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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
акцизите и данъчните складове (обн., ДВ,
бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106
от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55
и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г.,
бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109
от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92
и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г.,
бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24,
62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 96 и
100 от 2019 г., бр. 9, 14, 18, 28, 44, 65 и 104
от 2020 г. и бр. 77 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 3, а л. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „лицата, които“ се заменят
със „сертифицираните получатели, които“.
2. Създава се т. 10:
„10. лицата по чл. 76к, ал. 2, които изпращат акцизни стоки.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 след думата „складира“ се добавя
„да държи и преработва“.
2. В т. 3 след думата „произвеждат“ се
поставя запетая и се добавя „преработват,
държат“.
3. В т. 4 след думата „производството“ се
поставя запетая и се добавя „преработката,
държането“.
4. В т. 5, изречение второ думите „31 декември 1992 г.“ се заменят с „1 януари 2019 г.“.
5. Създава се т. 8а:
„8а. „Независим малък винопроизводител“ е винопроизводител, който е правно
и икономически независим от който и да е
друг винопроизводител, използва помещения,

които са физически отделени от помещенията
на който и да е друг винопроизводител, и
не осъществява дейността си по предоставен лиценз. Когато двама или повече малки
винопроизводители осъществяват съвместна
дейност и общото им годишно производство
не надвишава 1000 хектолитра вино, тези
винопроизводители се смятат за един независим малък винопроизводител.“
6. В т. 9 след думите „Обект за винопроизводство на“ се добавя „независим“.
7. Точки 25 и 26 се изменят така:
„25. „Територия на държава членка“ е територията на държава членка, към която се
прилага Договорът за функционирането на
Европейския съюз, в съответствие с чл. 349
и 355 от този договор, като:
а) в тази територия не се включват:
аа) за Германия: Остров Хелиголанд и
територията на Бюсинген;
бб) за Кралство Испания: Сеута, Мелиля
и Канарските острови;
вв) за Република Италия: Ливиньо;
гг) за Република Финландия: Оландските
острови;
б) движението на акцизни стоки до или от:
аа) Княжество Монако – се третира като
движение до или от Република Франция;
бб) остров Ман – се третира като движение до и ли о т Обединено т о к ра лст во
Великобритания;
вв) Юнгхолц и Мителберг (К лайнес Валзертал) – се третира като движение до или
от Германия;
гг) Сан Марино – се третира като движение до или от Република Италия;
дд) суверенните бази Акротири и Декелия
на Обединеното кралство Великобритания,
се третират като движения с начало във или
предназначени за Кипър.
26. „Територия на Съюза“ е територията
на държавите членки по т. 25.“
8. В т. 28, изречение второ след думите „не
може да“ се добавя „произвежда, преработва,
държи“ и се поставя запетая.
9. В т. 29, изречение второ след думите „не
може да“ се добавя „произвежда, преработва,
държи“ и се поставя запетая.
10. В т. 29а, изречение второ след думите
„не може да“ се добавя „произвежда, преработва, държи“ и се поставя запетая.
11. В т. 38 накрая се създава изречение
пето: „За годишно произведено количество
бира се счита произведеното през съответната
година, което е доведено до окончателния си
качествен и количествен състав и е преминало през всичките етапи на производствения
процес съгласно представената от лицето
технологична документация.“
12. Създава се т. 44а:
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„44а. „Регистриран електронен опростен
административен документ“ е електронен
оп ростен а дминист рат ивен док у мен т, на
който митническите органи са определили
уникален опростен административен референтен код.“
13. Точка 46 се изменя така:
„46. „Нередовност“ е наст ъпването на
определени обстоятелства при движение на
акцизни стоки, под режим отложено плащане
на акциз или транспортирането на акцизни
стоки, освободени за потребление на територията на една държава членка, които са
изпратени от сертифициран изпращач до
сертифициран получател в друга държава
членка или в условията на дистанционни продажби, в резултат на които цялото или част
от количеството акцизни стоки не пристигат
на мястото на получаване в съответствие с
правилата за движение на акцизни стоки.
Не се считат за „нередовност“ случаите на
пълно унищожаване и безвъзвратна загуба
вследствие на непреодолима сила и загубите
от естествени фири, вследствие на промяна
на физико-химичните свойства.“
14. Точка 48 се изменя така:
„48. „Внасяне“ е допускането за свободно обращение в съответствие с член 201 от
Регламент (ЕС) № 952/2013.“
15. Създават се т. 66 – 72:
„66. „Незаконно влизане“ е влизане на
т ери т ори я т а на С ъюз а на с т ок и, кои т о
не са доп уснат и за свободно обращение
в съответствие с член 201 от Регламент
(ЕС) № 952/2013 и за които е възникнало
митническо задължение съгласно член 79,
параграф 1 от посочения регламент или би
възникнало такова, ако стоките са подлежали
на митническо облагане.
67. „Сер т ифиц и ра н изп ра щач“ е л и це,
което при определени условия има право
да изпраща акцизни стоки, освободени за
потребление на територията на страната,
до територията на друга държава членка.
68. „Временно сертифициран изпращач“
е лице, което при определени услови я в
рамките на двумесечен период има право да
изпраща еднократно определено количество
акцизни стоки, освободени за потребление
на територията на страната, до територията
на друга държава членка.
69. „Сертифициран пол у чател“ е лице,
което при определени условия има право да
получава на територията на страната акцизни
стоки, които са освободени за потребление
на територията на друга държава членка.
70. „Временно сертифициран получател“
е лице, което при определени услови я в
рамките на двумесечен период има право да
получава еднократно определено количество
акцизни стоки, освободени за потребление
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на територията на друга държава членка, до
територията на страната.
71. „Държава членка на полу чаване“ е
държавата членка, в която следва да бъдат
доставени или ползвани акцизните стоки в
съответствие с разпоредбите на този закон.
72. „Акцизни стоки, доставени за търговски цели“ са стоки, освободени за потребление на територията на една държава членка,
които се движат до територията на друга
държава членка и са доставени на сертифициран получател. Не се считат като доставени
за търговски цели акцизни стоки, когато се
транспортират от физическо лице за лични
нужди или са доставени на физическо лице
в условията на дистанционна продажба.“
§ 3. В чл. 6, ал. 2 в текста преди т. 1 числото „2204 21 10“ се заменя с „2204 21 06,
2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 22 10“.
§ 4. В ч л. 7, т. 2 д у ми те „вк лючени в
код по КН 2206 00 91, както и продуктите,
включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21
10, 2204 29 10 и 2205“ се заменят с „включени в кодове по КН 2206 00 31 и 2206 00 39,
както и продуктите, включени в кодове по
КН 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21
08, 2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10 и 2205“.
§ 5. В чл. 19, ал. 1, т. 3 накрая се добавя
„или незаконното влизане на територията
на Съюза“.
§ 6. В чл. 20, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1а навсякъде след думите „обект за
винопроизводство на“ се добавя „независим“.
2. Създава се т. 2а:
„2а. неспазването на условията за движение
на акцизни стоки, освободени за потребление
на територията на друга държава членка;“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. внасянето на акцизни стоки, освен ако
веднага след внасянето акцизните стоки са
поставени под режим отложено плащане на
акциз, или незаконното влизане на акцизни
стоки, освен ако митническото задължение
не е било погасено по член 124, параграф 1,
буква „д“, „е“, „ж“ или „к“ от Регламент
(ЕС) № 952/2013;“.
4. В т. 21 след ду мата „държането“ се
поставя запетая и се добавя „складирането“.
§ 7. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата „офицерски“ се заличава;
б) създава се т. 3а:
„3а. акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка държава
членка, различна от държавата членка, в
която се дължи акцизът, за ползване от тези
сили, за нуж дите на цивилния персонал,
който ги придружава, или за снабдяването
на техните трапезарии или столови, когато
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тези сили взимат участие в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност
на Съюза в рамките на общата политика за
сигурност и отбрана;“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „по ал. 1,
т. 1 – 3“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 – 3а“;
б) в т. 2 думите „по ал. 1, т. 2 и 3“ се
заменят с „по ал. 1, т. 2, 3 и 3а“.
§ 8. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) Освобождава се от облагане с акциз
денат у ри ран по специа лен метод ет и лов
алкохол, който се влага в производството
на крайни проду кти, които не са за човешка консумация. За вложен денатуриран
по специален метод етилов алкохол в производството на краен продукт се приемат
случаите, когато той е включен в продукта,
непредназначен за консумация от човека или
се използва за поддръжката и почистването
на производственото оборудване, използвано
за този конкретен производствен процес.“
§ 9. В чл. 23, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т екс т а п р ед и т. 1 с лед д у м и т е
„чл. 76а, ал. 4“ се добавя „и чл. 76ж, ал. 4“.
2. В т. 2 накрая се добавя „и имат регистрирано в компютърната система съобщение
за получаване от компетентните органи на
държавата членка на получаване“.
§ 10. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) Възстановява се платеният
ак циз на лицата по ч л. 57а, а л. 1, т. 4а,
когато разполагат с документите, доказващи извършена дистанционна продажба на
територията на друга държава членка и е
заплатен акцизът в другата държава членка.
(2) Възстановяване по ал. 1 се извършва
чрез подаване на писмено искане за възстановяване на акциз до компетентното митническо учреждение в едногодишен срок от
извършване на дистанционната продажба.
(3) Към искането по ал. 2 се прилагат
док у мен т и, оп ределени с п ра ви л ника за
прилагане на закона.
(4) Директорът на компетентната териториална дирекция в 30-дневен срок от постъпване на искането и необходимите документи
се произнася с мотивирано решение, с което
уважава или отказва искането – изцяло или
частично.
(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
§ 11. Създава се чл. 23б:
„Чл. 23б. (1) Възстановява се платеният
акциз в случаите по чл. 76к, ал. 1, когато
едновременно са налице следните условия:
1. лицата са изпълнили задълженията си
по чл. 76к, ал. 2;
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2. лицата разполагат с документите, доказващи вътреобщностна доставка на акцизните стоки.
(2) Възстановяване по ал. 1 се извършва
чрез подаване на писмено искане за възстановяване на акциз до компетентното митническо учреждение в eдногодишен срок от
подаване на уведомлението по чл. 76к, ал. 2.
(3) Към искането по ал. 2 се прилагат
док у мен т и, оп ределени с п рави лника за
прилагане на закона.
(4) Директорът на компетентната териториална дирекция в 30-дневен срок от постъпване на искането и необходимите документи
се произнася с мотивирано решение, с което
уважава или отказва искането – изцяло или
частично.
(5) Решението по ал. 4 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
§ 12. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. пълното унищожаване или безвъзвратната загуба на акцизни стоки в резултат на
непредвидими обстоятелства или непреодолима сила, включително когато стоките
са облепени с бандерол; стоките се считат
за напълно унищожени или безвъзвратно
загубени, когато са станали неизползваеми
като акцизни стоки;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Нормите на пределните размери на
естествените фири на акцизните стоки се
определят със:
1. наредба на министъра на финансите при:
а) съхранение под режим отложено плащане на акциз;
б) движение под режим отложено плащане на акциз на територията на страната на
акцизни стоки по чл. 14, ал. 2;
2. делегиран акт на Европейската комисия, приет на основание чл. 6, параграф 10
от Директива (EС) 2020/262 на Съвета от
19 декември 2019 г. за определяне на общия
режим на облагане с акциз (ОВ, L 58/4 от
27 февруари 2020 г.), наричана по-нататък
„Директива (ЕС) 2020/262“, за установяване на общите прагове за частична загуба,
освен ако няма основателни доказателства
за извършена измама или е налице нередовност – при движение под режим отложено
плащане на акциз.“
§ 13. Създава се чл. 25в:
„Чл. 25в. (1) Не се дължи акциз при пълно
унищожаване или безвъзвратна загуба на
акцизните стоки по време на транспортирането им на територията на държава членка,
различна от държавата членка, в която са
освободени за потребление, поради непреодолима сила или вследствие на разрешение
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за унищожаване на стоките от компетентните митнически органи. Стоките се считат
за напълно унищожени или безвъзвратно
загубени, когато са станали неизползваеми
като акцизни стоки.
(2) Алинея 1 се прилага при транспортирането на акцизни стоки, освободени за
потребление на територията на една държава
членка, които са изпратени от сертифициран изпращач до сертифициран получател
в друга държава членка или в условията на
дистанционни продажби.
(3) Разрешение за унищожаване по ал. 1
се издава от директора на компетентната
териториална дирекция, където ще бъдат
унищожени стоките, при условие че същите
са станали неизползваеми като акцизни стоки. Разрешението се издава по ред и начин,
определени с правилника за прилагане на
закона.
(4) Не се дължи акциз в случай на частична загуба поради естеството на стоките,
която възниква по време на транспортирането
им при условията на ал. 1, когато размерът
на загубата е в рамките на общия праг за
частична загуба, определен с делегиран акт
на Европейската комисия, приет на основание чл. 6, параграф 10 от Директива (EС)
2020/262, за установяване на общите прагове
за частична загуба, освен ако няма основателни доказателства за извършена измама
или е налице нередовност.
(5) Пълното унищожаване или пълната
или частична безвъзвратна загуба на акцизни
стоки по ал. 1 се доказва пред компетентните
митнически органи, когато тези събития са
настъпили на територията на страната.
(6) При невъзмож ност да се определи
къде е настъпила загубата и при направена
констатаци я от митническ ите органи на
територията на страната се прилага ал. 5.
(7) В случай на установено пълно унищожаване или пълна или частична безвъзвратна загуба на акцизни стоки, освободени за
потребление и изпратени до сертифициран
получател или данъчен представител, предоставеното обезпечение се освобож дава
изцяло или частично при представяне на
доказателство, удостоверяващо настъпването
на събитието.“
§ 14. В чл. 28, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. за бирата, включително ароматизираната бира – градусите Плато за количеството
хектолитри; за изчисляването на градусите
Плато се вземат предвид всички съставки
на бирата, вк лючително добавяните след
приключване на ферментацията;“.
§ 15. В чл. 33а, ал. 2 думите „чл. 76в, ал. 4,
т. 1, 2, 3 и 5 и ал. 5“ се заменят с „чл. 76л“.
§ 16. В глава четвърта в наименованието
на раздел III думите „за винопроизводство
на“ се заменят с „на независими“.
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§ 17. В чл. 56, ал. 1, т. 2 след думите „винопроизводство на“ се добавя „независими“.
§ 18. В чл. 57а, ал. 1 се създава т. 4а:
„4а. регистрирани по Закона за данък
върху добавената стойност, които изпращат
акцизни стоки, освободени за потребление
на територията на страната, до територията
на друга държава членка при условията на
дистанционни продажби по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;“.
§ 19. В чл. 57б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 в изречение първо накрая се
добавя „или се потребява собствената електрическа енергия“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Искане за регистрация се подава до
директора на териториалната дирекция по:
1. постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление на данъчния
представител от лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 4;
2. седалище и адрес на управление на
данъчния представител от лицата по чл. 57а,
ал. 1, т. 4а.“
§ 20. В чл. 60, ал. 3 след думите „обекти
за винопроизводство на“ се добавя „независими“.
§ 21. В чл. 73а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
a) навсякъде думите „чл. 21, ал. 1, т. 1 и
3“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а“;
б) създава се т. 3а:
„3а. от данъчен склад на територията на
страната до митническо учреждение на напускане по смисъла на член 329, параграф 5
от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на
Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането
на н якои разпоредби на Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на Митнически кодекс на
Съюза (ОВ, L 343/558 от 29 декември 2015 г.),
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447“, което е отправното
митническо учреждение за режим външен
транзит в съответствие с член 189, параграф 4
от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1063 на
Комисията от 16 май 2018 г. за изменение
и поправка на Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския парламент и на
Съвета за определяне на подробни правила
за някои от разпоредбите на Митническия
кодекс на Съюза (ОВ, L 192/1 от 30 юли
2018 г.);“.
2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1, 2 и 3“ се
заменят с „по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 3а“, а думите
„по ал. 1, т. 4 и 6“ се заменят с „по ал. 1,
т. 4 и 6 и ал. 4“.
3. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз приключва:
1. в случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6 – когато получателят получи акцизните стоки;
2. в случаите по ал. 1, т. 3 – когато акцизните стоки напуснат територията на Съюза;
3. в с л у ча и т е по а л. 1, т. 3а – ког ат о
акцизните стоки са поставени под режим
външен транзит.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Освен в случаите, когато внасянето
се осъществява в данъчен склад, акцизните
стоки могат да се движат от мястото на внасяне под режим отложено плащане на акциз
само ако деклараторът или всяко лице, което
участва пряко или косвено в извършването на
митнически формалности съгласно член 15
от Регламент (ЕС) № 952/2013, представи на
митническите органи на държавата членка
на внасяне следното:
1. уникалния акцизен номер по член 19,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (EС)
№ 389/2012 г. на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в
областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (ОВ, L 121/1 от 8 май
2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 389/2012 на Съвета“, за идентифициране
на регистрирания изпращач за движението;
2. уникалния акцизен номер по член 19,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС)
№ 389/2012 на Съвета за идентифициране на
получателя, за когото са изпратени стоките;
3. доказателства, че внесените стоки са
предназначени за изпращане от територията
на държавата членка на внасяне за територията на друга държава членка.“
§ 22. В чл. 73б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 4:
„4. регистрирания изпращач, в случаите
по чл. 73а, ал. 1, т. 6.“
2. В ал. 7 думите „съдържащ цялата информация от електронния административен
документ“ и запетаята пред тях се заличават.
3. В ал. 9 думите „чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3“
се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а“.
4. В а л. 13 д у м и т е „Регла мен т за из пълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от
24 ноември 2015 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на някои разпоредби
на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на
Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 343/558
от 29 декември 2015 г.), наричан по-нататък
„Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447“
се заменят с „Регламент за изпълнение (ЕС)
2015/2447“.
§ 23. В чл. 73в се правят следните изменения и допълнения:

