колона (4), така че да гласи
следното:
"292024".
1836 Изменете NHM код в колона (4), така че да гласи
следното:
"281217".
2323 Изменете NHM код в колона (4), така че да гласи
следното:
"292024".
2329 Изменете NHM код в колона (4), така че да гласи
следното:
"292023".

Добавете следните нови рубрики по азбучен ред:

ТРИМЕТИЛ ФОСФИТ

ТРИЕТИЛ ФОСФИТ

ТИОНИЛ ХЛОРИД

ТЕТРАЕТИЛ СИЛИКАТ

СЕРНИ ХЛОРИДИ

ФОСФОРЕН ТРИХЛОРИД

ФОСФОРЕН ПЕНТАХЛОРИД

ФОСФОРЕН ОКСИХЛОРИД

ФОСГЕН

МАЛОНОНИТРИЛ

ЦИАНОВОДОРОД, ВОДЕН РАЗТВОР с не
повече от 20% водороден цианид

"281112".

ДЪРЖАВЕН
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ООН
Изменение
№
АМОНИЕВО НИТРАТНИ ТОРОВЕ
2067 [Второто изменение във версията на немски език
не се прилага към текста на английски език.]
Тор базиран на амониев нитрат, еднородни
2071 Изменете името и описанието в колона (1), така
смеси от тип азот/фосфат, азот/калиев карбонат
че да гласи:
или азот/фосфат/калиев карбонат, съдържащи не
"АМОНИЕВО НИТРАТНИ ТОРОВЕ".
повече от 70% амониев нитрат и не повече от
ООН 1011 В колона (3), заличете:
0.4% общ запалителен/органичен материал,
"Освободен".
изчислен като въглерод или с не повече от 45%
амониев нитрат и неограничен запалителен
материал
ХЛОРПИКРИН
1580 Изменете NHM код в колона (4),
така че да гласи следното:
"290491".
ХЛОРОПИКРИН И МЕТИЛ БРОМИД СМЕС с 1581 Изменете NHM код в колона (4),
повече от 2% хлоропикрин
така че да гласи следното:
"290491".
ХЛОРОПИКРИН И МЕТИЛ ХЛОРИД СМЕС
1582 Изменете NHM код в колона (4),
така че да гласи следното:
"290491".
ХЛОРОПИКРИН СМЕС, НЕПОСОЧЕНИ
1583 Изменете NHM код в колона (4),
ДРУГАДЕ
така че да гласи следното:
"290491".
2-ДИМЕТИЛАМИНОЕТИЛАКРИЛАТ
3302 В колона (1), в края, добавете:
", СТАБИЛИЗИРАН".
Опасни товари в уреди
3363 Изменете името и описанието в колона (1), така
че да гласи:
"ОПАСНИ ТОВАРИ В УРЕДИ"
В колона (3), заличете:
"Освободен".
Опасни товари в машини
3363 Изменете името и описанието в колона (1), така
че да гласи: "ОПАСНИ ТОВАРИ В МАШИНИ".
В колона (3), заличете:
"Освободен".
ДИАЦЕТОН АЛКОХОЛ
1148 6.1.5.1.7
[Изменението във версията на
немски език не се прилага към текста на
английски език.]
ЦИАНОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, ВОДЕН
1613 Изменете NHM код в колона (4), така че да гласи
РАЗТВОР с не повече от 20% водороден цианид
следното:

Изменете следните рубрики:

Таблица B

3.2.2

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 3

++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
850650
++++++

3537
3540
3541
3548
3538
3545
3544
3539
3546
3536
3535

Изменете, така че да гласи следното:

След (a) и (b), добавете следната нова Бележка;

"Както е използвано в тази специална разпоредба, "оборудване" означава уред, за който

В параграф (b), заменете "риск" с:
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В първия параграф след (h), добавете следното изречение:
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БЕЛЕЖКА: Опаковани пратки съдържащи литиеви батерии, опаковани в съответствие с
разпоредбите на Част 4, Глава 11, инструкции за опаковане 965 или 968, Раздел IB от
Техническите инструкции на Международна организация за гражданска авиация (ICAO),
които носят маркировката, посочена в 5.2.1.9 (маркировка за литиева батерия) и етикета,
показан в 5.2.2.2.2, модел № 9A, ще бъдат определени, че съответстват на условията на тази
специална разпоредба."

"опасност".

В параграф (а) заменете "риск" с:

"опасност(и)".

SP 172

В уводното изречение, заменете "риск(ове)" с:

Вместо "риск(ове)", да се чете:

"опасност(и)".

SP 122

"Когато опаковани пратки са поставени във външна опаковка, маркировката на литиевата
батерия трябва да бъде или ясно видима, или да бъде възпроизвеждана от външната страна
на външната опаковка и външната опаковка ще бъде маркирана с думата "външна опаковка".
Буквите на маркировката "ВЪНШНА ОПАКОВКА" ще бъдат с минимална височина 12 mm.

В параграф (f), в края, добавете следните две изречения и следната Бележка

SP 23
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

ДЪРЖАВЕН

SP 61 [Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на английски
език.]

"защита срещу контакт с електрически проводим материал".

В параграф (d), заменете "защита срещу контакт с проводими материали" с:

"2.2.9.1.7 (a), (e), (f) ако е приложимо и (g)".

В параграф (c), заменете "2.2.9.1.7 (a) и (e)" с:

"БЕЛЕЖКА: Когато литиеви батерии в съответствие с 2.2.9.1.7 (f) са превозвани в
съответствие с тази специална разпоредба, общото съдържание на литий във всички литиеви
метални клетки, съдържащи се в батерията, няма да надхвърлят 1.5 g и общия капацитет на
всички литиеви йонни клетки, съдържащи се в батерията, няма да надхвърлят 10 Wh (виж
специална разпоредба 387)."

SP 188

"186 (Заличено)".

SP 186

"опасност".

В параграф (d), заменете "риск" с:

"опасност(и)".

"като например "ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ"".

3.3.1 В третото изречение, заменете "като например "ПОВРЕДЕНИ ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ""
с:

Глава 3.3

ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМ ГАЗ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ
ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ РАЗНИ ОПАСНИ ТОВАРИ, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ
ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ НЕЗАПАЛИМ, НЕТОКСИЧЕН ГАЗ,
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ
ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ОКСИДИРАЩО ВЕЩЕСТВО, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ
ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧЕН ГАЗ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ
ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧНО ВЕЩЕСТВО, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ
ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ИНСТАЛИРАНИ В ЕДИНИЦА ЗА ПРЕВОЗ НА
ТОВАРИ литиево-йонни батерии или литиеви метални батерии
ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ, ЗАПАЛИМИ, НЕОРГАНИЧНИ, НЕПОСОЧЕНИ
ДРУГАДЕ

В параграф (c), Заменете "риск(ове)" с:

"опасност".

С Т Р. 3 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

Изменете, така че да гласи следното:

"(m) изискванията, посочени в инструкцията за опаковане P 005 от 4.1.4.1 ще бъдат

Изменете, така че да гласи следното:

SP 307

Преномерирайте съществуващите точки от (i) до (vi) по текуща (g) от (g) до (l).

В параграф (g), заличете уводния текст.

Добавете нов параграф (m), така че да гласи следното:

В параграф (b), след "Безопасен кибрит е кибрит", заменете "клечките на

"клечките на който ".

SP 293
който " със:

"разпоредби на 2.2.9.1.7".

SP 291
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]
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[Изменението на параграф (p) във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]
В параграф (f) в края, заменете "изисквания на 2.2.9.1.7" с:

В параграф (b), в първото изречение, заменете "риск" с:

"опасност".

SP 290

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

ДЪРЖАВЕН

SP 280
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

"За целите на попълване на транспортния документ, както е посочено в 5.4.1.1.1,
опаковъчната група, показана на документа, ще бъде най-строгата опаковъчна група,
определена за което и да е индивидуално вещество в комплекта."

Вмъкнете следните нови уводни изречения:

"Тази рубрика може да бъде използвана само когато са изпълнени условията на тази
специална разпоредба. Не се прилагат други изисквания на RID."

SP 361
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

SP 339
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

SP 363
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Изменете, така че да гласи следното:

"312 (Заличено)".

SP 312

В третия параграф, вмъкнете ново първо изречение, така че да гласи следното:

Във втория параграф, заличете последното изречение.

(b) Ограничени количества, както са посочени в колона (7a) от Таблица A на Глава 3.2, при
условие, че нетното количество на вътрешна опаковка не надхвърля 250 ml или 250 g."

(a) Освободените количества, които не надхвърлят количеството, посочено в кода на колона
(7b) на Таблица A от Глава 3.2, при условие, че нетното количество на вътрешна опаковка и
нетно количество на опакована пратка, са както са предписани в 3.5.1.2 и 3.5.1.3;или

"Тези комплекти ще съдържат само опасни товари, които са разрешени като:

В първия параграф, заменете последното изречение с:

SP 310
В края на изменението на параграф (b), добавете: "или LP 905 от 4.1.4.3, както е
приложимо".

В уводното изречение, заменете "клетки и батерии" с

SP 251

SP 310
"клетки или батерии" (двукратно).

В параграф (a), заличете:

"307 Тази рубрика може да бъде използвана само за базирани на амониев нитрат торове. Те
ще бъдат класифицирани в съответствие с процедурата, посочена в Ръководството за
изпитвания и критерии, Част III, раздел 39, съгласно ограниченията на 2.2.51.2.2, абзаци
тринадесети и четиринадесети. Когато е използван в горепосочения раздел 39, терминът
"компетентен орган" означава компетентен орган от държавата на произход. Ако държавата
на произход не е RID договаряща се страна, класификацията и условията за превоз се
признават от компетентния орган на първата RID договаряща се страна по пътя на пратката."

"(виж Таблица S-3-8 от притурката)".

SP 250

"240 (Заличено)".

SP 240

SP 239
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

литиевите клетки или батерии ще предоставят електрическо захранване за неговата работа."

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 5

В първия параграф, заменете "рискове" с:

Във втори параграф, заменете "изисквания на 2.2.9.1.7 от (a) до (e)" с:

Изменете, така че да гласи следното:

SP 636

Изменете, така че да гласи следното:

"393 –499 (Запазена разпоредба)”

"387 –499 (Запазена разпоредба)” става:

"385 (Заличено)".

SP 385

"разпоредби на 2.2.9.1.7 от (a) до (g)".

SP 377

Ако е приложимо, копие от одобрение на компетентен орган ще съпътства превоза."
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Изменете, така че да гласи следното:

При "Общи разпоредби:", заменете "риск" с:

Изменете първият параграф, така че да гласи следното:

52

[Изменението по Бележка 1 във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

"Превозни средства и оборудване, захранвани с батерии, посочени в специална разпоредба
388, когато бъдат превозвани като товар, както и каквито и да е опасни товари, които те
съхраняват, които са необходими за тяхната експлоатация или за експлоатацията на тяхното
оборудване, не са подчинени на каквито и да е други разпоредби на RID, при условие че са
изпълнени следните условия:".

SP 666

"опасност" (двукратно).

SP 663

“660 За превоза на системи за съхранение на газово гориво, проектирани и одобрени за
монтаж в моторните превозни средства, съхраняващи този газ, разпоредбите на 4.1.4.1 и на
Глава 6.2 не е нужно да бъдат прилагани при превоз за депониране, рециклиране, ремонт,
инспекция, поддръжка или от мястото, където са произведени, до завод за монтаж на
превозни средства, ако са изпълнени условията, описани в специална разпоредба 392. Това се
прилага също по отношение на смеси от газове, подчинени на специална разпоредба 392 и
газове от група A, съгласно тази специална разпоредба.”

SP 660

(c) опакованите пратки са маркирани "ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ" или
"ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ", както е приложимо.

ДЪРЖАВЕН

"ТРАНСПОРТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА 376".

Транспортният документ ще включва следната декларация:

Опаковани пратки ще бъдат означени "ПОВРЕДЕНИ/ДЕФЕКТНИ ЛИТИЕВО-ЙОННИ
БАТЕРИИ" или "ПОВРЕДЕНИ/ДЕФЕКТНИ ЛИТИЕВИ МЕТАЛНИ БАТЕРИИ", както е
приложимо.

(b) Съществува система за контрол на качеството за да се гарантира, че общото количество
литиеви клетки и батерии на вагон или голям контейнер не надхвърлят 333 kg;

Клетки и батерии, идентифицирани като повредени или дефектни, които подлежат на бързо
разглобяване, опасна реакция, произвеждат пламъци или опасно развитие на горещина или
опасна емисия на токсични, корозивни или запалителни газове или изпарения при нормални
условия на превоз, ще бъдат опаковани и осъществени в съответствие с инструкция за
опаковане P 911 от 4.1.4.1 или LP 906 от 4.1.4.3, както е приложимо. Компетентният орган в
която и да е договаряща се страна по RID има право да даде разрешение за алтернативно
опаковане и/или условия на превоз, като този компетентен орган има правото също да
признае одобрение, предоставено от компетентен орган на държава, която не е договаряща се
страна по RID, при условие че това одобрение е предоставено в съответствие с процедурите,
приложими съгласно RID, ADR, ADN, Кодекса на IMDG или Техническите инструкции на
ICAO. В двата случая клетките и батериите са определени за транспортна категория 0.

БЕЛЕЖКА: Общото количество литиеви клетки и батерии в групата може да бъде оценено
чрез статистически метод, включен в системата за контрол по качеството. Копие от
протоколите за контрол по качеството ще бъдат предоставени на компетентния орган по
заявка.

(a) Клетките и батериите са опаковани съгласно инструкция за опаковане P 909 на 4.1.4.1,
освен за допълнителните изисквания 1 и 2;

Изменете текста след третия параграф, така че да гласи следното:

"636
До съоръжението за междинна обработка, литиевите клетки и батерии с брутна
маса ненадхвърляща 500 g всяка, литиеви йонни клетки с рейтинг на ват-часа не повече от 20
Wh, литиево-йонни батерии с ват-часа не повече от 100 Wh, литиеви метални клетки с
литиево съдържание не повече от 1 g и литиеви метални батерии със съвкупно литиево
съдържание не повече от 2 g, несъдържащо се в оборудване, събрано и предадено за превоз
за сортиране, разпореждане или рециклиране, заедно с или без други не-литиеви клетки или
батерии, не са предмет на другите разпоредби на RID, включително специална разпоредба
376 и 2.2.9.1.7, ако следните условия бъдат изпълнени:

"Клетките и батериите ще бъдат опаковани в съответствие с инструкции за опаковане P 908
от 4.1.4.1 или LP 904 от 4.1.4.3, както е приложимо

SP 376

В третия параграф, заменете "риск" с: "опасност".

"опасности".

SP 369

изпълнени."

С Т Р. 3 6
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В параграфи (a), (b), (b) (i) и (b) (ii), заменете "или машина" с:
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388 Рубрики ООН № 3166 се прилагат спрямо превозни средства, захранвани от двигатели с
вътрешно горене или горивно клетки със запалими течности или газ.

"387 Литиеви батерии в съответствие с 2.2.9.1.7 (f), съдържащи едновременно основни
литиеви метални клетки и акумулаторни литиеви йонни клетки, ще бъдат определени за
ООН № 3090 или 3091, както е приложимо. Когато тези батерии се превозват в съответствие
със специална разпоредба 188, общото литиево съдържание на всички литиеви метални
клетки, съдържащи се в батерията, няма да надхвърлят 1.5 g и общия капацитет на всички
литиеви йонни клетки, съдържащи се в батерията, няма да надхвърлят 10 Wh.
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Опасни товари, като например батерии, въздушни възглавници, пожарогасители,
акумулатори за компресиран газ, устройства за безопасност и други неразделни компоненти
от превозното средство, които са необходими за експлоатацията на превозното средство или
за безопасността на неговия оператор или пътници ще бъдат сигурно инсталирани в
превозното средство и няма да бъдат подчинени на RID по друг начин. Обаче литиевите
батерии ще изпълняват разпоредбите на 2.2.9.1.7, освен както е посочено в специална
разпоредба 667.

Примери за оборудване са косачки за трева, машини за почистване или модели на лодки и
модели на въздухоплавателни средства. Оборудване захранван ос литиеви метални батерии
или литиево-йонни батерии, ще бъде определено за рубрики ООН 3091 ЛИТИЕВИ
МЕТАЛНИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕ или ООН 3091 ЛИТИЕВИ
МЕТАЛНИ БАТЕРИИ ОПАКОВАНИ С ОБОРУДВАНЕ или ООН 3481 ЛИТИЕВО-ЙОННИ
БАТЕРИИ СЪХРАНЯВАНИ В ОБОРУДВАНЕ или ООН 3481 ЛИТИЕВО-ЙОННИ
БАТЕРИИ ОПАКОВАНИ С ОБОРУДВАНЕ, както е приложимо.

За целите на тази специална разпоредба, превозните средства са самоходен уред, проектиран
за превоз на едно или повече лица или товари. Примери за такива превозни средства са
автомобили, мотоциклети, скутери, три и четири-колесни превозни средства или
мотоциклети, камиони, локомотиви, велосипеди (мотопеди с мотор) и други превозни
средства от този тип (напр. самобалансиращи превозни средства или превозни средства,
които не са оборудвани с минимум една седалка), инвалидни колички, трактори за косене,
самоходно земеделско и строително оборудване, лодки и въздухоплавателни средства. Това
включва превозни средства, превозвани в опаковка. В този случаи някои части от превозното
средство могат да бъдат отделени от неговата рама, така че да бъдат събрани в опаковката.

Рубрика ООН 3171 се прилага само спрямо превозни средства, захранвани от мокри батерии,
натриеви батерии, литиеви метални батерии или литиево-йонни батерии и оборудване,
захранвано с мокри батерии или натриеви батерии, превозвани с тези инсталирани батерии.

Ако превозно средство е захранвано от запалима течност и двигател с вътрешно горене за
запалим газ, то ще бъде определено за ООН 3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ЗАХРАНВАНО
СЪС ЗАПАЛИМ ГАЗ.

Други превозни средства, които съдържат двигател с вътрешно горене, ще бъдат определени
за рубриките ООН 3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ЗАХРАНВАНО СЪС ЗАПАЛИМ ГАЗ или
ООН 3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ЗАХРАНВАНО СЪС ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, както е
приложимо. Тези рубрики включват хибридни електрически превозни средства, захранвани
от двигател с вътрешно горене и мокри батерии, натриеви батерии, литиеви метални батерии
или литиеви йонни батерии, превозвани с инсталираната(е) батерия(и).

Превозни средства захранвани от горивна клетка, ще бъдат определени за рубрики UN 3166
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАХРАНВАНА ОТ ЗАПАЛИМ ГАЗ или UN
3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАХРАНВАНИ СЪС ЗАПАЛИМА
ТЕЧНОСТ, както е приложимо. Тези рубрики включват хибридни електрически превозни
средства, захранвани от горивна клетка и двигател с вътрешно горене с мокри батерии,
натриеви батерии, литиеви метални батерии или литиеви йонни батерии, превозвани с
инсталираната(е) батерия(и).

ДЪРЖАВЕН

БЕЛЕЖКА: В тази специална разпоредба, позоваването на "надлежно превозно
наименование, което вече съществува", включва специфични непосочени другаде рубрики за
ООН № от 3537 до 3548."

"301 Тази рубрика се прилага само спрямо машина или уред, съдържащи опасни товари
като остатък или неразделен елемент от машината или уреда. Тя няма да се използва за
машина или уред, за които вече съществува надлежно превозно наименование в Таблица A
от Глава 3.2. Машините и уредите, превозвани по тази рубрика, ще съдържат само опасни
товари, за които е разрешено да бъдат превозвани в съответствие с разпоредбите на Глава 3.4
(Ограничени количества). Количеството на опасни товари в машина или уред няма да
надхвърлят количеството, посочено в колона (7a) от Таблица A на Глава 3.2 за всеки
съдържащ се артикул, представляващ опасен товар. Ако машината или уреда съдържат
повече от един артикул опасен товар, индивидуалните опасни товари ще бъдат затворени,
което ще им попречи да взаимодействат по опасен начин едни с други по време на превоз
(виж 4.1.1.6). Когато се изиска да се гарантира, че течни опасни товари остават в тяхната
планирана ориентация, трябва да бъдат показани минимум две ориентационни стрелки от
минимум две отделни вертикални страни, като стрелките сочат в правилата посока в
съответствие с 5.2.1.10.

"193 Тази рубрика може да бъде използвана само за торове със съединения, базирани на
амониев нитрат. Те ще бъдат класифицирани в съответствие с процедурата, посочена в
Ръководството за изпитвания и критерии, част III, раздел 39. Торовете, които изпълняват
критериите за този ООН №, не са предмет на изискванията на RID."

Добавете следните нови специални разпоредби:

"(c) Процедурите, описани в (b) също се прилагат спрямо повредени литиеви клетки или
батерии на превозни средства, двигатели, машини или изделия."

Добавете следният нов параграф (c):

В параграфи (a) и (b), заменете "изисквания на 2.2.9.1.7" с: "разпоредби на 2.2.9.1.7".

", машина или изделие".

SP 667

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

БРОЙ 90
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(a) Системите за съхранение на газово гориво ще изпълняват изискванията на стандартите
или регламентите за горивни цистерни за превозни средства, както е приложимо. Примери за
приложими стандарти и разпоредби са:

"ISO 15500 Серии".

EN 11439:2013 ".

Регламент на ООН № 115

Цистерни с CNG и LNG
ООН № 110

Регламент на ООН № 115

LPG цистерни
Регламент на ООН № 67 Ревизия 2
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Единни разпоредби относно одобрението на:
I. Специфични компоненти на моторни превозни
средства, използващи компресиран газ (CNG) и/или
втечнен природен газ (LNG) в тяхната система за
задвижване
II Превозни средства във връзка с инсталацията на
конкретни компоненти от одобрен тип за използването на
компресиран природен газ (CNG) и/или втечнен природен
газ (LNG) в тяхната система за задвижване
Единни разпоредби относно одобрението на: I.
Специфични LPG (втечнени петролни газове)
преоборудвани системи, които ще бъдат инсталирани в
моторни превозни средства за използването на LPG в
техните системи за задвижване; II Преоборудвани
системи със специфичен CNG (компресиран природен
газ), които ще бъдат инсталирани в моторни превозни
средства за използването на CNG в тяхната система за
задвижване.
Бутилки за газ. Бутилки за високо налягане за монтиране в
автомобили за съхранение на природен газ като гориво за
автомобили
Пътни превозни средства - компресиран природен газ
(CNG) компоненти на горивна система – няколко части,
както е приложимо

Единни разпоредби относно одобрението на:
I. Специфични LPG (втечнени петролни газове)
преоборудвани системи, които ще бъдат инсталирани в
моторни превозни средства за използването на LPG в
техните системи за задвижване;
II Преоборудвани системи със специфичен CNG
(компресиран природен газ), които ще бъдат инсталирани
в моторни превозни средства за използването на CNG в
тяхната система за задвижване.

Единни разпоредби засягащи
I. Одобрение на специфично оборудване на превозни
средства от категория M и N, които използват втечнени
петролни газове в тяхната система за задвижване;
II Одобрение на превозни средства от категория M и N,
оборудвани със специфично оборудване за използването
на втечнени петролни газове в тяхната система за
задвижване във връзка с инсталацията на това
оборудване.

ДЪРЖАВЕН

392
За превоза на системи за съхранение на газово гориво, проектирани и одобрени за
монтаж в моторните превозни средства, съхраняващи този газ, разпоредбите на 4.1.4.1 и на
Глава 6.2 не е нужно да бъдат прилагани при превоз за депониране, рециклиране, ремонт,
инспекция, поддръжка или от мястото, където са произведени, до завод за монтаж на
превозни средства, ако са изпълнени следните условия:

391 (Запазена разпоредба)

390 (Запазена разпоредба)

Батериите в единицата за превоз на товари не са предмет на изисквания за поставяне на
маркировки или етикети. Единицата за превоз на товари ще има оранжеви на цвят табели в
съответствие с 5.3.2.2 и табели в съответствие с 5.3.1.1 на две срещуположни страни.

Батериите ще бъдат сигурно прикрепени към вътрешната конструкция на единицата за
превоз на товари (напр. чрез поставяне в стелажи, шкафове и т.н.) по такъв начин, че да
предотвратят къси съединения, случайна експлоатация и съществено движение спрямо
единицата за превоз на товари при шоковете, натоварванията и вибрациите, които обичайно
възникват по време на превоза. Опасни товари, които са необходими за безопасната и
надлежна експлоатация на единицата за превоз на товари (напр. пожарогасителни системи и
климатични инсталации) ще бъдат надлежно осигурени към или ще бъдат инсталирани в
единицата за превоз на товари и по друг начин не са предмет на RID. Опасни товари, които
не са необходими за безопасната и надлежна експлоатация на единицата за превоз на товари,
няма да бъдат превозвани чрез единицата за превоз на товари.

389 Тази рубрика се прилага само спрямо единици за превоз на товари, в които са
инсталирани литиево-йонни батерии или литиеви метални батерии и които са предназначени
само за предоставяне на захранване извън устройството. Литиевите батерии ще изпълняват
разпоредбите на 2.2.9.1.7 от (a) до (g) и ще съхраняват необходимите системи за
предотвратяване на презареждане и прекомерно разреждане между батериите.

В случаите, в които литиева батерия инсталирана в превозно средство или оборудване е
повредена или дефектна, превозното средство или оборудване ще бъдат превозвани в
съответствие с условията, дефинирани в специална разпоредба 667 (c).

С Т Р. 3 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

Глобален технически регламент относно превозни
средства с водородна и горивна клетка
(ECE/TRANS/180/Доп. 13)
Газообразен водород и водородни смеси – горивни
цистерни за сухопътно превозно средство
Регламент (ЕО) № 79/2009 г. на Европейския
парламент и на Съвета относно типовото одобрение на
захранвани с водород моторни превозни средства и
изменение на Директива 2007/46/EC
Регламент (ЕС) № 406/2010 г. от дата 26 април 2010 г.,
за прилагане на Регламент (ЕО) № 79/2009 г. на
Европейския парламент и на Съвета относно типовото
одобрение на захранвани с водород моторни превозни
средства
Единни разпоредби относно одобрението на моторни
превозни средства и на техните компоненти във
връзка със свързаните с безопасността характеристики
на захранваните с водород превозни средства
Код за котел, съд под налягане и тръбопровод под
налягане – Част 2: Изисквания за бутилки с високо
налягане за бордово съхранение на горива за
автомобилни превозни средства

Контейнери за гориво за превозно средство с
компресиран природен газ
Код за котел, съд под налягане и тръбопровод под
налягане – Част 2: Изисквания за бутилки с високо
налягане за съхранението на борда на природен газ
като гориво за автомобилни превозни средства

2:
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Ако системите за съхранение на газово гориво не са непропускливи или са препълнени,

БЕЛЕЖКА 1 Критериите могат да бъдат открити в стандарт ISO 11623:2015
Транспортируеми газови бутилки – Периодична инспекция и изпитване на композитни
газови бутилки (или ISO 19078:2013 Газови бутилки – Инспекция на инсталацията на
бутилката и преквалифициране на бутилки с високо налягане за бордово съхранение на
природен газ като гориво за автомобилни превозни средства).

(b) Системите за съхранение на газово гориво ще бъдат непропускливи и няма да показват
каквито и да е признаци на външни щети, които могат да окажат влияние върху тяхната
безопасност;

Броят системи за съхранение на газово гориво; и

"670
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(a) Литиеви клетки и батерии, инсталирани в оборудване от частни домакинства,

Пример 2: "ООН 1965 СМЕС ОТ ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ГАЗ, ВТЕЧНЕНА, НЕПОСОЧЕНА
ДРУГАДЕ, 2.1, 3 СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГАЗОВО ГОРИВО, ВСЯКА С НЕТНА
МАСА НА ГАЗ 15 KG"."

Пример 1: "ООН 1971 ПРИРОДЕН ГАЗ, КОМПРЕСИРАН, 2.1, 1 СИСТЕМА ЗА
СЪХРАНЕНИЕ НА ГАЗОВО ГОРИВО С ОБЩ КАПАЦИТЕТ 50 L ,

Примери относно информация в транспортния документ;

(ii) В случай на втечнени газове, общата нетна маса (kg) на газ за всяка система за
съхранение на газово гориво и в случай на компресирани газове, общият капацитет на водата
(l) за всяка система за съхранение на газово гориво, последвана от номиналното работно
налягане.

(i)

(h) без да противоречи на разпоредбите на 5.4.1.1.1 (f) информацията относно общото
количество опасни товари може да бъде заменена със следната информация:

(g) без да противоречи на разпоредбите на Глава 5.2, когато системи за съхранение на газово
гориво са експедирани в приспособление за обработване, маркировките и етикетите могат да
бъдат прикрепени към приспособлението за обработване; и

(f) Освен в случай на системи за съхранение на газово гориво, отстранени за депониране,
рециклиране, ремонт, инспекция или поддръжка, те ще бъдат запълнени с не повече от 20%
от тяхното номинално съотношение за запълване или номинално работно налягане, както е
приложимо;

(e) вентилите ще бъдат защитени чрез един от методите, описани в 4.1.6.8 от (a) до (е)

(d) системи за съхранение на газово гориво ще бъдат превозвани по такъв начин, че да
предотвратят запушване на устройството за освобождаване на налягане или каквито и да е
щети по вентилите и каквито и да е други части под налягане на системите за съхранение на
газово гориво и неумишлено освобождаване на газа при нормални условия на превоз.
Системата за съхранение на газово гориво ще бъде осигурена, за да предотврати хлъзгане,
търкаляне или вертикално движение;

(c) Ако система за съхранение на газово гориво е оборудвана с два или повече
последователно интегрирани вентила, двата вентила трябва да бъдат затворени, така че да
бъдат газонепроницаеми при нормални условия на превоз. Ако има само един вентил или ако
работи само един вентил, всички отвори, с изключение на отварянето на устройството за
освобождаване на налягането ще бъдат затворени, така че да бъдат газонепроницаеми при
нормални условия на превоз;

или ако те показват щети, които биха могли да окажат влияние върху тяхната безопасност
(напр. в случай на изтегляне свързано с безопасността), те ще бъдат превозвани само в
съдове под налягане за разсипани товари в съответствие с RID.

ДЪРЖАВЕН

Газови цистерни проектирани и изградени в съответствие с предишните версии на
приложимите стандарти или разпоредби за газови цистерни за моторни превозни средства,
които са приложими към момента на удостоверяване на превозните средства, за които са
проектирани и изградени газовите цистерни, могат да продължат да бъдат превозвани;
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(iii) опакованите пратки са обозначени "ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ" или
"ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ", както е приложимо. Ако оборудване

БЕЛЕЖКА: Общото количество литиеви клетки и батерии в оборудването от частни
домакинства може да бъде оценено чрез използването на статистически метод, включен в
системата за контрол по качеството. Копие от протоколите за контрол по качеството ще
бъдат предоставени на компетентния орган по заявка.

(ii) Система за контрол по качеството е налична, за да гарантира, че общото количество на
литиеви клетки и батерии на вагон или голямо контейнерно отделени не надхвърля 333 g;

–
Опаковките ще бъдат изградени и затворени, така че да предотвратят каквато и да е
загуба на съдържание по време на превоз, напр. с капаци, здрави вътрешни уплътнители,
капаци за транспортиране. Отворите, предназначени за напълване, са приемливи, ако са
изградени по такъв начин, че да предотвратят загубата на съдържание;

Процедурите и изискванията на този алтернативен метод са описани по-долу.
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–
Извършване на конкретни допълнителни разрушителни изпитвания, свързани с
характеристиките на многослойни бутилки.

–
Заместващо изпитване, което се изисква в 6.2.1.6.1 d) от алтернативни разрушителни
изпитвания;

многослойни бутилки, съгласно 6.2.3.5.3.1, подлежат на периодична инспекция и изпитване в
съответствие с 6.2.1.6.1, адаптирана чрез следния алтернативен метод:

674 Тази специална разпоредба се прилага спрямо периодична инспекция и изпитване на
многослойни бутилки, както е дефинирано в 1.2.1.

673 За превоза на това изделие не се налага да се прилагат изискванията на Глава 1.10 и 5.3
от Раздел 5.4.3 и Глава 7.2.

–
превозвани без външна опаковка, ако машината или уредът е конструиран и проектиран
по такъв начин, че съдовете, съдържащи опасните товари, имат осигурена адекватна защита.

–
те са опаковани в здрава външна опаковка, конструирана от подходящ материал и с
адекватна сила и дизайн във връзка с капацитета на опаковката и нейната планирана
употреба и изпълняват приложимите изисквания на 4.1.1.1; или

672 Машина и уред, превозвани съгласно тази рубрика и в съответствие със специална
разпоредба 301 не са предмет на каквато и да е разпоредба на RID, при което и да е от
следните условия:

– Транспортна категория 1 за комплекти, определени за опаковъчна група I.

– Транспортна категория 2 за комплекти, определени за опаковъчна група II;

– Транспортна категория 3 за комплекти, определени за опаковъчна група III;

ДЪРЖАВЕН

–
Ще бъдат предприети подходящи мерки за минимизиране на щетите по оборудването
при напълване и обработване на опаковката, напр. употребата на каучукови подложки; и

–
Опаковките ще бъдат изградени от подходящ материал и ще бъдат с адекватна здравина
и дизайн във връзка с капацитета на опаковката и нейното планирано ползване. Опаковките
не е необходимо да изпълняват изискванията на 4.1.1.3;

(i) Оборудването е опаковано в съответствие с инструкция за опаковане P 909 от 4.1.4.1, с
изключение на допълнителните изисквания 1 и 2; или е опаковано в здрави външни
опаковки, напр. специално проектирани съдове за събиране, които изпълняват следните
изисквания:

(b) До съоръжението за междинна обработка, литиевите клетки и батериите, съдържащи се в
оборудване от частни домакинства, които не изпълняват изискванията на (a) събрани и
предадени за превоз с цел обезвреждане, демонтаж, рециклиране или депониране, не се
подчиняват на другите разпоредби на RID, включително специална разпоредба 376 и
2.2.9.1.7, ако са изпълнени следните условия:

Примери за клетки и батерии, които са описани в този параграф, са клетки за бутони,
използвани за цялост на данните в домашни електроуреди (напр. хладилници, перални
машини, миялни машини) или в друго електрическо или електронно оборудване;

(iii) Те имат защита от оборудването, в което са съхранявани.

671 За целите на освобождаването, свързано с количествата превозвани на вагон или голям
контейнер (виж 1.1.3.6), транспортната категория ще бъде определена във връзка с
опаковъчната група (виж параграф 3 от специална разпоредба 251):

БЕЛЕЖКА: "Оборудване от частни домакинства" означава оборудване, което произхожда
от частни домакинства и оборудване, което идва от търговски, индустриални,
институционални и други източници, което, поради своето естество и качество, е сходно с
това от частни домакинства. Оборудване, което е вероятно да бъде използвано от частни
домакинства и потребители различни от частни домакинства във всички случаи ще се счита
за оборудване от частни домакинства.

(i) Те не са основният източник на захранване за експлоатация на оборудването, в което се
съхраняват;

(ii) Оборудването, в което те се съхраняват, не съдържа каквито и да е други литиеви клетки
или батерии, използвани като основен източник на захранване; и

съдържащо литиеви клетки или батерии бъде превозвано неопаковано или върху палети
съгласно инструкция за опаковане P 909 (3) от 4.1.4.1, тази маркировка алтернативно може да
бъде прикрепена върху външната повърхност на вагони или големи контейнери).