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

1. В ал. 1 думите „чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3“
се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а“.
2. В ал. 4 думите „чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3“
се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При движение на акцизните стоки в
случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3 и 3а компетентното митническо учреждение изпраща
електронния административен документ на
компетентните органи на държавата членка,
в която е подадена декларацията за износ
съгласно член 221, параграф 2 от Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/2447.“
4. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) Когато Република България е държава
членка на износ, деклараторът предоставя
на компетентното митническо учреждение
уникалния административен референтен код,
който указва акцизните стоки, посочени в
декларацията за износ.
(7) В случаите по ал. 6, преди да бъдат
вдигнати стоките за износ, компетентното
м и т н и ческо у ч реж ден ие п роверя ва да л и
данните от електронния административен
док у мен т с ъ о т в е т с т ват н а да н н и т е, с ъ държащи се в декларацията за износ. При
несъответствия между електронния административен документ и дек ларацията за
износ митническото учреждение уведомява
компетентните органи в държавата членка
на изпращане чрез компютърната система.
(8) Когато стоките вече не са предназначени за извеждане от митническата територия на Съюза, митническото учреждение
уведомява за това компетентните органи в
държавата членка на изпращане чрез компютърната система веднага щом узнаят, че
стоките вече няма да бъдат извеждани от
митническата територия на Съюза.
(9) В случаите на получаване на уведомление от държава членка на износа компетентното митническо учреждение препраща
незабавно уведомлението до изпращача. При
получаване на уведомлението изпращачът
анулира електронния административен документ по реда на чл. 73г, ал. 1 и 2.“
§ 24. В чл. 73г ал. 2 се изменя така:
„(2) По време на движението под режим
отложено плащане на ак циз изпращачът
може чрез компютърната система да промени мястото на получаване или получателя
на акцизните стоки на едно от местата на
пол у чаване по чл. 73а, с изк лючение на
лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а. За тази
цел изпращачът подава чрез компютърната
система проект на електронен документ за
промяна на мястото на получаване до митническите органи на държавата членка на
изпращане.“
§ 25. В чл. 73д, ал. 3 думите „чл. 21, ал. 1,
т. 1 и 3“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 1, 3
и 3а“.
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§ 26. В чл. 73з се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думата „заверката“ се заменя
с „информацията“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3а компетентното митнич еско учреждение изпраща
чрез компютърната система съобщение за
износ въз основа на информацията, която
е получило от митническо учреждение на
напускане съгласно член 329 от Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/2447.
(4) Митническите органи осъществяват
проверка на данните, които се съдържат
в информацията по ал. 3, и изпращат съобщението за износ на изпращача или на
компетентните органи на държавата членка
на изпращане.“
§ 27. В чл. 73й се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „документ на хартиен
носител“ се заменят с „документ при аварийна процедура“.
2. В ал. 4 думите „на хартиен носител“
се заличават.
§ 28. В чл. 73л се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По време на движението под режим
отложено плащане на ак циз изпращачът
може да промени мястото на получаване и
да посочи ново място на получаване след
разрешение от компетентното митническо
учреждение, дадено чрез заверка на документ при аварийна процеду ра, съдържащ
данни те на съобщениет о за п ром яна на
мястото на получаване. Изпращачът уведомява компетентното митническо учреждение
преди момента на промяната на мястото на
получаване.“
2. В ал. 4 думите „на хартиен носител“
се заменят с „по ал. 1“.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Когато компют ърната система не
работи, в случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3 и
3а изпращачът предоставя на декларатора
копие от документа по ал. 1.
(6) Деклараторът по ал. 5 предоставя на
компетентните митнически органи на държавата членка на износ копие от документа
при аварийна процедура, чието съдържание
съответства на акцизните стоки, декларирани в декларацията за износ, или уникалния
идентификационен номер на документа при
аварийна процедура.“
§ 29. В чл. 73м, ал. 1 думите „на хартиен
носител“ се заменят с „при аварийна процедура“.
§ 30. В чл. 73н се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 6:
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„(2) С изключение на случаите по ал. 1,
когато поради причини, различни от посочените в чл. 73м, липсва съобщение за
получаване или съобщение за износ, в съответствие с ал. 3 и 5 може да бъде представено
алтернативно доказателство, че движението
на акцизните стоки под режим отложено
плащане на акциз е завършило.
(3) В случаите, посочени в чл. 73а, ал. 1,
т. 1, 2, 4, 5 и 6, може да бъде представено
алтернативно доказателство, че движението
е завършило чрез заверка от компетентните
органи на държавата членка на получаване
въз основа на подходящи доказателства, че
акцизните стоки са пристигнали на своето
място на получаване.
(4) Документът при аварийна процедура,
посочен в чл. 73й, ал. 1, представлява подходящо доказателство за целите на прилагане
на ал. 3.
(5) В случаите по чл. 73а, ал. 1, т. 3 и 3а,
за да определят дали при обстоятелствата
по ал. 2 акцизните стоки са били изведени
от територията на Съюза, компетентните
органи на държавата членка на изпращане:
1. п риемат за верк а о т ком пе т ен т н и т е
органи на държавата членка, в която се
намира митническото у чреж дение на нап уск а не, у до с т ов еря ва щ а , че а к ц и зн и т е
стоки са напуснали територията на Съюза,
или удостоверяваща, че акцизните стоки са
били поставени под режим външен транзит
в съответствие с чл. 73а, ал. 1, т. 3а, за доказателство, че стоките са били изведени от
територията на Съюза;
2. могат да приемат всяка комбинация от
следните доказателства, удостоверяващи, че
акцизните стоки са изведени от територията
на Съюза:
а) известие за доставка;
б) документ, подписан или заверен от
икономическия оператор, който е извел акцизните стоки от митническата територия
на Съюза, удостоверяващ извеждането на
стоките;
в) документ, в който митническият орган
на държава членка или на трета държава
удостоверява доставката в съответствие с
приложимите към това удостоверяване правила и процедури в същата държава членка
или трета държава;
г) док у мен т а ц и я н а и коно м и че с к и т е
оператори за стоките, доставени на кораби,
въздухоплавателни средства или разположени
в морето съоръжения;
д) други доказателства, удостоверяващи,
че акцизните стоки са били изведени от
територията на Съюза.
(6) Когато съответните доказателства са
приети от компетентните органи на държавата членка на изпращане, те приключват
движението в компютърната система.“
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§ 31. В чл. 73о, а л. 1, т. 3 д у мите „на
хартиен носител“ се заличават.
§ 32. В чл. 73п, ал. 2 думите „на хартиен
носител“ се заменят с „при аварийна процедура“.
§ 33. В чл. 73р думите „на хартиен носител“ се заменят с „при аварийна процедура“.
§ 34 . В ч л. 75б, а л. 3 д у м и т е „Регламент (EС) № 389/2012 г. на Съвета от 2 май
2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (ОВ, L
121/1 от 8 май 2012 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 389/2012“ се заменят с
„Регламент (ЕС) № 389/2012“.
§ 35. В чл. 76а, ал. 2 думите „Регламент
(ЕО) № 3199/93 на Европейската комисия“
се заменят с „Регламент (ЕО) № 3199/93 на
Комисията от 22 ноември 1993 г. относно
взаимното признаване на процедурите за
пълно денат у риране на алкохол за целите на освобождаването от акциз, наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 3199/93 на
Комисията“.
§ 36. В чл. 76в се създават ал. 12 и 13:
„(12) Получател по ал. 4 може да бъде лице,
което е търговец по смисъла на Търговския
закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.
(13) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават уведомлението по
ал. 4 чрез своя клон в Република България.“
§ 37. В глава четвърта „а“ се създават
раздели IV – XIII с чл. 76ж – 76ц:
„Раздел IV
Движение на акцизни стоки, освободени за
потребление на територията на страната,
които се транспортират за търговски цели
до територията на друга държава членка
с елек т ронен оп ростен а дминист рат ивен
документ
Чл. 76ж. (1) Движението на акцизни стоки
по чл. 2, т. 1 и 2 и чл. 14, ал. 1 от територията
на страната до територията на друга държава
членка, които са освободени за потребление
на територията на страната, включва транспортирането на акцизни стоки от обекта на
лице, имащо право да изпраща акцизни стоки
като сертифициран изпращач, или от всяко
друго място, посочено от него, откъдето ще
започне движението на акцизните стоки на
територията на страната:
1. до обекта на сертифициран получател
или до всяко място в държавата членка на
получаване, посочено от него и вписано в
регистрирания електронен опростен административен документ;
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2. до обекта на временно сертифициран
получател на територията на друга държава членка или до всяко място в държавата
членка на получаване, посочено от него и
вписано в регистрирания електронен опростен административен документ;
3. до данъчен склад на лицензиран складодържател на територията на друга държава
членка, който има право да получава акцизни стоки като сертифициран получател,
или до всяко място в държавата членка на
получаване, посочено от него и вписано в
регистрирания електронен опростен административен документ;
4. до обект на регистриран получател на
територията на друга държава членка, който
има право да получава акцизни стоки като
сертифициран получател, или до всяко място
в държавата членка на получаване, посочено
от него и вписано в регистрирания електронен опростен административен документ.
(2) Движението на акцизните стоки по
ал. 1 се осъществява само от сертифициран
изпращач към сертифициран получател с
регистриран електронен опростен административен документ.
(3) При движение на напълно денатуриран
етилов алкохол в съответствие с Регламент
(ЕО) № 3199/93 на Комисията от територията на страната до територията на друга
държава членка стоките се съпровождат от
регистриран електронен опростен административен документ.
(4) В случаите по ал. 1 сертифицираният
изпращач подава електронен опростен административен документ на митническите
органи чрез компютърната система преди
започване на движението в съответствие с
Регламент (ЕО) № 684/2009.
(5) Митническите органи осъществяват
проверка на данните в електронния опростен
административен документ за съответствие
с изискванията на регламента по ал. 4. При
с ъ о т ве т с т вие на да н н и т е м и т н и че ск и т е
органи определят на документа уникален
опростен административен референтен код
и го съобщават незабавно на сертифицирания изпращач и на компетентните органи
на държавата членка на получаване.
(6) При несъо т вет с т вие на да нни т е с
изискванията на регламента по ал. 4 митн и ческ и т е орга н и у ведом я ват незаба вно
сертифицирания изпращач със съобщение
чрез компютърната система.
(7) Сертифицираният изпращач предоставя уникалния опростен административен
референтен код на лицето, придружаващо
ак цизните сток и, или когато н яма лице,
придружаващо стоките – на превозвача. Лицето, придружаващо акцизните стоки, или
превозвачът предоставя кода на компетентните органи при поискване от тяхна страна
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по време на целия процес на движение на
акцизните стоки.
(8) По време на движение на акцизни
стоки сертифицираният изпращач може чрез
компютърната система да промени мястото
на получаване, като посочи:
1. друго място в държавата членка на
получаване, за същия сертифициран получател, или
2. мястото на изпращане на територията
на страната.
(9) В случаите по ал. 8 сертифицираният
изпращач подава електронен документ за
промяна на мястото на получаване до митническите органи чрез компютърната система.
(10) При въвеждане на територията на
страната на върнати по ал. 8, т. 2 акцизни
стоки митническите служители следва да
установят безспорно, че същите са освободени
за потребление на територията на страната и са били изпратени до друга държава
членка с регистриран електронен опростен
административен документ.
(11) С ер т ифи ц и ра н и я т и зп ра щ ач и ма
право на възстановяване на платени я за
стоките акциз по реда на чл. 23 въз основа
на съобщение за получаване, изпратено от
сертифицирания получател.
Раздел V
Движение на акцизни стоки, освободени за
потребление на територията на друга държава
членка с електронен опростен административен документ
Чл. 76з. (1) Движението на акцизни стоки
по чл. 2, т. 1 и 2 и чл. 14, ал. 1 от територията
на друга държава членка до територията на
страната, които са освободени за потребление
на територията на другата държава членка,
се осъществява с регистриран електронен
опростен административен документ, издаден от сертифицирания изпращач в другата
държава членка.
(2) Движението на напълно денатуриран
етилов алкохол в съответствие с Регламент
(ЕО) № 3199/93 на Европейската комисия
от територията на друга държава членка до
територията на страната, който е освободен
за потребление на територията на другата
държава членка, се осъществява с регистриран електронен опростен административен
документ, издаден от сертифицирания изпращач в другата държава членка.
(3) Сертифицираният получател, когато
получава акцизни стоки по ал. 1 и 2, е длъжен:
1. да представи обезпечение пред компетентното митническо учреждение, преди
акцизните стоки да са изпратени от другата
държава членка, с изключение на случаите
на освобождаване от акциз по този закон;
2. при получаване на акцизните стоки да
подаде в компютърната система незабавно,

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

но не по-късно от 5 работни дни, съобщение
за получаване;
3. да осигури безпрепятствен достъп на
митническите органи за евентуална проверка, че акцизните стоки действително са
получени.
(4) Получаването на акцизни стоки на територията на страната, които са освободени
за потребление на територията на другата
държава членка, се потвърждава от сертифицирания получател с подаване на съобщение
за получаване чрез компютърната система.
(5) Митническите органи осъществяват
проверка на данните в съобщението за получаване за съответствието им с изискванията на Регламент (ЕО) № 684/2009. Когато
данните са в съответствие с регламента,
митническите органи изпращат съобщението
за получаване на компетентните органи на
държавата членка на изпращане.
(6) Когато данните не са в съответствие
с Регламент (ЕО) № 684/2009, митническите
органи уведомяват получателя със съобщение
чрез компютърната система.
(7) Движението на акцизни стоки приключва, когато стоките бъдат доставени на
сертифицирания получател в неговия обект
или на всяко място, посочено в регистрирания опростен административен документ.
(8) Разпоредбите на този член не се прилагат за случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4.
Ч л. 76и. Пол у ча ва нет о на с т ок и т е по
чл. 76з, ал. 1 и 2 може да се осъществява до
лицензиран складодържател или регистриран получател, които имат удостоверение за
регистрация по чл. 76у, ал. 9.
Раздел VI
Изпращане и получаване на акцизни стоки
от и до територията на страната, които в
държавата членка на изпращане или получаване не се облагат с акциз
Чл. 76к. (1) При изпращане на акцизни
стоки, които са освободени за потребление
на територията на страната, до територията на друга държава членка, в която не
подлежат на облагане с акциз, изпращачът
издава задължително търговски документ
(фактура, документ за доставка, транспортен
документ и други), съдържащ реквизитите на
електронен опростен административен документ. Документът се предоставя на лицето,
превозващо стоките, като ги придружава
при тяхното транспортиране.
(2) Лицето, изпратило стоките по ал. 1, има
право на възстановяване на акциза, платен
за стоките, когато лицето е уведомило писмено компетентното митническо учреждение
по седалище, че възнамерява да изпрати
акцизните стоки до друга държава членка
преди изпращането на акцизните стоки от
територията на страната и е осигурило без-
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препятствен достъп на митническите органи
за евентуална проверка.
(3) Писменото уведомление по ал. 2 съдържа:
1. име/наименование, адрес, единен идентификационен код на лицето по ал. 2;
2. дата на изпращане на акцизните стоки
от територията на страната;
3. описание на маршрута от територията
на страната до територията на държавата
членка на получаване;
4. описание на видовете акцизни стоки и
тяхното количество;
5. име/наименование и адрес на получателя и превозвача;
6. място на получаване на акцизните стоки
на територията на другата държава членка;
7. срока, в който акцизните стоки трябва
да бъдат получени на територията на другата
държава членка.
(4) Уведомлението по ал. 2 може да се
подава и по електронен път по ред, начин
и във формат, определени с правилника за
прилагане на закона.
(5) В сл у чай че изп рат ени т е ак ц изни
стоки бъдат отказани от получателя и ще
бъдат върнати на територията на страната,
лицето уведомява незабавно компетентното
м и т ни ческо у ч реж дение, кат о п редстави
съответния документ по ал. 1.
(6) При въвеж дане на територи ята на
страната на върнати по ал. 5 акцизни стоки
митническите служители следва да установят безспорно, че същите са освободени за
потребление на територията на страната и
са били изпратени до друга държава членка
с опростен придружителен документ/търговски документ.
Чл. 76л. (1) Лицето, което получава акцизни стоки на територията на страната,
които в държавата членка на изпращане не
се облагат с акциз, е длъжно:
1. да уведоми писмено преди изпращането на акцизните стоки от другата държава
членка компетентното митническо учреждение по седалище, че възнамерява да получи
акцизни стоки;
2. да представи обезпечение или да заплати размера на дъл ж ими я ак циз пред
ком пе т ен т но т о м и т н и ческо у ч реж ден ие,
преди акцизните стоки да са изпратени от
другата държава членка;
3. да получи акцизните стоки в сроковете,
посочени в уведомлението по т. 1;
4. да информира незабавно компетентното митническо учреждение, ако не получи
стоките в сроковете, посочени в уведомлението, както и за причините за забавянето
или неполучаването.
(2) Писменото уведомление по ал. 1, т. 1
съдържа:
1. име/наименование, адрес, единен идентификационен код на лицето по ал. 1;
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2. дата на изпращане на акцизните стоки
от другата държава членка;
3. описание на маршрута от държавата
членка на изпращане до Република България;
4. описание на видовете акцизни стоки и
тяхното количество;
5. име/наименование и адрес на изпращача
и превозвача;
6. място на получаване и разтоварване на
акцизните стоки на територията на страната;
7. срока, в който акцизните стоки трябва да
бъдат получени на територията на страната.
(3) При движението по ал. 1 акцизните
стоки се придружават от уведомлението по
ал. 1, т. 1 и от документ, издаден от директора
на компетентната териториална дирекция,
удостоверяващ, че:
1. размерът на акциза за стоките, които ще
бъдат получени, е заплатен, обезпечен, или
2. за посочен и т е в у ведом лен ие т о по
ал. 1, т. 1 акцизни стоки се прилага акцизна
ставка 0 лева.
(4) Когато смазочни масла с кодове по
КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19
99, се получават като предварително опаковани продукти над 5 литра до 210 литра,
лицата могат да подадат едно уведомление
за общото количество на акцизните стоки,
които ще бъдат изпратени от друга държава
членка в рамките на календарния месец от
един изпращач.
(5) Получател по ал. 1 може да бъде лице,
което е търговец по смисъла на Търговския
закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.
(6) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава – членка на
Европейск и я съюз, или на дру га държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават
уведомлението по ал. 1, т. 1 чрез своя клон
в Република България.
(7) Разпоредбите на този член не се прилагат за случаите по чл. 24, ал. 1, т. 3 и 4.
Раздел VII
Нередовности по време на движението на
акцизни стоки, освободени за потребление
Чл. 76м. (1) В случаите, когато на територията на страната е възникнала нередовност
при транспортирането на акцизни стоки,
освободени за потребление на територията
на една държава членка, които са изпратени
от сертифициран изпращач до сертифициран получател в друга държава членка или
в условията на дистанционни продажби, се
дължи акциз на основание чл. 20, ал. 2, т. 2а.
(2) При невъзможност да се определи къде
е настъпила нередовността и при направена
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констатаци я от митническ ите органи на
територията на страната се прилага ал. 1.
(3) В случаите по ал. 2, ако в тригодишен
срок от датата на придобиване на акцизните
стоки на митническите органи е предоставено доказателство, че мястото на допускане
на нередовността е в друга държава членка,
акцизът се дължи в другата държава членка.
(4) При допускане на нередовност в случаите на ал. 1 и 2 директорът на компетентната териториална дирекция издава решение
за установяване на задължение за акциз на
сертифицирания получател или регистрирано
лице в друга държава членка, изпращащо
акцизни стоки, освободени за потребление
в условията на дистанционна продажба, или
на данъчния му представител, както и на
всяко лице, взело участие в нередовността.
(5) В случаите на освободени за потребление акцизни стоки на територията на страната, изпратени от сертифициран изпращач
или лицето по чл. 57а, ал. 1, т. 4а, платеният
акциз се възстановява изцяло или частично,
при условие че е допусната нередовност в
друга държава членка и са представени доказателства, че акцизът е платен в държавата
членка, където е възникнала или установена
нередовността.
(6) В случаите на освободени за потребление акцизни стоки на територията на друга
държава членка, изпратени до сертифициран
получател на територията на страната или
до лицето по чл. 57а, ал. 1, т. 4, предоставеното обезпечение се освобождава изцяло
или частично, при условие че е допусната
нередовност в друга държава членка и са
представени доказателства, че акцизът е платен в държавата членка, където е възникнала
или установена нередовността.
(7) При липса на регистрация по чл. 57а,
ал. 1, т. 4 и 4а или сертифициран изпращач
и сер т ифи ц и ра н пол у чат ел на ед но и л и
всички лица, участващи в движението, или
при движение без регистриран електронен
оп р о с т ен а д м и н ис т рат и вен док у мен т с е
прилагат разпоредбите на ал. 1 – 6, освен в
случаите, когато получателят на територията на страната при дистанционна продажба
заплати дължимия акциз.
Раздел VIII
Процедура за движение на акцизни стоки,
освободени за потребление, когато компютърната система не работи
Чл. 76н. (1) При наличие на извънредни
обстоятелства, когато компютърната система не работи, дви жението на ак цизни
стоки може да започне след разрешение от
компетентното митническо учреждение чрез
заверка на документ на хартиен носител,
съдържащ данните на електронния опростен
административен документ.
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(2) По време на движение акцизните стоки се съпровождат от заверения документ
по ал. 1.
(3) Когато бъде възстановена работата
на компютърната система, сертифицираният изпращач подава електронния опростен
административен документ в съответствие с
чл. 76ж, ал. 4. След валидиране на данните
елект ронни ят опростен админист ративен
документ заменя документа по ал. 1.
(4) До к а т о д а н н и т е о т е л е к т р о н н и я
опростен административен документ не са
валидирани, движението на акцизни стоки
се осъществява с документа на хартиен носител по ал. 1.
(5) Документът по ал. 1 се издава в три
екземпляра от сертифицирания изпращач и
се заверява от компетентното митническо
учреждение.
(6) Първият екземпляр се съхранява от сертифицирания изпращач, вторият екземпляр
се съхранява от компетентното митническо
учреждение, а третият съпровожда стоките.
Чл. 76о. (1) По време на движение на акцизните стоки, когато компютърната система
не работи, сертифицираният изпращач може
да промени мястото на получаване на стоките и да посочи ново място на получаване,
съответстващо на местата по чл. 76ж, ал. 8,
след предварително уведомление до компетентното митническо учреждение. Към уведомлението се прилага документ на хартиен
носител в два екземпляра, съдържащ данните
на съобщението за промяна на мястото на
получаване.
(2) Компетентното митническо у чреждение извършва проверка на пода деното
уведомление по ал. 1 и при установяване,
че същото е редовно и допустимо, извършва
заверка на приложените към уведомлението
документи.
Раздел IХ
Документи при процедура за движение на
акцизни стоки, освободени за потребление,
когато компютърната система не работи
Чл. 76п. (1) Сертифицираният получател
подава пред компетентното митническо учреждение документ при аварийна процедура
на хартиен носител, съдържащ данните на
съобщението за получаване по чл. 76з, ал. 4,
при приключване на движението:
1. при наличие на извънредни обстоятелства, когато компютърната система не
работи, или
2. при условие че от компетентните органи
на държавата на изпращане не е определен
уникален опростен административен код на
подадения електронен опростен административен документ от сертифицирания получател след приключила аварийна процедура в
държавата на изпращане.
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(2) Митническите органи осъществяват
проверка на данните в документа по ал. 1
за съответствието му с изискванията на Регламент (ЕО) № 684/2009. Когато данните са
в съответствие с регламента, митническите
органи изпращат незабавно копие на документа по ал. 1 на компетентните органи на
държавата членка на изпращане.
(3) Ког ат о да н н и т е на док у мен т а по
ал. 1 не са в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 684/2009, митническите органи уведомяват
сертифицирания получател и му определят
срок за отстраняване на несъответствията,
не по-дълъг от три дни от датата на получаване на уведомлението.
(4) Отстраняването на несъответствията
се извършва с подаване на нов документ по
ал. 1 в срока по ал. 3.
(5) Сертифицираният получател подава
съобщение за получаване в срок от 5 работни дни от:
1. възстановяване на работоспособността
на компютърната система, или
2. определяне на уникален опростен административен код по ал. 1, т. 2.
Раздел Х
Алтернативни доказателства за получаване
Чл. 76р. (1) Съобщението за получаване,
подадено чрез компютърната система, или
документ при аварийна процедура, удостоверяващ, че стоките са получени, представлява
доказателство, че акцизните стоки са били
доставени на сертифицирания получател.
(2) Когато поради причини, различни от
посочените в чл. 76п, ал. 1, липсва съобщение
за получаване, може да бъде представено
алтернативно доказателство за доставката на
акцизните стоки под формата на заверка от
компетентните органи на държавата членка
на получаване въз основа на подходящи доказателства, че изпратените акцизни стоки са
пристигнали на своето място на получаване.
(3) Когато заверката от компетентните
органи на държавата членка на получаване
е приета от българските митнически органи,
тя се счита за достатъчно доказателство, че
сертифицирани ят пол у чател в държавата
членка на получаване е изпълнил всички необходими формалности и е направил всички
плащания на дължимия акциз в държавата
членка на получаване.
Раздел ХI
Регистрация на сертифициран изпращач
Чл. 76с. (1) Сертифициран изпращач може
да бъде лице, което е:
1. регистрирано по Търговския закон или
по законодателството на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. лицензиран складодържател;

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

3. регистриран изпращач.
(2) Лицето по ал. 1, т. 1 трябва да отговаря
на следните условия:
1. да няма публични задължения, събирани
от митническите органи, данъчни задължения
и задължения за задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по
невлезли в сила актове, както и разсрочени,
отсрочени или обезпечени задължения;
2. да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. да не е извършило тежко или повторно
нарушение по този закон с изключение на
слу чаите, когато административнонаказателното производство е прик лючило със
сключване на споразумение.
(3) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
осъществяват дейност като сертифициран
изпращач чрез клон в Република България.
(4) Лицата по ал. 1 подават искане за регистрация до директора на териториалната
дирекция по седалище и адрес на управление
преди започване на дейността. В искането
лицата посочват точно местонахождение на
обекта, от който ще се изпращат акцизните
стоки, в случай че разполагат с такъв. Искането може да се подава и по електронен
път по ред, начин и във формат, определени
с правилника за прилагане на закона.
(5) При подадено искане от лицата по ал. 1,
т. 1 обстоятелств ата по ал. 2 се установяват
служебно от Агенция „Митници“.
(6) При подадено искане от лицата по
ал. 1, т. 2 и 3 се установява служебно от
Агенция „Митници“ наличието на валиден
лиценз за у правление на данъчен ск лад,
съответно валидно удостоверение за регистриран изпращач.
(7) Когато се установят нередовности,
директорът на териториалната дирекция в
7-дневен срок от подаване на искането писмено уведомява лицето, което отстранява
нередовностите или предоставя допълнителна
информация в 7-дневен срок от получаване
на уведомлението. При неотстраняване на
нередовностите дирек торът на териториалната дирекция издава решение, с което
прекратява производството. Решението за
прекратяване на производството подлежи на
обжалване по реда на глава десета, раздел IV
от А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(8) Въз основа на искането директорът на
териториалната дирекция в срок 14 дни от
подаването му, съответно от отстраняването
на нередовностите, издава удостоверение
за регистрация или отказва с мотивирано
решение издаването му. Непроизнасянето в
срок се смята за мълчалив отказ за издаване
на акта. Удостоверението за регистрация
или отказът за издаване на удостоверение за
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регистрация подлежи на обжалване по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(9) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено директора на териториалната
дирекция за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването им.
(10) В случаите по ал. 9 се подава уведомление за промяна в обстоятелствата, при
които е издадено удостоверението. Уведомлението може да се подава и по електронен
път по ред, начин и във формат, определени
с правилника за прилагане на закона.
(11) При промяна на обстоятелства, които
подлежат на вписване в издаденото удостоверение, директорът на териториалната
дирекция издава решение в сроковете по
ал. 8, което е неразделна част от издаденото
удостоверение.
(12) При промяна, свързана със седалище и адрес на управление, директорът на
компетентната териториална дирекция по
новото седа лище и адрес на у правление
издава решение, с което се отразява настъпилата промяна.
(13) Правото за извършване на дейността,
за която е издадено удостоверението за регистрация, възниква от датата на неговото
връчване.
Чл. 76т. (1) Директорът на териториалната
дирекция прекратява действието на удостоверението за регистрация:
1. по искане на лицата по чл. 76с, ал. 1;
2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или
при прекратяване на юридическото лице с
изключение на преобразуване чрез промяна
на правната форма;
3. ког ат о с ер т ифи ц и ра н и я т и зп ра щ ач
престане да отговаря на изискванията на
чл. 76с, ал. 1 – 3.
(2) Дейст вието на удостоверението за
регистрация се прекратява с решение на
директора на компетентната териториална
дирекция, което подлежи на предварително
изпълнение от датата на издаването му, освен
ако съдът разпореди друго.
(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Раздел ХII
Регистрация на сертифициран получател
Чл. 76у. (1) Сертифициран получател може
да бъде лице, което е:
1. регистрирано по Търговския закон или
по законодателството на държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. лицензиран складодържател;
3. регистриран получател.
(2) Лицето по ал. 1, т. 1 трябва да отговаря
на следните условия:
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1. да няма публични задължения, събирани
от митническите органи, данъчни задължения
и задължения за задължителни осигурителни вноски, с изключение на задължения по
невлезли в сила актове, както и разсрочени,
отсрочени или обезпечени задължения;
2. да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. да не е извършило тежко или повторно
нарушение по този закон, с изключение на
слу чаите, когато административнонаказателното производство е прик лючило със
сключване на споразумение.
(3) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
осъществяват дейност като сертифициран
получател чрез клон в Република България.
(4) Лицата по ал. 1 подават искане за регистрация до директора на териториалната
дирекция по седалище и адрес на управление
преди започване на дейността. В искането
се посочва следната информация:
1. име/наименование на лицето, адрес,
единен идентификац ионен код;
2. точно местонахождение на обекта, в
който ще се получават акцизните стоки;
3. прогнозен обем на получаваните акцизни стоки.
(5) Искането по ал. 4 може да се подава
и по електронен път по ред, начин и във
формат, определени с правилника за прилагане на закона.
(6) При подадено искане от лицата по ал. 1,
т. 1 обстоятелств ата по ал. 2 се установяват
служебно от Агенция „Митници“.
(7) При подадено искане от лицата по
ал. 1, т. 2 и 3 се установява служебно от
Агенция „Митници“ наличието на валиден
лиценз за у правление на данъчен ск лад,
съответно валидно удостоверение за регистриран получател.
(8) Когато се установят нередовности,
директорът на териториалната дирекция в
7-дневен срок от подаване на искането писмено уведомява лицето, което отстранява
нередовностите или предоставя допълнителна
информация в 7-дневен срок от получаване
на уведомлението. При неотстраняване на
нередовностите директорът на териториалната
дирекция издава решение, с което прекратява
производството. Решението за прекратяване
на производството подлежи на обжалване по
реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Въз основа на искането директорът на
териториалната дирекция в срок 14 дни от
подаването му, съответно от отстраняването
на нередовностите, издава удостоверение
за регистрация или отказва с мотивирано
решение издаването му. Непроизнасянето в
срок се смята за мълчалив отказ за издаване
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на акта. Удостоверението за регистрация
или отказът за издаване на удостоверение за
регистрация подлежи на обжалване по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(10) Регистрираното лице е длъжно:
1. да води док у мента лна от четност за
получените акцизни стоки;
2. да уведомява писмено директора на
териториалната дирекция за всяка промяна
на данните в искането за регистраци я в
14-дневен срок от настъпването им;
3. да осигурява безпрепятствен достъп на
митническите органи до всички помещения
и цялата територия на обекта или до местата
на получаване;
4. да не допуска пълният размер на акциза,
който е възникнал или който би могъл да
възникне при ползване на правото на полученото удостоверение по ал. 9, да надвиши
размера на предоставеното обезпечение.
(11) В случаите по ал. 10, т. 2 се подава
уведомление за промяна в обстоятелствата,
при които е издадено удостоверението. Уведомлението може да се подава и по електронен
път по ред, начин и във формат, определени
с правилника за прилагане на закона.
(12) При промяна на обстоятелства, които
подлежат на вписване в издаденото удостоверение за регистрация, директорът на
териториалната дирекция издава решение в
сроковете по ал. 9, което е неразделна част
от издаденото удостоверение.
(13) При промяна, свързана със седалище и адрес на управление, директорът на
компетентната териториална дирекция по
новото седа лище и адрес на у правление
издава решение, с което се отразява настъпилата промяна.
(14) Удостоверението за регистрация се
връчва след представяне на обезпечението.
(15) Правото за извършване на дейността,
за която е издадено удостоверението за регистрация, възниква от датата на неговото
връчване.
Чл. 76ф. (1) Директорът на териториалната дирек ци я прекратява действието на
удостоверението за регистрация:
1. по искане на лицата по чл. 76у, ал. 1;
2. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или
при прекратяване на юридическото лице, с
изключение на преобразуване чрез промяна
на правната форма;
3. когат о с ер т ифи ц и ра н и я т пол у чат ел
престане да отговаря на условията на чл. 76у,
ал. 1 – 3;
4. когато предоставеното обезпечение е
престанало да бъде валидно;
5. когато лицето е представило неверни
данни, които са послужили за издаване на
удостоверението за регистрация.
(2) Дейст вието на удостоверението за
регистрация се прекратява с решение на
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директора на компетентната териториална
дирекция, което подлежи на предварително
изпълнение от датата на издаването му, освен
ако съдът разпореди друго.
(3) Решението по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел ХIII
Временно сертифициран изпращач и временно сертифициран получател
Чл. 76х. (1) Право да изпраща еднократно
в рамките на двумесечен период определено
количество акцизни стоки, освободени за
потребление на територията на страната,
до територията на друга държава членка
има лице, което отговаря на условията по
чл. 76с, ал. 1, т. 1 и е получило удостоверение
за регистрация на временно сертифициран
изпращач.
(2) За получаване на удостоверение по
ал. 1 се прилага редът за издаване на удостоверение за сертифициран изпращач по
чл. 76с, ал. 4 – 13.
(3) Прекратяването на удостоверението по
ал. 1 се извършва по реда на чл. 76т.
Чл. 76ц. (1) Право да получава еднократно
в рамките на двумесечен период определено
количество акцизни стоки, освободени за
потребление на територията на друга държава членка, до територията на страната
има лице, което отговаря на условията по
чл. 76у, ал. 1, т. 1 и е получило удостоверение
за регистрация на временно сертифициран
получател.
(2) За получаване на удостоверение по
ал. 1 се прилага редът за издаване на удостоверение за сертифициран получател по
чл. 76у, ал. 4 – 13.
(3) Прек ратя ва не т о на дейс т вие т о на
удостоверението по ал. 1 се извършва по
реда на чл. 76ф.“
§ 38. В чл. 77 се създава ал. 5:
„(5) Не се изисква обезпечение за движенията на енергийни продукти по фиксирани
тръбопроводи освен в случаите на издаден
лиценз за управление на данъчен склад по
чл. 47, ал. 8 и 9.“
§ 39. В чл. 80, ал. 4 се създава изречение
второ: „Банковата гаранция обезпечава и
задължения, възникнали във връзка с прилагането на режим отложено плащане на акциз
на територията на друга държава членка.“
§ 40. В чл. 81 се създава ал. 5:
„(5) При непредоставяне на новото обезпечение се образува производство за издаване на решение за промяна на вида и/или
размера на обезпечението, съответстващи
на предоставеното.“
§ 41. В глава пета наименованието на
раздел IV се изменя така: „Обезпечения,
п редоставяни от временно рег ист ри рани
получатели, временно сертифицирани по-
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лучатели, сертифицирани получатели или
от лица, които полу чават акцизни стоки
на територията на страната, освободени за
потребление на територията на друга държава членка“.
§ 42. В чл. 83е се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 58а“ се
пос та вя за пе та я и с е доба вя „времен но
сертифицираните получатели по чл. 76ц и
лицата по чл. 76л“.
2. Създават се ал. 5 – 17:
„(5) В случаите по чл. 76в, ал. 4 може
да не се предоставя отделно обезпечение,
когато лицето е:
1. л и цен зи ра н ск ла дод ърж ат е л и п ри
условие че предоставеното обезпечение в
съответствие с чл. 77, ал. 2 покрива и размера на акциза при получаване на стоки по
чл. 76в, ал. 4;
2. регистриран получател и при условие че
предоставеното обезпечение в съответствие
с чл. 83а, ал. 2 покрива и размера на акциза
при получаване на стоки по чл. 76в, ал. 4.
(6) Алинея 5, т. 1 се прилага и в случаите,
когато за данъчния склад е предоставено
обезпечение в размер на 30 млн. лв.
(7) За целите на прилагане на ал. 5, т. 1
и ал. 6 при предоставено обезпечение под
формата на банкова гаранция банката следва да е задължена да изплати безусловно и
неотменяемо, солидарно с посочения в нея
длъжник, при първо писмено поискване от
Централното митническо управление дължимите суми до определения в гаранцията
максимален размер и за задължения във
връзка с прилагането на чл. 76в, ал. 4.
(8) За целите на прилагане на ал. 5, т. 2
при предоставено обезпечение под формата на
банкова гаранция банката следва да е задължена да изплати безусловно и неотменяемо,
солидарно с посочения в нея длъжник, при
първо писмено поискване от териториалното
управление дължимите суми до определения в гаранцията максимален размер и за
задължения във връзка с прилагането на
чл. 76в, ал. 4.
(9) Размерът на обезпечението за сертифицираните получатели по чл. 76у трябва да
бъде определен така, че във всеки момент
да покрива пълния размер на акциза за получаваните стоки, който е възникнал или
би могъл да възникне при движението на
стоките, включително през териториите на
транзитно преминаваните държави членки.
(10) Об е зпечен ие т о по а л. 9 пок ри ва
рисковете от неплащане на акцизи, които
могат да възникнат през териториите на
транзитно преминаваните държави членки
и на територията на страната.
(11) С ер т ифи ц и ра н и т е пол у чат ел и по
чл. 76у предоставят обезпечение пред мит-
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ническите органи под формата на депозит в
пари или банкова гаранция.
(12) За да бъде приета банковата гаранция,
е необходимо банката да се задължи да изплати безусловно и неотменяемо, солидарно с
посочения в нея длъжник, при първо писмено
поискване от директора на компетентната
териториална дирек ци я дъл ж имите су ми
до определения в гаранцията максимален
размер за възникнали, които биха могли да
възникнат или установени в срока на банковата гаранция задължения за заплащане на
акциз, както и задължения за заплащане на
акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 10, ведно
с лихвата, смятано от първия ден след датата
на възникване на задължението.
(13) Банковите гаранции т рябва да са
със срок на валидност не по-малко от една
година от датата на издаването им.
(14) Промяна на размера на обезпечението
на сертифициран полу чател се извършва
с решение на директора на компетентната
териториална дирекция, което е неразделна
част от издаденото удостоверение.
(15) При подадено от сертифициран получател уведомление за промяна, свързана
с пром яна на размера на обезпечението,
същото се подава ведно със:
1. документ, удостоверяващ, че сумата е
постъпила по сметка на Агенция „Митници“
към датата на подаване на уведомлението,
в случаите на искане за определяне на повисок размер на обезпечението;
2. банкова гаранция, или
3. анекс за изменение на банкова гаранция.
(16) Правото на ползване на новоопреде лено т о о б е зпечен ие на с ер т ифи ц и ра н
получател възниква от датата на връчване
на решението по ал. 14.
(17) Об е зпечен ие т о, п р едо с т а в ено о т
сертифициран получател по чл. 76у, се освобождава изцяло или частично с решение на
директора на компетентната териториална
дирекция в 30-дневен срок, считано от датата, на която е:
1. влязло в сила решение за промяна на
обезпечението – намаляване на обезпечението и при условие че сертифицираният
получател няма задължения за акциз;
2. влязло в сила решение за прекратяване
на удостоверението за регистрация и при
условие че сертифицираният получател няма
задължения за акциз.“
§ 43. В чл. 83з се създава ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 83е, ал. 5 директорът
на компетентната териториална дирекция
издава на лицето, подало уведомление по
чл. 76в, ал. 4, документ, удостоверяващ, че
размерът на акциза за стоките, които ще
бъдат получени, е обезпечен или че стоките
са освободени от заплащане на акциз по
ред и начин, определени с правилника за
прилагане на закона.“
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§ 44. В чл. 87, ал. 2 след думите „обект за
винопроизводство на“ се добавя „независим“.
§ 45. Създава се чл. 89а:
„Чл. 89а. (1) При изпращане на акцизни
с т ок и до т ери т ори я та на д ру га д ържа ва
членка в случай, че лицето желае за тези
стоки да се ползва намалена акцизна ставка
в държавата членка на получаване се подава
искане за издаване на годишен сертификат
за удостоверяване на общото годишно производство, като искането се подава от:
1. лицето, получило удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна;
2. лицет о, пол у ч и ло у дос т оверен ие за
регистрация на независим малък винопроизводител.
(2) Искането за издаване на годишен
сертификат по ал. 1 се подава до директора
на териториалната дирекция по местонахождението на обекта. Искането може да се
подава по електронен път по ред и начин,
определени с правилника за прилагане на
закона.
(3) Въз основа на искането и приложените към него док у менти директорът на
териториалната дирекция в 7-дневен срок от
постъпването на документите, съответно от
отстраняването на непълнотите в тях, издава
годишен сертификат по ал. 1 или отказва с
мотивирано решение издаването му.
(4) Актът по ал. 3 подлежи на обжалване
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс.“
§ 46. В чл. 112а ал. 3 се изменя така:
„(3) Който изпраща или държи и превозва
акцизни стоки без опростен придружителен
документ/регистриран електронен опростен
административен документ или документ по
чл. 76а, ал. 8 или чл. 76в, ал. 3, или документ
по чл. 76к, ал. 1 или чл. 76л, ал. 1, т. 2, се
наказва с глоба за физическите лица в размер от 1000 до 4000 лв. или с имуществена
санкция за юридическите лица и едноличните
търговци в размер от 2000 до 6000 лв. При
повторно нарушение глобата е в размер от
3000 до 6000 лв., а имуществената санкция
е в размер от 4000 до 8000 лв.“
Допълнителна разпоредба
§ 47. Този закон въвежда разпоредбите на
Директива (EС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 г. за определяне на общия режим
на облагане с акциз (ОВ, L 58/4 от 27 февруари 2020 г.), на Директива (ЕС) 2020/1151
на Съвета от 29 юли 2020 г. за изменение на
Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на
структурата на акцизите върху алкохола и
алкохолните напитки (ОВ, L 256/1 от 5 август
2020 г.) и на Директива (ЕС) 2019/2235 на
Съвета от 16 декември 2019 г. за изменение
на Директива 2006/112/ЕО относно общата
система на данъка върху добавената стойност
и Директива 2008/118/ЕО относно общия
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режим на облагане с акциз по отношение
на отбранителните дейности в рамките на
Съюза (ОВ, L 336/10 от 30 декември 2019 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 48. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на финансите
привежда в съответствие с него правилника
за прилагането му.
(2) В едногодишен срок от влизането в
сила на изменени ята и допълнени ята на
правилника за прилагане по ал. 1 лицата
привеждат дейността си в съответствие с
изискванията на чл. 80, ал. 4.
§ 49. Регистрираните обекти по чл. 56,
ал. 1, т. 2 до влизането в сила на този закон се считат за регистрирани обекти за
ви ноп роизводс т во на неза виси м и ма л к и
винопроизводители.
§ 50. До 13 февруари 2024 г. уведомленията по чл. 73в, ал. 8 и 9 могат да бъдат
представяни на хартиен носител.
§ 51. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. параграф 7, § 21, т. 1, буква „а“ и т. 2,
§ 22, т. 3, § 23, т. 1 и 2, § 25, § 39, § 42, т. 2
относно чл. 83е, ал. 5 – 8 и § 43, които влизат
в сила от 1 юли 2022 г.;
2. параграф 1, § 2, т. 12 – 15, § 5, § 6, т. 2
и 3, § 9, § 11, § 12, § 13, § 15, § 21, т. 1, буква „б“, т. 3 и 4, § 23, т. 3 и 4, § 24, § 26 – 33,
§ 37, § 38, § 41, § 42, т. 1 и 2 относно чл. 83е,
ал. 9 – 17 и § 46, които влизат в сила от
13 февруари 2023 г.;
3. параграф 14, който влиза в сила от
1 януари 2031 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 2 февруари 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
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РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народния представител Христо Гаджев към
министъра на отбраната Стефан Янев относно
ролята на Министерството на отбраната по
опазване на държавната граница и поддържане на защитната инфраструктура
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Възлага на Министерския съвет в срок от
един месец от датата на това решение да внесе в Народното събрание доклад, съдържащ
детайлна информация относно:
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– акт уа лното състояние на ин женерно
съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница и съпътстващата го
инфраструктура;
– извършените дейности и свързаните с
тях разходи в изпълнение на чл. 1, ал. 5, т. 16,
18 и 19 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021 г.
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 4 февруари 2022 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
756