събрани и предадени за превоз за обезвреждане, демонтаж, рециклиране или депониране, не
се подчиняват на другите разпоредби на RID, включително специална разпоредба 376 и
2.2.9.1.7, когато:

С Т Р. 4 0
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– Проверка историята на индивидуалната бутилка и определяне мерките (напр. напълване,

– Идентифициране на бутилката чрез свързване на електронното устройство към базата
данни чрез серийния номер;

– За предоставяне на органите за инспекция, центровете за напълване и компетентните
власти, конкретните технически характеристики на бутилките, състоящи се от минимум
следното: сериен номер, производствена партида за стоманена бутилка, производствена
партида за многослойни бутилки, дата на разделяне на множество слоеве;

– За идентифицирана на конкретната под-група;

Процедура за изпитване за разрушително изпитване

Стандарт

EN 1442:2017 ".

Интервал на
Вид
изпитване изпитва
(години)
не

След 3 години Тест за
експлоатация разкъсва
(виж (f))
не

Пробовземане
от
под-група
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Точката на налягане на
разкъсване (BPP) на
3∛� или Q/200,
представителната извадка
което от двете е
трябва да е над долното
по-ниско с
ограничение на интервала за
минимум 20 на
допуск в Таблица за
под-група
(Q)
ефективност на извадка Ωm
≥ 1 + Ωs × k3(n;p;1-α) a

Критерий за отказ

Процедурата за статистическо оценяване съгласно свързаните критерии за отхвърляне, е
описана по-долу.

(g) Статистическо оценяване на резултатите от изпитвания – Методи и минимални
изисквания

Изпитване за залепване, олющване и корозия и тест за разкъсване ще бъдат осъществени за
всяка свързана извадка съгласно таблицата в под-параграф (g) и ще бъдат проведени след
първите 3 години експлоатация и на всеки 5 години впоследствие.

– Изпитвания за олющване и корозия (съгласно EN ISO 4628-3:2016).

– Изпитване за залепване (съгласно EN 1442:2017 или EN 14140:2014 + AC:2015);

Освен това ще бъдат извършени следните изпитвания:

– тест за разкъсване (съгласно EN 1442:2017 или EN 14140:2014 + AC:2015).

Инспекцията и изпитването, които се изискват от 6.2.1.6.1, ще бъдат осъществени, с
изключение на (d), които ще бъдат заменени от следната процедура за изпитване:

(f)

Пробовземането ще бъде на случаен принцип в рамките на под-група, както е дефинирано в
под-параграф (c). Размерът на всяка проба от под-група ще бъде в съответствие с таблицата в
под-параграф (g).

(e) пробовземане за статистическо оценяване

Записаните данни ще бъдат предоставени от собственика на многослойните бутилки за целия
полезен живот на под-групата.

– Записване на осъществените мерки, включително датата и адреса на мястото, на което са
осъществени.

пробовземане, повторно изпитване, оттегляне);

ДЪРЖАВЕН

Вътрешните маркировки на стоманена бутилка в съответствие с 6.2.3.9 ще бъдат повторени
върху множеството слоеве. Освен това всяка многослойна бутилка ще бъде оборудвана с
индивидуално устойчиво електронно идентификационно устройство. Подробните
характеристики на многослойните бутилки ще бъдат регистрирани от собственика в
централна база данни. Базата данни ще бъде използвана за следното:

(d) Проследимост

Ако цялата базова популация е притежавана от един собственик, под-групата е равна на
базовата популация.

В рамките на горепосочената базова популация, многослойни бутилки, които принадлежат на
различни собственици, ще бъдат разделяни на специфични под-групи, по една на собственик.

(c) Подгрупи на базова популация

Базова популация от многослойни бутилки се дефинира като производството на бутилки
само от един производител на множество слоеве чрез използване на нови вътрешни бутилки,
произведени само от един производител в рамките на една календарна година, на базата на
същия тип дизайн, същите материали и производствени процеси.

(b) Базова популация

Многослойните бутилки ще бъдат оборудвани със самозатварящи се вентили.

Следните разпоредби се прилагат спрямо многослойни бутилки, обработвани
последователно и базирани на бутилки от заварена стомана в съответствие с EN 1442:2017,
EN 14140:2014 + AC:2015 или Анекс I, части от 1 до 3 от Директива на Съвета 84/527/EИО.
Проектирането на множество слоеве ще предотврати проникването на вода във вътрешната
стоманена бутилка. Преобразуването на стоманената бутилка в многослойни бутилка ще
съответства на приложимите изисквания на EN 1442:2017 и EN 14140:2014 + AC:2015.

(а)Общи положения

Алтернативен метод:
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Всеки образец е представляван от точка, чиито координати са със средна стойност на
резултатите от теста за разкъсване и резултатите от теста за стандартно отклонение, всеки от
тях нормализирани спрямо съответното налягане при изпитване.

Стъпка 1: Определяне на точката на налягане на разкъсване (BPP) на представителна образец

Точката на налягане на разкъсване (BPP) на представителната извадка се използва за
оценяване на резултатите от изпитванията чрез използване на Таблица за ефективност на
извадка:

Олющва
Максимална степен на
не и
EN ISO 4628-3:2016
Q/1000
корозия: Ri2
корозия
Залепван ISO 2859- 1:1999 + A1:2011
Вижте ISO 2859 е на
EN 1442:2017
Стойност на залепване > 0.5 1:1999 + A1:2011,
полиурет
EN 14140:2014 ".
N/ mm2
приложено към
ан
+ AC:2015
Q/1000

Индивидуален резултат от
изпитване не трябва да бъде
по-нисък от налягането за
изпитване

 ܳםили Q/100,
което от двете е
по-ниско с
минимум 40 на
под-група (Q)

Вижте ISO 2859 1:1999 + A1:2011,
приложено към
Q/1000

1000

p = пропорция на популацията, избрана за интервала за допуск
(99.9999%);

k3 = фактор, функция на n, p и 1-α;

с

Ωm = 1 + Ωs × k3(n;p;1-α)
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Чрез прилагането на в Таблицата за ефективност на извадка, долното ограничение на
интервала за толерантност е представлявано от ред от константна степен на оцеляване,
дефинирана от формулата:

в съответствие със стандарт ISO 16269-6:2014 и предвид, че отклонението не е известно,
едностранния интервал за статистически допуск ще се счита за граница на довереност от 95%
и част от популацията, равна на 99.9999%.

Стъпка 3.1: Долно ограничение на интервал за допуск за резултати, следващи нормална
дистрибуция

– За абнормална дистрибуция, определянето на съответното долно ограничение на допуск е
посочено в стъпка 3.2.

– За нормална дистрибуция, определянето на съответното долно ограничение на допуск е
посочено в стъпка 3.1.

Резултатите за налягане на разкъсване ще бъдат проверени първо съгласно Съвместното
изпитване (многопосочно изпитване), чрез използването на съществено равнище на α = 0.05
(виж параграф 7 от ISO 5479:1997) за да определите дали разпределението на резултатите за
всеки образец е нормално или абнормално.

Стъпка 3: Определяне на приложимото долно ограничение на интервала на допуск в
Таблицата за ефективност на извадка

– Ординатна ос: Средна стойност, нормализирана спрямо налягане при изпитване (Ωm)

– Абсцисна ос: Стандартно отклонение, нормализирано спрямо налягане при изпитване (Ωs)

Всеки BPP е начертан върху Таблица за ефективност на извадка със следната ос:

Стъпка 2: Изготвяне на диаграма за Таблица за ефективност на извадка

PH = налягане при изпитване

s = стандартно отклонение на образец;

= средна стойност на образец;

ДЪРЖАВЕН

a

На всеки 5
години
експлоатация
(виж (f))

Олющва
Максимална степен на
не и
EN ISO 4628-3:2016
корозия: Ri2
корозия
Залепван
ISO 2859- 1:1999 + A1:2011
е на
Стойност на залепване > 0.5
EN 1442:2017
полиурет
N/mm2
EN 14140:2014 + AC:2015
ан
Точката на налягане на
разкъсване (BPP) на
представителната извадка
трябва да е над долното
ограничение на интервала за
Тест за
допуск в Таблица за
разкъсва
EN 1442:2017 ".
ефективност на извадка Ωm
не
≥ 1 + Ωs × k3(n;p;1-α)a

Индивидуален резултат от
изпитване не трябва да бъде
по-нисък от налягането за
изпитване

x

С Т Р. 4 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

= размер на извадка.

Таблица за k3
p = 99.9999% и (1-α) = 0.95
Размер на извадка Нормално Разпределение
разпределение
на Вейбул
n
k3
k3
20
6.901
16.021
22
6.765
15.722
24
6.651
15.472
26
6.553
15.258
28
6.468
15.072
30
6.393
14.909
35
6.241
14.578
40
6.123
14.321
45
6.028
14.116
50
5.949
13.947
60
5.827
13.683
70
5.735
13.485
80
5.662
13.329
90
5.603
13.203
100
5.554
13.098
150
5.393
12.754
200
5.300
12.557
250
5.238
12.426
300
5.193
12.330
400
5.131
12.199
500
5.089
12.111
1000
4.988
11.897
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Долното ограничение на допуск е представено от ред от постоянен процент на оцеляване,
дефиниран във формулата, посочена в предишната стъпка 3.1 с фактори k3, базирани и
изчислени на свойствата на разпределение на Вейбул.
Стойността за k3, зададена за разпределения на Вейбул, ще бъдат взети от таблицата по-долу
в края на Стъпка 3.

Едностранния статистически интервал за допуск ще бъде изчислен при равнище на
доверителност от 95% и част от популацията, равняваща се на 99.9999%.

Стъпка 3.2: Долно ограничение на интервал на допуск за резултати след абнормално
разпределение

Стойността за k3, определена за нормални разпределения, ще бъдат взети от таблицата в края
на Стъпка 3.

n

1-α = равнище на доверителност (95%);

∞

4.753

11.408

Изисквания на центъра за напълване

Глава 4.1

ЧАСТ 4

66

– Прилагане на система за качеството съгласно стандарт ISO 9000 (серия) или еквивалентен,
сертифицирана от акредитиран независим орган, признат от компетентния орган."

– Има капацитет за актуализация на базата данни;

– Има достъп до базата данни, дефинирана в (d);

– Разполага с подходящите средства за идентификация на многослойни бутилки чрез
устройства за електронна идентификация;

ДЪРЖАВЕН

– Спазване на разпоредбите на инструкция за опаковане P 200 (7) от 4.1.4.1 и че
изискванията на стандарт за инспекции за предварително напълване, посочени в таблицата за
инструкция за опаковане P 200 (11) от 4.1.4.1 са изпълнени и коректно приложени;

Собственикът ще предостави на компетентния орган документно доказателства, че
центровете за напълване:

(i)

Ако може да бъде доказано, че основната причина е ограничена до частта на засегнатата
подгрупа, връщането в експлоатация на незасегнатите части може да бъде оторизирано от
компетентния орган. Ще бъде доказано, че няма да бъде засегнато връщането в експлоатация
на многослойни бутилки.

Ако за основната причина не може да бъде доказано, че е ограничена до засегнатата подгрупа на собственика, компетентният орган или Xa органа ще предприемат мерки относно
цялата базова популация и потенциално други години производство.

В споразумение с компетентния орган или Xa орган, който издава одобрението за
проектиране, ще бъдат осъществени допълнителни тестове за да определят основната
причина за неизправността.

Ако резултат от теста за разкъсване, изпитване за олющване и корозия или изпитване за
залепване не съответства на критериите, посочени в таблицата в параграф (g), засегната
подгрупа многослойни бутилки ще бъдат разделени от собственика за последващи
разследвания и няма да бъдат запълнени или да бъдат предоставени за транспорт и употреба.

(h) Измерва дали са изпълнени критериите за приемане

БЕЛЕЖКА: Ако извадката е между две стойности, ще бъде избран по-близкия долен размер
на извадката.

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 3

P 114a
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

Изменете, така че да гласи следното:

(Заличено)".

4.1.1.17

"4.1.1.17

4.1.3.1
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

"EN 590:2013 + A1:2017".
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4.1.1.21.6
За "1202 Дизелово гориво" и "1202 Mазут, лек", втора рубрика, в колона (2b),
заменете "EN 590:2013 + AC:2014" с:

4.1.1.12
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

4.1.1.11
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

4.1.1.10
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

EN ISO 24431-2016

Газови бутилки. Безшевни, заварени и композитни
бутилки за сгъстени и втечнени газове (с изключение
на ацетилен). Контрол по време на пълнене
В параграф (11), в Таблицата, в колона "Референция", Заменете "EN 1439:2008

(7)

В параграф (11), след реда за EN 13365:2002 + A1:2005, добавете следния нов ред:

В параграф (11), в таблицата заличете първите два реда (EN 1919:2000 и EN 1920:2000)

"или EN ISO 15996:2017" (двукратно).

В параграф (10), в специална разпоредба за опаковане va, след "EN ISO 15996:2005 +
A1:2007", добавете:
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ДЪРЖАВЕН

[Изменението по параграф (10), специална разпоредба за опаковане v във версията на немски
език не се прилага към текста на английски език.]

P 200
[Изменението във версията на немски и френски език не се прилага към текста
на английски език.]

P 143
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

P 114b
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

P 001 В "Комбинирани опаковки", заменете редовете за "пластмасов съд с външен стоманен
или алуминиев варел (6HA1, 6HB1)" и "пластмасов съд с външен варел от картон, пластмаса
и шперплат (6HG1, 6HH1, 6HD1)" със следното:
"
Единични опаковки
Максимален капацитет/Нетна маса
(виж 4.1.3.3)
Опаковъчна Опаковъчна Опаковъчна
група I
група II
група III
пластмасов съд с външен варел от стомана,
250 l
250 l
250 l
алуминий или пластмаса (6HA1, 6HB1,
6HH1)
пластмасов съд с външен варел от картон
120 l
250 l
250 l
или шперплат (6HG1, 6HD1)
"
P 002[Измененията по PP 37 и RR 5 във версията на френски език не се прилагат спрямо
английски език.]

"БЕЛЕЖКА: Опаковките, включително IBCs и едрогабаритни опаковки, маркирани
съгласно 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.3.4, 6.5.2 или 6.6.3, но които са одобрени в
държава, която не е договаряща страна по RID, въпреки това могат да се бъдат използвани за
превоз съгласно RID."

4.1.1.5
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

4.1.4.1

В заглавието на Главата, вмъкнете следната Бележка:

С Т Р. 4 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

EN 13952:2017

3. Максималното количество на индивидуална вътрешна кухина не надхвърля 0.01 g за
твърди вещества или 0.01 ml за течности;

2. Образците се превозват в микротитърни табели или мултититърни табели, направени от
пластмаса, стъкло, порцелан или керамика като вътрешна опаковка;

1. Използват се само комбинирани опаковки с външни опаковки, състоящи се от кутии (4A,
4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2);

"PP 94 Много малки количества енергийни образци от 2.1.4.3 могат да бъдат превозвани
съгласно ООН № 3223 или ООН № 3224, както е приложимо, при условие, че:

Добавете новите специални разпоредби за опаковане:

"опасност".
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"3," Каквато и да е температурата, предвидена за пратката, основния съд или вторичната
опаковка трябва да могат да поддържат, без да възниква неуплътнение, вътрешно налягане,
което съответства на разлика в налягането от най-малко 95 kPa. Този основен съд или
вторична опаковка трябва да могат да издържат температури в обхвата от -40°C до +55°C.

P 620Изменете допълнително изискване 3, така че да гласи следното:

6. Когато сух лед или течен азот се използват опционално като охладител за мерки за
контрол на качеството, трябва да бъдат спазени изискванията на 5.5.3. Ще бъдат
предоставени вътрешни подпори за осигуряване на вътрешните опаковки в тяхната
оригинална позиция. Вътрешната опаковка и външната опаковка ще поддържат своята
цялост при температурата на използвания охладител, както и температурите и наляганията,
които биха могли да възникнат в случай на прекъсване на охлаждането.

5. Максималното нетно количество на външна опаковка е 56 g за твърди вещества или 56 ml
за течности или в случай на смесено опаковане, сумата от грамовете и милилитрите не
надхвърлят 56; и

4. Максималното съдържание на всяка вътрешна опаковка не надхвърля 1 g за твърди
вещества или 1 ml за течности;

ДЪРЖАВЕН

P 520В допълнително изискване 4, заменете "риск" с:

(4) Композитни опаковки, състоящи се от пластмасов съд с външен стоманен или алуминиев
варел (6HA1 or 6HB1) с максимален капацитет 250 литра."

"(3) стоманени варели (1A1) с максимален капацитет 250 литра;

P 402Добавете следните параграфи (3) и (4):

"RR 7".

3. В рамките на носителя от пяна, вътрешните опаковки трябва да бъдат разделени една от
друга с минимално разстояние от 40 mm и от стената на външната опаковка с минимално
разстояние 70 mm. Опакованата пратка може да съдържа до два слоя от тези матрици от
пяна, всяка от които пренася до 28 вътрешни опаковки;

2. Индивидуалното вещество се съхранява във вътрешна опаковка от стъкло или пластмаса с
максимален капацитет 30 ml, поставен в разширяема матрица от полиетиленова пяна с
минимална дебелина 130 mm и с плътност 18 ± 1 g/l;

P 401Изменете специална разпоредба за опаковане, специфична за RID и за ADR "PR 7", така
че да гласи:

"EN ISO 24431:2016".

1. Външната опаковка се състои само от гофриран картон от тип 4G, с минимални размери 60
cm (дължина) по 40.5 cm (широчина) по 30 cm (височина) и минимална дебелина на стената
от 1.3 cm;

"PP 95 Много малки количества енергийни образци от 2.1.4.3 могат да бъдат превозвани
съгласно ООН № 3223 или ООН № 3224, както е приложимо, при условие, че:

В параграф (13), в чл. 2.1, заменете "EN 1919:2000, EN 1920:2000" с:

"EN 1439:2017 и EN 13952:2017".

В параграф (11), в таблицата, заличете реда за стандарт "EN 12755:2000". В параграф (12), в
2.1, заменете "EN 1439:2008" с:

(7)

Съоръжения и принадлежности за втечнен
въглеводороден газ (LPG). Процедури за пълнене на
бутилки за LPG

5. Когато сух лед или течен азот се използват опционално като охладител за мерки за
контрол на качеството, трябва да бъдат спазени изискванията на 5.5.3. Ще бъдат
предоставени вътрешни подпори за осигуряване на вътрешните опаковки в тяхната
оригинална позиция. Вътрешната опаковка и външната опаковка ще поддържат своята
цялост при температурата на използвания охладител, както и температурите и наляганията,
които биха могли да възникнат в случай на прекъсване на охлаждането.

В параграф (11), в таблицата, след ред за "EN 1439:2017", вмъкнете следния стандарт:

"EN 1439:2017".

4. Максималното нетно количество на външна опаковка е 20 g за твърди вещества или 20 ml
за течности или в случай на смесено опаковане, сумата от грамовете и милилитрите не
надхвърлят 20; и

EN 1439:2008 (освен 3.5 и Анекс G)" с:

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 5

В уводното изречение, заменете "клетки и батерии",: с:
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[Измененията по параграф (1) (b), първото и третото изменение по параграф (1) (c), първото и
третото изменение по параграф (1) (d), измененията по параграф (1) (e), изменението по

"клетки или батерии" (двукратно).

LP 910

"електрически непроводим".

P 909В параграфи 1 (c) и 2 (b), в четвърти абзац на допълнително изискване 2 и в
допълнително изискване 3, заменете "непроводим" с:

"електрически непроводим".

P 908В параграфи 2 и 4, заменете "непроводим" с:

В Бележка 2, заменете "риск" с:

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ

P 006
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(d) съдове намиращи се в изделия, съдържащи газове, ще изпълняват изискванията на раздел
4.1.6 и Глава 6.2, както е приложимо или ще могат да предоставят еквивалентно равнище на

(c) Съдове, които могат да бъдат счупени или пробити лесни, като например съдове
изградени от стъкло, порцелан или глина или от определени видове пластмасови материали,
ще бъдат надлежно осигурени. Какъвто и да е теч на съдържанието няма по съществен начин
да наруши защитните свойства на изделието или на външната опаковка;

(b) съдове, съдържащи течности с капаци, ще бъдат опаковани, като техните капаци ще бъдат
правилно ориентирани. Освен това съдовете ще съответстват на разпоредбите за изпитване на
вътрешно налягане в 6.1.5.5;

(a) съдове в рамките на изделията, съдържащи течности или твърди вещества, ще бъдат
изградени от подходящи материали и осигурени в изделието по такъв начин, че при
нормални условия на превоз те не могат да се счупят, да бъдат пробити или тяхното
съдържание да изтече в самия артикул или във външната опаковка;

(3) Трябва да бъдат съблюдавани следните разпоредби:

Здрави външни опаковки, изградени от подходящ материал и с адекватна сила и дизайн във
връзка с капацитета за опаковане и тяхната планирана употреба. Опаковките трябва да
изпълняват условията на 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.8 и 4.1.3, за да постигнат равнище на защита,
което е като минимум еквивалентно на това, посочено в Глава 6.1. Изделията могат да бъдат
превозвани неопаковани или на палети когато на опасните товари е дадена еквивалентна
защита от изделието, в който те се съхраняват.

(2) Освен това за здрави изделия ще бъдат оторизирани следните опаковки:

Опаковките ще съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II.

Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); Бидони (3A2, 3B2, 3H2).

Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);

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

Тази инструкция се прилага спрямо ООН № от 3537 до 3548.

P 006

Вмъкнете следните нови инструкции за опаковане: "

"опасност".

R 001

"електрически непроводим".

В параграфи (1) (c), (1) (d), (2) (c) и в четвъртия абзац на допълнителните изисквания,
заменете "непроводим" с:

параграф (1) (f) о изменението по параграф (2) (a) във версията на немски език не се прилага
по отношение на текста на английски език.]

ДЪРЖАВЕН

P 906[Измененията по първото изречение и по параграф (2) във версията на френски език не
се прилагат по отношение на текста на английски език.]

P 904[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на английски език.]

В параграф (3), заличете последното изречение.

[Изменението на параграф (2) във версията на френски език не се прилага към

"За целта на тази инструкция за опаковане, "оборудване" означава уред, за който литиевите
клетки или батерии ще предоставят електрозахранване за неговата експлоатация."

P 903 Преди уводното изречение, което започва със "Следните опаковки…", вмъкнете ново
изречение, така че да гласи следното:

"когато бъдат придвижени до, от или между местата, където са произведени и монтажния
цех, включително междинни обекти за обработване."

P 902 В параграфа, под "Неопаковани изделия:", изменете края на изречението, така че да
гласи:

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

"да не надхвърля 250 ml или 250 g и ще".

P 901 В "Допълнителни изисквания", заличете:

"електрически непроводим".

P 801В допълнително изискване 2, заменете "непроводим" с:

С Т Р. 4 6
ВЕСТНИК
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ

P 911

Бидони (3A2, 3B2, 3H2).

Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2);
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За клетки, батерии и оборудване, съдържащи клетки и батерии: Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2,
1D, 1G);

Следните опаковки са разрешени, при условие че са изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и
4.1.3:

Тази инструкция се прилага спрямо повредени или дефектни клетки и батерии на ООН №
3090, 3091, 3480 и 3481, които могат да бъдат демонтирани бързо, да реагират опасно, да
произвеждат пламък или опасно развиване на топлина или опасна емисия на токсични,
корозивни или запалими газове или пари при нормални условия на превоз.

P 911

Освен това начинът, по който съдовете се съхраняват в машината или уреда ще бъдат такива,
че при нормални условия на превоз, щети по съдовете, съхраняващи опасните товари, не е
вероятна; в случай на щети по съдовете, съхраняващи твърди или течни опасни товари, няма
да бъде възможен теч на опасни товари от машината или уреда (може да бъде използвана
непропусклива обшивка за изпълнение на това изискване). Съдове, които съдържат опасни
товари, ще бъдат инсталирани по такъв начин, осигурени или уплътнени, така че да
предотвратят тяхното счупване или теч, така че да се контролира тяхното движение в рамките
на машината или уреда по време на обичайните условия на превоз. Уплътнителният материал
няма да реагира опасно със съдържанието на съдовете. Какъвто и да е теч на съдържанието
няма по съществен начин да наруши защитните свойства на уплътнителния материал.

Съдове, съдържащи опасни товари, ще съответстват на общите разпоредби в 4.1.1, освен
факта, че 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.12 и 4.1.1.14 не се прилагат. За незапалими, не-токсични газове,
вътрешната бутилка или съд, тяхното съдържание и степента на напълване трябва да бъдат
удовлетворителни за компетентния орган в държавата, в която бива напълнена бутилката или
съда.

(c) Проектили няма да напускат опакованата пратка;
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(b) Списъкът с опасности, които се очакват в случай на топлинно изтичане за типа клетка
или батерия, при условията, в които се превозва (напр. употреба на вътрешна опаковка,
състояние на зареждане (SOC), използван на достатъчен незапалителен, електрически
непроводим и абсорбационен уплътнителен материал и т.н.), ще бъдат ясно идентифицирани
и количествено оценени; референтният списък с възможни опасности за литиеви клетки или

(a) Оценяването ще бъде осъществено в система за управление на качеството (както е
описано напр. в раздел 2.2.9.1.7 (e)), което позволява проследимостта на резултатите от
изпитванията, референтните данни и използваните характеризационни модели;

a
Следните критерии, както е приложимо, могат да бъдат взети предвид за оценяването на
характеристиките на опаковката:

Клетките или батериите ще бъдат защитени от късо съединение.

Допълнително изискване

(3) В случай че се използва сух лед или азот като охладител, ще бъдат прилагани
изискванията на раздел 5.5.3. Вътрешната опаковка и външната опаковка ще поддържат
своята цялост при температурата на използвания охладител, както и температурите и
наляганията, които биха могли да възникнат в случай на прекъсване на охлаждането.

По заявка ще бъде наличен доклад за удостоверяване. Като минимално изискване,
наименованието на клетката или батерията, масата, типа, енергийното съдържание на
клетките или батериите, идентификацията на опаковката и данните от изпитването, съгласно
метода за удостоверяване, както е определено от компетентния орган, ще бъдат посочени в
доклада за удостоверяване.

(2) Допълнителните изисквания за ефективност на опаковката ще бъдат удостоверени чрез
изпитване, както е посочено от компетентния орган на която и да е договаряща страна по
RID, която също може да признае изпитване, посочено от компетентния орган на държава,
която не е договаряща страна по RID, при условие че това изпитване е определено в
съответствие с процедурите приложими съгласно RID, ADR, ADN, Кодекса на IMDG или
Техническите инструкции на ICAOa.

(e) Опаковките ще имат система за управление на газ (напр. филтърна система, циркулация
на въздух, съхранени за газ, газово-непроницаема опаковка и т.н.), както е приложимо.

(d) Структурната цялост на опакованата пратка ще бъде поддържана; и

(b) Няма да възниква пламък извън опакованата пратка;

P 907

Ако машината или уреда са изградени и проектирани по такъв начин, че за съдовете,
съдържащи опасните товари, да има осигурена адекватна защита, не е необходима външна
опаковка. Опасни товари в машини или уреди ще бъдат опаковани във външни опаковки,
изградени от подходящ материал и с адекватна сила и дизайн във връзка с капацитета за
опаковане и тяхната планирана употреба и изпълняващи приложимите изисквания на 4.1.1.1.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ

(a) Външната повърхностна температура на завършената опакована пратка няма да
надхвърля повече от 100°C. Приемливо е временно рязко покачване на температурата до
200°C;

Тази инструкция се прилага спрямо ООН № 3363.

P 907

(4) Изделията трябва да бъдат опаковани, за да предотвратят движение и случайна операция
по време на нормалните условия на превоз.

(1) Опаковката ще трябва да може да изпълнява следните допълнителни изисквания за
ефективност в случай на бързо демонтиране, опасна реакция, произвеждане на пламък или
опасно развиване на топлина или опасна емисия на токсични, корозивни или запалими газове
или пари в клетките или батериите:

Опаковките съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група I.

ДЪРЖАВЕН

"
"

"
"

(e) В случаите, в които няма съд в изделието, артикулът трябва изцяло да обгръща опасните
вещества и да предотврати тяхното освобождаване при нормални условия на превоз.

защита, както инструкции за опаковане P 200 или P 208;

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7

Във втория ред, след "4.1.7.2.", вмъкнете ново изречение, което гласи

Органичен пероксид

Добавете следните нови рубрики:

ООН №

Тип
IBC

Максимално
количество
(литри/kg)
31HA1 1000

За ООН № 3109, в рубриката "терт-БУТИЛ ХИДРОПЕРОКСИД, не повече от 72% с вода",
добавете нов ред, който гласи:
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"Формулите, посочени по-долу, могат също да бъдат превозвани опаковани, в съответствие с
метода за опаковане OP8 от инструкция за опаковане P 520 от 4.1.4.1.”

IBC 520
следното:

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-DI(тертБУТИЛПЕРОКСИ)ХЕКСАН, не повече от 52% в
разтворител тип A
3,6,9-ТРИЕТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,731HA1 1000
ТРИПЕРОКСОНАН, не повече от 27% в разтворител
тип A

Максимално
количество
(литри/kg)
31HA1 1000

Тип
IBC

"Батерията или оборудването трябва да бъдат опаковани по такъв начин, че батерията или
оборудването да бъдат защитени срещу щети, които могат да бъдат причинени от неговото

изменете последното изречение преди допълнителните изисквания, така че да гласи
следното:

"и за единичен артикул от оборудване, съдържащо батерии,".

LP 903
Във второто изречение, заменете ", включително за батерия, съхранявана в
оборудването" с:

"когато бъдат придвижени до, от или между местата, където са произведени и монтажния
цех, включително междинни обекти за обработване."

В параграфа, под "Неопаковани изделия:", изменете края на изречението, така че да гласи
следното:
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[Изменението в третото изречение на "Опаковани изделия" във версията на немски език не се
прилага към текста на английски език.]

"Твърди едрогабаритни опаковки, съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна
група III, изградени от:
стомана (50A);
алуминий (50B);
метал различен от стомана или алуминий (50N);
твърда пластмаса (50H);
естествена дървесина (50C);
шперплат (50D);
талашит (50F);
твърд картон (50G)

LP 902
В "Опаковани изделия", заменете "опаковки съответстващи нивото на
ефективност на опаковъчна група III." с:

LP 102
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

4.1.4.3

3109

ООН № Органичен пероксид

ДЪРЖАВЕН

"
4.1.4.2,".

(h) Тези сценарии ще бъдат оценени за период от време, който е достатъчно дълъг за да
позволи възникването на възможни последици (напр. 24 часа).

(g) изпитванията или калкулацията за модела разглеждат най-лошия възможен сценарий за
топлинно изтичане, което възниква и се разпространява в клетката или батерията; този
сценарий включва най-лошата възможна авария при нормални условия на превоз,
максималните емисии на пламък и топлина за възможното разпространение на реакцията;

(f) Условията на околната среда, в които опаковката може да бъде използвана и превозвана,
ще бъдат описани (включително за възможните последици за газови или думни емисии на
околната среда, като например вентилация или други методи) съгласно системата за
управление на газ на опаковката;

(e) В случай че SOC на клетката или батерията не е известно, използваното оценяване ще
бъде осъществено при най-висок възможен SOC, съответстващ на условията на използване на
клетката или батерията;

(d) Изпитването и каквито и да е поддържащи калкулации ще оценяват резултата от
топлинно изтичане на клетката или батерията в опаковката при нормални условия на превоз;

(c) Смекчаващият ефект на опаковката ще бъде идентифициран и характеризиран на базата
на естеството на предоставените средства за защита и свойствата на строителния материал.
Списък с технически характеристики и чертежи ще бъде използван в подкрепа на това
оценяване (Плътност (kg·m3, конкретен топлинен капацитет (J·kg-1· K-1), стойност на
нагряване (kJ·kg-1), топлинна проводимост (W·m-1· K-1), температура на топене и
температура на запалване (K), коефициент за топлинен трансфер на външната опаковка
(W·m-2·K-1), …);

батерии (бързо разглобяване, опасна реакция, произвеждане на пламък или опасно развитие
на топлина или опасна емисия на токсични, корозивни или запалими газове или пари) могат
да бъдат използвани за тази цел. Количественото оценяване на тези опасности ще зависи от
наличната научна литература;

С Т Р. 4 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

Изменете първото изречение, така че да гласи следното:

LP 03
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"електрически непроводим".

В последното изречение, преди допълнителното изискване, заменете "За батерии с течове" с:

(d) съдове в рамките на изделия, съдържащи газове, ще изпълнят изискванията на раздел
4.1.6 и Глава 6.2, както е приложимо или способност за предоставяне на еквивалентно
равнище на защита като инструкции за опаковане P 200 или P 208; и

(c) съдове, които могат да бъдат счупени или пробити лесни, като например съдове
изградени от стъкло, порцелан или глина или от определени видове пластмасови
материали, ще бъдат надлежно осигурени. Какъвто и да е теч на съдържанието няма по
съществен начин да наруши защитните свойства на изделието или на външната опаковка;

(b) съдове, съдържащи течности с капаци, ще бъдат опаковани, като техните капаци ще
бъдат правилно ориентирани. Освен това съдовете ще съответстват на разпоредбите за
изпитване на вътрешно налягане в 6.1.5.5;

(a) съдове в рамките на изделията, съдържащи течности или твърди вещества, ще бъдат
изградени от подходящи материали и осигурени в изделието по такъв начин, че при
нормални условия на превоз те не могат да се счупят, да бъдат пробити или тяхното
съдържание да изтече в самото изделие или във външната опаковка;

(2) Трябва да бъдат съблюдавани следните разпоредби:

твърд картон (50G)

талашит (50F);

шперплат (50D);

естествена дървесина (50C);

твърда пластмаса (50H);

метал различен от стомана или алуминий (50N);

алуминий (50B);

стомана (50A);

Твърди едрогабаритни опаковки, съответстващи на ниво на ефективност на опаковъчна
група II, изградени от:

(e) В случаите, в които няма съд в изделието, изделието трябва изцяло да обгръща
опасните вещества и да предотврати тяхното освобождаване при нормални условия на
превоз.
(3) Изделията трябва да бъдат опаковани, за да предотвратят движение и случайна операция

В параграф 4, заменете "непроводим" с:

"или оборудването".

В параграф 4, след "движение на батерията", добавете:

"електрически непроводим".

В параграф 2, заменете "непроводим" с:

"Вътрешната опаковка…".

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ

Тази инструкция се прилага спрямо ООН № от 3537 до 3548.
(1) Следните едрогабаритни опаковки са разрешени, при условие че са изпълнени общите
разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:

LP 03

Вмъкнете следните нови инструкции за опаковане: "

В допълнителното изискване, заменете "батерии" с: "клетки и батерии".

"За клетки и батерии с течове".

ДЪРЖАВЕН

в параграф 2, изменете началото на изречението, така че да гласи:

“Увредената или дефектна батерия или оборудване, съдържащи такива клетки или батериите
ще бъдат .."

В параграф 1, изменете началото на първото изречение, така че да гласи следното:

"опаковките ще съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група II."

След "шперплат (50D)", заличете:

Твърди едрогабаритни опаковки, съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна
група II, изградени от:".

"За батерии и оборудване, съдържащи клетки и батерии:

В третото изречение, заменете "За батерии и оборудване съдържащи батерии, едрогабаритни
опаковки, изградени от:" с:

"Следните едрогабаритни опаковки са оторизирани за отделна повредена или дефектна
батерия и за отделен артикул от оборудване, съдържащо повредени или дефектни клетки и
батерии, при условие че са изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3."

Изменете второто изречение, така че да гласи следното:

"Тази инструкция се прилага спрямо единични повредени или дефектни батерии и отделни
артикули от оборудване, съдържащи повредени или дефектни клетки и батерии на ООН №
3090, 3091, 3480 и 3481."

LP 904

движение или поставяне в рамките на едрогабаритната опаковка."

БРОЙ 90
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"
"

ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ

"LP 905".

(2) За единичен артикул от оборудване, съдържащо клетки или батерии:

(e) Негоримостта ще бъде оценявана съгласно стандарт, признат в държавата, в която
едрогабаритната опаковка е проектирана или произведена.

79

(d) Ще бъдат взети надлежните мерки за ограничаване на ефектите от вибрацията и
шоковете и за да предотвратят движението на батерията в рамките на опакованата пратка,
което може да доведе до щети и опасно състояние по време на превоз. Когато се използва
уплътнителен материал за изпълнение на това изискване, той трябва да бъде незапалим и
електрически непроводим; и

ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ

LP 906

твърди едрогабаритни опаковки, съответстващи на ниво на ефективност на опаковъчна
група I, изградени от:

За единична батерия и за единично изделие, част от оборудване, съдържащи батерии:

80

(1) Следните едрогабаритни опаковки са разрешени, при условие че са изпълнени общите
разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3:

Тази инструкция се прилага по отношение на повредени или дефектни батерии на ООН №
3090, 3091, 3480 и 3481, които могат да бъдат демонтирани бързо, да реагират опасно, да
произвеждат пламък или опасно развиване на топлина или опасна емисия на токсични,
корозивни или запалими газове или пари при нормални условия на превоз.

LP 906

Клетките и батериите ще бъдат защитени срещу късо съединение.

ДЪРЖАВЕН

(c) Вътрешната опаковка ще бъде изцяло заобиколена от достатъчно незапалима и
електрически непроводим термален изолационен материал, който да защитава срещу
опасно развиване на топлина;

Допълнително изискване

(b) Батерията ще бъде опакована във вътрешна опаковка и ще бъде поставена във
външната опаковка;

(d) Негоримостта ще бъде оценена съгласно стандарт, признат в държавата, в която
едрогабаритната опаковка е проектирана или произведена.

(c) Трябва да бъдат взети подходящи мерки за минимизиране на ефектите от вибрация и
шокове и за предотвратяване на движението на оборудването в границите на опакованата
пратка, които могат да доведат до щети и опасни условия по време на превоз. Когато се
използва уплътнителен материал за изпълнение на това изискване, той трябва да бъде
незапалим и електрически непроводим; и

(b) Оборудването ще бъде изградено или опаковано по такъв начин, че да предотврати
случайната експлоатация по време на превоз;

(a) Отделен артикул от оборудване с различни размери, форма или маса, може да бъде
опакован във външна опаковка от изпитания прототип, посочен по-горе, при условие че
общата брутна маса на опаковката няма да надхвърля брутната маса, за която е изпитван
прототипа;

Едрогабаритни опаковки също трябва да изпълняват следните изисквания:

твърд картон (50G)

талашит (50F);

шперплат (50D);

естествена дървесина (50C);

твърда пластмаса (50H);

метал различен от стомана или алуминий (50N);

алуминий (50B);

стомана (50A);

Твърди едрогабаритни опаковки, съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна
група II, изградени от:

(a) Батерия с различни размери, форма или маса, могат да бъдат пакетирани във външна
опаковка от изпитван прототип, посочен по-горе, при условие че общата брутна маса на
опакованата пратка не надхвърля брутната маса, за която е изпитан прототипа;

Едрогабаритни опаковки също трябва да изпълняват следните изисквания:

твърд картон (50G)

талашит (50F);

шперплат (50D);

естествена дървесина (50C);

твърда пластмаса (50H);

метал различен от стомана или алуминий (50N);

алуминий (50B);

стомана (50A);

Твърди едрогабаритни опаковки, съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна
група II, изградени от:

(1) За единична батерия:

Следните едрогабаритни опаковки са разрешени за единична батерия и за отделно артикул
от оборудване, съдържащо клетки или батерии, при условие, че общите разпоредби на
4.1.1 и 4.1.3 са изпълнени:

Тази инструкция се прилага спрямо ООН № 3090, 3091, 3480 и 3481 производствени
партиди, състоящи се от не повече от 100 клетки и батерии и спрямо пред-производствени
прототипи на клетки и батерии, когато тези прототипи са превозвани за изпитване.

"LP 905".

по време на нормалните условия на превоз.

С Т Р. 5 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

a
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Следните критерии, както е приложимо, могат да бъдат взети предвид за оценяването на

Батериите ще бъдат защитени от късо съединение.

Допълнително изискване

(3) В случай че се използва сух лед или азот като охладител, ще бъдат прилагани
изискванията на раздел 5.5.3. Вътрешната опаковка и външната опаковка ще поддържат
своята цялост при температурата на използвания охладител, както и температурите и
наляганията, които биха могли да възникнат в случай на прекъсване на охлаждането.

4.1.5.12
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

4.1.5.11
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

"
4.1.5.2
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

82

(h) Тези сценарии ще бъдат оценени за период от време, който е достатъчно дълъг за да
позволи възникването на възможни последици (напр. 24 часа).

(g) Изпитванията или калкулацията на модела ще разглеждат най-лошия възможен сценарий
за възникването и разпространяване на топлинно изтичане в батерията; този сценарий
включва възможно най-лошия дефект в условията на нормален превоз, максималните емисии
на топлина и пламък за възможното разпространение на реакцията;

(f) Съответстващите условия, в които едрогабаритната опаковка може да бъде използвана и
превозвана, ще бъдат описани (включително за възможни последици от емисиите на газ и
дим върху околната среда, например вентилация или други методи) съгласно системата за
управление на газ на едрогабаритната опаковка;

(e) В случай, че SOC на батерията не е известен, използваното оценяване ще бъде
осъществено с най-висок възможен SOC, съответстващ на условията за употреба на
батерията;

(d) Изпитването и каквито и да е поддържащи калкулации ще оценят резултатите от
топлинен теч на батерията в едрогабаритната опаковка при нормални условия на превоз;

(c) Смекчаващите ефекти на едрогабаритната опаковка ще бъдат идентифицирани и
характеризирани, на базата на естеството на предоставените средства за защита и свойствата
на строителния материал. Списък с технически характеристики и чертежи ще бъде използван
в подкрепа на това оценяване (Плътност (kg m-3) конкретен топлинен капацитет (J·kg-1· K-1),
стойност на нагряване (kJ·kg-1), топлинна проводимост (W·m-1· K-1), температура на топене и
температура на запалване (K), коефициент за топлинен трансфер на външната опаковка
(W·m-2·K-1) …);

(b) Списъкът с опасности, очаквани в случай на топлинен теч за прототипа на батерия в
условията, в които се превозват (напр. използването на вътрешна опаковка, състояние на
зареждане (SOC), използване на достатъчен незапалителен, електрически непроводим и
абсорбационен уплътнителен материал и т.н.), ще бъдат ясно идентифицирани и
количествено оценени; референтният списък с възможни опасности за литиеви батерии
(бързо разглобяване, опасна реакция, произвеждане на пламък или опасно развитие на
топлина или опасна емисия на токсични, корозивни или запалими газове или пари) могат да
бъдат използвани за тази цел. Количественото оценяване на тези опасности ще зависи от
наличната научна литература;

(a) Оценяването ще бъде осъществено в система за управление на качеството (както е
описано напр. в раздел 2.2.9.1.7 (e)), което позволява проследимостта на резултатите от
изпитванията, референтните данни и използваните характеризационни модели;

характеристиките на едрогабаритната опаковка:

ДЪРЖАВЕН

По заявка ще бъде наличен доклад за удостоверяване. Като минимално изискване,
наименованието на батерия, номерът на батерия, масата, типа, енергийното съдържание
на батериите, идентификацията на едрогабаритната опаковка и данните за изпитване
съгласно метода за удостоверяване, както е посочено от компетентния орган, ще бъдат
посочени в доклада за удостоверяване.

(2) Допълнителните изисквания за ефективност на едрогабаритна опаковка ще бъдат
удостоверени чрез изпитване, както е посочено от компетентния орган на каквато и да е
договаряща страна по RID, която също може да признава изпитване, посочено от
компетентния орган на държава, която не е договаряща страна по RID, при условие че
това изпитване е посочено в съответствие с процедурите, приложими съгласно RID, ADR,
ADN, Кодексът на IMDG или Техническите инструкции на ICAOa.

(e) Едрогабаритните опаковки ще имат система за управление на газ (напр. филтърна
система, циркулация на въздух, съхранение за газ, газово-непроницаема опаковка и т.н.),
както е приложимо.

(d) Структурната цялост на опакованата пратка ще бъде поддържана; и

(c) Проектили няма да напускат опакованата пратка;

(b) Няма да възниква пламък извън опакованата пратка;

(a) Външната повърхностна температура на завършената опакована пратка няма да
надхвърля повече от 100°C. Приемливо е временно рязко покачване на температурата до
200°C;

(1) Едрогабаритната опаковка трябва да може да изпълни следните допълнителни
изисквания за ефективност в случай на бързо разглобяване, опасна реакция, произвеждане
на пламък или опасно развитие на топлина или опасна емисия на токсични, корозивни или
запалими газове или пари на батерията:

твърд картон (50G)

шперплат (50D);

твърда пластмаса (50H);

метал различен от стомана или алуминий (50N);

алуминий (50B);

стомана (50A);

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1

Заменете "риск" с:

Заглавие на документа

Бутилки за газ. Самозатварящи се
вентили за бутилки. Спецификация
и изпитване на типа

Референция

EN ISO 17879:2017
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(Заличено)".

"TP 39

4.2.1.6
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

Глава 4.2

4.3.2.2.1

В параграф (a), заменете "рискове" с:

Изменете, така че да гласи следното:

TP 39

Глава 4.3

(Заличено)".

"TP 38

В пресечните точки на тази нова колона/ред с колони/редове за ООН №: 0027, 0028, 0044,
0160 и 0161, вмъкнете:

"B".

Изменете, така че да гласи следното:

84

TP 24
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]
TP 38

В таблицата, вмъкнете нова колона и нов ред със следното заглавие:

TP 19
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

"0509".

MP 24

4.1.10.4

Заменете "риск" с: "опасност" (двукратно).

Добавете следното ново изречение в края:

"Преносима цистерна може да бъде предложена за превоз след датата на изтичане на
последната инспекция на обвивка за период, който няма да надхвърля три месеца отвъд тази
дата след изпразването, но преди почистването, за целите на изпълнението на следващото
задължително изпитване или инспекция преди повторно напълване."

TP 10

4.2.5.3

T 23 В първия ред, след заглавието, в края, добавете ново изречение, така че да гласи
следното: "Формулите, посочени по-долу, могат също да бъдат превозвани опаковани, в
съответствие с метода за опаковане OP8 от инструкция за опаковане P 520 от 4.1.4.1.”

4.2.5.2.6

ДЪРЖАВЕН

4.1.9.1.5

4.1.9.1.2
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

Приложими
параграфи

В таблицата, за "4.1.6.8 вентили с присъща защита", добавете следния нов ред:

"Приложение A от EN ISO 10297:2006 или Приложение A от EN ISO 10297:2014 или
Приложение A от EN ISO 10297:2014 + A1:2017".

В таблицата, в колона "Референция", заменете "Приложение A от ISO 10297:2006 или
Приложение A от ISO 10297:2014" с:

"EN ISO 11114-1:2012 + A1:2017".

4.2.5.2.5
[Изменението във версията на немски и френски език не се прилага към текста
на английски език]

4.2.4.7
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

В Таблицата, в колона "Референция", заменете "ISO 11114:-1:2012" с:

4.1.6.15

4.2.2.7.2
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

"опасност".

4.2.1.19.1

4.2.3.5
[Изменението във версията на немски и френски език не се прилага към текста
на английски език]

В първото изречение, след "клапани", вмъкнете:

Във второто изречение, заменете "риск" с:

"и други компоненти, които остават свързани с клапана по време на превоз напр. устройства
за контрол или адаптери)".

4.1.6.8

"опасност".

4.1.6.4

С Т Р. 5 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

4.3

2448 Сяра, разтопена
Полимеризиращо вещество, твърдо, стабилизирано, непосочени
3531
другаде
Полимеризиращо вещество, течно, стабилизирано, непосочени
3532
другаде
1381 Фосфор, бял или жълт, сух, под вода или в
2447 Фосфор, бял, разтопен
1389 Алкален метална амалгама, течна
1391 Алкална метална дисперсия или алкална земно-метална
1392 Амалгама на алкални и земни метали, течна
1415 Литий
1420 Калиеви метални сплави, течни
1421 Алкална метална сплав, течни, непосочени другаде
1422 Калиеви натриеви сплави, течни

Име и описание

Заменете параграфи от (a) до (i) със следната Таблица:
"

85

L10BN

L10DH

L4BN

SGAN

Код на
цистерна
LGBV

4.3.4.1.3
[Второто изменение на първото изречение във версията на немски език не се
прилага към текста на английски език.]

4.3.3.5
Преномерирайте втория параграф, като започнете с "цистерните няма да бъдат
предлагани за превоз:" с номер 4.3.3.6.

Клас ООН №

4.2

В края на параграф (c), добавете:

"така че вагон-цистерната да не бъде препълнена или претоварена".

4.3.3.4.1

4.3.3.3.4
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

4.3.3.3.2
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

[Изменението по Бележка 3 във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

8

(7a)

6.1

5.2

5.1

a

Име и описание

Минимално изискване за течности
Минимални изисквания за твърди вещества
водороден флуорид, безводен
Бромин или броминов разтвор
Хидрофлуорна киселина, разтвор с повече от 85% хидрофлуорна
киселина
Хипохлоритен разтвор
Разтвор на хлорит

Водороден пероксид и пероксиоцетна киселинна смес,
стабилизирана
Амониев нитрат емулсия, суспензия или гел, междинна за бризантни
експлозиви, течна
Амониев нитрат емулсия, суспензия или гел, междинна за бризантни
експлозиви, твърда
Органичен пероксид, тип F, течен
Органичен пероксид, тип F, твърд
Водороден цианид, воден разтвор
Разтвор на водороден цианид в алкохол
Всички вещества

Водороден пероксид, воден разтвор с не по-малко от 20%, но не
повече от 60% водороден пероксид
Водороден пероксид, воден разтвор, стабилизирано с повече от 60%
водороден пероксид, но не повече от 70% водороден пероксид.
Амониев нитрат, течен, горещ концентриран разтвор с повече от
80%, но не повече от 93%

Натрий
Калий
Алкална метална амалгама, твърда
Алкална земна метална амалгама, твърда
Калиеви метални сплави, твърди
Калий натриеви сплави, твърди
Алкална метална дисперсия, запалими или алкална земна метална
дисперсия, запалими
Цезий
Рубидий
Калциев карбид, опаковъчна група I
Перхлорна киселина с повече от 50%, но не повече от 72% киселина,
по маса
Водороден пероксид, воден разтвор, стабилизирано с повече от 70%
водороден пероксид

L4BV

L21DH

Специални
цистерни
L2.65CN
S2.65AN

L15DH

L4BN
S4AN

SGAV

LGAV

L4BV

L4DV

L4DN

S2.65AN

L10CH

Код на
цистерна
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Без да противоречи на общите изисквания на този параграф, цистерните използвани за

1791
1908

1052
1744
1790

3109
3110
1613
3294

3375

3375

3149

2426

2015

2014

2015

1873

1407
1423
1402

3482

1428
2257
3401
3402
3403
3404

Клас ООН №

ДЪРЖАВЕН

4.1

В първото изречение заменете "вагон" с:

"превозващ вагон" (двукратно).

4.3.2.3.2

[Второто изменение на параграф (c) във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

"опасности".

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 3

След "опаковки за разсипани товари", добавете:

Изменете края, така че да гласи следното:

5.2.1.6
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]
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"Марката, която ще бъде ясно четлива и незаличима, ще бъде на един или повече езици, един
от които ще бъде френски, немски или английски език, освен ако в споразумения сключени
между държавите, участващи в транспортната дейност, не е посочено друго."

5.2.1.5

"включително едрогабаритни опаковки за разсипани товари"."

5.2.1.3

"2: в съответствие с GHS, не се изисква GHS пиктограма съгласно RID, трябва да има само
като част от цялостен GHS етикет, а не поотделно (вижте GHS 1.4.10.4.4)."

Добавете следния нов параграф 5.2.2.1.12:

Заменете второто и третото изречение с:

В първото изречение, след "измеренията могат да бъдат редуцирани", добавете:

88

5.2.2.2.1.2
[Изменението във версията на френски и немски език не се прилага към текста
на английски език]

Заличете второто и третото изречение ("Линията в ръба ще остане 5 mm до ръба на етикета.
Минималната широчина на линията в рамките на ръба ще остане 2 mm.").

"пропорционално".

5.2.2.2.1.1.3

"Минималните размери ще бъдат 100 mm x 100 mm. Ще има линия в рамките на ръба, която
формира диамант и която ще бъде паралелна и приблизително на 5 mm от външната страна
на тази линия до ръба на етикета."

5.2.2.2.1.1.2

5.2.2.1.12.2 Когато се изисква да се гарантира, че ИЗДЕЛИЯ, СЪДЪРЖАЩИ течни опасни
товари остават в тяхната планирана ориентация, ще бъдат приложени и видими
ориентационни стрелки, които изпълняват изискванията на 5.2.1.10.1 на минимум две
срещуположни вертикални страни на опаковката или на неопакованото изделие, където е
приложимо, като стрелките трябва да сочат в изправена посока."

5.2.2.1.12.1 Опаковани пратки съдържащи изделия или изделия превозващи неопаковани
пратки, ще имат етикети съгласно 5.2.2.1, отразяващи установените опасности съгласно 2.1.5,
освен в случаите на изделия, които в допълнение съхраняват литиеви батерии, не се изисква
марка на литиева батерия или етикет, съответстващ на модел № 9A.

"5.2.2.1.12
Специални разпоредби за етикетиране на изделия, съдържащи опасни
товари, превозвани като ООН № 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546,
3547 и 3548

5.2.2.1

ДЪРЖАВЕН

5.2.1 След заглавието, преномерирайте Бележката като Бележка 1 и добавете нова Бележка 2:

Глава 5.2

ЧАСТ 5

TU 43 Празна непочистена цистерна може да бъде предложена за превоз след датата на
изтичане на последната инспекция на облицовката за период, който не надхвърля три месеца
след тази дата за целите на изпълнението на следващата инспекция на облицовката преди
повторното напълване (виж специална разпоредба TT 2 в 6.8.4 (d))."

TU 42 Цистерни с корпус изграден от алуминиева сплав, включително цистерни със
защитна облицовка, ще бъдат използвани само ако pH стойността на веществото не е пониска 5.0 и не е по-висока от 8.0.”

"TU 41 (Запазена разпоредба)

Добавете следните нови специални разпоредби:

"– машина или уред, съдържащи течни опасни товари, когато се изисква да се гарантира, че
течните опасни товари остават в тяхната планирана ориентация (виж специална разпоредба
301 от Глава 3.3),".

Добавете следният нов четвърти абзац:

TU 35 [Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на английски
език.]

TU 37 [Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на английски
език.]

"; и".

4.3.5

Във втория абзац, в края, заличете:

В третият абзац, в края, заменете запетайката с:

"и".

5.2.1.10.1

4.3.4.2.1
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

радиоактивен материал могат да бъдат използвани също за превоза на други стоки, при
условие че са спазени изискванията на 5.1.3.2."

С Т Р. 5 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

"за втечнени петролни газове".

В параграф (d), заменете "за газове на ООН № 1011, 1075, 1965 и 1978" с:
5.2.2.2.1.6

"опасност".

5.2.2.2.1.5
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.] Заменете "риск" с:

5.2.2.2.1.3
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

"опасност".

В параграфа след Бележката, заменете "риск" с:
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БРОЙ 90

5.2.2.2.2

Изменете, така че да гласи следното:

"5.2.2.2.2

Образци етикети

Етикет
модел
№
1

Фигура в
долен ъгъл
Образци етикети
(и цвят на
фигура)
Клас 1: Експлозивни вещества или изделия
Раздели 1.1, 1.2, Експлодираща бомба: черна Оранжев
1
1.3
(черен)
Раздел или
категория

1.4

Раздел 1.4

1.5

Раздел 1.5

Символ и цвят на символ

Фон

1.4: черен
Оранжев
Цифрите трябва да бъдат с
приблизителна височина 30
mm и приблизително с 5 mm
дебелина (за измерване на
етикет
100 mm �100 mm).
1.5: черен
Оранжев
Цифрите трябва да бъдат с
височина приблизително 30
mm и приблизително 5 mm
дебелина (за измерване на
етикет
100 mm �100 mm).

1
(черен)

1
(черен)

Бележка

** Място за разделяне- да бъде
оставено празно, ако
експлозивът е допълнителна
опасност
* Място за група за
съвместимост – да бъде оставена
празна, ако експлозивът е
допълнителна опасност
* Място за група съвместимост

* Място за група съвместимост
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С Т Р. 5 6
1.6

ДЪРЖАВЕН
Раздел 1.6

1.6: черен
Цифрите трябва да бъдат с
височина приблизително 30
mm и приблизително 5 mm
дебелина (за измерване на
етикет
100 mm �100 mm)

Оранжев

ВЕСТНИК

1
(черен)

БРОЙ 90
* Място за група съвместимост
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Етикет
модел
№
2.1

2.2

Фигура в
долен ъгъл
(и цвят на
фигура)
Клас 2: Газове
Запалими газове
Пламък: черен или бял
Червено
2
(освен както е определено в
(черно или
5.2.2.2.1.6 (d))
бяло)
(освен
както е
определено
в 5.2.2.2.1.6
(d))
Незапалими, не- Газова бутилка: черна или бяла Зелена
2
токсични газове
(черно или
бяло)
Раздел или
категория

2.3

Токсични газове

3

–

Символ и цвят на символ

Череп и кръстосани кости:
черно

Фон

Бяло

Образци етикети

2
(черен)

Опасност Клас 3: Запалими течности
Пламък: черен или бял
Червен
3
(черно или
бяло)

Бележка

–

–

–

–
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БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

Фигура в
долен ъгъл
Образци етикети
Бележка
(и цвят на
фигура)
Клас 4,1: Запалими твърди вещества, саморазпадащи се вещества, полимеризиращи се вещества и твърди десинсибилизирани
експлозиви
4.1
–
Пламък: черен
Бял със 7
4
–
вертикал (черен)
ни
червени
ленти
Клас 4,2: Вещества със склонност към самозапалване
4.2
–
Пламък: черен
Горна
4
–
половина (черен)
бяла,
долна
половина
червена
Клас 4,3: Вещества, които в контакт с вода отделят запалими газове
4.3
–
Пламък: черен или бял
Син
4 (черно
–
или бяло)

Етикет
модел
№

Раздел или
категория

Символ и цвят на символ

Фон
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Етикет
модел
№

Раздел или
категория

5.1

–

5.2

–

6.1

–

Фигура в
долен ъгъл
Образци етикети
(и цвят на
фигура)
Клас 5,1: Оксидиращи вещества
Пламък над кръг: черен
Жълт
5.1
(черно)

Символ и цвят на символ

Фон

Клас 5,2: Органични пероксиди
Горна
5.2
половина (черно)
червена,
долна
половина
жълта
Клас 6,1: Токсични вещества
Череп и кръстосани кости:
Бяло
6
черно
(черен)
Пламък: черен или бял

Бележка

–

–

–
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С Т Р. 5 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Фигура в
долен ъгъл
Образци етикети
(и цвят на
фигура)
Клас 6,2: Инфекциозни вещества
Три полумесеца, наложени
Бяло
6 (черно)
върху кръг: черни

Етикет
модел
№

Раздел или
категория

6.2

–

7A

Категория I –
БЯЛО

Трилистна детелина: черна

7B

Категория II –
ЖЪЛТ

Трилистна детелина: черна

Символ и цвят на символ

Фон

Клас 7: Радиоактивен материал
Бяло
7
(черен)

Горна
7 (черен)
половина
жълта с
бяла
граница,
долна
половина
бяла

БРОЙ 90
Бележка

Долната половина на етикета
може да има следните надписи:
"ИНФЕКЦИОЗНО ВЕЩЕСТВО
и "В СЛУЧАЙ НА ЩЕТИ ИЛИ
ТЕЧ НЕЗАБАВНО
УВЕДОМЕТЕ ПУБЛИЧНИТЕ
ВЛАСТИ" в черен цвят.
Текст (задължителен), черен в
долната част от етикета:
"РАДИОАКТИВНО"
"СЪДЪРЖАНИЕ..."
"АКТИВНОСТ ...";
Една червена вертикална черта
ще следва думата:
"РАДИОАКТИВЕН".
Текст (задължителен), черен в
долната част от етикета:
"РАДИОАКТИВНО"
"СЪДЪРЖАНИЕ..."
"АКТИВНОСТ ...";
В черна очертана кутия:
"ТРАНСПОРТЕН ИНДЕКС";
Две червени вертикални ленти
ще следват думата:
"РАДИОАКТИВЕН".
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Етикет
модел
№
7C

Раздел или
категория

Символ и цвят на символ

Категория III –
ЖЪЛТ

Трилистна детелина: черна

7E

Саморазпадащ
се материал

–

8

–

Фигура в
долен ъгъл
(и цвят на
фигура)
Горна
7
половина (черен)
жълта
с бяла
граница,
долна
половина
бяла
Фон

Бяло

Образци етикети

7
(черен)

Опасност Клас 8: Корозивни вещества
Течности, разливащи се от два Горна
8
стъклени съда и атакуващи половина
(бял)
ръка
бяла,
и метал: черно
долна
половина
черна с
бяла
граница

Бележка
Текст (задължителен), черен в
долната част от етикета:
"РАДИОАКТИВНО"
"СЪДЪРЖАНИЕ..."
"АКТИВНОСТ ...";
В черна очертана кутия:
"ТРАНСПОРТЕН ИНДЕКС".
Три червени вертикални линии
ще следват думата: РАДИОАКТИВЕН
Текст (задължителен): черен в
горната половина на етикета:
САМОРАЗПАДАЩ СЕ
В черна очертана кутия в
долната половина от етикета:
"ИНДЕКС ЗА КРИТИЧНА
БЕЗОПАСНОСТ".
–

96

След заглавието, преномерирайте Бележката като Бележка 1.

В заглавието, след "големи контейнери,", вмъкнете:

В заглавието, след "големи контейнери,", вмъкнете:
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9
подчертани
(черно)

5.3.1.3

"Табелите ще бъдат прикрепени към двете страни и във всеки край на големия
контейнер, контейнера за насипни товари, MEGC, контейнер-цистерната или
преносимата цистерна и към двете срещуположни страни в случай на гъвкави
контейнери за насипни товари."

Изменете първото изречение, така че да гласи следното:

"контейнери за насипни товари,".

5.3.1.2

"опасност" (двукратно).

Заменете "риск" с:

ДЪРЖАВЕН

5.3.1.1.5

Бяло

"опасност".

7 вертикални ивици в горна
половина:
черно;
група за батерии, една счупена
и издаваща пламък в долната
половина:
черно

В първия параграф, заменете "риск" с:

Фон

5.3.1.1.3

Фигура в
долен ъгъл
Образци етикети
Бележка
(и цвят на
фигура)
Клас 9: Други опасни вещества и изделия, включително опасни за околната среда вещества
7 вертикални ивици в горна
Бяло
9
–
половина:
подчертани
черно
(черно)
Символ и цвят на символ

"Табелите трябва да бъдат климатично устойчиви и да гарантират дълготрайна
маркировка по време на цялото пътуване."

В края, преди Бележката, вмъкнете:

–

"контейнер за насипни товари,".

9A

"Във второто изречение, след "голям контейнер", вмъкнете:

–

"контейнери за насипни товари,".

9

В първото изречение, след "едрогабаритни опаковки", вмъкнете:

Раздел или
категория

5.3.1.1.1

Етикет
модел
№

"2: В съответствие с GHS, не се изисква GHS пиктограма съгласно RID, трябва да се
вижда при превоза само като част от цялостен GHS етикет, а не поотделно (вижте GHS
1.4.10.4.4)."

Добавете следната нова Бележка 2:

"контейнери за насипни товари,".

В Бележка 1, след "контейнери,", вмъкнете:

5.3

Глава 5.3

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 9

–
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Глава 5.4

5.3.1.7.1
[Измененията на втория параграф и последното изречение във версията
на френски език не се прилагат към текста на английски език.]

За опасност с идентификационен номер 20, заменете "риск" с:

5.4.1.2.5.1

Добавете следното ново изречение в края:
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"опасност".

"контейнери за насипни товари,".

В параграф (b), в последното изречение, заменете "риск" с:

Във втори параграф, заменете "риск" с:

След "големи контейнери,", вмъкнете:

5.3.6.1

В първи параграф, заменете "риск(ове)" с:
"опасност(и)".

5.4.1.1.19

"опасност".

В параграф (b), втори параграф, заменете "риск" с:

"Марката ще бъде климатично устойчива и ще гарантира трайна маркировка по време
на цялото пътуване."

Добавете следното изречение в края:

5.3.3 [Изменението по второто изречение във втория под-параграф от версията на
френски език не се прилага към текста на английски език.]

"опасност(и)".

5.4.1.1.6.2.1 В параграф (b), в първия параграф, заменете "риск(ове)" с:

"включително едрогабаритни опаковки за разсипани товари"."

5.4.1.1.5
В заглавието и в следващото изречение, след "опаковки за разсипани
товари", добавете:
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ДЪРЖАВЕН

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

5.3.2.3.2
"опасност".

"Оранжевите табели".

"или изделие".

5.3.2.2.1
Във втория под-параграф, изменете "Табели, както е предписано в
5.3.2.1.2 и 5.3.2.1.5", така че да гласи:

"…, идентификационния номер на опасността също трябва да бъде записан преди
буквите "ООН", които предхождат ООН № (виж параграф (a))."
В параграф (j), във второто изречение, след "вещество", вмъкнете:

След "контейнери,", вмъкнете:

"контейнери за насипни товари,".

5.3.2.1.5

"Тази табела ще бъде поставена просто върху двете страни на единици за превоз на
товари, в които са инсталирани литиеви батерии (ООН 3536)."

В параграф (j), изменете края на първото изречение, така че да гласи следното:

"опасност".

5.3.2.1.1

вмъкнете следното ново второ изречение:

В параграф (d), в Бележката, заменете "риск" с:

В параграф (c), в Бележката, заменете "риск" с:

"Отклоненията, посочени в 5.2.2.2.1, второто изречение, 5.2.2.2.1.3, третото изречение
и 5.2.2.2.1.5 за етикети за опасности, се прилагат също по отношение на табелите."

"опасност".

5.4.1.1.1

"контейнери за насипни товари,".

"контейнери за насипни товари,".

Преди последното изречение, вмъкнете:

5.3.6.2

В параграфа след Бележката, след "големи контейнери,", вмъкнете:
След "големи контейнери,", вмъкнете:

"Това не се прилага спрямо изключенията, посочени в 5.2.1.8.1."

"контейнери за насипни товари,".

С Т Р. 6 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

Глава 6.2
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"За пластмасови опаковки, подложени на изпитването за вътрешно налягане в 6.1.5.5,
използваната температура на водата;".

6.1.5.8.1
По точка 8, заменете точката и запетаята с точка и добавете следното
изречение в края:

6.1.5.1.7
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

6.1.4.20.1.3
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

Изменете Таблицата както следва:

Приложима
за
производств
о
Газови бутилки. Метални газови бутилки за
До поеднократно пълнене. Технически изисквания и нататъшно
методи за изпитване
уведомление
Заглавие

"До 31 декември 2022 г.".

–
За "ISO 11120:1999", в колона "Приложима за производство", заменете "До
последващо уведомление" с:

Изменете Таблицата както следва:

EN 11118:2015 ".

Референция

След "ISO 11118:1999", вмъкнете нов ред, така че да гласи следното:

"
6.2.2.1.2

"

–

"До 31 декември 2020 г.".
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–
За "ISO 11118:1999", в колона "Приложима за производство", заменете "до
последващо уведомление" с:

6.2.2.1.1

ДЪРЖАВЕН

6.1.4.8.8
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

6.1.3 [Изменението по Бележка 3 във версията на френски език не се прилага към
текста на английски език.]

6.1.2.7
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

6.1.1.3
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

"(виж Бележка под заглавието на Глава 6.3 и Опаковъчна инструкция P 621 на 4.1.4.1)"

6.1.1.1
В параграф (b), заменете "(виж Глава 6.3, Бележка и Опаковъчна
инструкция P 621 на 4.1.4.1)“ с:

[Изменението по Бележка 3 във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

"Проверката на 6.2.1.6.1 (b) и изпитването на хидравлично налягане на 6.2.1.6.1 (d)
могат да бъдат заменени".

ЧАСТ 6

Глава 6.1

В Бележка 3, заменете "Изпитването хидравлично налягане може да бъде заменено" с:

"2: За безшевни стоманени бутилки и големи бутилки, проверката от 6.2.1.6.1 (b) и тест
за хидравлично налягане на 6.2.1.6.1 (d), могат да бъдат заменени от процедура,
съответстваща на ISO 16148:2016 "Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки и
тръби за газ за многократно пълнене. Изпитване чрез акустична емисия (AT) и
последващо ултразвуково изпитване (UT) за периодичен контрол и изпитване"."

5.3.1.5
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

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

Глава 5.5

6.2.1.6.1

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

Изменете края, така че да гласи следното:

6.2.1.1.8.3
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

"опасност".

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1

Вмъкнете нов параграф 6.2.2.1.8, който да гласи следното.
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изменете края на уводното изречение, така че да гласи:

Приложима
за
производств
о
До понататъшно
уведомление
До понататъшно
уведомление

В параграф (m), вмъкнете нова Бележка, която да гласи следното:
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"ЗАБЕЛЕЖКА: Информация относно марки, които могат да бъдат използвани за
идентифициране на резби за бутилки, е предоставена в ISO/TR 11364 "Газови бутилки
– Компилация на национални и международни резби на тяло на вентил/гърло на газова
бутилка и тяхната система за идентификация и маркиране"."

6.2.2.7.4

В края на първата Таблица, вмъкнете следните редове:
"
Референция
Заглавие
Приложимо
EN 11623:2015 ". Бутилки за газ. Композитна конструкция. Периодична
До попроверка и изпитване
нататъшно
уведомление
EN 22434:2006 ". Транспортируеми бутилки за газ. Проверка и
До поподдръжка на вентили за бутилки
нататъшно
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези изисквания са приложими за
уведомление
случаи, различни от периодична проверка и изпитване
на бутилки на ООН.
"

"До 31 декември 2020 г.".

В първата Таблица, за "ISO 11623:2002", в колона "Приложимо", заменете "до
последващо уведомление" с:

"Следният стандарт се прилага спрямо периодична инспекция и изпитване на системи
за съхранение на метални хидриди на ООН:".