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 50
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Веселин Петров Вълканов
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Грузия със седалище
в гр. Тбилиси.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 февруари 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 51
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Катя Илиева Делева от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Зимбабве.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 февруари 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 52
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Катя Илиева Делева от длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Замбия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 февруари 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 53
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Мария Павлова ЦоцорковаКаймакчиева – извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Южна Африка, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Замбия със седалище в Претория, Република
Южна Африка.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 3 февруари 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения на Меж ду народния кодекс за
превоз на твърди насипни товари по море
(IMSBC Code)
(Приети с Резолюция MSC.462(101) на Комитета по морска безопасност на Международната
морска организация на 13 юни 2019 г. В сила
за Република България от 1 януари 2021 г.)
(Продължение от брой 11)

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
SH и/или CR
Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,80
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ВЕСТНИК

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Не разтоварвайте по време на валежите.

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

ДЪРЖАВЕН

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят очила или други еквивалентни защитни противопрахови
маски и противопрахови филтри. Тези лица трябва да носят защитно облекло, ако е
необходимо.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е
изменено.

Действия при пожар
Няма (негорим).
Не използвайте вода.

Аварийни процедури
Няма

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Няма

Аварийни процедури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

18

Натоварване и изолиране
"Отделени от" всички пакетирани опасни товари и твърди насипни товари в група Б

Опасност
Комбинира се с вода за образуване на магнезиев хидроксид, при което се увеличава
обема и се отделя топлина. Може да запали материали с ниски температури на
запалване. Подобен е на ВАР (НЕГАСЕНА), но е по-малко реактивен. Уврежда очите и
лигавиците.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Фини частици до
90 мм

Размер

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1250

МАГНЕЗИЕВ ОКСИД (НЕГАСЕН)
Характеристики

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.263

С Т Р.
БРОЙ 12

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се
прилага

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1429

Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
-
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Магнезиевият нитрат е хигроскопичен и може да се слепва в козирки, влошавайки
безопасността по време на разтоварването. Ако товарът се е втвърдил, трябва да се
тримува, както е необходимо за да се избегне образуването на козирки.

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Капитанът и офицерите трябва да отбележат, че стационарната газова
противопожарна инсталация на кораба ще бъде неефективна при пожари, свързани с
този товар, и че може да се наложи използването на обилно количество вода.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни.

Опасност
Макар и не запалим сам по себе си, смесите с горим материал лесно се запалват и
могат да горят силно.
Товарът е хигроскопичен и като се намокри, се сгъстява.

5.1

Клас

Не се прилага

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Ъгъл на покой

ВЕСТНИК
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,70

Размер

Характеристики

Описание
Бели кристали, разтворими във вода. Хигроскопичен.

МАГНЕЗИЕВ НИТРАТ ООН 1474

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

от 3 mm до 30
mm

Размер

Характеристики

Описание
Магнезитът е бял до жълт на цвят.

МАГНЕЗИТ, естествен

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.265

БРОЙ 12
С Т Р. 1 9

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
30° до 35°
850 до 1 150
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,87 до 1,18

ВЕСТНИК
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Почистване
След разтоварването на този товар товарните пространства и трюмните кладенци се
почистват и след това се измиват старателно.

Разтоварване
Ако товарът се е втвърдил, трябва да се тримува, както е необходимо за да се избегне
образуването на козирки.

Превоз
Люковете на товарните пространства трябва да са водоустойчиви, за да се предотврати
проникването на вода.

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

Опасност
Може да бъде вреден при поглъщане. Може да
предизвика дразнене на кожата или очите. Разтворим е
частично.
Прашен, но се слепва, когато се намокри.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
Без специални изисквания
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Избягвайте контакт с очите и кожата. Намалете вдигането на прах при товарене.
Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва да носят очила или други
еквивалентни защитни противопрахови маски и противопрахови филтри. Тези лица
трябва да носят защитно облекло, ако е необходимо. Трюмните кладенци трябва да са
чисти, сухи и покрити, според случая, за да се предотврати проникването на товара.

Не се прилага

Клас

Прах

Размер

Характеристики

Описание
Торове на прах или компоненти на торове, съдържащи магнезиев
сулфат. Сив до кафяв прах. Частично разтворим във вода, може да
запрашава.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
ТОРОВЕ ОТ МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ

ДЪРЖАВЕН
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Забележки
Материалът е негорим, освен ако не е замърсен.

Медицинска първа помощ

Действия при пожар
Използвайте обилно количество вода, която се прилага най-добре под формата на
спрей, за да се избегне нарушаване на повърхността на материала. Материалът
може да се разтопи или стопи, в което състояние обливането с вода може да доведе
до разпръскването му в широк периметър. Обезвъздушаването или използването
на CO2 няма да доведе до контрол над огъня. Трябва да се обърне необходимото
внимание на
въздействието на влятата вода върху устойчивостта на кораба.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).
Автономен дихателен апарат.
Дюзи за разпръскване.

Аварийни процедури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.267

С Т Р. 2 0
БРОЙ 12

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1 480 до
1 935
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се
прилага
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..

ВЕСТНИК

Почистване
Без специални изисквания

В

Група

Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от 0,56 m3/t, подът
може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за
да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на куп.

Превоз
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

1 429 до 3 125

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Не се прилага

Специфично
тегло
(m3/t)
Фини частици
до 0.32
Бучки до 0.70

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
Без специални изисквания
Поддържане на чистота
Без специални изисквания
Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Не се прилага

Клас

Фин прах до 250
мм

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва да носят защитно облекло, очила
или други еквивалентни противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както
е необходимо..

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от
0,56 m3/t, подът може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно
разнесен по него, за да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери
и да се гарантира, че подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на
товаренето вследствие на струпването на товара на куп.

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,52 до 0,68

Размер

Характеристики

Описание
Мангановата руда е черна до кафеникаво-черна на цвят. Тя е
изключително тежък товар. Съдържание на влага: до 15%.

МАНГАНОВА РУДА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

До 200 mm

Размер

Характеристики

Описание
Страничен продукт, получен в процеса на производство на феросплави на манганов
компонент. Частици или бучки със зелен, кафяво-червен или сиво-черен цвят.
Влажност: 1,2% до 5,6%.

МАНГАНОВ КОМПОНЕНТ ФЕРОСПЛАВНА ШЛАКА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.269

БРОЙ 12
С Т Р. 2 1

A
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Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва да носят защитно облекло, очила
или други еквивалентни противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както
е необходимо..
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се
предотврати проникването на товара. Сантинната система в товарното помещение, на
което ще бъде натоварен този товар, се изпитва, за да се гарантира, че той работи.
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара.

Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от 0,56 m3/t, подът
може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за
да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на куп.

ВЕСТНИК

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Прахът на този товар дразни очите и лигавиците.
Той е стабилен и нереактивен при нормални условия на ползване, съхранение и
транспорт. Този товар обаче може да се запали при контакт с несъвместими
материали като киселини, основи, оксидиращи и редуциращи агенти. Той може да се
разлага, образувайки токсични частици манганов оксид, когато се нагрява до
разлагане.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
Отделен от киселини, основи, оксидиращи и редуциращи агенти.

Не се прилага

Група

товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време на
валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.

.5

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и

.4

ДЪРЖАВЕН

Клас

освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени

.3

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;

.2

.1
10 % или повече фини частици, по-малки от 1 mm (D10 ≤ 1 mm); и
.2
50 % или повече частици, по-малки от 10 mm (D50 ≤ 10 mm).
Независимо от горните разпоредби, товарите с манганова руда, които не показват
точка на поточна влажност (FMP), не подлежат на втечняване и се изпращат като
товари от група В, съгласно разпоредбите на отделната таблица на МАНГАНОВАТА
РУДА.
Тази таблица се прилага за манганови руди и товари, които могат да се втечняват. За
товари с мангановата руда, които не подлежат на втечняване, вижте таблицата на
МАНГАНОВАТА РУДА.
Описание
Фините частици манганова руда са многоцветни и обикновено кафяви до черни.
Цветът и текстурата могат да варират поради вариации на манган и минерали от
скални примеси. Това е много тежък товар с типично съдържание на влага до 15% от
теглото.
Характеристики
Физични свойства
Специфично
Насипна
Размер
Ъгъл на покой
тегло
плътност
3
(m3/t)
(kg/m )
Обикновено до
15 мм, с повече
от 10% по-малки
Не се прилага
1 450 до 3 200
0,31 до 0,69
от 1 мм и повече
от 50% по-малки
от 10 мм

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;

.1

Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

Разпоредбите на настоящата таблица се прилагат за товари с манганова руда, съдържащи и
двете:

ФИНИ ЧАСТИЦИ МАНГАНОВА РУДА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.271

С Т Р. 2 2
БРОЙ 12

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
654
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
3 180 до
4 960
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
TX и/или CR

Физични свойства
Ъгъл на покой

Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,20 до 0,31

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Лицата, които могат да бъдат изложени на прах от товара, трябва да носят лични
предпазни средства, включително очила или други еквивалентни средства за защита
на очите, защита на дихателните пътища и/или кожата, ако е необходимо. Трябва да
се обърне надлежно внимание, за да се предотврати навлизането на прах в жилищни
помещения и затворени работни зони. В работните зони на товарите се забранява
консумацията на храна и напитки.

Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може да бъде
пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се изравни
разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е
пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие на
струпването на товара на куп.

Опасност
Може да има остра инхалаторна токсичност. Може да причини дълготрайни последици
за здравето. Корозивно за очите и дразнещо за кожата.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Клас

До 500 mm

Размер

ВЕСТНИК
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1,53

Характеристики

Описание
Кафяв до черен материал под формата на груби бучки или парчета, образувани по
време на топенето на първично и вторично олово, съдържащи материали и съставени
главно от сулфиди на олово, мед и желязо. Материалът се използва при
производството на мед и/или олово и благородни метали.

МАТ, СЪДЪРЖАЩ МЕД И ОЛОВО

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Не се прилага

Размер

Характеристики

Описание
Сухи, прашни, бели до сиви бучки, частици и прах, смесени с малко количество чакъл и
камъчета.

МРАМОРНИ ЛЮСПИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.273

БРОЙ 12
С Т Р. 2 3

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и
товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.

ВЕСТНИК
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.5

.4

.3

.2

.1

Опасност
Някои метални сулфидни концентрати могат да имат остри и дълготрайни последици за
здравето.
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Някои сулфидни концентрати са склонни към окисляване и самозагряване, със
свързано изчерпване на кислорода и отделяне на токсични изпарения. Някои
материали могат да причиняват корозия.
Натоварване и изолиране
Освен ако не е определено от компетентния орган, разделянето се извършва, както се
изисква за материали от клас 4.2. “Отделени от” храни и целия клас 8.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

МЕТАЛНИ СУЛФИДНИ КОНЦЕНТРАТИ
(Вижте също таблицата на минералните концентрати)
Описание
Минералните концентрати са рафинирани руди, в които ценните компоненти са
обогатени чрез отделяне на по-голямата част от отпадъчните материали. Обикновено
размерът на частиците е малък, въпреки че понякога се срещат агломерати в
концентрати, които не са били произведени скоро.
Най-често срещаните концентрати в тази категория са: Цинкови концентрати, оловни
концентрати, медни концентрати и нискокачествени междинни концентрати.
Характеристики
Физични свойства
Специфично
Насипна
Размер
Ъгъл на покой
тегло
плътност
(m3/t)
(kg/m3)
Различни
Не се прилага
1 790 до
0,31 до 0,56
3 230
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
SH и/или TX и/или
Не се
Не се прилага
AиБ
CR
прилага

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН
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Медицинска първа помощ

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.
Използвайте воден спрей, за да контролирате разпространението на
прах, ако е необходимо.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (очила, ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.275

С Т Р. 2 4
БРОЙ 12
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ВЕСТНИК

* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище. Докато този товар се превозва, на борда трябва да има
подходящи детектори за количествени измервания на кислород и токсични пари, които
могат да бъдат отделяни от товара за всеки газ, дим или комбинация от тях.
Детекторите трябва да са подходящи за използване в атмосфера без кислород.
Концентрациите на тези газове в товарните пространства, превозващи този товар, се
измерват редовно по време на пътуването, а резултатите от измерванията трябва да
се записват и съхраняват на борда.

Забележки
Горенето може да се открие по миризмата на серен диоксид.

Медицинска първа помощ

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна инсталация
на кораба.
Спирането на достъпа на въздух може да е достатъчно за контролиране на
огъня. Не използвайте вода.

Аварийни процедури
Носете автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

Когато се счита, че даден метален сулфиден концентрат съдържа нисък риск от пожар,
превозването на такъв товар на кораб, който не е оборудван с стационарна газова
пожарогасителна система, подлежи на разрешение от администрацията, както е
предвидено в правило II-2/10.7.1.4 на SOLAS.

Предпазни мерки
Влизането в товарното пространство за този товар не се разрешава, докато товарното
пространство не се проветри и не се измери концентрацията на кислород в него.*
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят очила или други еквивалентни защитни противопрахови
маски и противопрахови филтри. Тези лица трябва да носят защитно облекло, ако е
необходимо.

Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може да бъде
пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се изравни
разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е
пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие на
струпването на товара на куп.

Натоварване
Този товар трябва да се тримува, за да се гарантира, че разликата във височината
между върховете и коритата не надвишава 5% от ширината на кораба и че товарът е с
равномерен наклон от границите на люка до преградите, за да се избегнат стръмни
повърхности, които могат да се срутят по време на плаването.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.277

БРОЙ 12
С Т Р. 2 5

освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;

освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени

.2

.3
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* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

Разтоварване
Без специални изисквания

ВЕСТНИК
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съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;

товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време на
валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.

.5

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от 0,56 m3/t, подът
може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за
да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на купчини.
Предпазни мерки
Влизането в товарното пространство на този товар не се разрешава, докато товарното
пространство не се проветри и не се измери концентрацията на кислород в него.*
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на този товар. Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и
покрити, според случая, за да се предотврати проникването на товара.
Сантинната система в товарното помещение, на което ще бъде натоварен този товар,
се изпитва, за да се гарантира, че той работи. Лицата, които са изложени на прах от
товара, трябва да носят ръкавици, очила или други еквивалентна противопрахова
защита за очите и противопрахови филтри. Тези лица трябва да носят защитно
облекло, ако е необходимо.
Когато се счита, че даден метален сулфиден концентрат съдържа нисък риск от пожар,
превозването на такъв товар на кораб, който не е оборудван с стационарна газова
пожарогасителна система, подлежи на разрешение от администрацията, както е
предвидено в правило II-2/10.7.1.4 на SOLAS.
Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.
Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.
Докато този товар се превозва, на борда трябва да има подходящи детектори за
количествени измервания на кислород и токсични пари, които могат да бъдат отделяни
от товара за всеки газ, дим или комбинация от тях. Детекторите трябва да са
подходящи за използване в атмосфера без кислород.
Концентрациите на тези газове в товарните пространства, превозващи този товар, се
измерват редовно по време на пътуването, а резултатите от измерванията трябва да
се записват и съхраняват на борда.

товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и

.4

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

.1

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Някои сулфидни концентрати са склонни към окисляване и самозагряване, със
свързано изчерпване на кислорода и отделяне на токсични изпарения. Влагата в
товара образува серниста киселина, която е корозивна за стоманата. Някои метални
сулфидни концентрати могат да имат остри и дълготрайни последици за здравето.
Натоварване и изолиране
Освен ако не е определено от компетентния орган, разделянето се извършва, както се
изисква за материали от клас 4.2 и клас 8.
"Отделени от" храни.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Описание
Минералните концентрати са рафинирани руди, в които ценните компоненти са
обогатени чрез отделяне на по-голямата част от отпадъчните материали. Обикновено
размерът на частиците е малък, , въпреки че понякога се срещат агломерати , в
концентрати, които не са били произведени скоро.
Найчесто срещаните концентрати в тази категория са: Цинкови концентрати, оловни
концентрати, медни концентрати и нискокачествени междинни концентрати.
Характеристики
Физични свойства
Специфично
Насипна
Размер
Ъгъл на покой
тегло
плътност
(m3/t)
(kg/m3)
Различни
Не се прилага
1 700 до 3 230
0,31 до 0,59
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
8
Не се прилага
SH и/или WT
AиБ

Тази таблица се прилага само за товари, които биха попадали в група за опаковане III,
както е посочено в Кодекс IMDG, ако трябва да се превозват в пакетирана форма.