Преместете последния ред от таблицата в нова Таблица, след съществуващата, със
същите заглавия и ново уводно изречение, така че да гласи:

"… изпитване на ООН бутилки и техните затварящи устройства:".

"
6.2.2.4

EN 17871:2015 ". Бутилки за газ. Бързодействащи вентили.
Спецификация и изпитване на типа

EN 14246:2014 ". Бутилки за газ. Вентили за бутилки. Изпитвания и
проверки при производство

В първата Таблица, вмъкнете следните редове в края:
"
Референция
Заглавие

ДЪРЖАВЕН

"До 31 декември 2020 г.".

"6.2.2.1.8
Следните стандарти се прилагат за проектирането, строителството и
първоначалната инспекция и изпитване на варели под налягане на ООН, с изключение
на това, че изискванията за инспекция, свързани със системата за оценка на
съответствие и одобрение ще бъде в съответствие с 6.2.2.5:
"
Приложима
за
Референция
Заглавие
производств
о
EN 21172-1:2015 Газови бутилки – Заварени стоманени варели под
До поналягане с капацитет до 3 000 литра за
нататъшно
транспортирането на газове – Проектиране и
уведомление
строителство – Част 1: Капацитет до 1 000 литра
БЕЛЕЖКА: Без оглед на раздел 6.3.3.4 от този
стандарт, заварени стоманени газови варели под
налягане с изпъкнали краища могат да бъдат
използвани за превоз на корозивни вещества, при
условие че са изпълнени всички приложими
изисквания на RID.
EN 4706:2008 ". Газови бутилки – заварени стоманени цилиндри за
До помногократно пълнене – налягане на изпитване 60 bar и нататъшно
по-ниско
уведомление
EN 18172 18172- Газови бутилки – заварени бутилки от неръждаема
До по1:2007
стомана за многократно пълнене – Част 1: Налягане
нататъшно
при изпитване 6 MPа и по-долу
уведомление
"
6.2.2.3
В първата Таблица, за "ISO 13340:2001", в колона "Приложима за
производство", заменете "до последващо уведомление" с:

"
6.2.2.1

EN 11120:2015

Заглавие

Приложима
за
производств
о
Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за
До помногократно пълнене с водна вместимост между 150 l нататъшно
и 3 000 l. Проектиране, изработване и изпитване
уведомление

След "ISO 11120:1999", вмъкнете нов ред, така че да гласи следното:

Референция

–
"

С Т Р. 6 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

– Описание на приложимата базова популация на съдовете под налягане;

6.2.3.5.3.1
Този параграф се прилага само спрямо типовете съдове под налягане,
проектирани и произведени в съответствие със стандартите, посочени в 6.2.4.1 или
технически код в съответствие с 6.2.5 и за които произтичащите свойства на
проектирането предотвратява проверките (b) или (d) за периодична инспекция и
изпитване, които се изискват в 6.2.1.6.1, които ще бъдат приложени или резултатите,
които подлежат на тълкуване.

Неразрушително изпитване като алтернативен метод

Разрушително изпитване като алтернативен метод
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Ако неразрушителен метод за изпитване води до еквивалентно равнище на

6.2.3.5.3.3

Проверката(е), идентифицирана в 6.2.3.5.3.1, ще бъдат допълнени или заменени с един
(или повече) неразрушителен(и) метод(и) за изпитване, които ще бъдат изпълнени на
всеки отделен съд под налягане.

6.2.3.5.3.2

–Описание на мерките, които трябва да бъдат предприети в случай на отхвърляне на
съдовете под налягане.

– Спецификации на критериите за приемане;

Изменете първият параграф след таблицата, така че да гласи следното:

След "бутилка", добавете:

Изменете таблицата, под "за проектиране и изграждане", следното:

Между 01 януари 2009 г. и 31 декември 2020 г.

–
За стандарт "EN 1442:2006 + A1:2008", в колона (4), Заменете "До последващо
уведомление" с:

6.2.4.1

"или варел под налягане" (двукратно).

6.2.3.9.6
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"За съдове под налягане за многократно пълнене, оценката за съответствие на
вентилите и други демонтируеми аксесоари, които имат пряка функция за безопасност,
могат да бъдат превозвани отделно от съдовете под налягане. За съдове под налягане за
еднократно пълнене, оценката за съответствие на вентилите и другите подлежащи на
демонтиране аксесоари, които имат пряка функция за безопасност, ще бъде
осъществявано заедно с оценката на съдовете под налягане."

6.2.3.6.1

6.2.3.5.4
Многослойни бутилки, съгласно 6.2.3.5.3.1, ще подлежат на периодична
инспекция и тест в съответствие със специална разпоредба 674 на Глава 3.3."

–Статистическо оценяване на равнището на безопасност, което е постигнато по
алтернативен метод.

–Описание на мерките, които да бъдат предприети, ако критериите за приемане са
изпълнени, но е наблюдавана нарушение, приложимо спрямо безопасността на
свойствата на материалите, която ще бъде използвана за определяне на края на
полезния живот;

– Спецификация на периодичността на разрушителните изпитвания за образци;

ДЪРЖАВЕН

– Процедурата за изпитване(я);

– Описание на приложимите типове съдове под налягане;

Алтернативен(и) метод(и) освен това ще определят следните всеки от следните
елементи:

Алтернативен(и) метод(и) в съчетание с оставащите проверки съгласно 6.2.1.6.1 от (a)
до (e) ще гарантират равнище на безопасност, което като минимум е еквивалентно на
равнището на безопасност за съдове под налягане със сходни размери и начин на
ползване, които периодично са инспектирани и изпитвани в съответствие с 6.2.3.5.1.

Алтернативните методи ще определят това кои проверки и изпитвания съгласно
6.2.1.6.1 (b) и (d) трябва да бъдат заменени.

За тези съдове под налягане, тази проверка(и) ще бъдат заменени по алтернативен
метод(и), свързани с характеристиките на конкретния дизайн, посочени в 6.2.3.5.4 и
описани в специална разпоредба от Глава 3.3 или стандарт, посочен в 6.2.4.2.

–Процедура за статистическото оценяване на резултатите от изпитване, включително
критериите за отказ;

–Процедура за пробовземане на случаен принцип от индивидуални съдове под
налягане за изпитване;

В допълнение към елементите, описани по-горе, подробният метод за разрушително
изпитване ще документира следните елементи:

Добавете нови 6.2.3.5.3 и 6.2.3.5.4, които гласят следното:

"6.2.3.5.3
Общи разпоредби за замяната на специализирана проверка(и) за
периодична инспекция и изпитване, които се изискват в 6.2.3.5.1

6.2.3.5

безопасност, проверката(е), идентифицирани в 6.2.3.5.3.1, с изключението на
проверката на вътрешните условия, посочени в 6.2.1.6.1 (b), ще бъдат допълнени или
заменени от един (или повече) метод(и) за разрушително изпитване в съчетание с
неговото статистическо оценяване.

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

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
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(4) (5)
До понататъш
но
уведомл
ение

След стандарт "EN ISO 11120:1999 + A1:2013", вмъкнете следния нов ред:

За стандарт "EN 12245:2009 + A1:2011", в колона (5), вмъкнете:

–

За "EN 14140:2014 + AC:2015", в колона (1), заличете:

"31 декември 2019, за бутилки и големи бутилки без обшивка, произведена от две
части, събрани заедно".

–
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За стандарт "EN 12245:2009 + A1:2011", в колона (2), добавете следната Бележка:

"БЕЛЕЖКА: Този стандарт няма да се използва за бутилки и големи бутилки без
обшивка, произведени от две части, съединени заедно.”

–

"31 декември 2019, за бутилки и големи бутилки без обшивка, произведена от две
части, събрани заедно".

За стандарт "EN 12245:2002", в колона (5), вмъкнете:

За "EN ISO 14893:2014", в колона (1), заличете:

За стандарт "EN ISO 10297:2014", в колона (2), заличете:

(1)
EN ISO
10297:2014 +
A1:2017.

(2)
Бутилки за газ. Вентили за бутилки.
Изисквания и изпитване на типа

(3)
6.2.3.1.
и
6.2.3.3

(4) (5)
До понататъш
но
уведомл
ение

След стандарт "EN ISO 10297:2014", вмъкнете следния нов ред:

"
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(4)
(5)
До понататъшно
уведомление
Бутилки за газ. Самозатварящи се вентили 6.2.3.1 и
До поза бутилки. Спецификация и изпитване на 6.2.3.4,". нататъшно
типа
уведомление

(2)
(3)
Бутилки за газ. Вентили за бутилки.
6.2.3.1 и
Изпитвания и проверки при производство 6.2.3.4,".

След стандарт "EN ISO 14246:2014", вмъкнете следните нови редове:
(1)
от EN ISO
14246:2014 +
A1:2017".
EN ISO
17879:2017

–
"

Между 1 януари 2015 г. и 31 декември 2020 г.

–
За стандарт "EN ISO 14246:2014", в колона (4), заменете "До последващо
уведомление" с:

"БЕЛЕЖКА: Този стандарт също е приложим спрямо вентили за превоза на UN №
1972 (МЕТАН, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ ИЛИ ПРИРОДЕН ГАЗ, ОХЛАДЕНА
ТЕЧНОСТ)."

"
–
По заглавието на стандарт EN 1626:2008, в колона (2), вмъкнете следната
Бележка:

–
"

Между 1 януари 2015 г. и 31 декември 2020 г.

–
За стандарт "EN ISO 10297:2014", в колона (4), заменете "До последващо
уведомление" с:

"(ISO/DIS 10297:2012)".

–

Изменете таблицата, в "за затварящи устройства", както следва:

ISO

–

ДЪРЖАВЕН

–

"БЕЛЕЖКА: Стандарти EN 1252-1:1998 и EN 1626, посочени в този стандарт, са
приложими също спрямо затворени криогенни съдове за превоза на ООН № 1972
(МЕТАН, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ ИЛИ ПРИРОДЕН ГАЗ, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ)."

(1)
(2)
(3)
(4) (5)
EN ISO 11120:2015 Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за
6.2.3.1 и До помногократно пълнене с водна вместимост между 150 l 6.2.3.4. нататъш
и 3 000 l. Проектиране, изработване и изпитване
но
уведомл
ение
"
–
изменете Бележката, която се явява под заглавието на стандарт EN 1251-2:2000,
така че да гласи следното:

–
"

Между 1 януари 2015 г. и 31 декември 2020 г.

"
–
За стандарт "EN ISO 11120:1999 + A1:2013", в колона (4), Заменете "До понататъшно уведомление" с:

(2)
(3)
Съоръжения и принадлежности за втечнен
6.2.3.1 и
въглеводороден газ (LPG). Транспортируеми заварени 6.2.3.4.
стоманени бутилки за LPG за многократно пълнене.
Проектиране и производство

След стандарт "EN 1442:2006 + A1:2008", вмъкнете следния нов ред:

(1)
".EN 1442:2017

–
"

"(освен за многослойни бутилки)".

С Т Р. 6 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

Заличете реда за "EN 1440:2008 + A1:2012 (освен Приложение G и H)".

–

Изменете последния параграф, така че да гласи следното:
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6.4.23.17
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

6.4.23.16
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.4.23.15
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.4.23.14
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.4.23.13
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.7.3.5.1
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[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на

6.7.2.19.9
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

6.7.2.5.8
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.7.2.5.1
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.7.2.2.16
[Изменението във версията на френски и немски език не се прилага към
текста на английски език]

Глава 6.7

6.6.5.1.5
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

ДЪРЖАВЕН

6.4.23.12
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

6.6.5.1.3
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

Глава 6.6

6.4.11.8
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.4.23.11
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

"За твърди пластмаси и композитни IBCs, подложени на изпитване за хидравлично
налягане в 6.5.6.8, температурата на използваната вода."

6.4.2.10
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

Под точка 8, заменете точка и запетаята с точка и добавете следното

6.5.6.14.1
изречение:

"Същия IBC или различен IBC от един и същ дизайн може да бъде използван за всеки
опит."

6.5.6.9.3

6.5.6.2.1
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

6.5.4.4.2
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.5.4.1
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

Глава 6.5

6.4.23.18
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.4.2.7
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

Глава 6.4

" В допълнение към марките, които се изискват от този стандарт, газовия пълнител ще
бъде маркиран "UN 2037/EN 16509".

В края на трети абзац, добавете:

", с изключение на клауза 9".

В края на трети абзац, заличете:

Заличете реда за "EN 14912:2005".

–

6.2.6.4

Заличете реда за "EN ISO 11623:2002 (освен изделие 4)".

Изменете Таблицата, така че да гласи следното:

–

6.2.4.2

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 5

Изменете първите две изречения, така че да гласи следното:

6.8.2.1.2
В текста на дясната колона, след "контейнер-цистерна", вмъкнете
референция към бележка под линия 2, така че да гласи следното:

След втория набор от абзаци, заменете думите "ебонитно или термопластмасово
покритие" с:
"защитна облицовка".
6.8.2.2.3

6.8.2.1.9
[Първото изменение по първия параграф във версията на немски език не
се прилага към текста на английски език.]

В първия параграф, заменете "съществено" със: "значително".

6.8.2.1.18
[Първото изменение по бележка под линия 5 (текуща бележка под линия
4) във версията на немски език не се прилага към текста на английски език.]

111

6.8.2.1.20
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

6.8.2.2.2
[Изменението на първото изречение във версията на немски език не се
прилага към текста на английски език.]

6.8.2.1.7
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

112

"Искрогасители за вентилационни системи ще бъдат подходящи за парите, освободени
от превозваните вещества (максимално експериментално разстояние за безопасност –
MESG), температурен обхват и приложение. Те ще изпълняват изискванията и

Добавете следния параграф след предпоследния параграф:

6.8.2.1.24
[Изменението във версията на немски и френски език не се прилага към
текста на английски език.]

Бележки под линии от 2 до 5 стават бележки под линии от 3 до 6.

Вижте също 7.1.3."

"Неразрушителните проверки ще включват всички свързвания, всички вложки,
използвани за избягване на пресичане на заварките в краищата на цистерната и всички
заварки за монтажа на изделията от оборудването с голям диаметър."

Глава 6.8

ДЪРЖАВЕН

"2

Изменете второто изречение под "λ = 0.9", така че да гласи следното:

6.7.4.14.10
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

Изменете второто изречение под "λ = 0.8", така че да гласи следното:
"Неразрушителните проверки трябва да включват всички Т-образни заварени
съединения, всички вложки използвани за избягване на пресичане на заварките в
краищата на цистерната."

6.7.4.5.10
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

Преномерирайте бележки под линия от 6 до 21 като бележки под линия от 8 до 23.

"7 Съединения с препокриване, използвани за съединяване на краищата към стената
на корпуса могат да бъдат изпитвани чрез използването на алтернативни методи за
радиография или ултразвук."

6.7.4.2.6
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.7.4.5.1
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

В последното изречение на първия параграф, след "ултразвук", вмъкнете Референция
към бележка под линия 7, така че да гласи следното:

"Способността на производителя да изпълнява дейности по заваряване ще бъде
удостоверена и потвърдена от компетентните органи или от органа, определен от
въпросния компетентен орган. Способността за поддръжка или ремонтния цех да
изпълнява дейности по заваряване на цистерната ще бъде удостоверена и потвърдена
от органа за инспекция съгласно 6.8.2.4.5. Система за контрол по качеството за
заварките ще бъде управлявана от производителя или цеха, извършващ техническа
поддръжка или ремонт."

6.8.2.1.23

6.7.4.1
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.7.3.16.1
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

6.7.3.15.9
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

6.7.3.5.10
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

английски език]

С Т Р. 6 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 90

Добавете следният нов параграф в края:
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В края, добавете следния нов под-параграф:

6.8.3.2.9
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Заличете първото изречение

6.8.3.2.6

"– номер за одобрение на типа, който ще се състои от отличителния знак, използван за
превозни средства в международен пътен трафик11 на Държавата, на чиято територия е
предоставено одобрението и регистрационен номер;".

"Предпазните вентили ще бъдат проектирани така че да предотвратяват или да бъдат
защитени от навлизането на вода или друг чужд материал, които биха могли да
възпрепятстват тяхното правилно функциониране. Каквато и да е защита няма да

6.8.3.1.6
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

6.8.2.3.1
Изменете вторият абзац, така че да гласи следното (разделителната
линия е заличена):

6.8.2.3.4
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

"БЕЛЕЖКА:
Този стандарт може да бъде използван също за цистерни с
гравитационно разтоварване."

–
За стандарт "EN 14433:2014", изменете Бележката в колона (2), така че да гласи
следното:

"БЕЛЕЖКА:
Този стандарт може да бъде използван също за цистерни с
гравитационно разтоварване."

–
За стандарт "EN 14432:2014", изменете Бележката в колона (2), така че да гласи
следното:

Изменете Таблицата, под "За оборудване", както следва:

Също се прилага насоката съдържаща се на уебсайта на OTIF

За стандарт "EN 13094:2015", в колона (2), добавете следната Бележка:

"БЕЛЕЖКА:
(www.otif.org)."

–

6.8.2.6.1
Изменете таблицата, под "За проектиране и изграждане на цистерни",
както следва:

6.8.2.4.5
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

"Защитните облицовки ще бъдат визуално разгледани за дефекти. В случай че
възникнат дефекти, състоянието на облицовката ще бъде оценено със съответния(те)
тест(ове)."

6.8.2.4.3

"6.8.2.2.11
Стъклени нивопоказатели и нивопоказатели, изградени от други видове
чуплив материал, които са в директна комуникация със съдържанието на корпуса, няма
да се използват."

вмъкнете следния нов параграф:

Добавете следният нов параграф в края:

"Защитните облицовки ще бъдат визуално разгледани за дефекти. В случай че
възникнат дефекти, състоянието на облицовката ще бъде оценено със съответния(те)
тест(ове)."

6.8.2.4.2

6.8.2.4.1
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

ДЪРЖАВЕН

6.8.2.2

Манометър или друг подходящ измервателен уред трябва да бъде разположен в
пространството между разкъсващата се мембрана и предпазния вентил, за да може да
се установяват евентуалните разкъсвания, продупчвания или течове на мембраната."

–
налягането на разкъсване при максимална температура за обслужване ще бъде помалко, отколкото максималното експлоатационно налягане.

–
максималното налягане на разкъсване при 20°C, с включени допуски, ще бъде не
по-малко от или равно на 1.1 пъти по налягането на изпитване, и

–
минималното налягане на разкъсване при 20°C, с включени допуски, ще бъде поголямо от или равно на 0.8 пъти по налягането за изпитване,

"Освен цистерните, предназначени за превоза на компресирани, втечнени или
разтворени газове, при което подредбата на разкъсващите се мембрани и предпазния
вентил ще бъдат такива, че да удовлетворят компетентния орган, налягания за
разкъсване на разкъсващите се мембрани трябва да изпълняват следните изисквания:

Приложение/Инсталация
Изисквания за изпитване
Директна комуникация с атмосферата EN ISO 16852:2016, 7.3.2.1
EN ISO 16852:2016, 7.3.3.2 (прилага се към
комбинациите вентил/искрогасители, когато са
изпитвани заедно).
Комуникация с тръбопроводната
система
EN ISO 16852:2016, 7.3.3.3 (прилага се към
искрогасители,
изпитвани
независимо
от
вентилите)
"
6.8.2.2.10
изменете втория под-параграф, така че да гласи следното:

изпитванията на EN ISO 16852:2016 (искрогасители – Оперативни изисквания, методи
за изпитване и ограничения за употреба) за ситуациите, посочени в таблицата по-долу:

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 7

(5)

TT 2 [Първото изменение във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език.]

(4)
До понататъш
но
уведомл
ение
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Заличете

"освен в случаите, в които са отменени със специалните изисквания в тази Глава."

6.10.1.2.1
В третия параграф, в първото изречение, заменете "с изключение на
изискванията, отменени със специална разпоредба в тази Глава" с:

Глава 6.10

"(ISO 527-4:1997)", "(ISO 527-5:2009)" и "(ISO 14125:1998)".

6.9.4.2.2

"(ISO 527-4:1997)", "(ISO 527-5:2009)" и "(ISO/DIS 75-1:2013)".

Заличете

6.9.4.2.1
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ДЪРЖАВЕН

След стандарт "EN 13807:2003", добавете следния нов стандарт: "
(1)
(2)
(3)
6.8.3.1.4,
6.8.3.1.5,
Транспортируеми газови бутилки – 6.8.3.2.18 до
вагон-батерии и многоелементните 6.8.3.2.28,
EN 13807:2017 газови контейнери (MEGCs) –
6.8.3.4.12 до
Проектиране, производство,
6.8.3.4.1
идентификация и изпитване
4и
6.8.3.5.10 до
6.8.3.5.13
"
6.8.4 (d)

Заменете "и 6.8.2.2.4" с: ", 6.8.2.2.4 и 6.8.2.2.6".

Глава 6.9

6.8.3.5.7
Заменете "мултифункционални корпуси" с: "мултифункционални
цистерни".
6.8.3.6
В таблицата, за стандарт "EN 13807:2003", в колона (4), заменете "До
последващо уведомление" с:

6.9.3.1

"EN ISO 21028-2:2018 Криогенни съдове – Изисквания за жилавост на материалите при
криогенна температура – Част 2: Температури между -80°C и -20°C".

6.8.3.4.18
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

В обяснението на "ТR", заличете: "(ISO 14125:1998)".

Заменете EN 1252-2:2001 “Криогенни съдове – Материали – Част 2: Изисквания за
жилавост при температури между -80°С и -20°С” с.

6.8.3.4.13
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.9.2.10

"EN ISO 21028-1:2016 Криогенни съдове – Изисквания за жилавост на материалите при
криогенна температура – Част 1: Температури под -80°C".

6.8.3.4.8
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

Между 01 януари 2005 г. и 31 декември 2020 г.

6.8.5.4
Заменете "EN 1252-1:1998 “Криогенни съдове – Материали – Част 1:
Изисквания към жилавостта при температури под -80°С” с:

6.8.3.4.7
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

В четвъртото изречение, заличете: "(ISO/DIS 75-1:2013)".

6.8.5.2.1
В края на втория абзац, заменете "или аустенитна Cr-Ni стомана", с:
"аустенитна Cr-Ni стомана; или аустенитна-феритна неръждаема стомана."

6.8.3.4.4
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

6.9.2.3.2

"– аустенитно-феритни неръждаеми стомани, при най-ниска възможна температура 60°С;".

6.8.3.2.22
[Изменението във версията на френски език не се прилага към текста на
английски език.]

В параграф (a), в края, добавете следният нов абзац:

TT 4 Заменете "корпуси" с: "цистерни".

В края, добавете: "(вижте специална разпоредба TU 43 в 4.3.5)".

6.8.5.1.2

В края заличете:

"Основните изисквания на този параграф се считат за изпълнени, ако са приложени
следните стандарти: (Запазена разпоредба)

6.8.3.2.21

оказва влияние върху тяхното изпълнение."

С Т Р. 6 8
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Във второто изречение от параграф (f), Заменете "стъклени нивомери" с:

Под заглавието вмъкнете следната Бележка:

След първия параграф, вмъкнете Бележка, която да гласи следното:

В таблица на бележка b, заменете "риск" с: "опасност".

7.5.2.2

В края, вмъкнете позоваване на бележка под линия 1, което да гласи

117

"
"1 Ръководство относно подреждането на опасни товари може да бъде намерено в
практическия правилник на IMO/ILO/UNECE за опаковане на единици за превоз на
товари (Правилник за товарна транспортна единица) (вижте напр. Глава 9 опаковане на
товари в CTUs и Глава 10 Допълнителни насоки по отношение на опаковането на

7.5.7.1
следното:

[Второто изменение на бележка b към таблицата във версията на немски език не се
прилага към

Преди "разпоредби", вмъкнете: "специални".

7.5.1.4

Изменете, така че да гласи следното:

В Бележката, след "посочено в 7.5.7.1", заличете:

6009
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7.5.11
[Изменението на специална разпоредба CW 36 във версията на френски
език не се прилага към текста на английски език.]

"и към Правилника за опаковка на единица за превоз на товари на IMO/ILO/UNECE

7.5.7.6.1

"7.5.7.4
Разпоредбите на 7.5.7.1 ще се прилагат също по отношение на
товаренето, подреждане и отстраняване на контейнери, вагон-цистерни, преносими
цистерни и MEGCs в и от вагони. Когато вагон-цистерни, преносими цистерни и
MEGCs не включват, в своята конструкция, ъглови отливки, съгласно дефинираната в
ISO 1496-1 Серия 1 товарни контейнери – спецификация и изпитване – Част 1:
Контейнери за общи товари за общи цели, ще бъде удостоверено, че системите,
използвани във вагон-цистерни, преносими цистерни или MEGCs, са съвместими със
системата на вагона."

7.5.7.4

Настоящата бележка под линия 1 става бележка под линия 2.

опасни товари). Налично е друго ръководство от компетентните органи и
индустриални и транспортни органи, по-конкретно в "Насоки за натоварване –
практически правилник за товаренето и осигуряването на стоки върху железопътни
вагони", публикувани от Международен съюз на железниците (UIC)."

ДЪРЖАВЕН

Глава 7.5

"БЕЛЕЖКА: В случаите, в които VC 1 код е показан в колона (17) от Таблица A от
Глава 3.2, BK 1 контейнер за насипни товари може да бъде използван съответно за
сухопътен транспорт, ако допълнителните разпоредби в 7.3.3.2 са изпълнени. В
случаите, в които VC 2 код е показан в колона (17) от Таблица A от Глава 3.2, BK 2
контейнер за насипни товари може да бъде използван съответно за сухопътен
транспорт, ако допълнителните разпоредби в 7.3.3.2 са изпълнени.

7.3.3.1

"БЕЛЕЖКА: Гъвкави контейнери за насипни товари, обозначени в съответствие с
6.11.5.5, но които са одобрени в държава, която не е RID договаряща се страна,
въпреки това могат да бъдат използвани за превоз по RID."

7.3.2.10

7.3.2.8
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

Глава 7.3

ЧАСТ 7

6.11.3.2.1
[Изменението във версията на немски език не се прилага към текста на
английски език]

Глава 6.11

"Стъклени нивопоказатели и нивопоказатели от друг подходящ прозрачен материал".

6.10.3.8

БРОЙ 90
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 9
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-16
от 12 октомври 2021 г.

за реда за регистрация и отчета на пътните
превозни средства от въоръжените сили на
Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят редът
за първоначална регистрация, промените
в регист раци ята, марк ирането и от чет ът
на пътните превозни средства (ППС) от
въоръжените сили на Република България.
Чл. 2. (1) Пътните превозни средства от
въоръжените сили на Република България
подлежат на задължителна регистрация по
тази наредба.
(2) Пътните превозни средства на Служба
„Военно разузнаване“, които следва да се
регистрират към въоръжените сили на Република България, се регистрират по реда на
тази наредба, а останалите – по ред, определен от министъра на вътрешните работи.
Чл. 3. Командването за логистична поддръжка (К ЛП) организира регистрацията
и отчета на ППС от въоръжените сили на
Република България.
Чл. 4. За всяко регист рирано ППС се
издава свидетелство за регистрация от К ЛП.
Чл. 5. (1) На всяко ППС, придобито за
нуждите на въоръжените сили на Република България, се присвоява регистрационен
номер. Присвоеният регистрационен номер
се вписва в документите на ППС.
(2) На верижните бронирани машини,
верижните специални и колесните бронирани машини, на които няма установено от
производителя място за поставяне на табели
с регистрационен номер, регистрационните
им номера се изписват с боя върху техния
корпус, а на останалите ППС се поставят
светлоотразяващи табели с регистрационен
номер.
(3) Буквите и цифрите от табелите с регистрационен номер са черни на бял фон с
изключение на българския идентифициращ
код.
(4) Табелите с регистрационен номер се
предоставят от КЛП за ползване на структурите, на които се числи ППС, срещу отчетен документ в съответствие със Закона
за счетоводството и актовете на министъра
на отбраната.
Чл. 6. (1) Повредените табели с регистрационни номера се заменят с нови от К ЛП
на основание на предложение от ръководителя на съответната структура, на която се
числи ППС.

ВЕСТНИК
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(2) Ръководителят на структурата, в която е изгубена, унищожена или повредена
табела(и) с регистрационен номер, назначава
вътрешна проверка, резултатите от която се
докладват по команден ред в КЛП в срок не
по-късно от 5 работни дни от установяване
на събитието.
(3) Виновните лица за изгубването, унищожаването или повреждането на табела(и)
с регистрационен номер се привличат към
имуществена и дисциплинарна отговорност.
(4) Ръководителят на структурата, в която
е изгубена или открадната табела(и) с регистрационен номер, уведомява в срок до три
работни дни от констатиране на инцидента
слу жба „Военна полици я“ и съответната
областна дирекция на МВР за обявяване за
издирване.
Чл. 7. (1) При приемане/предаване на ППС
от една структура в друга заедно с ППС се
приемат/предават табелите с регистрационните номера и свидетелството за регистрация част II по приложение № 5 към чл. 14,
ал. 1 от тази наредба. В отчетния документ
за п риемане/п редаване за дъл ж и телно се
вписват номерът за регистрация на ППС и
номерът на рама/VIN.
(2) При сдаване на ППС извън състава на
въоръжените сили на Република България
табелите с регистрационни номера и свидетелството за регистрация се сдават в КЛП.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТРАЦИЯ НА ППС ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Раздел I
Първоначална регистрация
Чл. 8. (1) На първоначална регистрация
подлежат новопридобитите ППС от въоръжените сили на Република България.
(2) Ръководителите на структури в срок
10 работни дни след придобиване на ППС
или от наст ъпила пром яна в данните за
регистрацията им представят в КЛП необходимите документи, свързани с извършване
на регистриране и отчет на ППС.
Чл. 9. (1) Първоначалната регистрация
на ППС от въоръжените сили на Република
България се извършва от КЛП.
(2) Ръководителят на структура представя
в КЛП следните документи:
1. документ, доказващ произхода и собствеността на ППС (договор, данъчна фактура,
акт за приемане и предаване на дълготрайни активи, акт за дарение и др.) с данни за
идентификация на превозното средство;
2. протокол с всички данни, необходими
за попълване на свидетелството за регистрация и информационния фонд с база данни
за ППС, съгласно приложение № 1;
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3. документ за преминат периодичен преглед за техническата изправност на ППС (без
новопроизведени пътни превозни средства),
издаден от лицензиран технически пункт или
от структурата;
4. карта за допълнителен преглед на ППС
за превоз на пътници (когато периодичният
преглед за техническата изправност на ППС
е извършен от структурата);
5. документ, удостоверяващ, че ППС е с
прекратена регистрация в „Пътна полиция“
(само за ППС, които са били регистрирани
в „Пътна полиция“).
(3) Пътни превозни средства, за които не
може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN/
рама), се регист рират след присвояване/
поставяне на нов идентификационен номер
от придобилата ги структура.
(4) При присвояване/поставяне на нов
идентификационен номер (VIN) да се изписват цифрите на военно-пощенския номер на
придобилата ги структура, ако има такъв,
годината на присвояване/поставяне и поредният номер на присвоен/поставен идентификационен номер през календарната година.
(5) Наличието на присвоен идентификационен номер (VIN/рама) се отбелязва като
нестандартен в забележка в свидетелството
за регистрация и носителя на информация
по отчета.
Чл. 10. (1) Пътните превозни средства се
регистрират по идентификационен номер
(V IN), кат егори я, марка, модел и д ру г и
данни, посочени в удостоверението за съответствие (за одобряване на типа) или от
производителя.
(2) При първоначална регистрация К ЛП
извършва необходимите проверки по документи за:
1. идентификация на ППС;
2. достоверност на представените документи;
3. произход на ППС;
4. техническа изправност на ППС и неговото комплектуване.
Чл. 11. Регистрираните по реда на тази
наредба ППС трябва да са комплектувани със:
1. аптечка;
2. пожарогасител – за ППС, превозващи
личен състав, и моторните превозни средства,
превозващи гориво-смазочни материали – по
два броя;
3. светлоотразителен триъгълник и светлоотразителна жилетка;
4. резервно колело (джанта с гума) за
ППС с изключение на верижните машини.
Чл. 12. (1) На регистрираните ППС се
монтират табели с регистрационен номер – на
бял фон, изписани с черен цвят букви и цифри с размери, посочени в приложение № 2.

ВЕСТНИК
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(2) Формата, размерите, шрифтът, както
и изискванията към светлоотразяващите табели се определят с българските стандарти
БДС 15980 и БДС ISO 7591 и Регламент (ЕО)
№ 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.
(3) Регистрационният номер се състои от:
1. графично изображение на българския
идентифициращ код „BG“, изписан с бели
букви, и националното знаме на син фон;
2. буквен код с главни букви „ВА“;
3. пореден номер – шестцифрена комбинация на цифрите от 0 до 9.
(4) Синята лента и символът „BG“ не се
изписват с боя върху корпусите на верижните бронирани, верижните специални и
колесните бронирани машини.
Чл. 13. (1) Табелите с регистрационен
номер се монтират/изписват на местата,
определени в приложения № 3 и 4.
(2) При за к реп ва не т о/изп исва не т о не
трябва да се нарушават формата на табелата,
целостта на графиката и символите на номера.
(3) Табелите с регистрационен номер се
закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.
(4) На мотоциклетите, тракторите, електрокарите, мотокарите и ремаркетата табела с
регистрационен номер се поставя само отзад.
(5) При загубване или неправомерно отнемане на табели(а) с регистрационен номер
те(тя) се обявяват за издирване, а ППС се
регистрира с нов регистрационен номер.
(6) Повредени табели с регистрационен
номер се предават в КЛП срещу отчетен
документ, а ППС се регистрира с нов регистрационен номер.
Чл. 14. (1) Свидетелството за регистрация е
по образец съгласно приложение № 5, състои
се от две части (част I и част II) и съдържа
данни за ППС, регистрационния номер и
структурата, на която се числи.
(2) Част I на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на ППС. Тя
съдържа и данни за преминаване на ППС в
отделните структури, типа на специалното
оборудване и други и се съхранява в КЛП.
(3) Част II на свидетелството за регистрация съдържа данни от част първа, необходими
при контрол на пътя, и се носи винаги от
водача на ППС за идентифицирането му при
използване по пътищата.
Чл. 15. На ППС – собственост на физически или юридически лица, извикани за
нуждите на въоръжените сили на Република
България (техника-запас и техника-резерв),
отляво на табелата с регистрационен номер
се поставя стикер с размери 110 х 80 мм, на
бял фон изписани с черен цвят буквите ВА и
се издава заповед за използване за определен
период. Водачът на ППС носи със себе си
копие от тази заповед.

С Т Р.
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Раздел II
Промени в регистрацията

Раздел III
Прекратяване на регистрацията

Чл. 16. (1) Промяната на регистрацията
се състои в подмяна на свидетелството за
регистрация, промяна на регистрационния
номер или и на двете заедно.
(2) Промяна в регистрацията се извършва
от КЛП при настъпване на изменения в данните за ППС, смяна на собствеността или
на регистрационния номер.
Чл. 17. (1) За промяна на регистрацията
ръководителят на структурата, придобила
ППС, с писмо представя по команден ред в
КЛП следните документи:
1. копие на пояснителния документ, разрешаващ получаването, заверено от формированието;
2. копие на отчетния документ за приемане
на ППС съгласно Закона за счетоводството
и Вътрешни правила за документиране на
стопанските операции в МО, БА и СППМО,
заверено от структурата;
3. свидетелството за регистрация.
(2) За промяна на регистрацията командирът/началникът на структурата, предала
ППС, с писмо представя по команден ред в
КЛП следните документи:
1. копие на пояснителния документ, разрешаващ получаването, заверено от структурата;
2. копие на отчетния документ за приемане
на ППС съгласно Закона за счетоводството
и Вътрешни правила за документиране на
стопанските операции в МО, БА и СППМО,
заверено от структурата.
(3) При изгубване, кражба, повреждане
или унищожаване на свидетелството за регистрация се издава ново свидетелство след
подаване на писмено заявление от ръководителя на структурата до КЛП. Писменото
заявление е придружено със заверени копия
на Протокол за проведена служебна проверка в структурата и уведомително писмо до
Служба „Военна полиция“ (при изгубване
или кражба).
Чл. 18. (1) За промяна на регистрацията
ръководителите на ст ру кт у ри представят
документите по чл. 17 в срок до 10 работни
дни след приемане/предаване на ППС.
(2) При всяка промяна в регистрацията
свидетелството за регистрация се подменя
с ново.
(3) К ЛП издава ново сви детелст во за
регистрация в срок до 10 работни дни от
получаването на документите по чл. 17.
(4) До времето за издаване на ново свидетелство за регистрация формированието/
структурата може да използва ППС, като
водачът носи със себе си копие на документа
за получаването му, но за не повече от 30
работни дни.

Чл. 19. Регистрацията на ППС от въоръжените сили на Република България се
прекратява при:
1. бракуване на ППС;
2. прехвърляне на управлението или собствеността на ППС на трети физически или
юридически лица;
3. обявено за издирване пътно превозно
средство в служба „Военна полиция“ и съответната областна дирекции на МВР.
Чл. 20. (1) За прекратяване на регистрацията ръководителят на структура с писмо
представя по команден ред в КЛП в срок до
10 работни дни след предаването на ППС,
както следва:
1. заверено копие на пояснителния документ, разрешаващ предаването на ППС извън
въоръжените сили на Република България,
заверено от структурата;
2. заверено копие на отчетния документ за
бракуване на ППС или предаването му извън
въоръжените сили на Република България
съгласно Закона за счетоводството и актовете на министъра на отбраната, заверено от
структурата;
3. свидетелство за регистрация;
4. табелите с регистрационните номера
(след получаване от КЛП на основание за
сдаване във военно формирование 52370 – Негушево).
(2) При прекратяване на регистрацията
номерата за регистрация, изписани с боя върху
корпуса на ППС, се заличават.
(3) При прекратяване на регистрацията
всички документи, които съдържат данни за
регистрация, промени в нея или прекратяване регистрацията на превозно средство, се
подреждат по дати с опис на документите и
се съхраняват в КЛП за срок от 10 години.
След този срок документите се унищожават
със заповед на командира на КЛП.
(4) Регистрацията на обявено за издирване
пътно превозно средство се прекратява въз
основа на писмо, изпратено по команден ред
от ръководителя на структурата, в която е
заведено ППС, след уведомяване на служба
„Военна полиция“ и съответната областна
дирекция на МВР за обявяване за издирване
и отразяване на информацията в Автоматизираната информационна система „Издирвателна дейност“ – Национална Шенгенска
информационна система (АИС ИД – НШИС).
Писмото за прекратяване на регистрацията
се съпровожда със заверени копия на уведомителните писма за обявяване за издирване
до служба „Военна полиция“ и съответната
областна дирекция на МВР, както и свидетелство за регистрация (ако е налично и не
е обявено за издирване).
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(5) Възстановяване на прекратена регистрация на ППС се извършва с писмо, изпратено по
команден ред от ръководителя на структурата
в случай на неговото откриване и връщане.
(6) Ако ППС е унищожено при пожар или
природно бедствие, прекратяване на регистрацията се извършва въз основа на писмо,
изпратено по команден ред от ръководителя
на структурата, в което е заведено ППС, с
приложени документ от компетентен орган
(или комисия), удостоверяващ събитието,
табелите с регистрационните номера и свидетелство за регистрация (ако са налични).
Г л а в а

т р е т а

МАРКИРАНЕ НА ППС
Чл. 21. (1) Маркирането представлява комплектуване на ППС с опознавателни табели,
знаци и светлини.
(2) Пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България се маркират,
както следва:
1. инструктивни надписи, табели и знаци;
2. отличителни символи за националност;
3. тактическо маркиране;
4. специално маркиране;
5. други регистрационни табели.
Чл. 22. (1) Инструктивните надписи, табели
и знаците представляват извадки от ръководствата за експлоатация и указват особеностите
в експлоатацията и поддръжката на отделната
категория, марка и модел на ППС. Местоположението им се установява от производителя.
(2) При възможност инструктивните надписи и табели на ППС, доставени от други
страни, се заменят с нови на български език.
На постъпилите за планов ремонт ППС същите
задължително се подменят с нови.
Ч л. 23. (1) О тл и ч и т ел н и я т си м вол за
националност показва принадлежността на
ППС към въоръжените сили. Той представлява трицветното знаме и надпис под него
„BULGARIA“.
(2) На ППС, участващи в операции/мисии зад граница, националният отличителен
символ се поставя съгласно действащите
стандартни оперативни процедури в района
на операцията/мисията.
Чл. 24. (1) Тактическото маркиране се
извършва с опознавателни знаци, които се
определят със заповед на ръководителя на
съответната структура.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят формата, размерът, цветът и шрифтът на знаците.
(3) Опознавателните знаци периодично
могат да се изменят.
(4) Опознавателните знаци за тактическо
маркиране на ППС трябва да са ясно видими
и да не превишават диаметър 150 мм.
(5) За верижните бронирани машини, верижните специални и колесните бронирани
машини се установяват опознавателни знаци
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с цифри със следните размери: височина – 300
мм, широчина – 160 мм, дебелина – 40 мм,
разстояние между цифрите – 100 мм.
(6) Опознавателните знаци за тактическо
маркиране се поставят:
1. на автомобилите и тракторите – върху
десния долен ъгъл на предното стъкло;
2. на мотоциклетите – отпред на носа на
коша или на калника;
3. на верижните бронирани машини, верижните специални и колесните бронирани
машини – в средата, от двете страни на куполата, а на тези без купола – в средата, от
двете страни на корпуса.
Чл. 25. Специално маркиране се извършва:
1. на ППС, участващи в мисии и операции
и превозващи опасни товари;
2. на ППС от служба „Военна полиция“
и пътно-комендантските формирования от
Българската армия.
Чл. 26. (1) Когато се налага и от съображения за сигурност, маркировката (включително номерът за регистрация) може да бъде
прикрита и/или премахната.
(2) На ППС от въоръжените сили на Република България, изпълняващи специфични
задачи и/или задачи в режимните военни
формирования, се поставят табели с регистрационен номер за оперативни нужди.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОТЧЕТ НА ППС ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Чл. 27. (1) Регистрираните ППС се завеждат
на отчет в електронен или хартиен документ
от структурите за счетоводен отчет на финансовите и материалните ресурси.
(2) За заведените на отчет ППС структурите
по ал. 1 водят следната информация:
1. категория, марка, модел и модификация;
2. регистрационен номер;
3. VIN/номер на рама (корпус), заводски
номер;
4. номер на двигател;
5. година на производство;
6. цена на придобиване;
7. източник на придобиване;
8. наименование, номер и дата на документа
за придобиване и на кого е зачислено.
(3) За заведените на отчет ППС освен
информацията по ал. 2 се водят и допълнителни данни – относно комплектността, вида
на специалното оборудване, движението и
използването на конкретното ППС.
(4) Освен информацията и данните по ал. 2
и 3 КЛП води и данни за:
1. формированията, в които е било регистрирано ППС – номер на свидетелството за
регистрация;
2. брой на местата за сядане плюс мястото
на водача;
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3. собствена маса на пътното превозно
средство;
4. допустима обща маса без и със ремарке;
5. заводски и/или фабричен номер;
6. данни за първоначалния преглед, издирване и снемане от издирване;
7. информация за налаганите от съдебни,
данъчни или митнически органи ограничения
и тяхното отменяне;
8. вид на използваното гориво;
9. обем на двигателя;
10. мощност на двигателя.
(5) Командването за логистична поддръжка
ежемесечно представя в дирекция „Логистика“ в електронен вид пълна информация за
регистрираните ППС от въоръжените сили
на Република България.
(6) Командването за логистична поддръжка на 6 месеца представя в служба „Военна
полиция“ в електронен вид информация за
регистрираните ППС от въоръжените сили
на Република България.
(7) Служителите, извършващи проверки на
документите за регистрация, пререгистрация
и снемане от регистрация на ППС, отговарят
за правилното и точното попълване и издаване на свидетелствата за регистрация, както и
воденето в електронен вид на пълна, точна и
унифицирана информация за регистрираните ППС от въоръжените сили на Република
България.
Чл. 28. Информацията по отчета на ППС
се съхранява за срок от 10 години след прекратяване на регистрацията. След изтичането
на този срок документите се унищожават по
ред, определен в акта, разпореждащ унищожаването.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Пътни превозни средства от въоръжените сили на Република България“ са: сухопътни самоходни огневи средства; верижни и
колесни влекачи; автомобили с общо и специално назначение; всички колесни и верижни
базови машини, на които е монтирана бойна
и спомагателна техника на видовете войски;
мотоциклети, трактори, ремаркета и полуремаркета с общо и специално назначение;
самоходните машини.
2. „Регистрация“ е административно разрешение за ППС да участва в движението
по пътищата. Тя включва идентификация на
ППС, издаване на регистрационен номер и
свидетелство за регистрация.
3. „Идентификация“ представлява следните
действия:
а) сверяване данните на идентификационните номера от документите за придобиване
с тези върху ППС;
б) проверка за съответствие на всички данни
на представеното ППС с данните, описани в
документите за придобиване.
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4. „Идентификационен номер“ е подредена
комбинация от знаци, поставена върху ППС
от производителя с цел идентифицирането му.
5. „Дата на първата регистрация“ е датата,
на която пътното превозно средство е било
регистрирано за първи път в страната или в
чужбина.
6. „Свидетелство за регистрация“ е документ, издаван от органите на КЛП, който
удостоверява регистрацията на пътното превозно средство.
7. „Ръководител“ е командирът/началникът/ръководителят на военно формирование/
структура от въоръжените сили.
8. „Структура“ е военно формирование или
структура от въоръжените сили.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 140, ал. 5 от Закона за движението по
пътищата и чл. 178, ал. 4 от Правилника за
устройството и дейността на служба „Военно
разузнаване“, приет с ПМС № 316 от 2020 г.
(ДВ, бр. 101 от 2020 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 септември
2021 г. и отменя Наредба № Н-21 от 2011 г.
за реда за регистрация и отчета на пътните
превозни средства от въоръжените сили на
Република България, издадена от министъра
на отбраната (ДВ, бр. 70 от 2011 г.).
§ 4. Издадените свидетелства за регистрация част I и част II по приложение № 5 към
чл. 14, ал. 1 от Наредба № Н-21 от 2011 г. за
регистрацията и отчета на моторните превозни средства от военните формирования
на въоръжените сили, издадена от министъра
на отбраната (ДВ, бр. 70 от 2011 г.) запазват
действието си до издаването на нови по реда
на тази наредба.
§ 5. Командването за логистична поддръжка в 3-месечен срок от влизането в сила на
наредбата организира снабдяването с формите
на свидетелството за регистрация част I и
част II от приложение № 5 към чл. 14, ал. 1
от настоящата наредба. До получаването им
се издават тези по Наредба № Н-21 от 2011 г.
за регистрацията и отчета на моторните превозни средства от военните формирования на
въоръжените сили, издадена от министъра на
отбраната (ДВ, бр. 70 от 2011 г.).
§ 6. Започналите процедури за регистрация
и пререгистрация на ППС по реда на Наредба № Н-21 от 2011 г. за реда за регистрация
и отчета на пътните превозни средства от
въоръжените сили на Република България,
издадена от министъра на отбраната (ДВ,
бр. 70 от 2011 г.), се довършват по реда на
тази наредба.
Министър:
Георги Панайотов

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Приложение № 1
към чл. 9, ал. 2

УТВЪРЖДАВАМ:
Командир/началник на формирование/структура
(звание, подпис, фамилия)
(дд.мм.гг.)
П Р О Т О К О Л
Днес,
.
. 20
г., на основание чл. 9, ал. 2 от Наредбата за реда за регистрация и отчет
на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България комисия в състав:
Председател:
Членове:
1.
2.
3.
извърши оглед на придобито пътно превозно средство, подлежащо на регистрация, и констатира следното:
№ VIN №
по (№ на
ред рама/
корпус)
1

Категория

2

3

Марка Модел Брой Собстве- Максимал- Цвят Фори мо- мес- на маса, но допусмиродифита
празен, тима маса
вание/
кация
кг
с товар, кг
структура
4

5

6

7

8

9

10

№ на документ за
придобиване
11

Година Номер на Вид на
на пр/ двигател спец.
во
об/не

12

13

14

Вид на
Обем Мощност
използ- на дви- на двивано
гателя гателя в
гориво
kW
15

16

17

Комисия:
Председател: звание подпис фамилия
Членове:

1. звание подпис фамилия
2. звание подпис фамилия
3. звание подпис фамилия

Приложение № 2
към чл. 12, ал. 1
Размери на табелите, буквите и цифрите на регистрационните номера

Фигура 1. Размери на табелите и разположение на буквите и цифрите на регистрационни
табели за всички ППС без ремаркета, трактори и мотоциклети.
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Фигура 2. Размери на табелите и разположение на буквите и цифрите на регистрационни
табели за всички ремаркета, трактори и машини, на които конструктивно не е възможно
поставянето на табелата от фиг. 1.
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Фигура 4. Разположение и размери на синята
лента, националното знаме и кода „BG“ върху
регистрационните табели на всички ППС без
ремаркета, трактори и мотоциклети.
Фигура 5. Разположение и размери на синята лента, националното знаме и кода „BG“
върху регистрационните табели на ремаркета,
трактори и ППС, на които конструктивно не е
възможно поставянето на табелата от фиг. 1.

Фигура 6. Размери на буквите А и В на
всички регистрационни табели без тези на
мотоциклети.

Фигура 3. Размери на табелите и разположение на буквите и цифрите на регистрационни
табели за всички мотоциклети.

Фигура 7. Размери на цифрите на всички регистрационни табели без тези на мотоциклети.
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№
по
ред

2.

Фигура 8. Размери на буквите А и В на
регистрационните табели на мотоциклети.

С Т Р. 7 7
Размери, мм

Категория на ППС

А

Автомобили с общо и специално назначение, колесни влекачи, колесни базови
машини с монтирана бойна
140
и спомагателна техника на
видовете войски, на които
местата не са определени от
производителя

В

80

II. Разположение на задни регистрационни
номера
Задните регистрационни номера се поставят на местата, определени от производителя
(където конструктивно е мястото за осветяване
на номера), или по средата на машината.
На мотоциклетите, тракторите, електрокарите, мотокарите и ремаркетата табела с
регистрационен номер се поставя само отзад.

Фигура 9. Размери на цифрите на регистрационните табели на мотоциклети.
Приложение № 3
към чл. 13, ал. 1
Разположение на регистрационните номера за
автомобили с общо и специално назначение,
колесни влекачи, колесни базови машини,
на които е монтирана бойна и спомагателна
техника на видовете войски, мотоциклети,
трактори, ремаркета и полуремаркета с общо и
специално назначение и самоходните машини
I. Разположение на предните регистрационни номера
Броня на автомобила (поглед отпред)

№
по
ред

1.

Категория на ППС
Автомобили с общо и специално назначение, колесни
влекачи, колесни базови машини, на които е монтирана
бойна и спомагателна техника
на видовете войски

Размери, мм
А

В

Поставят се
на местата,
оп р еде лен и
от производителя

Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1
Разположение на регистрационните номера
за сухопътни самоходни огневи средства, верижни влекачи и верижни базови машини,
на които е монтирана бойна и спомагателна
техника на видовете войски
I. Разположение на предните регистрационни
номера
Машина

№ на
Размер А, Размер В,
приломм
мм
жение

МТ-ЛБ

30

25

4-1

МТ-ЛБВ

30

25

4-1

МТ-ЛБ
БРЕМ-Л

30

25

4-1

М-ЛБ АТИ

30

25

4-1

МТ-ЛБ МТП

по осевата линия
на машината

160

4-1

БРМ „Сова 3“

30

25

4-1

Р-81 „Делфин“

30

25

4-1

Б1-10 „Тунджа“

30

25

4-1

РХР „Марица“

30

25

4-1

„Стрела“-10М

30

25

4-1

МТ-ЛБ-СЕ

30

25

4-1

МТ-ЛБу

30

25

4-1

2С1

40

130

4-11

БМП-23

10

30

4-4

БМП-1

150

30

4-4

СПР(МТ-ЛБ)

100

50

4-4

С Т Р.
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Машина
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№ на
Размер А, Размер В,
приломм
мм
жение

БТР-60ПБ

260

65

4-5

БТР-60ПА

260

65

4-5

БТР-ПАУ

260

65

4-5

БТР-ПУ12

260

65

4-5

БТР-60 Р-145
„Чайка“

260

65

4-5

БРДМ-2

150

10

4-5

ASV M 1117

150

10

4-5

Т-55

440

333

4-7

ТВ-62

400

500

4-7

Т-72

470

330

ТВ-САУ-100

330

ТВ-55
МТУ

Размер А, Размер В,
мм
мм

№ на
приложение

2

3

4

РХР „Марица“

300

20

4-2

„Стрела“-10М

60

20

4-2

ГМ-426У

10

10

4-2

МТ-ЛБ-СЕ

240

400

4-3

МТ-ЛБу

160

600

4-3

БМП-23

260

400

4-3

4-7

БМП-1

190

440

4-3

600

4-7

СПР (МТ-ЛБ)

100

40

4-3

330

600

4-7

по осевата линия
на машината

МТ-ЛБ МТП

230

100

4-3

333

4-7

БТР-60ПБ

60

70

4-6

БТР-60ПА

60

70

4-6

БРДМ-2

100

170

4-6

БТР-60
Р-145„Чайка“

60

70

4-6

БТР-ПАУ

60

70

4-6

БТР-ПУ12

60

70

4-6

Т-55

по осевата линия
на машината

60

4-8

ТВ-62

45

150

4-8

Т-72

по осевата линия
на машината

30

4-8

ТВ-САУ-100

по осевата линия
на машината

200

4-8

ТВ-55

по осевата линия
на машината

20

4-8

МТУ

по осевата линия
на машината

20

4-8

ГМ-568

130

60

4-10

ГМ-578

50

20

4-10

20

Верижни артилерийски
влекачи

по осевата линия
на машината

20

4-12

ГМ-568

10

10

4-9

ГМ-578

10

10

4-9

4-12

II. Разположение на задните регистрационни
номера
Машина

Машина

БРОЙ 90

1

по осевата линия
на машината

ГМ-426У

ВЕСТНИК

Размер А, Размер В,
мм
мм

№ на
приложение

1

2

3

4

МТ-ЛБ

60

20

4-2

МТ-ЛБВ

60

20

4-2

МТ-ЛБ
БРЕМ-Л

60

20

4-2

М-ЛБ АТИ

60

20

4-2

МТ-ЛБ МТП

300

20

4-2

БРМ „Сова 3“

60

20

4-2

Р-81 „Делфин“

60

20

4-2

Б1-10 „Тунджа“

300

20

4-2
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Приложение № 5
към чл. 14, ал. 1
ЧАСТ I (лицева страна)
СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО
Серия ......... № ...............
(A) Регистрационен № …..........................................…..
(E) VIN/Рама № ……......................................................…
(D) 1. Марка ………………............... (изписва се на кирилица и латиница)
2. Модел/модификация ……………………….. (изписва
се на кирилица и латиница)
3. Категория ………………. (изписва се на български
и английски език)
(S) Брой места + мястото на водача ……...................
(G) Маса …….
(F) Обща маса …….
(R) Цвят …………… (изписва се на български и английски език)
(B) Дата на първа регистрация ….........................……..
(I) Дата на последна промяна на регистрация ...
..................................................................................................
(P) Вид на използвано гориво ………..… (изписва се
на български и английски език)
(C) Формирование/структура, на което се числи
……. (изписва се на български и английски език)
Дата ………
Длъжностно лице, сверило данните при първоначална регистрация на ППС
_______________________________________________
(звание, име, презиме, фамилия, дата, подпис)

ЧАСТ I (гръб)
1. Формирование/структура, на което се
числи машината
№ по
ред

Формирование/
структура

№ на документа за
зачисляване

2. Други данни
№ по ред

Описание

ЧАСТ II (лицева страна)
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА
ОТБРАНАТА
БЪЛГАРСКА АРМИЯ

EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF
BULGARIA
MINISTRY OF
DEFENCЕ
BULGARIAN ARMY

BG
СВИДЕТЕЛСТВО
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО
СРЕДСТВО ЧАСТ II
REGISTRATION CERTIFICATE PART II
CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
PARTIE II
Серия ......... № ...............

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

ЧАСТ II (гръб)
A Регистрационен №

Защитен
знак

E VIN/Рама №………
D 1. Марка ….. (изписва се на кирилица и латиница)

2. Модел/модификация ………………………….. (изписва се на кирилица и латиница)
3. Категория ………………… (изписва се на български и английски език)
S Брой места + мястото на водача ….............………
G Маса …….........…….
F Обща маса …………
R Цвят ……………………………. (изписва се на български и английски език)
B Дата на първа регистрация
I Дата на последна промяна на регистрация ……
…….......................................................................................
P Вид на използвано гориво …………... (изписва се
на български и английски език)
C Формирование/структура, на което се числи
…………………. (изписва се на български и английски език)
Дата
Подпис (печат)
6241

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 799-ПВР/НС
от 25 октомври 2021 г.
относно изменение на изборна книга, утвърдена с Решение № 562-ПВР/НС от 20 септември
2021 г. на ЦИК
На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Изменя образец на изборна книга № 98ПВР/НС, утвърдена с Решение № 562-ПВР/
НС от 20 септември 2021 г. на ЦИК, съгласно
приложението.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 98-ПВР/НС

Приложение № 98-ПВР/НС

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/ПСИК за
съхранение в общинската администрация в изборите за президент и вицепрезидент
на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 287, ал. 7 ИК)

Днес, ................................... г., в .............. часа, секционната избирателна
комисия/подвижната
секционна
избирателна
комисия
в
населено
място
................................................., кметство .............................., община ................................,
административен район ............................., предаде за съхранение в общинската
администрация на община .......................................: следните изборни книжа и материали
от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.:
1. Запечатан бял чувал (торба) с поставени в нея бюлетините
и останалите книжа и материали на СИК/ПСИК за ПВР,
получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК
..................................................................................................

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

2. Запечатан черен чувал (торба) с поставени в нея
бюлетините и останалите книжа и материали на СИК/ПСИК
за НС, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК
..................................................................................................

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

3. Плик с екземпляри от протоколите на СИК за ПВР и НС и
екземпляри от финалните протоколи от машинното
гласуване (в случай, че се произвежда машинно гласуване),
предназначени за съхранение в общинската администрация,
протокола за предаването и приемането на изборните книжа
и материали по чл. 215, ал. 4 ИК и протокола за предаване
на сгрешен формуляр от протокола на СИК (ако е съставен
такъв). В плика се поставя и протокола при установена
липса на изборни книжа в плика и при установяване, че
белият или черният чувал (торба) на СИК/ПСИК е с
нарушена цялост (ако е съставен такъв).
Пликът се запечатва при съставянето на този протокол.
..................................................................................................

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

4. Плик с контролните разписки ПВР от СУЕМГ. В случай,
че не се произвежда машинно гласуване, се записва „0“.
..................................................................................................

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

5. Плик с контролните разписки НС от СУЕМГ. В случай, че
не се произвежда машинно гласуване, се записва „0“.
..................................................................................................

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

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

Забележка:
…………………………………………….....……………………………………………………

С Т Р.
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Председател/заместник-председател на СИК/ПСИК: ………………..
Секретар на СИК/ПСИК: …………………
Член на СИК/ПСИК: …………………
Комисия в състав, определена със заповед № …………………….. на кмета на общината, за
приемане на изборните книжа и материали за съхранение:
Членове:
1. …………………………..
2. …………………………..
3. …………………………..

4. …………………………..
5. …………………………..
6. …………………………..

Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за СИК/ПСИК и за
общината.

6340
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Методика за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата
енергия на доставчика от последна инстанция
(ДВ, бр. 60 от 2021 г.)
§ 1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) ДПИ изготвя и подава в системата
за администриране на пазара агрегиран график
за клиентите, непреки членове на специалната
балансираща група.
(2) Преките членове на специалната балансираща група с координатор ДПИ изготвят и
подават самостоятелно дневен почасов график за
потреблението си. Когато тези членове не подават
графици, ДПИ ги изготвя и подава от тяхно име.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. (1) За периода от 1.11.2021 г. до 31.01.2022 г.
средната продажна цена на електрическата енергия, предназначена за продажба на клиенти от
ДПИ, се образува по следната формула:
Цдпи = (90%*Цпдн + 10%*Цнбп)*(1 + Кд),
където:
Цдпи е средна продажна цена на електрическата
енергия, в лв./MWh;
Цпдн – цена на електрическата енергия на пазара ден напред за съответния час, в лв./MWh;
Цнбп – цена за недостиг на балансиращия пазар
за съответния час, в лв./MWh;
Кд – компонента за дейността „доставка на
електрическа енергия от ДПИ“, в %.
(2) Компонентата за дейността „доставка на
електрическа енергия от ДПИ“ за периода по ал. 1
e в размер 5 на сто, но не повече от 10 лв./MWh.
§ 3. Методиката за изменение и допълнение
на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна
инстанция (обн., ДВ, бр. 60 от 20.07.2021 г., в сила
от 1.08.2021 г.) е приета от Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл. 21,
ал. 1, т. 12 от Закона за енергетиката с решение
по протокол № 239 от 26.10.2021 г., т. 1, и влиза
в сила от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ив. Иванов
6360

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № СД-06-68
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. Роско
Николов Симов с адрес: Шумен, ул. Победа № 6,
вх. 4, ап. 55, 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,
включен в списъка със Заповед № ЛС-И-545 от
14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 44 от 2014 г.).
Мотиви: Роско Николов Симов 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 със Заповед
№ ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на
правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).
Съгласно чл. 655а, ал. 1 от Търговския закон
синдикът прави задължителна ежегодна вноска
за професионална квалификация, чийто размер
се определя в наредба за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, която се
издава съвместно от министъра на правосъдието, министъра на икономиката и министъра на
финансите.
В изпълнение на цитираната законова разпоредба в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г.
за реда за подбор, квалификация и контрол върху
синдиците е предвидено задължението в срок до
31 март на всяка календарна година синдикът да
направи вноска за професионална квалификация
в размер на една минимална работна заплата за
страната, да уведоми за това писмено министъра
на правосъдието и да представи доказателства.
От представеното с писмо рег. № 92-3827#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на
Министерството на правосъдието за постъпилите
по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода
от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че Роско
Николов Симов не е изпълнил задължението
си за заплащане на вноската за професионална
квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.
С оглед изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
Препис от настоящата заповед да се връчи на
Роско Николов Симов – 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.
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Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.
Министър:
Я. Стоилов
6163
ЗАПОВЕД № СД-06-72
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. Теодор
Василев Иванов с адрес: Бургас, ул. Цар Иван
Шишман № 38, ет. 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-И545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието
(ДВ, бр. 44 от 2014 г.).
Мотиви: Теодор Василев Иванов 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 със Заповед
№ ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на
правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 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#172/02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“ извлечение от счетоводната програма на
Министерството на правосъдието за постъпилите
по сметката на министерството вноски за професионална квалификация от синдици за периода
от 1.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е видно, че Теодор
Василев Иванов не е изпълнил задължението си за
заплащане на вноската за професионална квалификация за 2021 г. в нормативноопределения срок.
С оглед изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
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Препис от настоящата заповед да се връчи на
Теодор Василев Иванов – 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
6164
ЗАПОВЕД № СД-06-74
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. Тошко
Иванов Ставрев с адрес: област Търговище,
община Търговище, гр. Търговище, ул. Генерал
Столетов № 6, ет. 1, 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, включен в списъка със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. на министъра на
правосъдието (ДВ, бр. 52 от 2007 г.).
Мотиви: Тошко Иванов Ставрев 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 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 представеното с писмо рег. № 92-38-27#172/
02.07.2021 г. на дирекция „Финанси и бюджет“
извлечение от счетоводната програма на Министерството на правосъдието за постъпилите по сметката на министерството вноски за професионална
квалификация от синдици за периода от 1.01.2021 г.
до 30.06.2021 г. е видно, че Тошко Иванов Ставрев
не е изпълнил задължението си за заплащане
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на вноската за професионална квалификация за
2021 г. в нормативноопределения срок.
С оглед изложеното е налице основание за
прилагане на разпоредбите на чл. 655а, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 3
от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, според които
невнасянето в срок на вноската за професионална квалификация е основание за изключване
на лицето от списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от
Търговския закон.
Препис от настоящата заповед да се връчи на
Тошко Иванов Ставрев – 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
6165

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-104
от 19 октомври 2021 г.
За реализацията на проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ е необходимо да бъде одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за ново трасе на жп линията. Железопътната
линия София – Пловдив е обект с национално
значение съгласно Решение № 509 от 8.07.2011 г.
на Министерския съвет и национален обект по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1
от Закона за железопътния транспорт като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа и
част от железопътна магистрала „Калотина-запад
(държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград
(държавни граници с Република Гърция и Република Турция), посочена в т. 1 на приложение
№ 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба от 2001 г. за категоризация на железопътните линии, включени
в железопътната инфраструктура, и закриване на
отделни линии или участъци от линии. Предвид
това и на основание § 45, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ПЗРЗИД на ЗУТ, ДВ, бр. 25 от
26.03.2019 г.,), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и
ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 75, ал. 1,
чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 12, т. 2, букви „б“ и „в“
от ЗУТ (в редакцията преди ЗИДЗУТ, обн., ДВ,
бр. 25 от 26.03.2019 г.); заявление с вх. № АУ139/23.05.2018 г., допълнено с писма вх. № АУ139(25)/14.12.2018 г., № АУ13-9(39)/26.03.2019 г.,
№ А У1 3 - 9 (5 6 )/ 7. 0 7. 2 0 21 г. , № А У1 3 - 9 (57 )/
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29.07.2021 г. и № АУ13-9(61)/1.10.2021 г. от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ); Заповед
№ РД-02-15-26 от 10.02.2015 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработването на ПУП – ПП и Заповед № РД-02-15-109 от 21.07.2015 г. на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за поправка на очевидна фактическа грешка в
Заповед № РД-02-15-26 от 10.02.2015 г., разгласени
по реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено съобщаване на изработения проект на ПУП в бр. 70 от
24.08.2021 г. на „Държавен вестник“; доказателства
за извършено разгласяване на проекта на ПУП
по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и Констативен
протокол от 28.09.2021 г. от Община Костенец за
липса на възражения в законоустановения срок;
решения № КЗЗ-03 от 15.02.2018 г. и № КЗЗ-03 от
28.02.2019 г. на Комисията за земеделските земи
към Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ) за утвърждаване на трасе за проектиране на обекти в земеделски земи; писма изх.
№ 70-281/27.04.2018 г. и изх. № 70-1310/21.03.2019 г.
от дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ; писмо изх. № ЕО-50/6.11.2017 г.
от Министерството на околната среда и водите;
становище изх. № 33-НН-1054/21.12.2016 г. на Министерството на културата; становище рег. № 1400-102/6.04.2017 г. на Министерството на отбраната
на Република България; писмо рег. № 5785003308, екз. № 2/22.05.2017 г. от Министерството
на вътрешните работи – дирекция „Управление
на собствеността и социални дейности“; писмо
рег. № Д-846, екз. № 2/16.04.2018 г. от Държавна
агенция „Национална сигурност“; съгласувателно
писмо рег. № ДАЕУ-16649/8.10.2021 г. от Държавна
агенция „Електронно управление“; писма изх.
№ 183/27.05.2015 г. и изх. № 131/3.08.2017 г. от „Гео
защита“ – ЕООД – клон Перник; писма изх. № 92Д-8/2.06.2017 г., № 66-02-28_001/23.08.2021 г., № 6602-22_001/30.09.2021 г. и № 66-02-22_003/1.10.2021 г.
от Община Костенец; писмо изх. № РД- 0235(1)/8.10.2021 г. от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“; писмо изх. № 808/7.10.2021 г.
от „Напоителни системи“ – ЕА Д – клон София; писмо изх. № 606/2.03.2017 г. от „Лукойл
България“ – ЕООД; писмо изх. № БТГ24-00137(10)/8.10.2021 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД;
писмо изх. № ОМ-ИД-73/11.05.2015 г. от „Овергаз
Мрежи“ – АД; становище изх. № 02-182/1.07.2016 г.
на „С и т и га з Бъ л гари я“ – Е А Д; п исмо изх.
№ ЦУ-ЕСО-7849#1/11.10.2021 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо изх.
№ 1202433028/29.12.2016 г. от „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД; писмо изх. № ТО-1843/22.02.2017 г.
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – София; писмо рег. индекс 04-00-151/12.10.2021 г.
о т „Бъ лгарска телеком у никац ионна компания“ – ЕАД; писмо изх. № TI37498/13.05.2015 г.
от „Теленор България“ – ЕАД; Здравно заключение изх. № 32-21-304/23.10.2017 г. за съгласуване на проект на подробен устройствен план,
издадено от директора на Регионалната здравна
инспекция – Софийска област, и решения от
протоколи № У ТАТ У- 01- 02-10/21.02.2019 г. и
№ УТАТУ-01-02-24/12.10.2021 г. от заседания на
Националния експертен съвет по устройство
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на територията и регионална политика при
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) одобрявам проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план за териториите, необходими за изграждане
на жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, от жп км 68+054 до жп км
68+426, разположени в землището на с. Горна
Василица, община Костенец, Софийска област,
съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част
от настоящата заповед.
На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен
вестник“ и да се публикува на интернет страницата на МРРБ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
Министър:
В. Комитова
6319

НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-583
от 18 октомври 2021 г.
На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона
за статистика на вътрешнообщностната търговия
със стоки нареждам:
I. Определям праговете за деклариране по
системата „Интрастат“ за 2022 г., както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 780 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 520 000 лв.
II. Определям праговете за статистическа
стойност по системата „Интрастат“ за 2022 г.,
както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 18 600 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 8 400 000 лв.
III. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност по системата
„Интрастат“ за 2022 г. – 390 лв.
IV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата „Интрастат“
за 2022 г., както следва:
1. Код на стоката.
2. Държава членка партньор:
а) изпращания – държава членка на получаване;
б) пристигания – държава членка на изпращане.
3. Държава на произход.
4. Вид на сделката.
5. Условия на доставка.
6. Вид транспорт.
7. Националност на транспортното средство.
8. Регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания).
9. Нето тегло – килограми.
10. Количество по допълнителна мярка.
11. Стойност.
12. Статистическа стойност.
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13. Индивидуален идентификационен номер,
определен на оператора партньор в държавата
членка на внос, в съответствие с член 214 от
Директива 2006/112/ЕО (при изпращания).
Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:
С. Цветарски
6249