МЕТАЛНИ СУЛФИДНИ КОНЦЕНТРАТИ, КОРОЗИВНИ ООН 1759
(Вижте също таблицата на минералните концентрати)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.279

С Т Р. 2 6
БРОЙ 12

освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и

.2
.3

.4

ВЕСТНИК
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съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;

.1

Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато този товар се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията
в 7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Тези сулфидни концентрати са склонни към окисляване и се самозагряват, което е свързано с
изчерпване на кислорода и отделянето на токсични изпарения. Някои материали могат да
причиняват корозия.
Някои метални сулфидни концентрати могат да имат остри и дълготрайни последици за
здравето.
Натоварване и изолиране
“Отделени от” храни и материали от клас 8.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

МЕТАЛНИ СУЛФИДНИ КОНЦЕНТРАТИ, САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ ООН 3190
(Вижте също таблицата на минералните концентрати)
Тази таблица се прилага само за товари, които биха попадали в група за опаковане III,
както е посочено в Кодекс IMDG, ако трябва да се превозват в пакетирана форма. Това
включва товарите в PG III, които могат да бъдат освободени в опаковки по-малки от
450 л или 3 м3.
Описание
Минералните концентрати са рафинирани руди, в които ценните компоненти са
обогатени чрез отделяне на по-голямата част от отпадъчните материали. Обикновено
размерът на частиците е малък, , въпреки че понякога се срещат агломерати , в
концентрати, които не са били произведени скоро.
Най-често срещаните концентрати в тази категория са: Цинкови концентрати, оловни
концентрати, медни концентрати и нискокачествени междинни концентрати.
Характеристики
Физични свойства
Насипна плътност
Специфично
Размер
Ъгъл на покой
(kg/ m3)
тегло
(m3/t)
Различни
Не се прилага
1 700 до 3 230
0,31 до 0,59
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
WT и/или TX и/или
4.2
Не се прилага
AиБ
CR

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН
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Забележки
Горенето може да се открие по миризмата на серен диоксид.

Медицинска първа помощ

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е достатъчно за
контролиране на огъня. Не използвайте вода.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

Почистване
След разтоварването на този товар товарните помещения трябва да се измият и
подсушат обстойно. Влажният прах или остатъци образуват корозивна серниста
киселина, която е опасна за персонала и разяжда стоманата.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.281

БРОЙ 12
С Т Р. 2 7

товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.
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* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

Забележки
Горенето може да се открие по миризмата на серен диоксид.

Медицинска първа помощ

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна инсталация
на кораба, ако е монтирана такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е достатъчно за контролиране на
огъня. Не използвайте вода.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Концентрациите на тези газове в товарните пространства, превозващи този товар, се
измерват редовно по време на пътуването, а резултатите от измерванията трябва да
се записват и съхраняват на борда.
Разтоварване
Без специални изисквания

Сантинната система в товарното помещение, на което ще бъде натоварен този товар,
се изпитва, за да се гарантира, че той работи. Лицата, които са изложени на прах от
товара, трябва да носят ръкавици, очила или други еквивалентна противопрахова
защита за очите и противопрахови филтри. Тези лица трябва да носят защитно
облекло, ако е необходимо.
Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.
Превоз
Изгледът на повърхността на този товар се проверява редовно по време на плаването.
Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че товарът е
втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати местенето
на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за спешно
влизане в убежище.
Докато този товар се превозва, на борда трябва да има подходящи детектори за
количествени измервания на кислород и токсични пари, които могат да бъдат отделяни
от товара за всеки газ, дим или комбинация от тях. Детекторите трябва да са
подходящи за използване в атмосфера без кислород.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от 0,56 m3/t, подът
може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за
да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на купчини.
Предпазни мерки
Температурата на този товар трябва да се измерва преди и по време на
натоварването. Температурата на товара в склада се измерва в точки между 200 mm и
350 mm от повърхността на купа товар. Товарът се приема за товарене само когато
температурата му преди натоварване не надвишава 55°C.
Трябва да се предвидят средства за измерване на температурата на товара в 0°C до
100°C, за да се позволи измерването ѝ по време на товарене и по време на плаването,
без да се налага влизане в товарното пространство.
Влизането в товарното пространство на този товар не се разрешава, докато товарното
пространство не се проветри и не се измери концентрацията на кислород в него.*
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на този товар. Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и
покрити, според случая, за да се предотврати проникването на товара.

.5

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.283

С Т Р. 2 8
БРОЙ 12

ОСТАТЪЦИ ОТ
ОЛОВНА РУДА
ОЛОВО СРЕБРО
КОНЦЕНТРАТ
МАНГАН
КОНЦЕНТРАТ
НЕФЕЛИН СИЕНИТ
(минерал)
НИКЕЛОВ КОНЦЕНТРАТ
ПЕНТАХИДРАТ СУРОВИ
ПИРИТИ
ПИРИТНА ПЕПЕЛ
(желязо)

ПИРИТОВА СГУР
СРЕБЪРНООЛОВЕН
КОНЦЕНТРАТ
SLIG (желязна
руда) ЦИНК И
ОЛОВО
КАЛЦИНИ (СМЕСЕНИ)
ЦИНК И ОЛОВО
ЛЮСПИ
ЦИНКОВ
КОНЦЕНТРАТ
ЦИНКОВ СИНТЕР
ЦИНКОВА УТАЙКА

освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;

.2
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се
предотврати проникването на товара. Сантинната система в товарното помещение, на
което ще бъде натоварен този товар, се изпитва, за да се гарантира, че той работи.

Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от 0,56 m3/t, подът
може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за
да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на куп.

ВЕСТНИК
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съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;

.1

товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.

.5

Натоварване
Този товар трябва да се тримува, за да се гарантира, че разликата във височината
между върховете и коритата не надвишава 5% от ширината на кораба и че товарът е с
равномерен наклон от границите на люка до преградите, за да се избегнат стръмни
повърхности, които могат да се срутят по време на плаването.

товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и

освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени

.4

.3

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Опасност
Гореспоменатите материали може да се втечнят, ако се транспортира при съдържание
на влага, превишаващо тяхната граница на транспортируема влага (TML). Виж
Раздели 7 и 8 от настоящия кодекс.
Тези товари ще разрушат зеблото или канавата, покриващи трюмните кладенци.
Непрекъснатото транспортиране на тези товари за дълъг период от време може да
има пагубни структурни последици. Тези товари са незапалими или слабо
пожароопасни.
Натоварване и изолиране
Без специални изисквания
Поддържане на чистота
Без специални изисквания
Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Виж също вписванията за метални сулфидни концентрати.
Описание
Минералните концентрати са рафинирани руди, в които ценните компоненти са обогатени чрез
отделяне на по-голямата част от отпадъчните материали.
Характеристики
Физични свойства
Специфично
Насипна
Размер
Ъгъл на покой
тегло
плътност
(m3/t)
(kg/m3)
Различни
Не се прилага
1 754 до 3 030
0,33 до 0,57
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
A

МЕДЕН КОНЦЕНТРАТ
ЖЕЛEЗЕН КОНЦЕНТРАТ
ЖЕЛEЗЕН КОНЦЕНТРАТ
(на пелети)
ЖЕЛЕЗЕН КОНЦЕНТРАТ
(на зърна за уедряване)
ОЛОВНИ И ЦИНКОВИ
КАЛЦИНИ
(смесени)
ОЛОВНИ И ЦИНКОВИ
ЛЮСПИ ОЛОВЕН
КОНЦЕНТРАТ

МЕДЕН ЦИМЕНТ

Минерални концентрати
(Виж Названия на пратки с насипен товар по-долу)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.285

БРОЙ 12
С Т Р. 2 9

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
35° до 40°
826 до 1 000
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Ъгъл на покой

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1.00 до 1.21
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Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят очила или други еквивалентни защитни противопрахови
маски и противопрахови филтри. Тези лица трябва да носят защитно облекло, ако е
необходимо.
Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.
Превоз
По време на плаването редовно се проверява за кондензация в товарните помещения,
превозващи този товар, изпотяването му и влизането на вода през люковите капаци в
товарните пространства. Особено внимание трябва да се обръща на запечатването на
люковете на товарните пространства.

Почистване
След разтоварването на този товар се обръща особено внимание на трюмните
кладенци на товарните пространства.

Разтоварване
Моноамониевият фосфат е хигроскопичен и може да се спича в козирки, влошавайки
безопасността по време на разтоварването. Ако товарът се е втвърдил, трябва да се
тримува, както е необходимо за да се избегне образуването на козирки.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Насипният M.A.Ф. има рН 4.5 и при наличието на влага е силно корозивен. Товарът е
хигроскопичен и като се намокри, се спича.
Този товар ще разрушат зеблото или канавата, покриващи трюмните кладенци.
Непрекъснатото транспортиране на този товар за дълъг период от време може да има
пагубни структурни последици.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Не се прилага

Размер

Характеристики

Описание
M.A.Ф. е без мирис и е наличен под формата на кафяво-сиви гранули. Може да бъде много
прашен. Хигроскопичен.

МОНОАМОНИЕВ ФОСФАТ (М.А.Ф.)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.287

С Т Р. 3 0
БРОЙ 12

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
35° до 40°
826 до 1 000
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
CR

Ъгъл на покой

Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1,00 до 1,21
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Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят ръкавици, очила или други еквивалентна противопрахова
защита за очите и противопрахови филтри. Тези лица трябва да носят защитно
облекло, ако е необходимо.
Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.
Превоз
По време на плаването редовно се проверява за кондензация в товарните помещения,
превозващи този товар, изпотяването му и влизането на вода през люковите капаци в
товарните пространства. Особено внимание трябва да се обръща на запечатването на
люковете на товарните пространства.

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната
противопожарна инсталация на кораба, ако е монтирана
такава.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се
носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).

Аварийни процедури

Почистване
След разтоварването на този товар се обръща особено внимание на трюмните
кладенци на товарните пространства.

Разтоварване
Този товар е хигроскопичен и може да се спича в козирки, влошавайки безопасността
по време на разтоварването. Ако товарът се е втвърдил, се тримува, както е
необходимо за да се избегне образуването на козирки.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Този товар има рН 4.5 и при наличието на влага е силно корозивен за очите и кожата.
Товарът като се намокри, се спича.
Този товар ще разруши зеблото или канавата, покриващи трюмните кладенци.
Непрекъснатото транспортиране на този товар за дълъг период от време може да има
пагубни структурни последици.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

До 4 mm

Размер

Характеристики

Описание
Този товар е моноамониев фосфат (М.А.Ф.) с минерално обогатено покритие. Кафявосиви гранули без мирис. Хигроскопичен и може да бъде много прашен.

МОНОАМОНИЕВ ФОСФАТ (М.А.Ф.), МИНЕРАЛНО ОБОГАТЕНО ПОКРИТИЕ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.289

БРОЙ 12
С Т Р. 3 1

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
CR

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Приблизително 32°
900 до 1 100

Ъгъл на покой

AиБ

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,91 до 1,11

освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;

освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени

товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и

товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.

.2

.3

.4

.5
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Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната
противопожарна инсталация на кораба, ако е монтирана
такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е достатъчно за
контролиране на огъня.

ВЕСТНИК

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;

.1

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се
носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).

Аварийни процедури

Почистване
Избягвайте обработка, която вдига прах.

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, ръкавици, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Опасност от вдишване и дразнене на очите от прах от монокалциев фосфат по време
на обработване, разполагане и транспортиране.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

от 0,2 mm до 2
mm

Размер

Характеристики

Описание
Продуктът се състои от монокалциев фосфат, монохидрат. Гранулиран. Светло сиво.
Без мирис.

МОНОКАЛЦИЕВФОСФАТ(MКФ)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.291

С Т Р. 3 2
БРОЙ 12

освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени

товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и

товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.

.3

.4

.5
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ВЕСТНИК

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от
0,56 m3/t, подът може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно
разнесен по него, за да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери
и да се гарантира, че подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на
товаренето вследствие на струпването на товара на куп.

освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се
предотврати проникването на товара. Сантинната система в товарното помещение, на
което ще бъде натоварен този товар, се изпитва, за да се гарантира, че той работи.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

.2

Опасност
Този материал може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
Без специални изисквания
Поддържане на чистота
Товарните помещения трябва да са чисти и сухи.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:
.1
съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;

Описание
Никеловата руда е с различен цвят. Има няколко вида руда, с различен размер на
частиците и съдържание на влага. Някои от тях биват глинести руди. За концентрати
вижте НИКЕЛОВ КОНЦЕНТРАТ.
Характеристики
Физични свойства
Насипна
Специфично
Размер
Ъгъл на покой
плътност
тегло
3
(kg/m )
(m3/t)
Различни
Не се прилага
1 400 до 1 800
0,55 до 0,71
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
A

НИКЕЛОВА РУДА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.293

БРОЙ 12
С Т Р. 3 3

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
30° до 45°
1 600 до 1 900
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

A

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,53 до 0,63

освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и
товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.

.2
.3

.4
.5

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от
0,56 m3/t, подът може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно
разнесен по него, за да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери
и да се гарантира, че подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на
товаренето вследствие на струпването на товара на куп.

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;

.1

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване & изолиране
Без специални изисквания
Поддържане на чистота
Без специални изисквания
Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Не се прилага

Клас

До 20 mm

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
30° до 45°
1 600 до 1 900
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

ВЕСТНИК
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Предпазни мерки
Без специални изисквания
Вентилация
Без специални изисквания
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
Без специални изисквания

Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от 0,56 m3/t, подът
може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за
да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на куп.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,53 до 0,63

Размер

Характеристики

Описание
Оливиновият пясък е естествено срещащ се минерали и цветът му е от бледо
зеленикаво-сив до кафеникав.

ОЛИВИНОВ ПЯСЪК

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване & изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

До 100 mm

Размер

Характеристики

Описание
Инертните оливинови продуктите са естествено срещащи се минерали и цветът им е
от бледо зеленикаво-сив до кафеникав.

Тази таблица се прилага само за товари, съдържащи по-малко от 5% фини частици,
по-малки от 0.5 мм.

ОЛИВИН ГРАНУЛИРАН И ЧАКЪЛ - ИНЕРТНИ ПРОДУКТИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.295

С Т Р. 3 4
БРОЙ 12

В

Група

ВЕСТНИК
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание на
защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах от
товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
"Далеч от" източници на топлина.

Опасност
Може да се нагрява спонтанно.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Не се прилага

Специфично
тегло
(m3/t)
3,29

ДЪРЖАВЕН
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
304
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

Характеристики

Вентилация
Без специални изисквания
Размер

Описание
Ядлива ядка с жълтокафяв цвят. Различно съдържание на влага. Изключително прашно.

ФЪСТЪЦИ (с черупки)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

Предпазни мерки
Без специални изисквания

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.297

БРОЙ 12
С Т Р. 3 5
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ВЕСТНИК

* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

Медицинска първа помощ

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е достатъчно за
контролиране на огъня.

Аварийни процедури
Няма

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Няма

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
По време на плаването за този товар се извършва само повърхностна вентилация,
естествена или механична.

Целият персонал на кораба, превозващ този товар, и целият персонал, участващ в
обработката на този товар, трябва да бъдат предупредени, че е необходимо измиване
на ръцете преди ядене или пушене и незабавно третиране на порязвания и ожулвания,
в случай на контакт с този товар или неговия прах.. Влизането на персонала в
товарните помещения не се разрешава, докато не бъдат проведени изпитвания и не се
установи, че съдържанието на кислород е възстановено до нормалното ниво.*

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН
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Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Изчерпване на кислорода и увеличаване на въглеродния диоксид в товарните и прилежащите
помещения.
Риск от експлозия на прах при товарене. Трябва да се внимава при ходене или
поставяне на тежки машини върху некомпресиран торфен мъх.
Прахът може да предизвика дразнене на очите,
носа и дишането. Този товар е негорим или има
ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
Без специални изисквания
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Преди натоварването този товар трябва да е съхраняван под покритие, за да се
намали съдържанието на влага. Този товар трябва да се съхранява на възможно найсухо място. Този товар не трябва да се обработва по време на валеж. По време на
обработката на този товар всички неработни люкове на товарните помещения, в които
този товар е натоварен или предстои да бъде натоварен, се затварят.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Торфените мъхове със съдържание на влага над 80 % от теглото се
превозват само на кораб, отговарящ на изискванията на 7.3.2 от настоящия кодекс.
Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се
предотврати проникването на товара. Вземат се подходящи предпазни мерки за
защита на машинните и жилищните помещения от праха на товара. Трюмните
кладенци на товарните пространства трябва са защитени от проникване на товара.
Трябва да се обърне необходимото внимание на защитата на оборудването от праха
от товара. Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва да носят очила или
други еквивалентни защитни противопрахови маски и противопрахови филтри. Тези
лица трябва да носят защитно облекло, ако е необходимо.

Описание
Добив от повърхността на блата, тресавища, мочурища и торфени почви. Видовете
включват торф от мъх, торф от острица и тревен торф. Физичните свойства зависят от
органичното вещество, съдържанието на вода и въздух, ботаническото разлагане и
степента на разлагане.
Може да варира от високо влакнести кохезионна маса от растителни остатъци, от
която, когато се изстисква, в естественото ѝ състояние, тече бистра до леко оцветена
вода, или ако материалът е добре разложен, до голяма степен аморфен, се отделя
малко или никакво количество течност .
Обикновено изсушеният на въздух торф има ниска плътност, висока свиваемост и
високо съдържание на вода; в естественото му състояние 90 процента от теглото му
или повече може да бъде вода, когато е наситен.
Характеристики
Физични свойства
Специфично
Насипна
Размер
Ъгъл на покой
тегло
плътност
3
(m3/t)
(kg/m )
Фин прах
Не се прилага
80 до 500
2,00 до 12,50
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
CR
AиБ

ТОРФЕН МЪХ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.299

С Т Р. 3 6
БРОЙ 12

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Вентилация
Без специални изисквания
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Почистване
Без специални изисквания
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Почистване
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може да бъде
пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се изравни
разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е
пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие на
струпването на товара на куп.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

В

Група

0,47

Специфично
тегло
(m3/t)

ВЕСТНИК
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2128

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Не се прилага

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

10 mm
приблизително

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Товарът се натоварва внимателно, за да се предотврати повреда на пода.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,59

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

от 30 mm до 110
mm

Размер

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1695

Размер

Характеристики

Описание
Кръгли камъчета. Търкалят се много лесно.

Характеристики

Описание
Концентрат от руда, който е пелетизиран. Влага до 6%.

ПЕЛЕТИ (концентрати)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

КАМЪЧЕТА (морски)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.301

БРОЙ 12
С Т Р. 3 7

Клас

Б

Група

1,25 до 1,67

Специфично
тегло
(m3/t)
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Товарът се тримува в съответствие с информацията за него, изисквана съгласно
раздел 4 от настоящия кодекс.

Натоварване
1
Когато се натоварва в товарното помещение над резервоар, съдържащ гориво
или друг материал с температура на възпламеняване под 93°C, товарът с
температура 55°C или по-висока не се натоварва в товарното помещение, освен
ако част от товара е с температура 44 °C или по-ниска и е натоварена на слой с
дебелина най-малко 0.6 m в цялото товарно помещение преди товаренето на
частта с температура 55 °C или по-висока.
2
Когато товар с температура 55 °C или по-висока е натоварен в съответствие с
горното изискване и дебелината на споменатия слой е по-голяма от 1.0 m,
товарът първо се натоварва в слой, дебелината на който е между 0.6 м и 1.0 м.
3
След завършването на етапите от натоварването, посочени в горните точки,
операцията по натоварване може да продължи.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни.
„Разделени надлъжно с препречващо цяло отделение или трюм от“ всички товари от
клас 1, подкласове 1.1 и 1.5.
“Отделени чрез цяло отделение или трюм от" всички други опасни материали и опасни
товари (стоки в опакована форма и твърди насипни материали).