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-97
от 8 октомври 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-51910/10.04.2020 г.
и вх. № 09-52145/10.04.2020 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към тях документи
и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Марикостиново, EKATTE 47189, община
Петрич, одобрени със заповеди № РД-18-835 от
6.12.2017 г. и № 300-5-24 от 5.04.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър и Заповед № 18-6115 от
8.05.2014 г. на началника на СГКК – Благоевград,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 47189.2.23:
площ: 1922 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.24:
площ: 14 818 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.25:
площ: 10 131 к в. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.26:
площ: 5984 кв. м, за водностопанско, хидромел иорат и вно с ъор ъ жен ие, собс т венос т на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.27:
площ: 12 508 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.28:
площ: 634 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.29:
площ: 4492 кв. м, за водностопанско, хидромел иорат и вно с ъор ъ жен ие, собс т венос т на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.30:
площ: 1974 кв. м, за водностопанско, хидромел иорат и вно с ъор ъ жен ие, собс т венос т на
МЗХ – ХМС;
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поземлен имот с идентификатор 47189.2.31:
площ: 4534 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47189.9.50:
площ: 8143 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.57.4:
площ: 13 724 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 47189.57.5:
площ: 402 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 47189.70.20:
площ: 4594 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.70.21:
площ: 8463 кв. м, за водностопанско, хидромел иорат и вно с ъ ор ъ жен ие, с обс т венос т на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 47189.126.19:
площ: 166 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 47189.144.4:
площ: 979 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.144.5:
площ: 7557 кв. м, водоем, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.135:
площ: 716 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.136:
площ: 5330 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.137:
площ: 5211 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.138:
площ: 27 108 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.139:
площ: 1247 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.140:
площ: 7671 кв. м, за водностопанско, хидромел иорат и вно с ъ ор ъ жен ие, с обс т венос т на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.141:
площ: 1908 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.142:
площ: 390 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.143:
площ: 608 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.144:
площ: 1588 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.145:
площ: 2657 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на държавата
чрез МЗХ;
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поземлен имот с идентификатор 47189.146.146:
площ: 1163 кв. м, за съоръжение на водопровод,
собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 47189.150.1:
площ: 861 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.301.17:
площ: 16 563 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 47189.301.18:
площ: 32 246 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на НКЖИ ЖИ – Секция Дупница;
поземлен имот с идентификатор 47189.158.737:
площ: 8543 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
сграда с идентификатор 47189.15.3.1: площ:
181 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 47189.15.3.2: площ:
66 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 47189.15.5.1: площ:
53 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47189.15.11.1: площ:
99 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 47189.15.11.2: площ:
73 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47189.15.19.1: площ:
54 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47189.48.6.1: площ:
21 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 47189.59.3.1: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 47189.59.3.2: площ:
33 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 47189.59.3.3: площ:
44 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 47189.139.42.1: площ:
42 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47189.139.43.1: площ:
135 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47189.170.1.1: площ:
87 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 47189.170.1.2: площ:
10 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 47189.1.4: нива,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2011 кв. м, площ след промяната:
1869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.1.5: нива,
собственост на Снежана Алексиева Димитрова,
площ: 23 918 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 47189.1.6:
нива, собственост на Димитър Симеонов Узунов,
площ: 5480 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.1.7:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 3302 кв. м, площ след промяната: 2649 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.1.8:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 14 289 кв. м, площ след промяната: 13 733 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.6: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди
промяната: 30 341 кв. м, площ след промяната:
2463 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.7: водно
течение, река, собственост на държавата – МОСВ,
площ преди промяната: 12 598 кв. м, площ след
промяната: 5803 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.8: водно
течение, река, собственост на държавата – МОСВ,
площ преди промяната: 31 178 кв. м, площ след
промяната: 8708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.9:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 6769 кв. м, площ след промяната: 5978 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.11:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 10 531 кв. м, площ след промяната: 9466 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.12:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4141 кв. м, площ след промяната: 3618 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.13:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 470 кв. м, площ след промяната:
447 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.15: гори
и храсти в земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2731 кв. м,
площ след промяната: 2656 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.17: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди
промяната: 88 592 кв. м, площ след промяната:
40 307 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.2.204: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди
промяната: 6897 кв. м, площ след промяната:
2088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.5.2:
нива, собственост на „Мантар-А“ – ООД, площ:
5039 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.5.9: пасище, собственост на „Мантар-А“ – ООД, площ:
2998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.5.15:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7241 кв. м, площ след промяната:
5668 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.5.17:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 5650 кв. м, площ след промяната: 5047 кв. м;

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

поземлен имот с идентификатор 47189.6.18: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1062 кв. м, площ след промяната:
1055 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.8.262: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1524 кв. м, площ след промяната: 1512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.9.250: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
9520 кв. м, площ след промяната: 1322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.57.1:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 2502 кв. м, площ
след промяната: 1734 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.67.308:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 559 727 кв. м,
площ след промяната: 355 859 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.68.26:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 9680 кв. м, площ след промяната: 6185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.70.17: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата чрез МЗХГ, площ преди
промяната: 15 921 кв. м, площ след промяната:
64 032 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.72.4:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 6195 кв. м, площ след промяната: 5198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.73.17:
изоставена нива, собственост на Костадин Николов Кайчаров, площ преди промяната: 2169 кв. м,
площ след промяната: 2065 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.73.20: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 50 250 кв. м, площ след промяната:
52 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.73.213:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 6620 кв. м, площ след промяната:
6540 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.87.998:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 40 042 кв. м, площ след
промяната: 42 780 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.116.28: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди
промяната: 196 673 кв. м, площ след промяната:
390 008 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.116.875:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 4723 кв. м, площ след промяната:
4244 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.116.890:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 20 883 кв. м, площ след промяната:
18 445 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 47189.121.9:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 7515 кв. м, площ
след промяната: 7595 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.126.31:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 11 453 кв. м,
площ след промяната: 10 899 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.136.298:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 4183 кв. м, площ след промяната:
4327 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.144.184:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2832 кв. м, площ след промяната:
2271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.144.192:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2214 кв. м, площ след промяната: 673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.5:
нива, собственост на Костадин Илиев Вратогазов,
площ: 2504 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.99:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2763 кв. м, площ след промяната:
2438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.100:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 3432 кв. м, площ след
промяната: 3841 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.102:
за второстепенна улица, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 1205 кв. м, площ
след промяната: 1195 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.104:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 967 кв. м, площ след промяната: 1140 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.105:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 73 кв. м, площ след промяната: 51 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.106:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4401 кв. м, площ след промяната: 879 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.113:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2086 кв. м, площ след промяната:
756 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.118:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 8955 кв. м, площ след промяната:
3927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.120:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 5725 кв. м, площ след промяната:
5127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.122:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръ-

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9   

жение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 3600 кв. м, площ след промяната:
3486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.123:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 102 920 кв. м,
площ след промяната: 67 348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.125:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 30 935 кв. м,
площ след промяната: 26 570 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.128:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 164 кв. м, площ след промяната: 179 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.129:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 418 кв. м, площ след промяната: 497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.130:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 1210 кв. м, площ след промяната:
712 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.133:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 694 кв. м, площ след
промяната: 1132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.134:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 171 кв. м, площ след промяната: 142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.745: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди
промяната: 33 568 кв. м, площ след промяната:
36 912 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.146.884:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 13 558 кв. м, площ след промяната:
4221 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.147.870:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2895 кв. м, площ след промяната:
1054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.150.123:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ: 1004 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.150.129:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 4584 кв. м, площ след промяната:
2812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.169.15:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 5320 кв. м, площ след промяната: 4237 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.169.16:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 7334 кв. м, площ след промяната: 4996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.169.18: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди
промяната: 23 650 кв. м, площ след промяната:
29 739 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 47189.169.19: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата чрез МЗХ, площ преди
промяната: 103 170 кв. м, площ след промяната:
115 214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.301.1: за
линии на релсов транспорт, собственост на държавата чрез НК „Железопътна инфраструктура“,
площ преди промяната: 53 290 кв. м, площ след
промяната: 33 137 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.301.20:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата чрез ДП „Национална компани я
„Железопътна инфраструкту ра“, площ преди
промяната: 154 363 кв. м, площ след промяната:
116 382 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.39.408:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 17 117 кв. м, площ след промяната:
17 047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.42.10:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 922 кв. м, площ след промяната:
435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.42.11:
нива, собственост на Георги Иванов Сидеров,
площ преди промяната: 2161 кв. м, площ след
промяната: 1308 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.42.12:
нива, собственост на Костадин Манолев Каварджиков, площ преди промяната: 3190 кв. м, площ
след промяната: 2930 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.42.423:
водоем, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 10 439 кв. м, площ след промяната:
12 773 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.42.424:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 2608 кв. м, площ след промяната:
2084 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.44.420:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 6147 кв. м, площ след промяната:
6008 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.103.495:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 2976 кв. м, площ след промяната:
2464 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.103.629:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 768 кв. м, площ след промяната: 196 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.103.632:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2480 кв. м, площ след промяната:
2223 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.103.634:
водоем, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД, площ преди промяната: 10 679 кв. м,
площ след промяната: 12 056 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.103.689:
лозе, собственост на Филип Михайлов Харманджиев, площ: 29 265 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 47189.109.496:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 8628 кв. м, площ след промяната:
8593 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.139.741:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 4540 кв. м, площ след
промяната: 5074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.157.14:
нива, собственост на Марин Атанасов Добрев,
площ: 2299 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.158.689:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата, площ преди промяната: 822 кв. м,
площ след промяната: 8405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47189.301.7: за
линии на релсов транспорт, собственост на държавата чрез НК „Железопътна инфраструктура“,
площ преди промяната: 22 635 кв. м, площ след
промяната: 13 743 кв. м;
сграда с идентификатор 47189.16.10.1: сграда за
водоснабдяване и/или канализация, собственост
на Йордан Кирилов Терзиев, площ преди промяната: 121 кв. м, площ след промяната: 125 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 47189.6.17:
площ: 1274 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.70.16:
площ: 3287 кв. м, за друг вид водно течение, вод
на площ, съоръжение, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.73.21:
площ: 1179 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.116.49:
площ: 5691 кв. м, пясъци, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.121.10:
площ: 473 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 47189.121.11:
площ: 169 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.150.124:
площ: 974 кв. м, за друг вид водно течение, вод
на площ, съоръжение, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.158.736:
площ: 7487 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 47189.158.997:
площ: 282 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата.
II. С. Тополница, EK ATTE 72744, община
Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-799 от
30.11.2017 г. на изпълнителни я дирек тор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 72744.1.6:
площ: 96 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.1.7: площ:
417 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно
съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
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поземлен имот с идентификатор 72744.1.8:
площ: 350 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 72744.1.9:
площ: 228 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 72744.22.1:
площ: 3216 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.22.31:
площ: 1508 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.22.32:
площ: 4802 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.23.14:
площ: 3267 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 72744.23.26:
площ: 6633 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.43.12:
площ: 1302 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 72744.43.13:
площ: 4267 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.43.14:
площ: 1957 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.2:
площ: 655 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ИАГ;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.3:
площ: 19 081 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Държавен поземлен фонд;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.4:
площ: 4621 кв. м, за водностопанско, хидромел иорат и вно с ъ ор ъ жен ие, с обс т венос т на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.5:
площ: 10 346 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.6:
площ: 729 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.7:
площ: 3318 кв. м, за водностопанско, хидромел иорат и вно с ъ ор ъ жен ие, с обс т венос т на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.8:
площ: 47 418 к в. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.9:
площ: 82 780 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.10:
площ: 39 259 к в. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.11:
площ: 3845 кв. м, за водностопанско, хидро-
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мел иорат и вно с ъор ъ жен ие, собс т венос т на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.12:
площ: 31 746 к в. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.13:
площ: 27 975 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на
МЗХ – ХМС.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 72744.1.1: за
ремонт и поддържане на транспортни средства,
собственост на държавата – Обл. ПУ Благоевград,
площ преди промяната: 13 176 кв. м, площ след
промяната: 11 872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.1.5:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4697 кв. м, площ след промяната: 4654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.1.56: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
няма данни за собственост, площ преди промяната: 5529 кв. м, площ след промяната: 4686 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.1.59:
пасище, собственост на Общински поземлен
фонд, площ преди промяната: 3443 кв. м, площ
след промяната: 2649 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.1.124: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
2590 кв. м, площ след промяната: 1428 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.2.57: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на МЗХ – ХМС, площ преди промяната: 1486 кв. м, площ след промяната: 1038 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.2.58:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 20 880 кв. м, площ след промяната:
16 284 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.2.60:
пасище, собственост на Общински поземлен
фонд, площ преди промяната: 4773 кв. м, площ
след промяната: 3071 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.2.127: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
592 кв. м, площ след промяната: 584 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.2.218: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 128 кв. м, площ след промяната: 113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.3.2:
нива, собственост на Никола Иванов Спасов,
площ: 5198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.3.5: пасище, собственост на Общински поземлен фонд,
площ преди промяната: 27 969 кв. м, площ след
промяната: 26 475 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.3.126:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 2998 кв. м, площ след
промяната: 6402 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.3.134: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
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ност на Община Петрич, площ преди промяната:
644 кв. м, площ след промяната: 636 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.6.98: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
няма данни за собственост, площ преди промяната: 5819 кв. м, площ след промяната: 6710 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.21.104: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата чрез Министерството
на земеделието, храните и горите, площ преди
промяната: 2964 кв. м, площ след промяната:
1995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.22.96: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
няма данни за собственост, площ преди промяната: 3361 кв. м, площ след промяната: 3076 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.22.160:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2292 кв. м, площ след промяната:
363 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.22.185:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 4577 кв. м, площ след промяната:
5472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.22.227:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 21 292 кв. м, площ след промяната:
10 888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.23.80: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
няма данни за собственост, площ преди промяната: 7317 кв. м, площ след промяната: 7122 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.23.105:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 32 292 кв. м,
площ след промяната: 31 944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.23.138:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 4117 кв. м, площ след промяната:
4112 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.23.191:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 9370 кв. м, площ след промяната:
5922 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.23.226: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на държаватa чрез Министерството
на земеделието, храните и горите, площ преди
промяната: 17 981 кв. м, площ след промяната:
13 896 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.36.195:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1820 кв. м, площ след промяната:
4013 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.41.198:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1344 кв. м, площ след промяната:
2947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.41.204:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
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собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1021 кв. м, площ след промяната:
3020 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.41.244: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на държавата чрез Министерството
на земеделието, храните и горите, площ преди
промяната: 5734 кв. м, площ след промяната:
2132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.43.1:
нива, собственост на Държавен поземлен фонд,
площ преди промяната: 25 467 кв. м, площ след
промяната: 25 365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.43.181:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 4972 кв. м, площ след промяната:
3496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.43.238:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, няма данни за собственост, площ преди
промяната: 35 380 кв. м, площ след промяната:
27 381 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.56.46:
пасище, собственост на Общински поземлен
фонд, площ преди промяната: 5687 кв. м, площ
след промяната: 1618 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.56.271:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 65 959 кв. м, площ след промяната: 65 161 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.61.1: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ИАГ, площ преди промяната: 349 549 кв. м,
площ след промяната: 348 616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.61.62:
пасище, собственост на Общински поземлен
фонд, площ преди промяната: 2 082 547 кв. м,
площ след промяната: 2 082 317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.61.123:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
17 334 кв. м, площ след промяната: 19 647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.1:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ИАГ, площ преди
промяната: 352 319 кв. м, площ след промяната:
272 210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.63:
друг вид земеделска земя, собственост на Държавен поземлен фонд, площ преди промяната:
44 106 кв. м, площ след промяната: 10 873 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.74: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата чрез Министерството
на земеделието, храните и горите, площ преди
промяната: 18 812 кв. м, площ след промяната:
3407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.100:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 69 181 кв. м, площ след промяната:
32 627 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 72744.63.109:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 54 065 кв. м, площ след промяната:
46 028 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 72744.63.250:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 731 253 кв. м,
площ след промяната: 644 767 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6246
ЗАПОВЕД № КД-14-98
от 14 октомври 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-79292/15.09.2021 г., вх.
№ 09-79299/15.09.2021 г., вх. № 09-79295/15.09.2021 г.
и 09-79296/15.09.2021 г. от СГКК – Видин, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението
в кадастралната карта и кадастралните регистри
(КККР) на:
I. С. Капитановци, EK ATTE 36141, община
Видин, одобрени със Заповед № РД-18-684 от
13.03.2018 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 36141.1.22:
отводнителен канал, собственост на МЗХ, площ
преди промяната: 4176 кв. м, площ след промяната: 3865 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.1.30: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната:
2046 кв. м, площ след промяната: 1933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.1.69: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната:
969 кв. м, площ след промяната: 1392 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.18:
нива, собственост на Петър Георгиев Труйков,
площ преди промяната: 1970 кв. м, площ след
промяната: 2186 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.19:
нива, собственост на Бисер Вергилов Боянов,
площ преди промяната: 1321 кв. м, площ след
промяната: 2015 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.24:
нива, собственост на Янка Йонова Флорова,
площ преди промяната: 515 кв. м, площ след
промяната: 836 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.32:
нива, собственост на Петър Лападуцов Петров,
площ преди промяната: 434 кв. м, площ след
промяната: 945 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 36141.6.36:
нива, собственост на Хасияна А лександрова
Хасиянова, площ преди промяната: 2089 кв. м,
площ след промяната: 2864 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.41:
нива, собственост на Божидар Аксентиев Йонов
и Росинка Милчева Данова, площ преди промяната: 3680 кв. м, площ след промяната: 4012 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.42:
нива, собственост на Асен Флоров Иванов Савов,
площ преди промяната: 2042 кв. м, площ след
промяната: 2454 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.43:
нива, собственост на Марин Опров Илиев, площ
преди промяната: 2002 кв. м, площ след промяната: 2236 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.44:
нива, собственост на Опро Илиев Гицов, площ
преди промяната: 2240 кв. м, площ след промяната: 2606 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.45:
нива, собственост на Милан Янакиев Гицов и
Татяна Асенова Миланова-Петрова, площ преди
промяната: 3531 кв. м, площ след промяната:
3910 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.46: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната:
16 395 кв. м, площ след промяната: 15 404 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.53:
нива, собственост на Асен Маринов Ницов, площ
преди промяната: 874 кв. м, площ след промяната: 929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.65:
нива, собственост на Никола Ангелов Паунов,
площ преди промяната: 3750 кв. м, площ след
промяната: 3959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.69:
нива, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 887 кв. м, площ след промяната:
877 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.72:
нива, собственост на Аристотел Георгиев Петров,
площ преди промяната: 226 кв. м, площ след
промяната: 235 кв. м.
2. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 36141.6.54:
площ: 391 кв. м, нива, собственост на Аристотел
Георгиев Петров;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.55:
площ: 160 кв. м, нива, собственост на Община
Видин;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.67:
площ: 1319 кв. м, нива, собственост на Боян
Георгиев Динов;
поземлен имот с идентификатор 36141.6.68:
площ: 146 кв. м, нива, собственост на Стан Йонов Краев.
II. С. Синаговци, EK ATTE 66473, община
Видин, одобрени със Заповед № РД-18-685 от
13.03.2018 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 66473.141.500:
площ: 5433 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
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поземлен имот с идентификатор 66473.141.501:
площ: 2840 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 66473.141.502:
площ: 77 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 66473.141.503:
площ: 1364 кв. м, пясъци, собственост на Община
Видин;
поземлен имот с идентификатор 66473.230.200:
площ: 812 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 66473.20.66:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 49 810 кв. м, площ след промяната:
47 977 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.20.67:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3623 кв. м, площ след промяната: 3550 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.60.426:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 4063 кв. м, площ след промяната:
1709 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.99.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
17 887 кв. м, площ след промяната: 17 346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.99.173:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5094 кв. м, площ след промяната: 2121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.141.1:
за друг вид застрояване, Михалаки Георгиево,
площ преди промяната: 10 945 кв. м, площ след
промяната: 6471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.141.63: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 2570 кв. м,
площ след промяната: 1722 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.141.165:
пясъци, собственост на Община Видин, площ
преди промяната: 5464 кв. м, площ след промяната: 5087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.141.418:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната: 78 кв. м, площ след промяната: 559 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.141.423:
пясъци, собственост на Община Видин, площ
преди промяната: 8815 кв. м, площ след промяната: 7669 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.141.9901:
за друг вид застрояване, Михалаки Георгиево,
площ преди промяната: 144 475 кв. м, площ след
промяната: 146 085 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.231.433:
гробищен парк, собственост на Община Видин,
площ преди промяната: 1348 кв. м, площ след
промяната: 1175 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.480.1:
нива, Държавен поземлен фонд, площ преди промяната: 998 кв. м, площ след промяната: 851 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.480.2:
нива, собственост на Пенчо Тодоров Каменов и
Венелин Тодоров Каменов, площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след промяната: 5001 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66473.505.8:
нива, собственост на Община Видин, площ преди
промяната: 71 104 кв. м, площ след промяната:
70 546 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66473.790.177:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 21 882 кв. м, площ след промяната:
21 641 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 66473.141.27:
площ: 307 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 66473.141.28:
площ: 392 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС.
III. С. Слана бара, EKATTE 67180, община
Видин, одобрени със Заповед № РД-18-719 от
14.03.2018 г. на изпълнителни я дирек тор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 67180.3.100:
площ: 1453 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Видин;
поземлен имот с идентификатор 67180.3.216:
площ: 169 777 кв. м, водно течение, река, собственост на МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 67180.45.100:
площ: 17 021 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 67180.45.101:
площ: 37 515 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 67180.45.102:
площ: 1950 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на МРРБ;
поземлен имот с идентификатор 67180.48.100:
площ: 2438 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Община Видин;
поземлен имот с идентификатор 67180.48.101:
площ: 11 737 кв. м, пасище, собственост на Община Видин;
сграда с идентификатор 67180.13.25.1: площ:
53 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 67180.13.25.2: площ:
16 кв. м, постройка на допълващото застрояване,
няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 67180.3.25:
лозе, собственост на Венцислав Георгиев Йоницов, площ преди промяната: 1066 кв. м, площ
след промяната: 1059 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.3.26:
лозе, собственост на Емил Владимиров Василев,
площ преди промяната: 1384 кв. м, площ след
промяната: 1087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.3.27:
лозе, собственост на Гергана Петрова ДанчеваВеселинова, площ преди промяната: 1331 кв. м,
площ след промяната: 1098 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.3.28:
лозе, собственост на Лъчезар Сашов Тончев,
площ преди промяната: 1346 кв. м, площ след
промяната: 1166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.3.29:
лозе, собственост на Павлина Динкова Николо-
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ва, площ преди промяната: 626 кв. м, площ след
промяната: 557 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.3.30:
лозе, собственост на Борис Божинов Иванов,
площ преди промяната: 1257 кв. м, площ след
промяната: 1116 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.3.31:
лозе, собственост на Златан Славчов Генов, площ
преди промяната: 660 кв. м, площ след промяната: 585 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.3.32:
лозе, собственост на Георги Димитров Петров,
площ преди промяната: 1258 кв. м, площ след
промяната: 1188 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.3.215: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната:
8975 кв. м, площ след промяната: 5465 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.15.27:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ,
площ преди промяната: 5112 кв. м, площ след
промяната: 5252 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.47.39: за
местен път, собственост на Км. Слана бара – пътища, площ преди промяната: 3407 кв. м, площ
след промяната: 3024 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.48.1:
пасище, собственост на Община Видин, площ
преди промяната: 104 995 кв. м, площ след промяната: 83 458 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.48.78:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Видин, площ преди промяната: 7423 кв. м, площ
след промяната: 14 670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67180.50.19:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на Валентин Иванчов Борисов, площ
преди промяната: 3634 кв. м, площ след промяната: 3583 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 67180.3.22:
площ: 14 747 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 67180.3.83:
площ: 4986 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Видин;
поземлен имот с идентификатор 67180.3.86:
площ: 37 400 кв. м, водно течение, река, собственост на МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 67180.3.87:
площ: 12 939 кв. м, за друг вид застрояване,
собственост на Община Видин;
поземлен имот с идентификатор 67180.45.52:
площ: 56 406 кв. м, за местен път, собственост
на Км. Слана бара – пътища;
поземлен имот с идентификатор 67180.47.43:
площ: 132 601 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата чрез Министерството на
земеделието, храните и горите;
поземлен имот с идентификатор 67180.50.67:
площ: 758 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Видин.
IV. С. Търняне, EKATTE 73746, община Видин,
одобрени със Заповед № РД-18-784 от 20.03.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
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1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 73746.9.22:
пасище, собственост на Община, площ преди
промяната: 793 кв. м, площ след промяната:
507 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73746.9.40: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната:
1263 кв. м, площ след промяната: 1130 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73746.9.110: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата – МОСВ, площ преди
промяната: 789 кв. м, площ след промяната:
984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73746.11.11:
нива, собственост на „Бизнес устойчиво разитие
07“ – ЕООД, площ преди промяната: 6337 кв. м,
площ след промяната: 6214 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73746.14.34: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Видин, площ преди промяната:
1892 кв. м, площ след промяната: 1693 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73746.17.76: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на МЗХ, площ преди промяната:
51 110 кв. м, площ след промяната: 48 079 кв. м;
поземлен имот с идентификатор площ: пасище,
собственост на община, площ преди промяната:
900 кв. м, площ след промяната: 706 кв. м.
2. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 73746.9.16:
площ: 6806 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 73746.9.42:
площ: 258 кв. м, за местен път, собственост на
Община Видин.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6247
ЗАПОВЕД № КД-14-99
от 14 октомври 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-69513-23.04.2021 г.,
вх. № 09- 69614 -26.04.2021 г., вх. № 09-786323.09.2021 г. и вх. № 09-79393-16.09.2021 г. о т
СГКК – Видин, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. П лешивец, EK AT TE 56753, общ ина
Ружинци, одобрени със Заповед № РД-18-449
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от 15.02.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 56753.15.2:
за местен път, собственост на държавата, площ
преди промяната: 29 190 кв. м, площ след промяната: 29 184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.55.8:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 22 368 кв. м, площ след промяната: 22 472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56 753.59.26: за
складова база, собственост на Община Ружинци,
площ преди промяната: 4747 кв. м, площ след
промяната: 3991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.59.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, площ преди промяната:
2728 кв. м, площ след промяната: 2681 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.62.2:
нива, общинска земя, площ преди промяната:
56 466 кв. м, площ след промяната: 56 409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.62.6:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 824 кв. м, площ след промяната: 822 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.62.7:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 157 кв. м,
площ след промяната: 154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.63.57:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 371 кв. м, площ след промяната: 370 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.63.58:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 1646 кв. м, площ след промяната: 1645 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.63.69:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, площ преди промяната:
321 кв. м, площ след промяната: 510 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.63.72:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, площ преди промяната:
586 кв. м, площ след промяната: 113 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.67.1:
скали, собственост на държавата, площ преди
промяната: 45 261 кв. м, площ след промяната:
40 651 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.67.3: за
друг вид застрояване, собственост на Община
Ружинци, площ преди промяната: 3772 кв. м,
площ след промяната: 3256 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.67.4:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 4213 кв. м, площ след промяната: 4082 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.68.79:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, площ преди промяната:
4539 кв. м, площ след промяната: 4649 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.68.81: за
местен път, общинска собственост, площ преди
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промяната: 46 603 кв. м, площ след промяната:
43 562 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.94.14:
нива, собственост на Йордан Рангелов Димитров,
площ преди промяната: 598 кв. м, площ след
промяната: 576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.94.16:
лозе, собственост на Софрон Рангелов Спасов,
площ преди промяната: 667 кв. м, площ след
промяната: 614 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.94.21:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, площ преди промяната:
965 кв. м, площ след промяната: 999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.94.24:
нива, собственост на Виктор Петков Пешов,
площ преди промяната: 2320 кв. м, площ след
промяната: 2271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.94.25:
нива, собственост на Иван Димитров Цветков,
площ преди промяната: 1362 кв. м, площ след
промяната: 1350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.94.35:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, площ преди промяната:
1104 кв. м, площ след промяната: 1099 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.95.55:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ:
24 776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.100.1:
дере, общинска собственост, площ преди промяната: 3899 кв. м, площ след промяната: 3657 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.100.6:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 4409 кв. м, площ след промяната: 4257 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.100.25:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 3476 кв. м, площ след промяната: 3378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.100.37:
нива, собственост на Йордан Димитров Димит
ров, площ преди промяната: 6593 кв. м, площ
след промяната: 6516 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.100.38:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 14 238 кв. м, площ след промяната: 14 217 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.100.42:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, площ преди промяната:
2949 кв. м, площ след промяната: 2943 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.101.1:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 616 кв. м, площ след промяната: 575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.101.2:
ливада, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 321 кв. м, площ след промяната: 419 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.101.3:
нива, собственост на Александър Петров Миков,
площ преди промяната: 1076 кв. м, площ след
промяната: 1009 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.101.13:
нива, собственост на Димитър Рангелов Димит
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ров, площ преди промяната: 290 кв. м, площ след
промяната: 285 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.101.14:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 75 кв. м, площ след промяната: 38 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.101.15:
нива, собственост на Илия Григоров Велков,
площ преди промяната: 401 кв. м, площ след
промяната: 314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.101.16:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 1187 кв. м, площ след промяната: 1162 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.101.17:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 1204 кв. м, площ след промяната: 1106 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.101.18:
нива, собственост на Община Ружинци, площ:
680 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.101.20:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 6806 кв. м, площ след промяната: 6566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.101.122:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, площ преди промяната:
8448 кв. м, площ след промяната: 8437 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.104.1:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Ружинци, площ преди промяната: 22 944 кв. м,
площ след промяната: 22 791 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.104.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска собственост, площ преди промяната:
1270 кв. м, площ след промяната: 1265 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.130.22:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 1075 кв. м, площ след промяната: 551 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.130.23: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 736 кв. м, площ след промяната: 692 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.176.125:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Ружинци, площ преди промяната: 7067 кв. м,
площ след промяната: 5935 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.184.2:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
10 282 кв. м, площ след промяната: 10 249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.184.3:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Трифон Иванов Живков, площ преди промяната: 6001 кв. м, площ след промяната: 5004 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56753.184.19:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на общинска обственост, площ преди промяната: 377 кв. м, площ след промяната:
225 кв. м.
2. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 56753.100.7:
площ: 480 кв. м, нива, собственост на Община
Ружинци;
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поземлен имот с идентификатор 56753.101.19:
площ: 83 кв. м, нива, собственост на Община
Ружинци.
II. С. Тополовец, EK ATTE 73924, община
Ружинци, одобрени със Заповед № РД-18-450
от 15.02.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 73924.119.13:
площ: 360 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци;
поземлен имот с идентификатор 73924.129.42:
площ: 20 кв. м, за друг вид водно течение, вод
на площ, съоръжение, собственост на Община
Ружинци;
поземлен имот с идентификатор 73924.155.21:
площ: 1727 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 73924.116.13:
нива, собственост на „Булрентал“ – ЕООД, площ
преди промяната: 519 кв. м, площ след промяната: 457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.14:
нива, собственост на Петко Първанов Иванов,
площ преди промяната: 518 кв. м, площ след
промяната: 457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.15:
нива, собственост на „Силвия 7“ – ООД, площ
преди промяната: 4172 кв. м, площ след промяната: 4077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.17:
нива, собственост на Богдан Иванов Русинов,
площ преди промяната: 1002 кв. м, площ след
промяната: 957 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.18:
нива, собственост на Севделина Петкова Павлова,
площ преди промяната: 7494 кв. м, площ след
промяната: 7328 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.21:
нива, собственост на „Булрентал“ – ЕООД, площ
преди промяната: 2973 кв. м, площ след промяната: 2729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.23:
нива, собственост на Александър Рангелов Цветанов, площ преди промяната: 8219 кв. м, площ
след промяната: 8053 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.24:
нива, собственост на „Серес“ – АД, площ преди
промяната: 8668 кв. м, площ след промяната:
8498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.25:
нива, собственост на Ангел Николов Иванов,
площ преди промяната: 8524 кв. м, площ след
промяната: 8360 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.27:
нива, собственост на Ивайло Динков Фидосов,
площ преди промяната: 2295 кв. м, площ след
промяната: 2224 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.28:
нива, собственост на Софрон Гергов Бонов, площ
преди промяната: 4420 кв. м, площ след промяната: 4319 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 73924.116.29:
нива, собственост на „Серес“ – АД, площ преди
промяната: 10 013 кв. м, площ след промяната:
9703 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.33:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 308 кв. м, площ след промяната: 281 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.34:
нива, собственост на Ивайло Динков Фидосов,
площ преди промяната: 4247 кв. м, площ след
промяната: 4123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.35:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 300 кв. м, площ след промяната: 191 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.116.40:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ружинци, площ преди
промяната: 3537 кв. м, площ след промяната:
3510 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.118.18:
нива, собственост на Илия Антов Живков, площ
преди промяната: 3247 кв. м, площ след промяната: 3142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.118.22:
нива, собственост на „Булрентал“ – ЕООД, площ
преди промяната: 681 кв. м, площ след промяната: 576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.118.23:
нива, собственост на Параскева Йорданова Вельова, площ преди промяната: 682 кв. м, площ
след промяната: 574 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.118.24:
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски,
площ преди промяната: 4869 кв. м, площ след
промяната: 4735 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.118.25:
нива, собственост на Георги Иванов Първанов,
площ преди промяната: 4132 кв. м, площ след
промяната: 4010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.118.26:
нива, собственост на Боряна Божидарова Божкова, площ преди промяната: 1644 кв. м, площ
след промяната: 1435 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.118.29:
нива, собственост на Димитър Найденов Нинов,
площ преди промяната: 1665 кв. м, площ след
промяната: 1460 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.118.35:
нива, собственост на „Булрентал“ – ЕООД, площ
преди промяната: 758 кв. м, площ след промяната: 644 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.119.6:
нива, собственост на Валя Петкова Александрова
и Димитър Найденов Нинов, площ преди промяната: 967 кв. м, площ след промяната: 613 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.119.8: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 4141 кв. м,
площ след промяната: 4048 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.119.10:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ружинци, площ преди
промяната: 3443 кв. м, площ след промяната:
1049 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 73924.128.2:
зеленчукова градина, собственост на Мария Иванова Петрова, площ преди промяната: 898 кв. м,
площ след промяната: 803 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.128.3:
зеленчукова градина, собственост на Мария Иванова Петрова, площ преди промяната: 1430 кв. м,
площ след промяната: 1431 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.128.4: зеленчукова градина, собственост на „Серес“ – АД,
площ преди промяната: 1202 кв. м, площ след
промяната: 1087 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.128.5:
зеленчукова градина, собственост на Дафина Рангелова Томова, площ преди промяната: 1820 кв. м,
площ след промяната: 1486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.128.6:
зеленчукова градина, собственост на Ангел Владимиров Томов, площ преди промяната: 1022 кв. м,
площ след промяната: 1001 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.129.18:
нива, собственост на Борис Младенов Петров,
площ преди промяната: 1593 кв. м, площ след
промяната: 1563 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.129.33:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 3596 кв. м, площ след промяната: 3183 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.132.1:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 2201 кв. м, площ след промяната: 2198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.132.2:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 2348 кв. м, площ след промяната: 731 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.132.8:
нива, собственост на Димитър Петров Ж. Любенов, площ преди промяната: 898 кв. м, площ
след промяната: 892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.132.9:
нива, собственост на Яким Николов Чакъров,
площ преди промяната: 813 кв. м, площ след
промяната: 804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.133.74: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 5248 кв. м,
площ след промяната: 3866 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.155.1:
нива, собственост на Йордан Димитров Николов,
площ: 4998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.155.2:
нива, собственост на Симеон Димитров Николов,
площ преди промяната: 5003 кв. м, площ след
промяната: 5004 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.155.10:
нива, собственост на Силвия Димитрова Зорова,
площ преди промяната: 32 689 кв. м, площ след
промяната: 32 689 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.155.19:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ружинци, площ преди
промяната: 1887 кв. м, площ след промяната:
1811 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.158.71:
нива, собственост на Милослав Борисов Григоров,
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площ преди промяната: 2054 кв. м, площ след
промяната: 2053 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.158.75:
нива, собственост на Ангел Владимиров Томов,
площ преди промяната: 1689 кв. м, площ след
промяната: 883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73924.158.76:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 3279 кв. м, площ след промяната: 3238 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 73924.119.11:
площ: 386 кв. м, за местен път, собственост на
Община Ружинци;
поземлен имот с идентификатор 73924.119.12:
площ: 5055 кв. м, за местен път, собственост на
Община Ружинци;
поземлен имот с идентификатор 73924.124.1:
площ: 960 кв. м, нива, собственост на Любомир
Алексов Гергов;
поземлен имот с идентификатор 73924.124.29:
площ: 1084 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 73924.128.1:
площ: 390 кв. м, пасище, собственост на Кметство
с. Тополовец.
III. С. Бело поле, EK ATTE 03678, община
Ружинци, одобрени със Заповед № РД-18-538
от 23.02.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03678.97.17:
площ: 265 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03678.104.10:
площ: 4769 кв. м, пасище, собственост на Община
Ружинци;
поземлен имот с идентификатор 03678.110.11:
площ: 2456 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 03678.112.9:
площ: 678 кв. м, поземлен имот с недефиниран
начин на трайно ползване, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03678.85.1:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 472 315 кв. м,
площ след промяната: 471 942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.85.34:
п ясъци, собственост на държавата – МОСВ,
площ преди промяната: 14 939 кв. м, площ след
промяната: 14 239 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.85.36:
дере, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 4851 кв. м, площ след промяната: 3204 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.85.37:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 4488 кв. м, площ след промяната: 4836 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.85.38:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
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преди промяната: 3040 кв. м, площ след промяната: 812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.85.39:
нива, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 14 826 кв. м, площ след промяната: 14 319 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.85.40:
дере, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 15 277 кв. м, площ след промяната: 15 197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.85.45:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 89 361 кв. м, площ след промяната: 73 937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.85.64:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2329 кв. м,
площ след промяната: 1096 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.88.21:
пасище, общинска земя, площ преди промяната:
29 416 кв. м, площ след промяната: 27 992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.94.1:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 90 266 кв. м, площ след промяната: 91 753 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.95.1:
нива, общинска земя, площ преди промяната:
9552 кв. м, площ след промяната: 8887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.95.29:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 11 146 кв. м, площ след промяната:
10 991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.95.220:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ружинци, площ преди
промяната: 2478 кв. м, площ след промяната:
2450 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.97.1:
п ясъци, собственост на държавата – МОСВ,
площ преди промяната: 2434 кв. м, площ след
промяната: 2216 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.97.5:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 6399 кв. м, площ след промяната: 4462 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.97.271:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 14 703 кв. м,
площ след промяната: 14 556 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.103.1:
зеленчукова градина, собственост на Борина
Върбанова Атанасова, площ: 903 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.103.13:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ружинци, площ преди
промяната: 1163 кв. м, площ след промяната:
1230 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.104.1:
п ясъци, собственост на държавата – МОСВ,
площ преди промяната: 10 989 кв. м, площ след
промяната: 11 130 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.104.2:
пасище, собственост на Община Ружинци, площ
преди промяната: 32 399 кв. м, площ след промяната: 14 748 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03678.104.3:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Ружинци, площ преди промяната:
3977 кв. м, площ след промяната: 3805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.104.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ружинци, площ преди
промяната: 2055 кв. м, площ след промяната:
1926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.104.8:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Ружинци, площ преди промяната:
6462 кв. м, площ след промяната: 6999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.110.4:
нива, собственост на „Булрентал“ – ЕООД, площ:
64 532 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.110.9:
за местен път, собственост на Община Ружинци,
площ преди промяната: 13 546 кв. м, площ след
промяната: 13 448 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.110.10: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 162 кв. м,
площ след промяната: 115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.111.102:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ружинци, площ преди
промяната: 3237 кв. м, площ след промяната:
3089 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.112.3:
п ясъци, собственост на държавата – МОСВ,
площ преди промяната: 5120 кв. м, площ след
промяната: 7011 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.112.7:
нива, собственост на Община Ружинци, площ:
4701 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.113.25:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ружинци, площ преди
промяната: 2760 кв. м, площ след промяната:
2679 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.121.33:
нива, собственост на Люсиен Викторов Каменов,
площ преди промяната: 5573 кв. м, площ след
промяната: 5744 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.121.34:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ружинци, площ преди
промяната: 1305 кв. м, площ след промяната:
1602 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.131.14:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ружинци, площ преди
промяната: 18 437 кв. м, площ след промяната:
18 425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.204.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 11 671 кв. м,
площ след промяната: 6778 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.204.15:
голина, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди
промяната: 26 066 кв. м, площ след промяната:
24 408 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 03678.212.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ружинци, площ преди
промяната: 3293 кв. м, площ след промяната:
3144 кв. м.
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3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 03678.85.54:
площ: 136 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 03678.111.8:
площ: 917 кв. м, насип, насипище, собственост
на държавата – МОСВ.
I V. С. Д и н ково, EK AT T E 21193, общ и на
Ружинци, одобрени със Заповед № РД-18-422
от 14.02.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 21193.50.16:
площ: 117 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ружинци;
поземлен имот с идентификатор 21193.87.23:
площ: 120 кв. м, нива, собственост на „Златия
Агро“ – ЕООД.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 21193.50.5:
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски, площ: 2498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21193.50.6:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 1500 кв. м,
площ след промяната: 1378 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21193.50.15:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ружинци, площ преди
промяната: 1119 кв. м, площ след промяната:
957 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21193.87.10: нива,
собственост на „Агроенерджи Инвест“ – АДСИЦ,
площ преди промяната: 5620 кв. м, площ след
промяната: 3816 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21193.87.11:
нива, собственост на „Златия Агро“ – ЕООД,
площ преди промяната: 2750 кв. м, площ след
промяната: 1469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21193.87.12:
нива, собственост на Радка Андонова Захариева,
площ преди промяната: 2909 кв. м, площ след
промяната: 2895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21193.88.26:
нива, собственост на Борис Гаврилов Първанов,
площ преди промяната: 279 кв. м, площ след
промяната: 243 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21193.88.27:
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичев
ски, площ преди промяната: 281 кв. м, площ след
промяната: 154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21193.88.28:
нива, собственост на Асен Гаврилов Първанов,
площ преди промяната: 280 кв. м, площ след
промяната: 110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21193.88.29:
нива, собственост на Първан Гаврилов Първанов,
площ преди промяната: 280 кв. м, площ след
промяната: 111 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 21193.88.30:
нива, собственост на Тодор Йорданов Тодоров,
площ преди промяната: 1144 кв. м, площ след
промяната: 1045 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
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С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6248