Опасност
Некалциниран нефтен кокс може да се нагрява и да се запали спонтанно, когато не е
натоварен и транспортиран съгласно разпоредбите на това вписване.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

599 до 800

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
SH

Не се прилага

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

ВЕСТНИК
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

В

Група

Прах до малки
частици

Размер

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Не се прилага

Размер

Характеристики
Специфично
тегло
(m3/t)
0,98 до 1,06

Характеристики

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
943 до 1 020
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Описание
Черен, фино разделен остатъчен продукт от рафиниране на нефт, под формата на
прах и малки частици. Разпоредбите на настоящата таблица не следва да се прилагат
за натоварени материали с температура под 55°C.

НЕФТЕН КОКС (калциниран или некалциниран)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

Описание
Глиноподобна и прашна. Светло сива. Без мирис. Влажност: 0,5% до 1%.

ПЕРЛИТОВА СКАЛА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.303

С Т Р. 3 8
БРОЙ 12
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1,12

ВЕСТНИК
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Медицинска първа помощ

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
893
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Не се прилага

Размер

Характеристики

Описание
Гранулиран, подобен на фин пясък. Доставя се сух. Тъмно сив. Не съдържа влага.

ФОСФАТ (дефлуориран)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Действия при пожар
Затворете отворите: Използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако има такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е достатъчно за
контролиране на огъня.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).
Автономен дихателен апарат.
Дюзи за разпръскване.

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Този товар не се натоварва, когато температурата му надвишава 107°C. Капитанът
трябва да постави предупреждения за високата температура на този товар в близост
до товарните пространства.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.305

БРОЙ 12
С Т Р. 3 9

В

Група
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,70 до 0,80

ВЕСТНИК

Почистване
Без специални изисквания

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1 250 до 1 429
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

От прах до бучки

Размер

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място преди натоварването,
по време на товаренето и по време на плаването. Този товар не трябва да се товари
по време на валеж. По време на товаренето всички неработни люкове на товарните
пространства, в които този товар е натоварен или предстои да бъде натоварен, трябва
да са затворени.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..
Вентилация
Без специални изисквания
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Фосфатният камък (калциниран) е хигроскопичен и може да се спича в козирки,
влошавайки безопасността по време на разтоварването. Ако товарът се е втвърдил,
трябва да се тримува, както е необходимо за да се избегне образуването на козирки.

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Товарът е хигроскопичен и като се намокри, се спича.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Не се прилага

Размер

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
794 до 1 563
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Специфично
тегло
(m3/t)
0,64 до 1,26

Характеристики

Характеристики

ФОСФАТЕН КАМЪК (калциниран)

Описание
Обикновено под формата на дребни късове скала или руда. Изключително прашен.
Хигроскопичен.

ФОСФАТЕН КАМЪК (некалциниран)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

Описание
Фосфатната скала е руда, в която фосфорът и кислородът са химически съединени. В
зависимост от източника, той е жълто-кафяв до тъмно сив, сух и прашен. Влажност: 0%
до 2%. В зависимост от източника този товар може да има характеристика на поток, но
след като бъде поместен, е неподвижен.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.307

С Т Р. 4 0
БРОЙ 12

В

Група

0,28 до 0,30

Специфично
тегло
(m3/t)
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Разтоварване
Вземат се подходящи мерки за предотвратяване генерирането на прах.

Вентилация
По време на плаването за този товар се извършва само повърхностна вентилация,
естествена или механична.
Превоз
След приключване на товаренето на този товар люковете на товарните пространства
се запечатват. Кондензацията в товарните помещения, превозващи този товар, трябва
да се проверява редовно по време на плаването.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Този товар не трябва да се съхранява в товарно пространство, което е в близост до
отопляеми резервоари, за да се избегне омекване и стопяване на товара.
Предпазни мерки
Виж добавъка към настоящата таблица.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Виж добавъка към настоящата таблица.

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Изисква се разделяне по отношение на материали клас 4.1.

Опасност
Топи се при нагряване. Гори, изгаря с плътен черен дим. Прахът може да предизвика
дразнене на кожата и очите. Обикновено този товар е с ниска пожароопасност.
Въпреки това прахът на товара е лесно да се запали и може да предизвика пожар и
експлозия. Специално внимание трябва да се обърне на предотвратяването на пожар
по време на товарене или разтоварване.

Б

Група

1,25 до 2,00

Специфично
тегло
(m3/t)

ВЕСТНИК
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Почистване
Преди да се измият остатъците от този товар, трюмните кладенци на товарните
помещения се почистват.

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Клас
Не се прилага

500 до 800

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
CB и/или CR

Не се прилага

диаметър 9 mm и
дължина до 7 мм

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

Размер

Характеристики

Описание
Това е резултат от катран, получен по време на коксуването на въглища. Черен цвят и
отличителен мирис. Пресова се в характерната форма на молив, за да се улесни
обработването.
Товарът омеква между 40ºC до 50ºC. Температура на стапяне: от 105ºC до 107ºC.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
КАТРАНЕНА СГУР
(виж добавъка към настоящата таблица)

ДЪРЖАВЕН

Натоварване
Този товар обикновено се товари с помощта на вани. Ваните обикновено се спускат с
кран в трюма и съдържанието се изсипва. Когато този товар се натоварва с вани,
първите няколко вани се спускат върху пода, за да се избегнат повреди.
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може да бъде
пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се изравни
разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е
пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие на
струпването на товара на куп.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

3 333 до
3 571
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се
прилага

Не се прилага

550 mm x 90 mm
x 80 mm

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

Размер

Характеристики

Описание
Леярският чугун се отлива в 28 вида 20 кг-ови блокове. В купчините, чугунът заема
приблизително 50% от видимия обем.

ЧУГУН

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.309

БРОЙ 12
С Т Р. 4 1

Трябва да има лесно достъпни промивки за очи и слънцезащитни кремове.

Броят на персонала в зоната за натоварване трябва да бъде сведен до
минимум. Персоналът в зоната на натоварване трябва да е запознат с всички
свързани опасности.

Персоналът, зает с обработката на този товар, трябва да се измие добре и да
се пази от слънцето в продължение на няколко дни след обработката на
товара.

Люкът се затваря след приключване на натоварването или разтоварването и
корабът се измива, за да се отстрани всичкият прах.

Надлежно трябва да се взема предвид, че обработката на товара трябва да
бъде прекратена когато вятърът вдига прах.

След приключване на разтоварването на този товар палубата се почиства до
отстраняване на всички разливи.

Вентилацията на жилищните помещения се затваря, а климатичните
инсталации на жилищните помещения са в режим на затворена циркулация,
когато се борави с този товар — товарене или разтоварване.

Прахът на товара е лесно запалим и може да предизвика пожар и експлозия.
Специално внимание трябва да се обърне на предотвратяването на пожар по
време на товарене и разтоварване на товара.

2

3

4

5

6

7

8

9

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
32° до 35°
971 до 1 299
Класификация на опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се
прилага
Ъгъл на покой

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,77 до 1,03

ВЕСТНИК
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Почистване
Този товар е леко корозивен. След разтоварването на този товар товарните
пространства и трюмните кладенци се измитат и измиват добре, за да се отстранят
всички следи от товара, освен в случай, че товарът, който ще бъде натоварен след
разтоварването, е ПОТАШ.

Разтоварване
Поташът е хигроскопичен и може да се спича в козирки, влошавайки безопасността по
време на разтоварването. Ако товарът се е втвърдил, трябва да се тримува, както е
необходимо за да се избегне образуването на козирки.

Превоз
След приключване на товаренето на този товар люковете на товарните пространства
се запечатват както е необходимо, за да се предотврати проникването на вода, .

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място преди натоварването,
по време на товаренето и по време на плаването. Този товар не трябва да се товари
по време на валеж. По време на товаренето всички неработни люкове на товарните
пространства, в които този товар е натоварен или предстои да бъде натоварен, трябва
да са затворени.

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Товарът е хигроскопичен и като се намокри, се спича.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Прах до 4 mm

Размер

Характеристики

Описание
Кафяв, розов или бял на цвят, поташът се произвежда на гранулирани кристали. Той е
без мирис и е хигроскопичен.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
ПОТАШ

ДЪРЖАВЕН
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Персоналът, зает с товаренето, трябва да бъде снабден с ръкавици,
противопрахови маски, одобрено защитно облекло и очила.

ДОБАВЪК

1

Общи предпазни мерки

КАТРАНЕНА СГУР

Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е изменено.

Действия при пожар
Затворете отворите: Използвайте стационарната противопожарна инсталация
на кораба, ако има такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е достатъчно за контролиране на
огъня.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).
Автономен дихателен апарат, дюзи за впръскване.

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.311

С Т Р. 4 2
БРОЙ 12

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
30° до 47°
893 до 1 235
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се
прилага
В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,81 до 1,12
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
30° до 31°
1136

Ъгъл на покой

Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,88

Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Калиевият нитрат е хигроскопичен и може да се спича в козирки, влошавайки
безопасността по време на разтоварването. Ако товарът се е втвърдил, трябва да се
тримува, както е необходимо за да се избегне образуването на козирки.
Почистване
Без специални изисквания

Превоз
След приключване на товаренето на този товар, люковете на товарните пространства
се запечатват за да се предотврати проникването на вода.
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Почистване
След разтоварването на този товар товарните пространства и трюмните кладенци се
почистват и се измиват старателно.

Разтоварване
Калиевият хлорид е хигроскопичен и може да се спича в козирки, влошавайки
безопасността по време на разтоварването. Ако товарът се е втвърдил, трябва да се
тримува, както е необходимо за да се избегне образуването на козирки.

ВЕСТНИК

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Трябва да се обърне необходимото внимание, за да се предотврати контакт на товара
със запалими материали. Капитанът и офицерите трябва да отбележат, че
стационарната газова противопожарна инсталация на кораба ще бъде неефективна
при пожари, свързани с този товар, и че може да се наложи използването на обилно
количество вода.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни.

Опасност
Окислява се, когато е мокър. Смесите с горими материали са лесно запалими и могат
да горят силно.
Товарът е хигроскопичен и като се намокри, се спича.

5.1

Клас

Кристали или
прах

Размер

Характеристики

Описание
Прозрачен, безцветен или бял кристален прах или кристали. Хигроскопичен.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
КАЛИЕВ НИТРАТ ООН 1486

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Въпреки че този товар е класифициран като неопасен, той може да причинява силна
корозия, когато е мокър.
Товарът е хигроскопичен и като се намокри, се спича.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

До 4 mm

Размер

Характеристики

Описание
Кафяв, розов или бял на цвят, прах. Калиевият хлорид се произвежда на гранулирани
кристали. Той е без мирис и е разтворим във вода. Хигроскопичен.

КАЛИЕВ ХЛОРИД

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.313

БРОЙ 12
С Т Р. 4 3

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
31°
1111
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се
прилага
Ъгъл на покой

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,90

ВЕСТНИК
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Не се прилага

Размер

Характеристики

Описание
Твърди кристали или прах. Безцветни или бели.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
КАЛИЕВ СУЛФАТ

ДЪРЖАВЕН
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Забележки
Този материалът е негорим, освен ако не е замърсен.

Действия при пожар
Използвайте обилно количество вода, която се прилага най-добре под
формата на спрей, за да се избегне нарушаване на повърхността на
материала.
Материалът може да се разтопи или стопи, в което състояние
обливането с вода може да доведе до разпръскването му в
широк периметър.
Обезвъздушаването или използването на CO2 няма да доведе до
контрол над огъня.
Трябва да се обърне необходимото внимание на
въздействието на влятата вода върху устойчивостта на кораба.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).
Автономен дихателен апарат.
Дюзи за разпръскване.

Аварийни процедури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.315

С Т Р. 4 4
БРОЙ 12

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
308 до 526
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Ъгъл на покой

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1,90 до 3,25
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..

Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може да бъде
пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се изравни
разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е
пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие на
струпването на товара на куп.

ВЕСТНИК
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
Без специални изисквания
Поддържане на чистота
Без специални изисквания
Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Описание
Железен дисулфид, съдържащ мед и желязо. Влага от 0% до 7%. Изключително прашен.
Характеристики
Физични свойства
Насипна
Специфично
Размер
Ъгъл на покой
плътност
тегло
3
(kg/m )
(m3/t)
От фини
Не се прилага
2 000 до 3 030
0,33 до 0,50
частици до
бучки от
300 мм
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
В

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
ПИРИТ (съдържащ мед и желязо)
Този товар може да бъде категоризиран към група А или В. Това вписване е предназначено за
товари от група В.

ДЪРЖАВЕН

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

От прах до бучки

Размер

Характеристики

Описание
Силно порести скали с вулканичен произход. Сивкавобял цвят.

ПЕМЗА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.317

БРОЙ 12
С Т Р. 4 5

ВЕСТНИК
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Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е
изменено.

Действия при пожар
Няма (негорим).

Аварийни процедури
Няма

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Няма

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
След приключване на товаренето на този товар люковете на товарните пространства
се запечатват както е необходимо, за да се предотврати проникването на вода, .

Вентилация
Без специални изисквания

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН
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Опасност
Силно корозивен за стоманата, когато е мокър. Вдишването на прах е дразнещо и
увреждащо. Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на
влага, превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7
и 8 от настоящия кодекс.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни.
Поддържане на чистота
Особено внимание трябва да се обърне на чистенето и подсушаването на товарните
пространства.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място преди натоварването,
по време на товаренето и по време на плаването. Този товар не трябва да се товари
по време на валеж. По време на товаренето всички неработни люкове на товарните
пространства, в които този товар е натоварен или предстои да бъде натоварен, трябва
да са затворени.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може да бъде
пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се изравни
разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е
пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие на
струпването на товара на куп.
Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се
предотврати проникването на товара. Таванни плоскости трябва да се отстраняват или
запечатват, за да се предотврати проникването на този товар. Подът, върху който се
натоварва този товар, трябва да бъде покрит със защитно покритие, като например
измиване с вар, преди натоварването, за да се избегне евентуална корозивна реакция
между товара, водата и стоманата. Вземат се подходящи предпазни мерки за защита
на машинните и жилищните помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на
товарните пространства трябва са защитени от проникване на товара. Трябва да се
обърне необходимото внимание на защитата на оборудването от праха от товара.
Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва да носят очила или други
еквивалентни защитни противопрахови маски и противопрахови филтри. Тези лица
трябва да носят защитно облекло, ако е необходимо.

Описание
Калцинираните пирити във форма на прах до фини частици, е остатъчният продукт от
химическата промишленост, където всички видове метални сулфиди се използват за
производството на сярна киселина или се обработват за извличане на прости метали –
мед, олово, цинк и др. Киселинността на остатъка може да бъде значителна, поспециално, при наличие на вода или влажен въздух, където често се отбелязват
стойности на pH между 1.3 и 2.1.
Характеристики
Физични свойства
Специфично
Насипна
Размер
Ъгъл на покой
тегло
плътност
(kg/m3)
(m3/t)
Не се прилага
Не се прилага
2326
0,43
Класификация на опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
TX и/или CR
AиБ

ПИРИТИ, КАЛЦИНИРАНИ (калцинирани пирити)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.319

С Т Р. 4 6
БРОЙ 12

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
2000
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1667

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Не се прилага

В

Група

0,60

Специфично
тегло
(m3/t)
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Бучки:
от 50 mm до 300
mm

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

ВЕСТНИК

Почистване
Без специални изисквания

Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може да бъде
пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се изравни
разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е
пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие на
струпването на товара на куп.
Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..
Вентилация
Без специални изисквания
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,50

Размер

Характеристики

Описание
Кристални бучки.

КВАРЦ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

От бучки до фини
частици

Размер

Характеристики

Описание
Естествено хидриран алуминиев силикат. Креда-бяла. Може
да е прашна. Бучки: 75%, чакъл: 20%, фини частици: 5%.

ПИРОФИЛИТ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.321

БРОЙ 12
С Т Р. 4 7

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
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Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Ъгъл на покой

Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
-
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Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Персоналът не трябва да бъде ненужно излаган на прах от този товар. Лицата, които
са изложени на прах от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други
еквивалентни противопрахови маски за очи и противопрахови филтри. Не трябва да
има изтичане извън товарното пространство, в което се съхранява този товар.
Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.
Превоз
За превоза на този товар се спазват всички инструкции, предоставени от изпращача.
Разтоварване
При разтоварването на този товар се спазват всички инструкции, предоставени от изпращача,
Почистване
Товарните пространства, използвани за този товар, не се използват за други товари,
докато не бъдат. Виж 9.3.2.3 от настоящия кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни.

Опасност
Ниска радиотоксичност. Някои материали могат да
представляват химически опасности. Този товар е негорим
или има ниска опасност от пожар.

7

Клас

Не се прилага

Размер

ВЕСТНИК

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Защитете машините и оборудването от праха. Вземат се подходящи предпазни мерки
за защита на машинните и жилищните помещения от праха на товара. Трюмните
кладенци на товарните пространства трябва са защитени от проникване на товара.
Трябва да се обърне необходимото внимание на защитата на оборудването от праха
от товара. Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва да носят очила или
други еквивалентни защитни противопрахови маски и противопрахови филтри. Тези
лица трябва да носят защитно облекло, ако е необходимо.
Вентилация
Без специални изисквани
Превоз
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,64

ДЪРЖАВЕН

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Прахът на този товар е много абразивен.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

от 10 mm до 200
mm

Размер

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1563

Характеристики

СПЕЦИФИЧНА

Характеристики

НИСКА
се или

Описание
Тази таблица включва руди, съдържащи естествени радионуклиди (напр. уран, торий)
и природни или обеднен уран и ториеви концентрати на такива руди, включително
метали, смеси и съединения.

РАДИОАКТИВЕН
МАТЕРИАЛ,
АКТИВНОСТ
(LSA-I),
неделящ
делящ се-освободен ООН 2912

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

Описание
Кварцитът е компактен, гранулиран, метаморфозиран пясъчник, съдържащ кварц. Той
е бял, червен, кафяв или сив на цвят и неговият размер варира от големи скали до
камъчета. Той може да се доставя в полураздробена форма и в сортирани размери.

КВАРЦИТ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.323

С Т Р. 4 8
БРОЙ 12

определеното замърсяване на достъпната повърхност, средно на 300 cm2 (или
ако площта на повърхността е по-малка от 300 cm2), не надвишава 4 x 104
Bр/cm2 за бета- и гама-излъчватели и нискотоксични алфа излъчватели, или 4
x 103 Bр/cm2 за всички останали алфа излъчватели; и

2

ВЕСТНИК
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Опасност
Ниска радиоактивност.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Персоналът не трябва да бъде излаган на прах от този товар. Лицата, които са
изложени на прах от товара, трябва да носят защитно облекло, очила и маски с
противопрахови филтри. Не трябва да има изтичане извън товарното пространство, в
което се съхранява този товар.

неопределеното замърсяване плюс определеното
замърсяване на
недостъпната повърхност, средно над 300 cm2 (или ако площта на
2
повърхността е по-малка от 300 cm ), не надвишава 4 x 104 Bр/cm2 за бета- и
гама-излъчватели и нискотоксични алфа-излъчватели, Или 4 x 103 Bр/cm2 за
всички останали алфа излъчватели.
Характеристики
Физични свойства
Специфично
Насипна
Размер
Ъгъл на покой
тегло
плътност
3
(m3/t)
(kg/m )
Не се прилага
Не се прилага
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
7
Не се прилага
Б

3

неопределеното замърсяване на достъпната повърхност, осреднено за 300
cm2 (или ако площта на повърхността е по-малка от 300 cm2), не надвишава 4
Bq/cm2 за бета и гама излъчватели и нискотоксични алфа излъчватели, или 0,4
Bq /cm2 за всички други алфа излъчватели;

1

Описание
Радиоактивността на SCO-I е ниска. Тази таблица включва твърди предмети от нерадиоактивен материал, които имат радиоактивен материал по повърхността, при
които:

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ОБЕКТИ СЪС ЗАМЪРСЕНА ПОВЪРХНОСТ (SCO-I), неделящ
се
или делящ се-освободен ООН 2913

ДЪРЖАВЕН
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Забележки
Повечето материали е вероятно да бъдат незапалими. Бързо събирайте и изолирайте
потенциално замърсеното оборудване и покривайте. Потърсете съвет от експерти.

Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.
Използвайте воден спрей, за да контролирате разпространението на
прах, ако е необходимо.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 4 9
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Кернитът (безводен) е хигроскопичен и може да се спича в козирки, влошавайки
безопасността по време на разтоварването. Ако товарът се е втвърдил, трябва да се
тримува, както е необходимо за да се избегне образуването на козирки.

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,67 до 0,78

ВЕСТНИК
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Забележки
Повечето материали е вероятно да бъдат незапалими. Бързо събирайте и изолирайте
потенциално замърсеното оборудване и покривайте. Потърсете съвет от експерти.

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1 282 до 1 493

Ъгъл на покой

Опасност
Няма специални опасности.
Товарът е хигроскопичен и като се намокри, се спича.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

По-малко от 2,36
mm

Размер

Характеристики

Описание
Гранулиран, жълто-бял кристален материал с малко или никакъв прах. Абразивен.
Хигроскопичен.

КЕРНИТ (БЕЗВОДЕН)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.
Използвайте воден спрей, за да контролирате разпространението на
прах, ако е необходимо.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

Почистване
Товарните пространства, използвани за този товар, не се използват за други товари,
докато не бъдат. Виж 9.3.2.3 от настоящия кодекс.

Разтоварване
При разтоварването на този товар се спазват всички инструкции, предоставени от изпращача,

Превоз
За превоза на този товар се спазват всички инструкции, предоставени от изпращача.

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 5 0
БРОЙ 12

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
2 500 до 2 700

Ъгъл на покой
Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
893 до 1 235
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой
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В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,81 до 1,12

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
След приключване на товаренето на този товар люковете на товарните пространства се
запечатват.

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

Предпазни мерки
Частите на товарното помещение, които са в контакт с товара, като подът, бункери,
странична обшивка и вертикални прегради, се измиват с вар или се покриват с боя, за
да се предотврати корозия.

ДЪРЖАВЕН

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се товари по време на валеж. По време на товаренето всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои да бъде
натоварен, трябва да бъдат затворени.

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания
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Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Зърна до 12 мм

Размер

Характеристики

Почистване
Без специални изисквания

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,37 до 0,40

Описание
Фини бели зърна. Влага до 5,5%. Този товар е силно разтворим. В случай на
проникване на вода в трюмовете съществува риск от загуба на стабилността на кораба
чрез разтваряне на този товар (образуване на влажна база и преместване на товара).

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
СОЛИ

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания
Поддържане на чистота
Без специални изисквания
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място преди натоварването,
по време на товаренето и по време на плаването. Този товар не трябва да се товари
по време на валеж. По време на товаренето всички неработни люкове на товарните
пространства, в които този товар е натоварен или предстои да бъде натоварен, трябва
да са затворени.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може да бъде
пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се изравни
разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е
пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие на
струпването на товара на куп.
Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се
предотврати проникването на товара. Вземат се подходящи предпазни мерки за
защита на машинните и жилищните помещения от праха на товара. Трюмните
кладенци на товарните пространства трябва са защитени от проникване на товара.
Трябва да се обърне необходимото внимание на защитата на оборудването от праха
от товара. Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва да носят очила или
други еквивалентни защитни противопрахови маски и противопрахови филтри. Тези
лица трябва да носят защитно облекло, ако е необходимо.
Вентилация
Без специални изисквания
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

0.15 mm или помалки

Размер

Характеристики

Описание
Фини частици - кафяв до черен пясък. Абразивен. Доставя се сух. Може да е прашен.

РУТИЛ ПЯСЪК

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 1

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1 052 до 1 124

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,89 до 0,95

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,98 до 1,06

ВЕСТНИК
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
943 до 1 020
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Малки гранули

Размер

Характеристики

Описание
Бял цвят Съдържание на влага 0.02%.

НАТРИЕВ ХЛОРИД

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

от 10 mm до 200
mm

Размер

Характеристики

НАТРИЕВ СУЛФАТ
Описание
Нечист натриев сулфат. Бял на цвят. Гранулиран, транспортиран сух.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 5 2
БРОЙ 12

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

ВЕСТНИК

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

Почистване
След разтоварването на този товар се обръща особено внимание на трюмните
кладенци на товарните пространства.

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Трюмните кладенци на товарните пространства, превозващи този товар, трябва да се
поддържат сухи.

Вентилация
Без специални изисквания

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят очила или други еквивалентни защитни противопрахови
маски и противопрахови филтри. Тези лица трябва да носят защитно облекло, ако е
необходимо.

Опасност
Вдишването на силициев прах може да доведе до респираторни заболявания.
Силициевият прах се носи лесно с въздуха и бива вдишван.
Индустриалният пясък може да бъде покрит със смола и се спича, ако е изложен
на температура (55°C до 60°C). Този товар е негорим или има ниска опасност от
пожар.
Натоварване и изолиране
Промишленият пясък, покрит със смола, трябва да бъде "отделен от" източниците на топлина.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място преди натоварването,
по време на товаренето и по време на плаването. Този товар не трябва да се товари
по време на валеж. По време на товаренето всички неработни люкове на товарните
пространства, в които този товар е натоварен или предстои да бъде натоварен, трябва
да са затворени.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от 0,56 m3/t, подът
може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за
да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на куп.

Пясъците, включени в тази таблица, са:
Леярен пясък Кварцов пясък Калиев фелдшпат пясък Натриев фелдшпат пясък Кварцов
пясък
Описание
Обикновено това са фини частици. Абразивни и прашни.
Характеристики
Физични свойства
Насипна
Специфично
Размер
Ъгъл на покой
плътност
тегло
3
(kg/m )
(m3/t)
от 0,1 mm до 5
Не се прилага
1 020 до 2 000
0,50 до 0,98
mm
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
В

ПЯСЪК

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 5 3
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Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може
да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се
изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на куп.
Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се предотврати
проникването на товара.

.5

.4

.3

.2

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и
товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.

Вентилация
Без специални изисквания

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

.1

Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Описание
Товарът обикновено е смес от два или повече тежки минерални пясъци. Такива пясъци
се характеризират с висока насипна плътност и относително фин размер на частиците.
Абразивни. Може да са прашни.
Характеристики
Физични свойства
Насипна
Специфично
Размер
Ъгъл на покой
плътност
тегло
3
(kg/m )
(m3/t)
До 5 mm
Не се прилага
2 380 до 3 225
0,31 до 0,42
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
A

ПЯСЪК, ТЕЖЪК МИНЕРАЛ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 5 4
БРОЙ 12

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
TX и CR

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Приблизително 35°
2 200 до 3 225

Ъгъл на покой

AиБ

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,31 до 0,45

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и
товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време на
валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.
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Забележки
Повечето материали е вероятно да бъдат незапалими. Бързо събирайте и
изолирайте потенциално замърсеното оборудване и покривайте. Потърсете
съвет от експерти.

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната
противопожарна инсталация на кораба, ако е монтирана
такава.
Използвайте воден спрей, за да контролирате
разпространението на прах, ако е необходимо.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

ВЕСТНИК
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.5

.4

.3

.2

.1

Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се
носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).

Аварийни процедури

Почистване
Товарните пространства, използвани за този товар, не се използват за други товари,
докато не бъдат. Виж 9.3.2.3 от настоящия кодекс.

Разтоварване
При разтоварването на този товар се спазват всички инструкции, предоставени от изпращача,

Превоз
За превоза на този товар се спазват всички инструкции, предоставени от изпращача.
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

Предпазни мерки
Персоналът не трябва да бъде ненужно излаган на прах от този товар. Лицата, които
са изложени на прах от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други
еквивалентни противопрахови маски за очи и противопрахови филтри. Не трябва да
има изтичане извън товарното пространство, в което се съхранява този товар.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може
да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се
изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на куп.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни.

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Ниска радиотоксичност.
Може да причини дълготрайни последици за здравето и кожно възпаление.
Продължителната и повтарящото се излагане на прах от силициев диоксид
може да доведе до респираторни заболявания. Този товар е негорим или
има ниска опасност от пожар.

7

Клас

Фини частици
до 2 mm

Размер

Характеристики

Описание
Този товар обикновено е концентриран поток, който е резултат от обработката на
тежки минерални пясъци. Такива концентрати от минерални пясъци се характеризират
с висока насипна плътност и относително фин размер на частиците. Тази таблица
включва концентрати от пясъци, съдържащи естествен или обеднен уран и торий,
включително метали, смеси и съединения.
Абразивна. Може да е прашна. Този товар е слепващ, ако съдържанието на влага е над 1%.

ПЯСЪК, МИНЕРАЛЕН КОНЦЕНТРАТ, РАДИОАКТИВЕН
МАТЕРИАЛ, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ (LSA-I)
ООН 2912

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 5 5

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
CB

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
-

Ъгъл на покой

Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
-
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Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се
предотврати проникването на товара. Преди товаренето на товара изпращачът
предоставя на капитана сертификат, удостоверяващ, че товарът е чист, сух и без
нефт.
Вентилация
По време на плаването за този товар се извършва само повърхностна вентилация,
естествена или механична.
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
Без специални изисквания

Медицинска първа помощ

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е достатъчно за
контролиране на огъня.

Аварийни процедури
Няма

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Няма

Аварийни процедури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
Изисква се разделяне по отношение на материали клас 4.1.
"Отделени от" всички течности от клас 5,1 и всички течности от клас 8.

Опасност
Самозапалване, ако не са чисти, сухи и без нефтени примеси. Може да предизвика
изчерпване на кислорода в товарното пространство.

Не се
прилага

Клас

Не се
прилага

Размер

Характеристики

Описание
Фини частици от дърво.

ДЪРВЕНИ СТЪРГОТИНИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 5 6
БРОЙ 12

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1 300 до
3 300
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се
прилага
A

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,30 до 0,77

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и
товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx
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.3

.2

.1

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва да носят защитно облекло, очила
или други еквивалентни противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е
необходимо..
Тъй като този товар може да съдържа нефт под 1.2%, трябва да се има предвид
кладенците да не се разтоварват директно от товарните трюмове.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от
0,56 m3/t, подът може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно
разнесен по него, за да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери
и да се гарантира, че подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на
товаренето вследствие на струпването на товара на куп.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
Без специални изисквания
Поддържане на чистота
Без специални изисквания
Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Не се
прилага

Клас

До 150 mm

Размер

Характеристики

Този товар се състои основно от вода, масла (по-малко от 1.2%), вюстит (FeO),
магнетит (Fe3O4), хематит (Fe2O3), железен метал и фаялит (Fe2SiO4). Основните
химични елементи в този товар, с изключение на водата и маслата, са следните: Fe >
70%, Ca <0.8%, Si < 0.7%, Al < 0.3%, Cr < 1.5%, Ni < 0.5%, Mn < 1.0%.

Описание
Този товар се състои основно от железен оксид, който се събира от различни места на
производство на желязо и стомана. Окалината, която е люспи, събрани от вода,
използвана в процеса на горещо валцуване и от дренажни ями, с примес на масло,
което се използва при валцуването, е основен компонент на този товар. Този товар се
използва повторно като суровина за желязо.
Формата варира от прах до бучки. Цветът е сив, пепеливо-кафяв, пепеливо-черен,
кафяв, тъмно кафяв или черен. Специфичното тегло на твърдите вещества е от 3 до 6.

ЛЮСПИ, ПОЛУЧЕНИ В ПРОЦЕСА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 5 7

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
Различни
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
Различни

след приключване на разтоварването трябва да се извършат проверки за
повреди по кораба.

.2
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Преди да се затворят люковете, товарните помещения се проверяват за наличието на
остри издатини, които да могат да пробият страната на кораба.

При изпомпване на трюмните кладенци капитанът трябва да е наясно, че може да се
очаква известно количество мръсотия и масло от стари машини. Може да има счупени
стъкла и остри неправилни ръбове и персоналът, работещ в близост до скрап, трябва
да внимава.

Обичайният начин на натоварване е да се скупчване по централната линия на кораба
и саморазнасяне към краищата и страните. Трябва да се положат всички усилия
тежестта да е равномерно разпределена до напречните и надлъжни стени. Ако това не
се направи, леките парчета с голям обем ще се търкалят към стените и малките тежки
парчета ще се концентрират в квадрата.

Слой от този товар трябва да бъде внимателно поставен върху пода, в квадрата, за да
се смекчи падането. Операторите на магнитни и грайферни кранове трябва да бъдат
инструктирани да не освобождават товара си твърде високо над купчината.

Преди натоварването товарните пространства се подготвят, съгласно общата практика
на натоварване и всички зони, които могат да бъдат повредени от падащи товари, се
защитават с постелъчен материал. Това включва палуби и коминги по пътя на
материала към товарните пространства. Възможно е демонтирането на страничните
релси на кораба да се окаже препоръчително.

Натоварване

ВЕСТНИК
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палубата и палубните машини трябва да са защитени от падащи товари; и

.1

Натоварване
За справка: добавъка към настоящата таблица.
Предпазни мерки
Виж добавъка към настоящата таблица.
Вентилация
По време на плаването за този товар се извършва само повърхностна вентилация,
естествена или механична.
Превоз
Трюмните кладенци в товарните пространства, превозващи този товар, не се
изпомпват, освен ако не е абсолютно необходимо. Трюмната вода на този товар може
да съдържа определено количество мръсотия и масло от стари машини. Виж добавъка
към настоящата отделна таблица.
Разтоварване
Когато този товар се разтоварва чрез магнитни или грайфери:

ДОБАВЪК

Обработката на този товар се извършва с магнити или грайфери, в зависимост от
размера на материала. Този товар може да включва артикули с размери от кола до
фини метални стружки. Теглото на отделните парчета също се различава значително от тежки машини до консервни кутии.

МЕТАЛЕН СКРАП

Почистване
Преди почистване на товарните помещения за този товар екипажът се информира за
опасностите, свързани със счупени стъкла и остри ръбове. Преди да се измият
остатъците от този товар, всички разливи от масло трябва да бъдат почистени от пода
и трюмните кладенци на товарните пространства, които са били заети с него.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място преди натоварването,
по време на товаренето и по време на плаването. Този товар не трябва да се товари
по време на валеж. По време на товаренето всички неработни люкове на товарните
пространства, в които този товар е натоварен или предстои да бъде натоварен, трябва
да са затворени.

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има нисък риск от пожар, освен когато съдържа стружки
(фини метални частици, податливи на самозапалване), виж вписването за ОТЛОМКИ,
СТРУЖКИ или ИЗРЕЗКИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛНИ ООН 2793 в настоящия кодекс.

Не се прилага

Клас

Различни

Размер

Характеристики

Описание
С железен или стоманен „скрап“ се означава огромен набор от черни метали, основно
предназначени за рециклиране.

МЕТАЛЕН СКРАП
(виж добавъка към настоящата таблица)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 5 8
БРОЙ 12

Вода [ % ]

0 10 20

10

20

Пелети от смлян фураж
Експелер от семена от гуизотия
Мазно Кюспе
Палмови ядки
Фъстъци
Пелети, зърнени култури
пелети Pollard
Семе от рапица
Оризови трици
Натрошен Ориз
Шафраново семе
Кюспе от маслодайно семе
Соево семе
Strussa пелети
Слънчогледово семе
Печени храни

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
478 до 719
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага

Ъгъл на покой

Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1,39 до 2,09
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* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

ВЕСТНИК
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4.2

Клас

Не се прилага

Размер

Характеристики

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Този товар се приема за товарене само когато температурата му е не по-висока от
температурата на околната среда плюс 10°C или 55°C, която от двете е по-ниска.
Преди превоз този товар трябва да е престоял достатъчно време. Продължителността
варира в зависимост от масленото съдържание. Компетентният орган може да
разреши превоза на кюспетата, описани в тази таблица, при условията уреждащи
КЮСПЕ (б), когато се увери чрез правене на изпитване, че такова разрешение е
оправдано (вижте следващата таблица). В сертификатите, издадени от компетентния
орган, който дава такова разрешение, се посочва съдържанието на масло и влага.
Температурата на този товар се измерва редовно на няколко дълбочини в товарните
пространства и се записва по време на плаването. Ако температурата на товара
достигне 55°C и продължава да се увеличава, вентилацията му се спира. Ако
самозагряването продължава, в товарното пространство се въвежда въглероден
диоксид или инертен газ. Влизането на персонала в товарните помещения за този
товар не се разрешава, докато не бъдат проведени изпитвания и не се установи, че
съдържанието на кислород е възстановено до нормалното ниво.*
Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се вентилират механично по
време на пътуването, за да се предотврати самозагряването на товара, освен в случай
на авария.
Превоз
Люковете на товарните пространства, превозващи този товар, трябва да са устойчиви
на атмосферни влияния, за да се предотврати проникването на вода.
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
Виж 9.3 от настоящия кодекс.

Опасност
Предразположени са към бавно самонагряване и във влажно състояние или ако
съдържат прекомерно количество неоксидирано масло - към спонтанно
възпламеняване. Може да се окислява, което води до последващо намаляване на
кислорода в товарното пространство. Може да отделя въглероден диоксид.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Горните могат да се превозват под формата на каша, грис, кюспе, пелети.

Хлебни материали
Пелети от ечемичен малц
цвекло
Пелети от трици
Зърнени пелети за пивоварна
Пелети от цитрусов пулп
Кокос
Копра
Царевичен глутен
Памуково семе
Кюспе
Глутенови пелети
Млени фъстъци
Едросмляна царевица
Ленено семе
Царевица
Грис, мазен

Описание
Остатък след механично извличане на маслото от семките на маслодайно семе.
Включените в тази таблица семена и зърнени продукти са тези, получени при
производството на:

Да се превозват в насипно състояние само със специално разрешение от компетентния орган.

Съдържанието на масло и влага е показано на
фигурата.

Масло

КЮСПЕ ОТ СЕМЕНА, съдържащо растително масло ООН 1386
(a) механично отстранени семена, съдържащи повече от 10% масло или повече
от 20% масло и вода

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 5 9

брашно от рапично семе, извлечено с разтворител, пелети от рапично
семе, брашно от соя, памучно семе и брашно от слънчогледово семе,
съдържащи не повече от 4 % масло и общо 15 % масло и влага;
пелети от механично извлечена цитрусова каша, съдържащи не
повече от 2,5% масло и общо 14% масло и влага;
механично отделен грис от царевичен глутен, съдържащ не повече от
11% масло и общо 23.6% масло и влага;
Фуражни пелети от механично отделен царевичен глутен, съдържащи
не повече от 5.2% масло и общо 17.8% масло и влага; и
пелети от механично извлечена цвеклова каша, съдържащи не повече
от 2,8% масло и общо 15,0% масло и влага.
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Когато в кюспета, извлечени с разтворител, съдържанието на масло или на масло и
влага надвишава посочените по-горе проценти, трябва да се потърсят насоки от
компетентните органи.

Вода [ % ]

0 10 20

10

20

всички кюспета извлечени с разтворител и отделени от семена,
съдържащи не повече от 10% масло и съдържание на влага, по-високо
от 10%, като в този случай общото количество масло и влага не
трябва да надвишава 20%.

.2

Съдържанието на масло и влага е
показано на фигурата.

всички кюспета извлечени с разтворител и отделени от семена, които
съдържат не повече от 10% масло и не повече от 10% влага; и

.1

Забележка: Това вписване обхваща следното:

Преди натоварването изпращачът предоставя сертификат от лице, признато от
компетентния орган на страната на изпращане, в което се посочва, че съдържанието
на масло и влага в материала съответства на посоченото по-горе.