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ –
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 541
от 30 септември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 и 9 от ЗУТ Общинският съвет
„Тунджа“ – Ямбол, реши:
1. Приема доклад за изпълнение на общия
устройствен план на община „Тунджа“ за периода
от януари 2021 г. до юли 2021 г.
2. Одобрява частично изменение на общия
устройствен план на община „Тунджа“.
Председател:
Н. Славова
6272
694. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание
чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс в професионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство за заемане на академичната длъжност
главен асистент по Тамбура и дирижиране на
фолклорен състав – един, към катедра „Струнни
инструменти“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в Учебен
отдел на НМА, София, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви № 94, тел. 02/44 09 747.
6261
206. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София,
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки,
специалност „Молекулярна биология“ за нуждите
на лаборатория „Геномна стабилност“ – един,
със срок за подаване на документите 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института,
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет. 4,
тел. 872-80-50.
6250
75. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка
въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга
поземлени имоти с идентификатори: за с. Боденец, община Мездра – 04827.32.370, 04827.64.9,
04827.65.3, 04827.64.49; за с. Крапец, община
Мездра – 39483.20.181, 39483.20.182, 39483.21.7; за
с. Лик, община Мездра – 43654.10.45, 43654.12.20,
43654.12.56, 43654.12.76, 43654.12.832; за с. Ослен Криводол, общ и на Мезд ра – 54256.14.88,
54256.14.89, 54256.14.90, 54256.14.94, 54256.14.96,
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54256.20.189, 54256.25.277, 54256.38.187, 54256.38.422,
54256.38.901, 54256.39.11, 54256.39.14, 54256.39.15,
54256.39.16, 54256.39.17, 54256.39.20, 54256.39.25,
54256.39.39, 54256.39.184, 54256.39.219, 54256.39.220,
54256.39.221, 54256.39.222, 54256.39.248, 54256.19.58,
54256.20.400, 54256.20.9, 54256.20.13, 54256.25.6;
за с. Старо село, община Мездра – 69050.31.1,
69050.31.2, 69050.31.7, 69050.41.112, 69050.45.524,
69050.45.624, 69050.106.3, 69050.106.1, 69050.106.10,
69050.106.14, 69050.106.16, 69050.106.28, 69050.106.33,
69050.106.40, 69050.106.41, 69050.106.42; за с. Царевец, община Мезд ра – 78135.6.15, 78135.6.18,
78135.6.19, 78135.6.2 0, 78135.6.21, 78135.6.22 ,
78135.6.23, 78135.6.2 4, 78135.6.25, 78135.6.26,
78135.6.27, 78135.6.59, 78135.6.133, 78135.7.49, 78135.8.6,
78135.9.135, 78135.9.140, 78135.9.141, 78135.9.144,
78135.9.145, 78135.9.146, 78135.9.148, 78135.9.150,
78135.9.154, 78135.9.160, 78135.9.161, 78135.39.19,
78135.39.20, 78135.39.21, 78135.39.22, 78135.65.38,
78135.65.398, 78135.106.147, 78135.106.534, 78135.7.26.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Враца.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
6242
75а. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Благово, община
Монтана – 04251.21.76, 04251.21.81, 04251.22.20,
04251.28.16, 04251.29.32, 04251.75.10, 04251.79.10,
04251.108.48, 04251.108.49, 04251.109.78, 04251.34.64,
04251.21.82, 04251.21.73, 04251.21.67, 04251.21.2,
04251.21.66, 04251.57.67, 04251.55.100, 04251.56.1,
04251.106.31, 04251.106.45, 04251.75.18 , 04251.75.21,
04251.75.8, 04251.49.26, 04251.45.1, 04251.107.9,
04251.45.12, 04251.45.13, 04251.108.33, 04251.108.1,
04251.108.2; за с. Долно Белотинци, община Монтана – 03736.800.77, 03736.800.78, 03736.800.79,
0 37 3 6 . 8 0 0 . 8 0 , 0 37 3 6 . 8 0 0 .101 , 0 37 3 6 . 8 0 0 .10 2 ,
0 3736. 8 0 0.10 9, 0 3736. 8 0 0.2 0 3, 0 3736. 8 0 0. 36 6 ,
0 373 6. 8 0 0.411, 0 373 6. 8 0 0.4 4 0 , 0 373 6. 8 0 0. 561,
0 373 6 . 8 0 0.6 49, 0 373 6 . 8 0 0.70 3, 0 373 6 . 8 0 0.710 ,
0 3736. 8 0 0. 8 50 , 0 3736. 8 0 0. 8 57, 0 3736. 8 0 0. 8 70 ,
0 3 7 3 6 . 8 0 0 . 8 7 3 , 0 3 7 3 6 . 9 5 4 . 2 , 0 3 7 3 6 . 8 0 0 . 217,
0 3736. 8 0 0.74 6 , 0 3736. 8 0 0.6 4 0 , 0 3736. 8 0 0. 8 49,
0 3 7 3 6 . 8 0 0 . 2 0 2 , 0 3 7 3 6 . 9 51 . 5 , 0 3 7 3 6 . 8 0 0 .1 9 9,
0 373 6 . 8 0 0.619, 0 373 6 . 8 0 0.19 8 , 0 373 6 . 8 0 0.73 4 ,
03736.800.712, 03736.800.168, 03736.954.3, 03736.954.6,
03736.954.5, 03736.800.83, 03736.800.537, 03736.800.110,
03736.800.81, 03736.800.2, 03736.800.74, 03736.800.858,
0 37 3 6 . 8 0 0 . 8 59, 0 37 3 6 .9 2 5.429, 0 37 3 6 .91 5. 2 29,
03736.915.230, 03736.80 0.744, 03736.80 0.743; за
с. Студено буче, община Монтана – 70113.14.16,
70113.14.20, 70113.17.6, 70113.23.23, 70113.37.24,
70113.47.28, 70113.48.2, 70113.48.16, 70113.48.17,
70113.48.19, 70113.48.49, 70113.209.3, 70113.209.4,
70113.18.6, 70113.18.29; за с. Горно Озирово, община Вършец – 16866.30.131, 16866.39.3, 16866.39.22,
16866.39.45, 16866.39.46, 16866.85.1, 16866.96.131,
16866.96.130; за с. Долно Озирово, община Вършец – 22747.13.6, 22747.13.7, 22747.13.17, 22747.13.101,
22747.38.3, 22747.38.6, 22747.38.21, 22747.47.15,
22747.65.1, 22747.65.33, 22747.65.34, 22747.65.52,
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22747.65.82, 22747.65.91, 22747.65.97, 22747.65.114,
22747.65.200, 22747.65.203, 22747.76.1, 22747.76.2,
22747.76.3, 22747.77.1, 22747.77.2 , 22747.77.18,
22747.93.1, 22747.93.2, 22747.93.3, 22747.93.5, 22747.93.7,
22747.93.8, 22747.93.9, 22747.93.11, 22747.93.13,
22747.93.99, 22747.93.100, 22747.93.4; за с. Стояново, община Вършец – 69537.14.89, 69537.27.44,
69537.27.58. Проектите за изменение се намират
в Службата по геодезия, картография и кадас
тър – Монтана. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се запознаят с проектите и да
изразят писмено становище с представяне на
доказателства.
6243
75б. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Враца, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землищата
на с. Боденец, с. Крапец, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Старо село и с. Царевец, община Мездра,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца.
6244
75в. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Монтана, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на с. Благово, с. Долно Белотинци и с. Студено
буче, община Монтана, с. Горно Озирово, с. Долно
Озирово и с. Стояново, община Вършец, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.
6245
684. – Община Костинброд, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 13 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за подземно трасе на водопровод
към обект „Водопровод за водоснабдяване на
община Костинброд и с. Волуяк, Столична община, от мрежата на „Софийска вода“ – АД, на
територията на община Костинброд“. Проектната
документация е изложена за разглеждане в Община Костинброд. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6270
263. – Община Котел на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за трасе на ел. кабел за захранване
с ел. енергия на ПИ с идентификатор 36681.50.2
по КК на с. Катунище, област Сливен. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от об-
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народването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6223
264. – Община Котел на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за трасе на ел. кабел за захранване
с ел. енергия на ПИ с идентификатор 36681.50.1
по КК на с. Катунище, област Сливен. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6224
35. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Нов път КЦМ с приблизителна дължина 700 м, засягащ ПИ с идентификатори 40467.11.539; 40467.11.499; 40467.11.447;
40467.11.394; 40467.11.386, 40467.11.382; 40467.11.384“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
6264
60. – Общ ина „Т у н д ж а“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 551 от 30.09.2021 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на подземен оптичен кабел от с. Окоп
до с. Ханово, община „Тунджа“, област Ямбол.
Трасето на подземния оптичен кабел преминава
в землището на с. Окоп през поземлен имот с
идентификатор 53480.33.78 с НТП – местен път,
публична общинска собственост. В землището на
с. Ханово трасето на оптичния кабел преминава
през поземлен имот с идентификатор 77150.15.188
с НТП – местен път, публична общинска собственост, съгласно приетите и одобрени графични
части, неразделна част от решението. Дължината
на трасето е 2760,40 м, от които 1191,50 м през
землището на с. Окоп и 1568,90 м през землището на с. Ханово, съгласно приетите и одобрени
графични части, неразделна част от решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Админис
тративния съд – Ямбол.
6273
61. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 552 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет
„Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
подземен оптичен кабел от с. Кукорево до с. Окоп,
община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето на подземния оптичен кабел преминава в землището на
с. Кукорево през поземлени имоти с идентификатори 40484.3.166, 40484.3.179, 40484.3.180, 40484.8.57,
40484.8.302, 40484.8.61, 40484.11.104, 40484.15.92,
40484.15.87 и 40484.15.96 с НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, през поземлен
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имот с идентификатор 40484.500.22 – второстепенна улица – публична общинска собственост, през
поземлени имоти с идентификатори 40484.6.129,
40484.11.161 и 40484.13.128 с НТП – дере, публична
общинска собственост, и през поземлен имот с
идентификатор 40484.13.300 с НТП – пасище,
публична общинска собственост. В землището на
с. Окоп трасето на оптичния кабел преминава през
поземлени имоти с идентификатори 53480.36.57,
53480.36.26 и 53480.37.37 с НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, съгласно приетите и одобрени графични части, неразделна част от
решението. Дължината на трасето е 5027,60 м, от
които 3866,40 м през землището на с. Кукорево
и 1161,20 м през землището на с. Окоп, съгласно
приетите и одобрени графични части, неразделна
част от решението. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
6274
Върховният касационен съд, г ра ж данска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през декември
2021 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 1.12.2021 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3078/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3216/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Комисия за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Благоевград, пл. Георги
Измирлиев 9, срещу Гюлфие Ибрахим Даракчи,
с. Брезница, област Благоевград, ул. Бели брег
14; Реджеп Хюсен Даракчи, с. Брезница, област
Благоевград, 1 ул. Бели брег 14, и контролираща
страна Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 3306/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1362/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Лила Мачева, Варна, бул. Мария-Луиза
21, ет. 2, срещу Николай Атанасов Влаев чрез
адвокат Женя Ананиева, Варна, ул. Габрово 2,
подн. А, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 4050/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15049/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от СД „Стела – 91 – Каралюцканова
и сие“ чрез адвокат Стойчо Гергьовски, София,
ул. Солунска 52, ет. 2, ап. 5, Адвокатско дружес
тво Гергьовски, срещу Йордан Илиев Данчев
чрез адвокат Елица Велкова, София, ул. Георги
С. Раковски 86, вх. А, ет. 1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 4163/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1350/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Веселина Маринова, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2, срещу Петър Койчев Дяков чрез
адвокат Десислава Найденова-Палазова, Варна,
ж.к. Чайка, бл. 17, вх. Б, ет. 2, ап. 24.
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Четвърто гражданско отделение, 10/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15868/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Благоев Денев, София, ж.к.
Разсадника – Коньовица, бл. 29, вх. Г, ап. 10,
срещу Христо Благоев Денев чрез адвокат Райна
Беловеждова, София, бул. Патриарх Евтимий
36, вх. А, ет. 4, ап. 23; Виолета Михайлова Денева чрез адвокат Райна Беловеждова, София,
бул. Патриарх Евтимий 36, вх. А, ет. 4, ап. 23.
Четвърто гражданско отделение, 236/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
183/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Иван Николов Кожу харов чрез
адвокат Петър Савов Начков, Сливен, ул. Г.
С. Раковски 1, ет. 1, офис 1, срещу сдружение
„Национална развъдна асоциация по пчеларство“
чрез адвокат Атанас Милчев Димитров, Пловдив,
ул. Славянска 38, ет. 1, офис 1; Пламен Павлов
Петров чрез адвокат Райко Вълев Илиев, Пловдив, ул. Братя Миладинови 10, партер.
Четвърто гражданско отделение, 599/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1294/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез
адвокат Радослав Руменов Александров, София,
бул. Патриарх Евтимий 82, срещу „Български
пощи“ – ЕАД, чрез адвокат Николай Владимиров Вълков, София, ул. Христаки Павлович 15,
ет. 1, ап. 1Б.
На 2.12.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2953/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Йордан Вълев Йорданов чрез адвокат
Красимир Костов, Варна, ул. Русе 27А, срещу
Ди рек ц и я „Соц иа лно подпома га не“, Варна,
ул. Ген. Колев 96; Виолета Николова Лечева,
с. Цонево, ул. Четиридесет и осма, 52; Изабела
Йорданова Вълева чрез особен представител
Надя Великова, Варна, ул. Юджин Скайлер 24.
Трето гражданско отделение, 1112/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
520/2020 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от ОТП „Факторинг България“ – ЕАД,
чрез юрисконсулт Станислава Овчарова, Хасково, пл. Свобода 9, ет. 3, срещу Златко Стефанов
Стефанов чрез адвокат Найден Толев, Хасково,
ул. Преслав 35, офис 2.
Трето гражданско отделение, 1160/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1793/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Емил Апостолов Найденов чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Й. Груев
38, ет. 2; Албена Димитрова Цанкова-Найденова
чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Й.
Груев 3, срещу „Контролно-заваръчни устройства“
(КЗУ) – АД, чрез адвокат Красимир Михайлов,
Пловдив, бул. Дунав 51, ет. 5, офис 21.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4000/2020,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
125/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Георги Стефанов Стоев чрез адвокат
Николина Чакърова, София, ул. Лайош Кошут
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13, ет. 1, срещу Мария Андреева Несторова чрез
адвокат Паскал Гонов, Варна, бул. Владислав
Варненчик 106, ет. 1 ,офис 3, Адвокатско дружество „Гонов и партньори“ и страна Дирекция „Социално подпомагане Варна“, ул. Георги
С. Раковски 62, Варна.

подадена от „Изгрев“ – АД, чрез адвокат Станислав Костов, София, ул. Ген. Й. Гурко 49А,
ет. 3, ап. 7, срещу Народното събрание на Репуб
лика България, София, пл. Народно събрание 2;
Агенция за публични предприятия и контрол,
София, ул. Врабча 23.

НА 6.12.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 479/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16501/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Илиян Живков Захариев, София,
ул. Битоля 18, вх. В, ап. 45, срещу Андрей Захариев Андреев чрез адвокат Десислава Георгиева,
София, ул. Ивайло 12, ет. 3, ап. 8.

НА 6.12.2021 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 512/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1432/2020 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Радка Неделчева Михайлова чрез
адвокат Станислав Бакоев, Казанлък, ул. Братя
Миладинови 3, вх. А, ап. 5, срещу Коста Атанасов Костов чрез адвокат Маргарита Денкова,
Казанлък, ул. Йордан Стателов 1; Радка Тодорова Костова чрез адвокат Маргарита Денкова,
Казанлък, ул. Йордан Стателов 1.
Четвърто гражданско отделение, 682/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2330/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, Варна,
Варна Тауърс-Г, бул. Владислав Варненчик 258,
срещу Мариана Иванова Георгиева чрез адвокат
Стилян Андреев, Варна, ул. Хан Кубрат 9 Б/В.
Четвърто гражданско отделение, 937/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
533/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от Столична община, София, ул. Московска
33, срещу Валентина Милчева Йорданова чрез
адвокат Христо Чолаков, София, бул. Витоша
1А, ет. 4, кантора 416.
Четвърто гражданско отделение, 1445/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
995/2020 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Нина Димитрова Петрова чрез адвокат
Мая Димитрова, Добрич, ул. Иван Пенаков 9,
ет. 3, офис 13, срещу „Водоснабдяване и канализация Добрич“ – АД, Добрич, бул. Трети март 59.

НА 6.12.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 630/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2633/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Кооперация „Централен кооперативен съюз“ чрез адвокат Марияна Иванова,
София, бул. Патриарх Евтимий 31, ет. 3, срещу
Ангел Николов Донов и Кристи Христова Маринова, синдици на „Корпоративна търговска
банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф
Игнатиев 10; „Ню трейд груп“ – АД, чрез адвокат
Людмил Георгиев, София, бул. България 56А,
ет. 3, офис 3.
Първо търговско отделение, 942/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2935/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ДН-А вто“ – ООД, с управител
Диан Неделчев Недялков чрез адвокат Георги
Минчев, София, ул. Стефан Караджа 22, ет. 2,
ап. 9, срещу „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
София, бул. Н. Вапцаров 55; Александър Ценков
Георгиев – синдик на „ДН-Авто“ – ООД (в несъстоятелност), София, ул. Брегалница 38-40, ап. 3.
Първо търговско отделение, 1708/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5687/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Асен Димов Ангелов чрез адвокат
Йордан Дамянов, София, ж.к. Люлин, бл. 385,
вх. А, партер; Минка Димова Ангелова чрез
адвокат Йордан Дамянов, София, ж.к. Люлин,
бл. 385, вх. А, партер; Стефан Димов Ангелов
чрез адвокат Йордан Дам янов, Софи я, ж.к.
Люлин, бл. 385, вх. А, партер; Анка Асенова
Ангелова чрез адвокат Йордан Дамянов, София,
ж.к. Люлин, бл. 385, вх. А, партер; Филка Димова Ангелова чрез адвокат Йордан Дамянов,
София, ж.к. Люлин, бл. 385, вх. А, партер, срещу
ЗД „Бул Инс“ – АД, с изпълнителни директори
Стоян Станимиров Проданов и Крум Димитров
Крумов, София, бул. Джеймс Баучер 87.
Първо търговско отделение, 1724/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5808/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Линкос“ – ООД, чрез адвокат Ивелина Иванова, София, бул. Пенчо Славейков 6,
ет. 2, ап. 6, срещу Фонд „Научни изследвания“
чрез адвокат Иванка Андреева, София, ул. Цар
Асен 16, ет. 4, ап. 8.
Първо търговско отделение, 2415/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2623/2019 по описа на Апелативен съд София,

НА 7.12.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 822/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
21/2020 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Сабина Милде Швандерликова чрез адвокат Иван Няголов, Велико
Търново, ул. Васил Левски 27, вх. Г, ап. 2, срещу „Дунавия“ – АД (в несъстоятелност), чрез
адвокат Димитър Богданов, София, ул. Христо
Белчев 9, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1368/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
891/2020 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Георги Николов Иванов чрез адвокат
Филип Иванов, Червен бряг, ул. Стефан Караджа,
бл. 130, вх. А, ет. 1, ап. 3, срещу Община Червен
бряг, Червен бряг, ул. Антим І № 1.
Първо гражданско отделение, 1693/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
509/2019 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Вебие Велиева Салиева чрез адвокат
Явор Попов, Русе, ул. Църковна независимост
3, офис 4, срещу Хъфан Ибадула Ахмед чрез
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адвокат Здравко Паскалиев, Русе, ул. Света гора
7; Леман Реджеб Ахмед чрез адвокат Здравко
Паскалиев, Русе, ул. Света гора 7.
Първо гражданско отделение, 2046/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
166/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Беатрис Фред Кранц чрез адвокат
Георги Венциславов Василев, София, ул. Лавеле
38, ет. 2, ап. 5, срещу Мария Стефанова Манолова
чрез адвокат Искра Йорданова Онцова, София,
ул. Цар Самуил 26, ет. 3, ап. 18.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1871/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
173/2021 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ чрез адвокат Елена Гълъбова, Пловдив,
ул. Фредерик Жолио-Кюри 18, ет. 3, офис 7, срещу
Георги Тодоров Камбарев чрез адвокат Димитър
Ангелов, Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1435/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11122/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Красимир Савов Савов чрез адвокат Йордан Киров, София, ул. Осогово 50, ет. 2,
ап. 6; Силвия Славова Михайлова чрез адвокат
Йордан Киров, София, ул. Осогово 50, ет. 2,
ап. 6, срещу ЗК „Уника“ – АД, София, бул. Тодор
Александров 18.
Второ търговско отделение, 1706/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6780/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Дейвид Греъм Каринг т ън чрез
адвокат Дънкан Уолъс, София, ул. Позитано 8,
ет. 5, офис 10, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД,
София, пл. Света Неделя 7.
Второ търговско отделение, 2082/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
121/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Недживан Реджеб Ахмед чрез адвокат
Милен Димитров Янков, Добрич, бул. Двадесет
и пети септември 52, ет. 2, офис 10 – 11, срещу
Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и здраве“ – АД, София, бул. Г. М.
Димитров 1.
НА 7.12.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 508/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1459/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, София, бул. Мария-Луиза
110, срещу „РМ – Титан Секюрити“ – ЕООД,
чрез адвокат Мариана Айдарова, София, ул. Цар
Асен 67, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 763/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3263/2020 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Рудник „Трояново – 1“ – с. Трояново, клон на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, чрез
юрисконсулт Диана Джанкова Славова, Раднево,
ул. Георги Димитров 13, срещу Енчо Динев Иванов чрез адвокат Милен Христов, Стара Загора,
ул. Захари Княжески 71, ет. 2, офис 14.
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НА 7.12.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2147/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1640/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цветанка Василева Заркова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10, срещу ЗАД „Алианц България“ – АД,
София, бул. Ал. Дондуков 47.
Второ търговско отделение, 2404/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
49/2020 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Атанас Николов Гаврилов чрез адвокат Николай Кунев, София, ул. Лайош Кошут
9, ап. 16, срещу „Виктория принт“ – ООД, чрез
адвокат Бойко Темелков, Бургас, ул. Климент
Охридски 1, ет. 3.
Второ търговско отделение, 2501/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
897/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Орион 2001“ – ООД (в несъстоятелност), чрез адвокат Александър Великов, София,
ул. Лайош Кошут 22, ет. 1, ап. 2, срещу „Орион
инвест“ – ООД, чрез адвокат Николай Божилов,
София, ул. Света София 8, ет. 1, офис 1.
НА 8.12.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 438/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
858/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Асен Генов Матеев чрез адвокат Драгота Александров Раков, София, бул. България
58, бл. С, ет. 1, офис 1; Мария Йоанова Матеева
чрез адвокат Бохос Кеворкян, София, ул. Христо
Белчев 8 А, ет. 1, ап. 4; Георги Николов Карталев
чрез адвокат Бохос Кеворкян, София, ул. Христо
Белчев 8А, ет. 1, ап. 4, срещу Данаил Симеонов
Баракьовски чрез адвокат Тодорка Ангелова,
София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6; Татяна
Георгиева Бракьовска чрез адвокат Бисерка
Тодорова Маринова, София, ул. Г. С. Раковски
92; Живка Димитрова Първанова чрез адвокат
Даринка Боева, София, бул. Витоша 1, ет. 1,
кантора 106; Евгения Димитрова Първанова чрез
адвокат Даринка Боева, София, бул. Витоша 1,
ет. 1, кантора 106; Мартин Василев Василев чрез
адвокат Стоянка Кирилова Витанова, София,
бул. Витоша 38.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3992/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
362/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Юлиян Петров Петров чрез адвокат А лександър Иванов Лазарков, София,
ул. Княз Борис І № 51, ет. 2, ап. 5, срещу „Нирвана“ – ЕООД, чрез адвокат Цветанка Тодорова
Михайлова, София, бул. Цар Освободител 8.
Трето гражданско отделение, 131/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
219/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Дженерали Застраховане“ – АД, София,
бул. Княз Дондуков 68; МБАЛ „Добрич“ – АД,
чрез адвокат Олга Томова-Куцарова, Варна,
бул. Владислав Варненчик 106, офис 1; Румен
Петров Накев чрез адвокат Павел Атанасов
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Атанасов, Добрич, ул. Независимост 2, подн. А,
ет. 3, кантора 1, срещу Анелия Георгиева Маринова чрез адвокат Георги Шаренков, Варна,
ул. Александър Константинов 16, ет. 3, офис 9Б;
Янко Господинов Донев чрез адвокат Георги
Шаренков, Варна, ул. Александър Константинов
16, ет. 3, офис 9Б.
Трето гражданско отделение, 652/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2682/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Веселина Маринова, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2, срещу Диян Ангелов Димитров
ч рез а двокат Ми хаи л Томов Томов, Варна,
ул. Презвитер Козма 12.
Трето гражданско отделение, 709/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2374/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Николай Митков Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Красимир Митков
Станев чрез адвокат Красимир Димов Тодоров,
Варна, ул. Георги Живков 22, партер – вътрешен
двор, АД „Красимир Тодоров, Гетев, Ганчев и
партньори“.
Трето гражданско отделение, 973/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
409/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Георги Николаев Георгиев чрез
адвокат Радост Ганчева, София, ул. Алабин 36,
ет. 1, срещу Божидар Стоянов Мучаков чрез
адвокат Доброслава Мартинова, София, ул. Цар
Самуил 26-А, партер.
Трето гражданско отделение, 1296/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
595/2020 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от ЕТ „Велико Иванов – Вики 45“ чрез
адвокат Елена Попова, Сливен, ул. Георги С. Раковски 15, срещу Петко Христов Калайджиев
чрез адвокат Младен Донев, Сливен, ул. Георги
С. Раковски, бл. 1, офис 6.
Трето гражданско отделение, 1406/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6075/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Административен съд – София-град,
София, ул. Георги Вашингтон 17; Христо Теодоров
Иванов чрез адвокат Светломир Иванов, София,
ж.к. Левски Г, бл. 5, вх. Ж, ет. 4, ап. 181, и контролираща страна Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
НА 9.12.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 62/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
434/2019 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Гюрджан Сюлейманов Садулов чрез
адвокат Жельо Маринов, Пловдив, ул. Стефан
Веркович 3, ет. 1, офис 2, срещу Сали Сеид Сеи
дали чрез адвокат Митко Христозов, Хасково,
ул. Преслав 24, ет. 2, офис 1, и трета страна
Община Хасково, пл. Общински 1, Хасково.
Първо гражданско отделение, 1431/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
108/2020 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Андрей Димитров Андреев чрез

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

адвокат Пламен Иванов, Силистра, ул. Генерал
Скобелев 18, вх. А, ет. 1, ап. 1, срещу Татяна
Илиева Кондова чрез адвокат Красимир Коцев,
Разград, ул. Цар Асен 10, ет. 1, офис 1; Даниела
Илиева Донева чрез адвокат Красимир Коцев,
Разград, ул. Цар Асен 10, ет. 1, офис 1; Неделя
Донева Димитрова чрез адвокат Стефан Стефанов, с. Вонеща вода, област Велико Търново, в.з.
Рашевски дол № 19; Ганка Николова Андреева,
Белица, ул. Десети май 62; Тинка Петрова Хрис
това, Долни Дъбник, ул. Гео Милев 10; Георги
Георгиев Донев, Силистра, бул. Македония 78,
ет. 6, ап. 18; Тодорка Димитрова Донева, Русе,
ул. Михаил Хаджикостов 6, вх. 4, ет. 2, ап. 6;
Калина Антонова Балашева, Русе, ул. Михаил
Хаджикостов 6, вх. 4, ет. 2; Деян Антонов Донев,
Русе, ул. Гюргево 1, вх. 2, ет. 6, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 2334/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
485/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Елена Георгиева Петрова чрез адвокат
Стоян Златев, Варна, ул. Драган Цанков 20, ет. 1;
Константин Василев Петров чрез адвокат Стоян
Златев, Варна, ул. Драган Цанков 20, ет. 1, срещу
„Елме“ – ЕООД, чрез адвокат Илия Костадинов
Златев, Варна, ул. Възраждане 1, вх. А.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3890/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
603/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Аграрен университет – Пловдив, чрез
адвокат Доротея Будакова, Пловдив, бул. Шести
септември 161, срещу Йорданка Запрянова Запрянова чрез адвокат Кристиан Гьошев, Пловдив,
ул. Антим І № 49.
Четвърто гражданско отделение, 623/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2472/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Никодим Георгиев, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2, срещу Йордан Иванов Иванов
чрез адвокат Венцислав Георгиев Герджиков,
Варна, ул. Георги Раковски 24, партер.
Четвърто гражданско отделение, 760/2021,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2326/2020 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Лено“ – АД, чрез адвокат
Николай Поппалов, Пловдив, бул. Марица 154,
ет. 11, срещу ЕТ Мартин Стоянов Куловски с
фирма „Марто – Мартин Куловски“ чрез адвокат Христофор Александров Манчев, София,
ул. Любата 4 – 6, ет. 1, офис.
Четвърто гражданско отделение, 838/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
701/2020 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Е. Миролио“ – ЕАД, чрез адвокат
Росица Колева, Сливен, бул. Цар Освободител
(Ленин), бл. 30, ет. 2, ап. 4, срещу Галин Дичев
Христов чрез адвокат Станислав Иванов Раднев,
Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, офис 6.
Четвърто гражданско отделение, 911/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
222/2020 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Орлин Тодоров Тодоров
чрез адвокат Ирина Косева, Велико Търново,
ул. Васил Левски 21 (адвокатска кантора), срещу
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Тереза Орлинова Тодорова чрез адвокат Катя
Генова, Велико Търново, ул. Цанко Церковски
39, партер.
НА 9.12.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 970/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
438/2020 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Васил Минков Пейковски чрез адвокат Стефка
Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21,
ет. 2, офис 207; Цанка Лазарова Пейковска чрез
адвокат Стефка Пенчева Спиридонова, Ловеч,
ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207, срещу Милко
Минков Пейковски чрез адвокат Венелин Ангелов, Троян, област Ловеч, ул. Ангел Кънчев
4; Надка Николова Пейковска чрез адвокат Венелин Ангелов, Троян, област Ловеч, ул. Ангел
Кънчев 4.
НА 9.12.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2068/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5087/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „МВ Трейдинг-2008“ – ЕООД, Перник, ул. Втора 1, срещу Ангел Николов Донов
и Кристи Христова Маринова в качеството им
на синдици на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност),
София, ул. Граф Игнатиев 10.
НА 13.12.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3471/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3563/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община, район „Връбница“, София, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б, чрез
главен юрисконсулт Павлина Атанасова, срещу
Малинка Иванова Богданова чрез адвокат Соня
Петрова, София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2,
ап. 9; Милена Богданова Богданова чрез адвокат
Соня Петрова, София, ул. Бачо Киро 5, вх. А,
ет. 2, ап. 9; Ивета Богданова Богданова чрез
адвокат Соня Петрова, София, ул. Бачо Киро 5,
вх. А, ет. 2, ап. 9; Ивайло Борислав Перфанов,
чрез законен представител Даниела Богданова
Ташкова чрез адвокат Соня Петрова, София,
ул. Бачо К иро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9; Гергана
Алексиева Василева чрез адвокат Соня Петрова, София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2, ап. 9;
Радослав Василев Василев чрез адвокат Соня
Петрова, София, ул. Бачо Киро 5, вх. А, ет. 2,
ап. 9; Евгения Василева Иванова чрез адвокат
Соня Петрова, София, ул. Бачо Киро 5, вх. А,
ет. 2, ап. 9; Божидара Кирилова Михайлова чрез
адвокат Соня Петрова, София, ул. Бачо Киро 5,
вх. А, ет. 2, ап. 9; Татяна Тодорова Михайлова
чрез адвокат Соня Петрова, София, ул. Бачо Киро
5, вх. А, ет. 2, ап. 9; Петър Димитров Петров чрез
адвокат Соня Петрова, София, ул. Бачо Киро 5,
вх. А, ет. 2, ап. 9; Величка Илиева Богданова чрез
адвокат Соня Петрова, София, ул. Бачо Киро 5,
вх. А, ет. 2, ап. 9; Стоян Николов Борисов чрез
адвокат Соня Петрова, София, ул. Бачо Киро 5,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7   

вх. А, ет. 2, ап. 9; Борис Николаев Борисов чрез
адвокат Соня Петрова, София, ул. Бачо Киро 5,
вх. А, ет. 2, ап. 9.
Второ гражданско отделение, 1313/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
282/2020 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Роза Стоилова Костадинова чрез
адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун
2, ет. 3, кантора 18, срещу Емилия Йорданова
Илиева чрез адвокат Ирина Ильова, Дупница,
ул. Солун 2, ет. 2; Красимир Йорданов Илиев
чрез адвокат Ирина Ильова, Дупница, ул. Солун
2, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 1394/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2702/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Инко Иванов Димов чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2, срещу Николай Иванов Димов чрез
адвокат Стефка Влахова, Пловдив, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 26.
Второ гражданско отделение, 2208/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2787/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Донка Георгиева Тодорова чрез
адвокат Светла Христова Гонкова-Трайкова,
Бургас, ул. Пиротска 29, срещу Тодор Гроздев
Тодоров чрез адвокат Атанас Пройчев Тасков,
Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 2851/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
371/2020 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Милена Любенова Георгиева-Табакова
чрез адвокат Таня Панайотова Градинарова,
София, ул. Ами Буе 18, вх. В; Надежда Христова
Дамянова чрез адвокат Таня Панайотова Градинарова, София, ул. Ами Буе 18, вх. В; Надежда
Василева Нейкова чрез адвокат Таня Панайотова
Градинарова, София, ул. Ами Буе 18, вх. В; Йонко
Николаев Веселинов чрез адвокат Таня Панайотова Градинарова, София, ул. Ами Буе 18, вх. В,
срещу Иван Винев Вълков чрез адвокат Стефка
Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21,
ет. 2, офис 207; Диана Венциславова Веселинова
чрез адвокат Веска Георгиева Гечева, Ловеч,
ул. Търговска 22; Веселин Йонков Веселинов
чрез адвокат Веска Георгиева Гечева, Ловеч,
ул. Търговска 22; Община Ловеч, ул. Търговска
22, Ловеч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 613/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3433/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Балкан Ерма“ – ЕООД, Перник,
ул. Кракра, бл. 52, вх. А, ет. 2, ап. 3, срещу Ангел
Николов Донов и Кристи Христова Маринова
като синдици на „КТБ“ – АД (в несъстоятелност),
София, ул. Граф Игнатиев 10.
Първо търговско отделение, 1023/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1686/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Агенция за събиране на вземания“ – ЕАД,
София, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, срещу Румешкани
Касем Касем чрез особен представител Мария
Димитрова, Варна, ул. Подвис, бл. 31, вх. А,
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ап. 104; Цветанка Дечкова Димитрова чрез адвокат Десислава Везенкова, Варна, ул. Софроний
Врачански 6, ет. 2, офис 2.
Първо търговско отделение, 2108/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
113/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „УП България 1“ – ЕООД, чрез адвокат
Радослав Миков, София, бул. Никола Й. Вапцаров
55, офис Парк Експо 2000, сграда Фаза 4, ет. 1,
срещу „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат Никодим Георгиев, Варна, бул. Мария-Луиза
22, ет. 2, и трета страна „Национална електрическа компания“ – ЕАД, София, ул. Триадица 8.
Първо търговско отделение, 2132/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
21/2019 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Топлофикация – Габрово“ – ЕАД, с изпълнителен директор Владимир
Костов чрез адвокат Даниел Ников, Габрово,
ул. Евтим Дабев 8, ет. 2, срещу Община Габрово,
пл. Възраждане 3, Габрово; ОУ „Райчо Колев“,
Габрово, пл. Възраждане 3; ДГ „Слънце“, Габрово,
пл. Възраждане 3; Дом на хумора и сатирата,
Габрово, пл. Възраждане 3; Румяна Петрова Денчева-Христова чрез адвокат Николай Христов,
Габрово, бул. Стефан Караджа 7, ет. 5, ап. 15;
Николай Ангелов Христов, Габрово, бул. Стефан
Караджа 7, ет. 5, ап. 15; Йордан Славчев Йорданов, Габрово, ул. Младост 13, ап. 12; Стоян
Николаев Петришки, Габрово, ул. Орловска 87,
ет. 9, ап. 58; Мариян Тодоров Милев, Габрово,
ул. Лазурна 1, подн. А, вх. А, ет. 1, ап. 1; Димо
Недялков Иванов, Габрово, ул. Генерал Николов
2, ап. 13; Ванко Илиев Иванов, Габрово, бул. Хемус 17, ап. 13; Мирослав Георгиев Анков, Габрово,
ул. Морава 13, ет. 1, ап. 3; Стела Валентинова
Тотева, Габрово, ул. Морава 6, ет. 6, ап. 17;
Цветан Лалев Костов, Габрово, ул. Александър
Стамболийски 22, вх. Г, ап. 18; Диян Димитров
Кехайов, Габрово, ул. Д-р Тота Венкова 17, ап. 1;
Йовка Кънчева Златева, Габрово, ул. Александър
Стамболийски 22, вх. Г, ап. 8; Любен Василев
Стойчев, Габрово, ул. Младост 2, ет. 6, ап. 18;
Янка Стоянова Иванова, Габрово, ул. Христо
Смирненски 54, ет. 1, ап. 4; Георги Минчев Анков,
Габрово, ул. Свищовска 115, ет. 1, ап. 1; Георги
Донев Георгиев, Габрово, ул. Свищовска 115,
ет. 1, ап. 2; Кина Хубанова Терзиева, Габрово,
ул. Д-р Тота Венкова 26, бл. 20, вх. Г, ет. 1, ап. 3;
Мария Семова Цакова, Габрово, ул. Орловска
87, ет. 4, ап. 23; Иво Ангелов Нейков, Габрово,
ул. Свищовска 63, вх. Б, ет. 5, ап. 14; Веселин
Стоянов Стоянов, Габрово, ул. Генерал Николов
40, ет. 4, ап. 12; Лилия Илиева Кючукова, Габрово, ул. Любен Каравелов 15, вх. Б, ет. 3, ап. 5;
Георги Атанасов Начев, Габрово, ул. Селемица 1,
ап. 5; Георги Вълчев Георгиев, Габрово, ул. Свищовска 63, подн. А, ет. 6, ап. 15; Лили Дянкова
Василева, Габрово, ул. Свищовска 63, подн. А,
ет. 4, ап. 11; Ганка Иванова Русева, Габрово,
ул. Чумерна 25; Стефка Славева Рачева, Габрово,
ул. Морава 2, ет. 3, ап. 7; Иванка Иванова Баева, Габрово, ул. Скобелевска 28, подн. А, ет. 3,
ап. 13; Маргарита Цанкова Иванова, Габрово,
ул. Бойката 36; Наталия Венелинова Лалова,
Габрово, ул. Свищовска 73, ап. 21; Светослав
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Петков Стоев, Габрово, ул. Младост 19, ап. 26;
Маруся Колева Стойнова, Габрово, ул. Д-р Тота
Венкова 13, ет. 2, ап. 6; Николай Боянов Бенков,
Габрово, ул. Морава 8, ет. 5, ап. 13; Велемира
Звезделинова Гугова, Габрово, ул. Христо Смирненски 16, ап. 1; Иванка Димитрова Григорова,
Габрово, ул. Младост 27, ет. 1, ап. 2; Стефан Колев
Пенчев, Габрово, ул. Свищовска 115, ет. 2, ап. 4;
Иванка Стефанова Андреева, Габрово, ул. Свищовска 70, вх. А, ет. 2, ап. 4; Христо Драгомиров
Устапанов, Габрово, ул. Д-р Тота Венкова 15,
ет. 4, ап. 10; Станка Маринова Драшкова чрез
адвокат Христо Христов, Габрово, ул. Белорусия 1,
вх. А, ет. 4, ап. 20; Ангелина Иванова Маринова,
Габрово, ул. Младост 29, ап. 15; Румяна Йорданова Тодорова, Габрово, ул. Младост 10, вх. Б,
ет. 2, ап. 2; Тодорка Илиева Величкова, Габрово,
ул. Младост 29, ет. 4, ап. 12; Розалина Маринова
Иванова, Габрово, ул. Александър Стамболийски
22, вх. Г, ет. 4, ап. 12; Съба Христова Минкова,
Габрово, ул. Александър Стамболийски 22, вх. В,
ет. 1, ап. 3; Николай Иванов Събев, Габрово,
ул. Младост 29, ет. 4, ап. 11; Анелия Йорданова
Гутева, Габрово, ул. Александър Стамболийски
22, вх. Г; Ренета Стефанова Илиева, Габрово,
ул. Антим І № 17, ет. 3, ап. 8; Цветан Ангелов
Дянков, Габрово, ул. Антим І № 17; Иван Иванов
Камбуров чрез процесуален представител Нина
Камбурова, Габрово, ул. Найден Геров 26, вх. Б,
ап. 3; Николина Иванова Христова, Габрово,
ул. Младост 27, ап. 13; Васил Тодоров Роглев,
Габрово, ул. Стефан Караджа, бл. 15; Павлина
Петкова Събева, Габрово, ул. Свищовска 98, вх. В,
ет. 6, ап. 16; Мая Йонкова Цвяткова, Габрово,
ул. Александър Стамболийски 22, вх. Г, ап. 13;
Русан Димов Русанов, Габрово, ул. Свищовска
106, вх. Г, ап. 13; Татяна Георгиева Колева,
Габрово, пл. Белорусия 2, вх. А; Нела Стефанова
Тодорова, Габрово, ул. Младост 29, вх. В, ап. 21;
Генадий Георгиев Цветанов, Габрово, ул. Младост 27, вх. Б, ап. 5; Живко Великов Желев,
Габрово, ул. Антим І № 4, вх. А, ап. 4; Стефка
Пеева Вълкова, Габрово, ул. Генерал Николов
6, ет. 8, ап. 23; Иван Кръстев Гинев, Габрово,
ул. Свищовска 81, вх. В, ап. 6; Валерий Николаев
Великов, Габрово, ул. Младост 27, вх. Б, ап. 6;
Дияна Минчева Димитрова, Габрово, ул. Станционна 4, ап. 6; Бончо Минчев Бонев, Габрово,
ул. Генерал Николов 8, ет. 6, ап. 17; Мариянка
Христова Бонева, Габрово, ул. Генерал Николов 8,
ет. 6, ап. 16; Мартин Стефанов Георгиев, Габрово,
бул. Стефан Караджа 19, ет. 2, ап. 17; Богданка
Пенчева Маринова, Габрово, ул. Д-р Тота Венкова
28, бл. 20, вх. В, ет. 5, ап. 15; Андриян Веселинов
Цаков, Габрово, ул. Д-р Тота Венкова 17, ет. 7,
ап. 19; Димитър Иванов Атанасов, Габрово,
ул. Тота Венкова 28, ет. 5, ап. 13; Златка Маркова
Ганчева, Габрово, бул. Стефан Караджа 21, ет. 7,
ап. 13; Снежана Георгиева Симеонова, Габрово,
бул. Стефан Караджа 21, ет. 1, ап. 1; Гина Борисова Михайлова, Габрово, ул. Младост 19, ет. 5,
ап. 20; Тихомир Маринов Маринов, Габрово,
ул. Антим І № 17, ет. 1, ап. 3; Надежда Георгиева Байданова, Габрово, ул. Антим І № 17, ет. 1,
ап. 2; Маргарита Димитрова Дойнова, Габрово,
ул. Свищовска 59, вх. В, ет. 3, ап. 7; Иван Лазаров
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Гутев, Габрово, ул. Младост 21, ап. 21; Николай
Христов Николов, Габрово, ул. Д-р Тота Венкова
15, ап. 18; Радослав Недев Дръндев, Габрово,
ул. Тота Венкова 28, ет. 1, ап. 3; Христина Димитрова Каменова, Габрово, ул. Свищовска 96,
ет. 3, ап. 8; Радослав Николов Колев, Габрово,
ул. Селимица 1, ет. 3, ап. 8; Добромир Бориславов Борисов, Габрово, бул. Стефан Караджа 21,
ет. 6, ап. 11; Димитринка Цвяткова Стефанова,
Габрово, бул. Стефан Караджа 21, ет. 6, ап. 12;
Виктор Борисов Георгиев, Габрово, ул. Арх.
Атанас Донков 9, ет. 4, ап. 12; Невяна Иванова
Василева, Габрово, пл. Белорусия 2, вх. В, ет. 4,
ап. 9; Кирил Тодоров Колев, Габрово, ул. Тота
Венкова 28, ап. 19; Метин Мехмедов Касабов,
Габрово, ул. Младост 27, ет. 3, ап. 7; Станка Лалова Ганева, Габрово, ул. Младост 27, ет. 2, ап. 4;
Добрин Ненчев Генов, Габрово, ул. Младост 10,
ет. 3, ап. 8; Толина Стоянова Иванова, Габрово,
ул. Христо Смирненски 52, ап. 5; Мария Пенова Андреева, Габрово, пл. Белорусия 2, вх. Б,
ап. 19; Иванка Петрова Кожухарова, Габрово,
ул. Орловска 87, ап. 95; Андреян Янков Андонов,
Габрово, бул. Могильов 77, ет. 3, ап. 9.
Първо търговско отделение, 2217/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
185/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мартин Йорданов Стаменков чрез
адвокат Цветанка Василева, София, ул. Лавеле
16, ет. 1, офис 103; Любомир Трифонов Първанов
чрез адвокат Димитър Пелов, София, ул. Съборна 4, вх. В, ет. 1, ап. 3, срещу „Лапис“ – ЕООД,
с управител Магдалена Иванова Дакова чрез
адвокат Мария Бойкинова, София, ул. Лавеле
16, ет. 1, офис 102 – 103.
Първо търговско отделение, 2393/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
214/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ивайло Стоянов Му рджев чрез
адвокат София Николова, София, бул. Македония 12, ет. 3, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София,
бул. Джеймс Баучер 87.
НА 13.12.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1715/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
769/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Химимпорт“ – АД, чрез адвокат
Йордан Йорданов, София, ул. Позитано 9Б, ет. 3,
офис 8, срещу „Корпоративна търговска банка“
(в несъстоятелност) със синдици Ангел Николов
Донов и Кристи Христова Маринова, София,
ул. Граф Игнатиев 10.
6153
Върховният касационен съд, търговска колегия, второ отделение, призовава Лиляна Иванова
Попова с последен известен адрес гр. София,
бул. Васил Левски № 93б, ет. 1, ап. 5, да се яви
в съда на 17.11.2021 г. от 10 ч. като касатор по
т. д. № 1405/2019 г., заведено от Тодор Стефанов
Герджиков, Симеон Кръстев Монев и Румен
Димитров Димитров по чл. 45 ЗЗД. При неявяване делото ще бъде разгледано при условията
на чл. 48, ал. 1 ГПК.
6350
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, с искане за обявяване
нищожността или при условията на алтернативност – за отмяна на Наредбата за осигуряване
на пожарната безопасност на територията на
община Благоевград, приета с Решение № 438
по протокол № 15 от заседание на Общинския
съвет – Благоевград, на 24.10.2012 г., е образувано
адм. д. № 660/2021 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
3.12.2021 г. от 10,10 ч.
6260
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“,
ЕИК 205966183, против Правилата за издаване на
карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания
на територията на община Малко Търново. По
оспорването е образувано адм. д. № 2442/2021 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.11.2021 г. от 10 ч.
6351
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от В. И. П. с адрес: ***, Д. Ц. Ц. с
адрес: ***, Б. Г. З. с адрес: ***, Ж. Ц. А. с адрес:
***, и Б. Ц. З. М. с адрес: ***, с която се оспорва
Заповед № 212 от 8.04.2021 г. на кмета на община
Тетевен, с която е одобрен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, в обхват: УПИ V-1344, кв. 146 по
ПУП на гр. Тетевен, област Ловеч, съставляващ
ПИ с идентификатор 72343.500.8232 по КККР,
и УПИ III – жилищен комплекс, с предмет на
промяната ПИ с идентификатор 72343.500.1343 по
КК, като се променя вътрешната регулационна
линия между УПИ V-1344 и УПИ III – жилищен
комплекс, кв. 146, и се поставя по имотните граници така, както са показани в КК. Променя се
и уличната регулационна линия на УПИ V-1344
по улица с осови точки 44-42, съставляваща
ПИ 72343.500.8043 по КККР, като се поставя по
имотн ата граница. Променя се и отреждането на
УПИ V-1344 от „за жилищно строителство“ в „за
обслужващи обекти – автомивка и автосервиз“,
така, както е показано с лилав и кафяв туш в ПР
и предвиденото основно застрояване в рамките
на ограничителната и задължителната линия на
застрояване, показано с червен туш в ПЗ, със
забележка предвид здравното заключение на
РЗИ – гр. Ловеч: „При въвеждане на обекта в
експлоатация да се извършат контролни измервания на еквивалентните нива на шум съгласно
Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за
шум в околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части на денонощието,
граничните стойности на показателите за шум в
околната среда, методите на оценка и вредните
ефекти от шума върху здравето на населението в
жилищната територия и в жилищните помещения
на най-близко разположените жилищни сгради.
Протоколите с получените резултати да се представят при приемане на обекта от общинската
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администрация.“, по която е образувано адм.д.
№ 195 по описа за 2021 г. на Административния
съд – Ловеч. Заинтересуваните лица могат да
подадат молба за конституиране като ответници
по адм.д. № 195/2021 г. на Административния
съд – Ловеч, в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6262
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 протест на областния
управител на Софийска област е образувано адм.
дело № 1040/2021 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 17.11.2021 г. от
10 ч., с който се оспорва като незаконосъобразен
Правилникът за реда и условията за отпускане на
финансова помощ за новородено дете в община
Елин Пелин, приет с Решение № 39 по протокол
№ 5 от 30.01.2020 г. на Общинския съвет – Елин
Пелин. Развиват се съображения за съществени
нарушения на административнопроизводствените
правила при приемане на оспорения правилник
и материална незаконосъобразност.
6318
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Кирил Вълев Ганевски и
е образувано адм. д. № 338/2021 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, с искане
за обявяване нищожността на Решение № 1115
по протокол № 25 от проведено на 28.09.2017 г.
заседание на Общинския съвет – Стара Загора,
с което е одобрен проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара
Загора и прилежащите крайградски територии, в
частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул. Христина Морфова, север – алеята
към предприятие „Труд“, запад – ул. Иван Вазов, изток – ул. Хан Тервел, в частта, засягаща
собствения на жалбоподателя имот – УПИ VI6196 с идентификатор 68850.513.6843 в кв. 810 по
ПУП – ПРЗ от 2012 г. на кв. Бедечка, гр. Стара
Загора. Указва, че заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявления до съда със
съдържание по чл. 218, ал. 5 и 6 при условията на
чл. 7 от ЗУТ. Делото е насрочено за 7.12.2021 г.
от 11 ч.
6311
Хасковският окръжен съд призовава по гр. д.
№ 486/2021 г. в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Фам Дък Чунг, роден
на 11.05.1976 г. в Република Виетнам, гражданин
на Република Виетнам, с неизвестен адрес в
България, да се яви в канцеларията на съда в
гр. Хасково, бул. България № 144, за да получи
препис от исковата молба и приложенията, подадена от Теодор Чунг Фам, с правно основание
иск по чл. 71 и чл. 62, ал. 2 СК. В случай че не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
6341
Благоевградският районен съд съобщава на
Виктория Васильевна Павловска, с постоянен
адрес гр. Кюстендил, ул. Гладстон № 35, да се
яви в съда като ответница по гр. д. № 655/2021 г.,
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заведено от Любе Павловски с ЕГН 6608112843 и
с адрес гр. Кюстендил, ул. Гладстон № 35, ет. 1,
с правно основание по чл. 49, ал. 1 от СК, за
получаване на разпореждане по чл. 131 ГПК вед
но с препис от исковата молба и приложенията
към нея в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“. Ако въпреки
публикацията ответницата не се яви в съда за
получаване на съдебните книжа, съдът ще є наз
начи особен представител на разноски на ищеца.
6313
Районният съд – Брезник, гражданско направление, ІІ граждански състав, призовава Мухамад
Самир, c неизвестен адрес в България и в чужбина,
като ответник по гр. д. № 20211710100227/2021 г.,
заведено от Габриела Николаева Иванова с правно
основание чл. 49 от СК, да се яви в канцеларията
на съда в 2-седмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ за връчване на препис от
исковата молба и приложенията към нея. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6312
Великотърновският районен съд уведомява
Михаил Венелинов Мирчев, роден на 4.06.1993 г.,
с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“ в канцеларията на Великотърновския районен съд, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
гр. д. № 1982/2021 г. по описа на съда, подадена
от „УниКредит Булбанк“ – АД, София. В случай
че не се яви, за да получи съдебните книжа в
указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6284
Дуловският районен съд уведомява Дениз
Йълмаз, роден на 15.08.1995 г., с постоянен адрес
Република Турция, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, че срещу
него е заведено гр.д. № 436/2021 г. по описа на
Дуловския районен съд от Байрие Кязим Яшар по
чл. 49 от СК и че в деловодството на съда на адрес:
гр. Дулово, ул. Васил Левски № 12, се намират
исковата молба и приложенията, които могат да
се получат в двуседмичен срок от обнародването
на уведомлението в „Държавен вестник“. При
неявяването му лично или на упълномощено от
него лице в указания двуседмичен срок съдът ще
му назначи особен представител.
6263
Санданският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Мамун Хуссан, роден на
15.05.1993 г., чужд гражданин, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията
на Районния съд – гр. Сандански, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея по гр.д. № 1146/2021 г. по описа на съда, заведено от Изаура Христова Стоилова от с. Микрево,
община Струмяни, ул. Екзарх Антим І № 51,
за развод. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 1 от ГПК.
6286
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Районният съд – Сливница, гр. отделение,
V състав, уведомява Наташа Димитрова Славова,
родена на 8.05.1958 г., с последен известен адрес
на територията на Република България – гр. Дупница, ж.к. Бистрица № 6, вх. Г, ет. 7, ап. 97, и
неизвестен адрес в чужбина – Кралство Великобритания, и Вероника Радкова Маркова, родена на
3.01.1983 г., с последен известен адрес на територията на Република България – гр. Дупница, ж.к.
Бистрица № 6, вх. Г, ет. 7, ап. 97, и неизвестен адрес
в чужбина – Кралство Великобритания, че имат
качеството на ответници по гр. д. № 375/2020 г.
на PC – Сливница, образувано по предявен от
Цветомир Кирилов Апостолов и Радка Цветкова
Христова от с. Алдомировци, община Сливница,
Софийска област, ул. Алдомировска № 6, иск с
правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, и им
указва, че в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се явят в деловодството на Районния съд – Сливница, за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея. Ответниците да
посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6285
Софийският районен съд, II ГО, 77 състав,
по гр. д. № 63449/2020 г. призовава в 2-седмичен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ Константинос Анастасиос Харитос, чужд
гражданин, роден на 8.06.1966 г., гражданин на
Гърция, с неизвестен адрес в Република България,
да се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, II гражданско отделение, 77 състав, София,
бул. Цар Борис III № 54, за да получи препис
от исковата молба и приложенията, подадени
от „Топлофикация – София“ – ЕАД, с правно
основание чл. 422 от ГПК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
6333
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 10 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 8012/2020 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу Йордан
Симеонов Попов, ЕГН 7509161481, с постоянен
и настоящ адрес: София, р-н „Възраждане“, ул.
Княз Борис I № 130, ет. 3, ап. 6, за отнемане
на имущество на обща стойност 246 871,80 лв.,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йордан Симеонов Попов,
ЕГН 7509161481, се претендира отнемане на имущество с цена на иска в размер 5000 лв.:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на придобитите през 2013 г.
дружествени дялове на „ЛЯНС“ – ЕООД, ЕИК
175236439.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йордан Симеонов
Попов, ЕГН 7509161481, се претендира отнемане на
имущество с цена на иска в размер 241 871,80 лв.:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на придобитите през 2015 г.
дружествени дялове на „КОБОК“ – ЕООД, ЕИК
121355289;
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– сумата в размер 50 лв., представляваща
равностойността на придобитите през 2015 г.
дружествени дялове на „Боби-0209“ – ЕООД,
ЕИК 202903459;
– сумата в общ размер 2500 лв., изтеглени на
каса от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в
„Банка Пиреос“ – АД;
– сумата в общ размер 2500 лв., изтеглени на
каса от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в
„Банка Пиреос“ – АД;
– сумата в общ размер 11 500 лв., изтеглени
на каса от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692
в „Банка Пиреос“ – АД;
– сумата в общ размер 3950 лв., изтеглени на
каса от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в
„Банка Пиреос“ – АД;
– сумата в общ размер 3151,58 лв., представляваща извършен превод от проверяваното лице от
сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в „Банка
Пиреос“ – АД;
– сумата в общ размер 6000 лв., изтеглени на
каса от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в
„Банка Пиреос“ – АД;
– сумата в общ размер 1500 лв., представляваща извършен превод от проверяваното лице от
сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в „Банка
Пиреос“ – АД;
– сумата в общ размер 140 лв., изтеглени на
каса от сметка IBAN BG30PIRB91704603301692 в
„Банка Пиреос“ – АД;
– сумата в общ размер 308,60 лв., представляваща погасителна вноска по кредитна карта Visa
Elektron в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в общ размер 767,96 лв., представ
ляваща погасителна вноска по кредитна карта
„Райкарт“ в левове IBAN BG14RZBB91551091617062
в „Райфайзен Банк“ – ЕАД;
– сумата в общ размер 59 871 лв., преведени
по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД,
към трети лица;
– сумата в общ размер 27 971,70 лв., представ
ляваща изтеглени на каса средства, получени по
система за бързи разплащания „Изипей“ – АД;
– сумата в общ размер 68 060 лв., преведени
по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД,
към трети лица;
– сумата в общ размер 25 920 лв., преведени
по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД,
към трети лица;
– сумата в общ размер 840 лв., представляваща разликата между получените и преведените
средства по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД, изтеглени на каса;
– сумата в общ размер 7905 лв., преведени по
система за бързи разплащания „Изипей“ – АД,
към трети лица;
– сумата в общ размер 10 325 лв., представляваща разликата между получените и преведените
средства по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД, изтеглени на каса средства;
– сумата в общ размер 2545 лв., преведени по
система за бързи разплащания „Изипей“ – АД,
към трети лица;
– сумата в общ размер 1066 лв., представляваща разликата между получените и преведените
средства по система за бързи разплащания „Изипей“ – АД, изтеглени на каса.
Съгласно определение от 29.07.2021 г. по
гр.д. № 8012/2020 г. по описа на СГС, І ГО, 10
състав, съдът определя срок до приключване на
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съдебното дирене на първа инстанция, в който
трети заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото – предмет
на отнемане, и могат да встъпят в делото, като
предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 8012/2020 г. по описа на
СГС, І ГО, 10 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 24.11.2021 г. от
11,40 ч., резервна дата – 8.12.2021 г. от 11,20 ч., и
резервна дата – 26.01.2022 г. от 11,40 ч.
6310
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 2 ТЗ призовава кредиторите на „Грийн Парк
Палас“ – ООД, в несъстоятелност, ЕИК 202046411,
със седалище и адрес на управление община
Бургас, гр. Бургас, п. к. 8000, ул. Александровска
№ 45, ет. 2, да се явят на 23.11.2021 г. в 10 ч. за
участие в открито съдебно заседание по ч. т. д.
№ 467/2021 г. по описа на Окръжния съд – Бургас,
за разглеждане на искането на Илко Михайлов
Десподов, ЕГН 7704192825, за отмяна на решенията, приети на събрание на кредиторите, проведено
на 1.10.2021 г. по т. д. № 438/2019 г. по описа на
ОСБс – несъстоятелност.
6306
Софийският градски съд разпуска на основание
чл. 38, т. 5 във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 5 ЗПП
политическа партия „Национал-демократична
партия“, рег. по ф.д. № 445/2012 г. на СГС, VІ-5
състав, със седалище и адрес: София, бул. Витоша № 12, ет. 4.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите“ на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 2.12.2021 г. в 13 ч. в седалището на сдружението в София, кв. Хладилника,
ул. Сребърна № 1 – Зоологическа градина – София, сградата на ЕНОЦ, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове; 2. освобождаване на
членове на управителния съвет и избор на нови;
3. обсъждане и приемане на изменен и допълнен
устав на сдружението; 4. обсъждане на предложения за приемане на вътрешни актове; 5. обсъждане на финансови въпроси, в т.ч. актуализация
на размера на членския внос и имуществените
вноски от членовете; 6. обсъждане и приемане
на бюджет; 7. други въпроси. Всички материали
са на разположение на членовете на адреса на
седалището на сдружението: София 1407, р-н
„Лозенец“, кв. Хладилника, ул. Сребърна № 1.
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1. – Управителният съвет на сдружение „Национален съюз на градинарите в България“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 7.12.2021 г. в 14,30 ч. в хотел „Албена“,
гр. Хисаря, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на УС на НСГБ; 2. финансов отчет на
КС; 3. избор на нови членове в УС; 4. промени в
устава на НСГБ и седалището на сдружението;
5. вземане на решение за промяна в начина на
свикване на общо събрание, а не чрез обявяване
в ЗТРРЮЛНЦ; вземане на решения по точките от
дневния ред – обсъждане и приемане на отчетите
на УС, на КС, избиране на нов УС, промени в
устава на НСГБ и промяна на начина на свикване на общо събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе колкото и членове да се
явят. Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват лично или чрез упълномощени лица
и/или чрез интернет връзка. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение
на членовете в офиса на сдружението – гр. Банкя,
ул. Гергина № 5, след 10.11.2021 г.
6266
6. – Управителният съвет на Българската
социологическа асоциация – София, на основание
чл. 18, ал. 2, т. 1 от устава на асоциацията във
връзка с чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква конгрес на
асоциацията на 10.12.2021 г. в 16 ч., който ще се
проведе поради пандемията и необходимостта от
спазване на противоепидемични мерки онлайн
през платформата „Зуум“ при следния дневен
ред: 1. регистрация; 2. научна сесия; 3. отчет на
управителния и контролния съвет на БСА за периода 2018 – 2021 г.; 4. представяне на резолюция
за бъдещо развитие на асоциацията; 5. избор на
председател, управителен съвет, контролен съвет
и комисия по етика на БСА; 6. разни.
6265
101. – Председателят на сдружение „Съюз на
транспортните синдикати в България“ (СТСБ),
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22,
ал. 3 от устава на сдружението свиква редовно
общо събрание на 21.12.2021 г. от 11 ч. на адрес:
София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 106, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване на членове на управителния съвет (ИК) на СТСБ; 2. избор на нови членове на
управителния съвет (ИК) на СТСБ; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
и чл. 22, ал. 4 от устава на сдружението общото
събрание ще се проведе същия ден един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
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