.5

.4

.3

.2

.1

Разпоредбите на настоящата таблица не се прилагат за следните материали, защото
не отговарят на критериите за материали от клас 4.2:

КЮСПЕ ОТ СЕМЕНА, съдържащо растително масло ООН 1386
(б)екстракции с разтворител и кюспе от семена, съдържащи не повече от 10%
масло, а когато количеството влага е по-високо от 10%, не повече от 20% масло и
вода заедно

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ВЕСТНИК
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Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.

Аварийни процедури
Носете автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Масло

С Т Р. 6 0
БРОЙ 12

Пелети от смлян фураж
Експелер от семена от гуизотия
Кюспе от маслодайни култури
Палмови ядки
Фъстъци
Пелети, зърнени култури
пелети Pollard
Семе от рапица
Оризови трици
Натрошен Ориз
Шафраново семе
Кюспе от маслодайно семе
Соево семе
Strussa пелети
Слънчогледово семе
Печени храни

Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1,39 до 2,09

* Виж Ревизирани препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Люковете на товарните пространства, превозващи този товар, трябва да са устойчиви
на атмосферни влияния, за да се предотврати проникването на вода.

Вентилация
При необходимост се извършва повърхностна вентилация, естествена или механична,
за отстраняване на всички остатъчни изпарения от разтворител. За да се предотврати
самонагряването на товара, е необходимо повишено внимание при използване на
механична вентилация.

Натоварване и изолиране
Виж 9.3 от настоящия кодекс.
Ако вертикалната преграда между товарното пространство и машинното отделение не
е изолирана по стандарт клас “А-60”, кюспетата, извлечени с разтворител се
натоварват “далеч от” нея.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.

Опасност
Предразположени са към бавно самонагряване и във влажно състояние или ако
съдържат прекомерно количество неоксидирано масло - към спонтанно
възпламеняване. Може да се окислява, което води до последващо намаляване на
кислорода в товарното пространство. Може да отделя също така въглероден диоксид.

4.2

Клас

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
478 до 719
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага

Ъгъл на покой

Предпазни мерки
Преди превоз този товар трябва да е престоял достатъчно време. Продължителността
варира в зависимост от масленото съдържание. Температурата на този товар се
измерва редовно на няколко дълбочини в товарните пространства и се записва по
време на плаването. Ако температурата на товара достигне 55°C и продължава да се
увеличава, вентилацията му се спира. Ако самозагряването продължава, в товарното
пространство се въвежда въглероден диоксид или инертен газ. Независимо от
предишното изискване, в случаи на кюспета, извлечени с разтворител, използването
на въглероден диоксид или инертен газ се спира докато има пожар. Влизането на
персонала в товарните помещения за този товар не се разрешава, докато не бъдат
проведени изпитвания и не се установи, че съдържанието на кислород е възстановено
до нормалното ниво.* Когато предвиденият интервал между началото на товаренето и
приключването на разтоварването на този товар надвишава 5 дни, товарът не се
приема за товарене, освен ако ще се превозва в a товарни пространства, оборудвани
със съоръжения за подаване на въглероден диоксид или инертен газ в пространството.
Пушенето и използването на необезопасени светлини се забраняват в близост до
товарното пространство по време на товарене и разтоварване, и при влизане в
товарните пространства през останалото време. Електрическите вериги за
оборудването в товарните пространства, които не са подходящи за използване в
експлозивна атмосфера, се изолират чрез отстраняване на връзки в системата,
различни от предпазители. На вентилаторите на товарните пространства, в които се
съдържа този товар, се монтират искро-улавящи екрани.

Натоварване
Този товар се приема за товарене само когато е практически свободен от запалим
разтворител и е издаден сертификат от лице, признато от компетентния орган на
държавата на изпращане, в който се посочва съдържанието на масло и влага.
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Не се прилага

Размер

Характеристики

Горните могат да се превозват под формата на кюспе, люспи, пелети, брашно и др.

Хлебни материали
Пелети от ечемичен малц
Цвекло
Пелети от трици
Зърнени пелети за пивоварна
Пелети от цитрусов пулп
Кокос
Копра
Царевичен глутен
Памуково семе
Кюспе
Глутенови пелети
Млени фъстъци
Едросмляна царевица
Ленено семе
Царевица
Грис, мазен

Описание
Остатък от извличането на маслото от маслодайните семена чрез обработка с
разтворител или механично. Включените в тази таблица семена и зърнени продукти са
тези, получени при производството на:

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
ВЕСТНИК
С Т Р. 6 1
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Грис, мазен
Пелети от смлян фураж
Експелер от семена от гуизотия
Кюспе от маслодайни култури
Палмови ядки
Фъстъци
Пелети, зърнени култури
Пелети Pollard
Семена от рапица
Оризови трици
Натрошен ориз
Шафраново семе
Кюспе от маслодайно семе
Соево семе
Strussa пелети
Слънчогледово семе
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ВЕСТНИК

Горните могат да се превозват под формата на каша, грис, кюспе, пелети.
Характеристики
Физични свойства
Насипна
Специфично
Размер
Ъгъл на покой
плътност
тегло
3
(kg/m )
(m3/t)
от 0,1 mm до 5
Не се прилага
478 до 719
1,39 до 2,09
mm
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
4.2
Не се прилага
Б

Хлебни материали
Пелети от ечемичен малц
Цвекло
Пелети от трици
Зърнени пелети за пивоварна
Пелети от цитрусов пулп
Кокос
Копра
Царевичен глутен
Памуково семе
Кюспета
Глутенови пелети
Млени фъстъци
Едросмляна царевица
Ленено семе
Царевица

Описание
Остатък от извличането на маслото от маслодайните семена чрез обработка с
разтворител. Включените в тази таблица семена и зърнени продукти са тези, получени
при производството на:

Съдържанието на масло и влага е показано на
фигурата.

Разпоредбите на настоящата таблица не се прилагат за следните материали, защото
не отговарят на критериите за материали от клас 4.2: брашно от рапично семе,
извлечено с разтворител, пелети от рапично семе, брашно от соя, памучно семе и
брашно от слънчогледово семе, съдържащи не повече от 1.5% масло и не повече от
11% влага. Преди натоварването изпращачът предоставя сертификат от лице,
признато от компетентния орган на страната на изпращане, в което се посочва, че
съдържанието на масло и влага в материала съответства на посоченото по-горе.

КЮСПЕ ОТ СЕМЕНА ООН 2217
с не повече от 1,5% масла и не повече от 11% влага

ДЪРЖАВЕН
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Забележки
Използването на CO2 се ограничава до контролирането на пожари и може да се
наложи да се въвеждат, периодично, допълнителни количества по време на
плаването, за да се намали съдържанието на кислород в трюма. При пристигане в
пристанище товарът трябва да бъде прокопан, за да се достигне огнището на пожара.

Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.

Аварийни процедури
Носете автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

Масло

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 6 2
БРОЙ 12
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Забележки
Използването на CO2 се ограничава до контролирането на пожари и може да се
наложи да се въвеждат, периодично, допълнителни количества по време на
плаването, за да се намали съдържанието на кислород в трюма. При пристигане в
пристанище товарът трябва да бъде прокопан, за да се достигне огнището на пожара.

Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.

Аварийни процедури
Носете автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар, всички
неработни люкове на товарните пространства, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.
Натоварване
Този товар се приема за товарене само когато е практически свободен от запалим
разтворител и е издаден сертификат от лице, признато от компетентния орган на
държавата на изпращане, в който се посочва съдържанието на масло и влага.
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс.
Предпазни мерки
Температурата на този товар се измерва редовно на няколко дълбочини в товарните
пространства и се записва по време на плаването. Ако температурата на товара
достигне 55°C и продължава да се увеличава, вентилацията му се спира. Ако
самозагряването продължава, в товарното пространство се въвежда въглероден
диоксид или инертен газ. Независимо от предходното изискване, не трябва да се
използва въглероден диоксид или инертен газ докато има активен пожар. Влизането
на персонала в товарните помещения за този товар не се разрешава, докато не бъдат
проведени изпитвания и не се установи, че съдържанието на кислород е възстановено
до нормалното ниво.* Когато предвиденият интервал между началото на товаренето и
приключването на разтоварването на този товар надвишава 5 дни, товарът не се
приема за товарене, освен ако ще се превозва в a товарни пространства, оборудвани
със съоръжения за подаване на въглероден диоксид или инертен газ в пространството.
Пушенето и използването на необезопасени светлини се забраняват в близост до
товарното пространство по време на товарене и разтоварване, и при влизане в
товарните пространства през останалото време. Електрическите вериги за
оборудването в товарните пространства, които не са подходящи за използване в
експлозивна атмосфера, се изолират чрез отстраняване на връзки в системата,
различни от предпазители. На вентилаторите на товарните пространства, в които се
съдържа този товар, се монтират искро-улавящи екрани.
Вентилация
При необходимост се извършва повърхностна вентилация, естествена или механична,
за отстраняване на всички остатъчни изпарения от разтворител. За да се предотврати
самонагряването на товара, е необходимо повишено внимание при използване на
механична вентилация.
Превоз
Люковете на товарните пространства, превозващи този товар, трябва да са устойчиви
на атмосферни влияния, за да се предотврати проникването на вода.

Натоварване и изолиране
Виж 9.3 от настоящия кодекс.
Ако вертикалната преграда между товарното пространство и машинното отделение не
е изолирана по стандарт клас “А-60”, този товар се съхранява “далеч от” нея.

Опасност
Предразположени са към бавно самонагряване и във влажно състояние или ако
съдържат прекомерно количество неоксидирано масло - към спонтанно
възпламеняване. Може да се окислява, което води до последващо намаляване на
кислорода в товарното пространство. Може да отделя също така въглероден диоксид.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 6 3

ВЕСТНИК
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* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

Забележки
Използването на CO2 или инертен газ се ограничава до контролирането на пожари и
може да се наложи да се въвеждат, периодично, допълнителни количества по време
на плаването, за да се намали съдържанието на кислород в трюма. При пристигане в
пристанище товарът трябва да бъде отстранен на нива, за да се достигне огнището на
пожара.

Аварийни процедури
Носете автономен дихателен апарат.
Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната CO2
противопожарна инсталация на кораба, ако е монтирана
такава.
Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е
изменено.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се
носи

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
Предпазни мерки
Влизането на персонала в товарните помещения за този товар не се разрешава,
докато не бъдат проведени изпитвания и не се установи, че съдържанието на кислород
е възстановено до нормалното ниво.*
Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва да носят маски с прахови филтри,
защитни очила и защитно облекло, , както е необходимо
Температурата на този товар се измерва редовно на няколко дълбочини в товарните
пространства и се записва по време на плаването. Ако температурата на товара
достигне 55°C и продължава да се увеличава, вентилацията му се спира.
Ако самозагряването продължава, в товарното пространство се въвежда въглероден
диоксид или инертен газ. Независимо от предишното изискване, в случаи на товари,
извлечени с разтворител, използването на въглероден диоксид или инертен газ се
спира докато има пожар.
Електрическите вериги за оборудването в товарните пространства, които не са
подходящи за използване в експлозивна атмосфера, се изолират чрез отстраняване на
връзки в системата, различни от предпазители.
На вентилаторите на товарните пространства, в които се съдържа този товар, се
монтират искро-улавящи екрани.
Вентилация
При необходимост се извършва повърхностна вентилация, естествена или механична,
за отстраняване на всички остатъчни изпарения от разтворител. За да се предотврати
самонагряването на товара, е необходимо повишено внимание при използване на
механична вентилация.
Превоз
Люковете на товарните пространства, превозващи този товар, трябва да са устойчиви
на атмосферни влияния, за да се предотврати проникването на вода.
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
Без специални изисквания
Аварийни процедури

ДЪРЖАВЕН
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НА МАЗНИНИ
Тази таблица се прилага само за кюспета от семена и други остатъци от преработени
зеленчуци, богати на мазнини, които в значителна степен не съдържат запалими
разтворители или други запалими химикали, отговарят на критериите към
самозагряването на твърдите вещества, посочени в точка 9.2.3.3, и не отговарят на
нито един от критериите за опасни товари, посочени в 9.2.2.
Описание
Остатъци от механичното отделяне на маслото или извличането му с разтворител или
други химични процеси от маслодайни семена, зърнени култури, плодове или
зеленчуци. Горните могат да се превозват под формата на каша, грис, кюспе, пелети.
Характеристики
Физични свойства
Специфично
Насипна
Размер
Ъгъл на покой
тегло
плътност
(m3/t)
(kg/m3)
Различни
Различни*
478 до 719
1,39 до 2,09
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
SH
Б
*
Някои товари в пелетна форма могат да бъдат несвързващи. Виж 5.4 от настоящия
кодекс.
Опасност
Този товар може да се нагрява спонтанно. Може да се окислява, което води до
последващо намаляване на кислорода в товарното пространство. Може да отделя
също така въглероден диоксид.
Товаренето на сухи пелети при работещи вентилатори представлява риск от експлозия на
праха.
Натоварване и изолиране
Освен ако не е определено друго от компетентния орган, разделянето се извършва,
както се изисква за материали от клас 4.2.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Товар, извлечен с разтворител, се приема за товарене само когато
е практически свободен от запалим разтворител. Преди превоз товарите, извлечени с
разтворители, трябва да са престояли достатъчно време; нужната продължителност
варира в зависимост от масленото съдържание.
Този товар се приема за товарене само когато температурата му е не по-висока от
температурата на околната среда плюс 10°C или 55°C, която от двете е по-ниска.
Всичките източници на запалване трябва да се вземат предвид и избягват, за да се
предотвратят възможни експлозии на прах. Вентилаторното оборудване трябва да е
заземено. Тръбопроводите трябва да са електрически непрекъснати или заземени.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
КЮСПЕТА И ДРУГИ ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ, БОГАТИ

С Т Р. 6 4
БРОЙ 12
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ВЕСТНИК
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* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Люковете на товарните пространства, превозващи този товар, трябва да са устойчиви
на атмосферни влияния, за да се предотврати проникването на вода.

Вентилация
Без специални изисквания

Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва да носят маски с прахови филтри,
защитни очила и защитно облекло, , както е необходимо.

Предпазни мерки
Влизането на персонала в товарните помещения за този товар не се разрешава,
докато не бъдат проведени изпитвания и не се установи, че съдържанието на кислород
е възстановено до нормалното ниво.*

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Товар, извлечен с разтворител, се приема за товарене само когато е практически
свободен от запалим разтворител. Преди превоз товарите, извлечени с разтворители,
трябва да са престояли достатъчно време; нужната продължителност варира в
зависимост от масленото съдържание.

Физични свойства
Специфично
Насипна
Размер
Ъгъл на покой
тегло
плътност
3
(m3/t)
(kg/m )
Различни
Различни*
478 до 719
1,39 до 2,09
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
В
*
Някои товари в пелетна форма могат да бъдат несвързващи. Виж 5.4 от настоящия
кодекс.
Опасност
Може да се окислява, което води до последващо намаляване на
кислорода в товарното пространство. Товаренето на сухи пелети при
работещи вентилатори представлява риск от експлозия на праха. Този
товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
Без специални изисквания
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
В случай на кюспета от семена, преди натоварването се предоставя удостоверение от
лице, признато от компетентния орган на страната на изпращане, в което се посочва,
че изискванията за изключване от списъка за КЮСПЕТА ОТ СЕМЕНА ООН 1386, буква
б) или ООН 2217, според случая, са изпълнени, както е посочено в тези таблици, и
материалът не отговаря на критериите на MHB (SH), посочени в 9.2.3.3.

Характеристики

Описание
Остатъци от механичното отделяне на маслото или извличането му с разтворител или
други химични процеси от маслодайни семена, зърнени култури, плодове или
зеленчуци. Горните могат да се превозват под формата на каша, грис, кюспе, пелети.

Тази таблица се прилага само за кюспета от семена и други остатъци от преработени
зеленчуци, богати на мазнини, които на практика не съдържат запалими разтворители
или други запалими химикали и не отговарят на нито един от критериите за опасни
товари или материали, които са опасни само в насипно състояние, посочени съответно
в 9.2.2 или 9.2.3.

НА МАЗНИНИ

КЮСПЕТА И ДРУГИ ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ, БОГАТИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 6 5

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
3 100 до 4 000

Ъгъл на покой
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ВЕСТНИК

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може
да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се
изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на куп.

Опасност
Този товар е негорим или е слабо пожароопасен. Но при контакт с вода може да се
отдели водород — запалим газ, който може да образува експлозивни смеси с въздух и
при подобни условия може да отделят фосфин и арсин които са силно токсични газове.
Този товар може да намалява съдържанието кислорода в a товарното пространство.
Може да причини дълготрайни последици за здравето
Натоварване и изолиране
Изисква се разделяне по отношение на
материали клас 4.3. "Отделени от" храни и
всички течности от клас 8.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място преди натоварването,
по време на товаренето и по време на плаването. Този товар не трябва да се товари
по време на валеж. По време на товаренето всички неработни люкове на товарните
пространства, в които този товар е натоварен или предстои да бъде натоварен, трябва
да са затворени.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може да бъде
пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се изравни
разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е
пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие на
струпването на товара на куп.
Предпазни мерки
Производителят или изпращачът предоставят на капитана сертификат, в който се
посочва, че след производството товарът е бил съхраняван под покритие, но е бил
изложен на въздух не по-малко от три дни преди превоза.
Пушенето не се разрешава на палубата и в товарните помещения и трябва да се
поставят знаци “ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО” на палубата, когато този товар е на борда.
Електрическите инсталации и кабели трябва да са в добро състояние и да са правилно
защитени срещу късо съединение и искри. Когато се изисква една вертикална
преграда да е подходяща за целите на разделянето, отворите за кабели и
тръбопроводи на палубите и вертикалните прегради се запечатват срещу
преминаването на газ и пари. Когато е

Описание
Феросплав, състояща се основно от манган и силиций, използвана главно като
дезоксидант и легиращ елемент в процеса на производство на стомана. Частици или
бучки от черно-кафяв, сребристо-бял метал.
Характеристики
Физични свойства
Насипна
Специфично
Размер
Ъгъл на покой
плътност
тегло
3
(kg/m )
(m3/t)
от 10 mm до 150
Не се прилага
3 000 до
0,30 до 0,33
mm
3 300
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
Б
WF и/или WT
Не се прилага
Не се прилага
и/или TX

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
СИЛИКОМАНГАН(с ниско съдържание на въглерод)

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,25 до 0,32

Натоварване и изолиране
“Отделен от” киселини, основи, оксидиращи и редуциращи агенти и храни.

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Фини частици до 80
мм

Размер

Характеристики

Описание
Този материал е резултат от карботермично намаляване. Феросплав, състояща се
основно от манган и силиций, използвана главно като дезоксидант и легиращ елемент
в процеса на производство на стомана. Частици или бучки с цвят на сребрист метал до
тъмносиво.

СИЛИКОМАНГАН (карботермичен)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 6 6
БРОЙ 12
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Предпазни мерки
Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва да носят защитно облекло, очила
или други еквивалентни противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както
е необходимо..
Вентилация
Без специални изисквания
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
Без специални изисквания

Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от 0,56 m3/t, подът
може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за
да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на куп.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
„Отделени от“ киселини или основни материали.

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,33 до 0,67

ВЕСТНИК
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* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

Забележки
Материалът е практически негорим, когато е сух.

Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е
изменено.

Затворете и използвайте CO2, ако има такъв. Не използвайте вода.

Действия при пожар

Аварийни процедури
Носете автономен дихателен апарат.

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1 500 до 3 000
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

Опасност
Прахът може да предизвика дразнене на очите, кожата и горните
дихателни пътища. Този товар е негорим или има ниска опасност
от пожар.

Не се прилага

Клас

До 150 mm

Размер

Характеристики

Описание
Силициевата шлака е сивкав метален материал, без мирис, основно във вид на бучки.
Състои се от силиций и силициев диоксид в различни пропорции.

СИЛИЦИЕВА ШЛАКА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Автономен дихателен апарат.

Превоз
Докато този товар се превозва, на борда трябва да има подходящ детектор за
количествени измервания на кислород и запалими газове, които могат да бъдат
отделяни от товара, за всеки газ или комбинация от тях. Детекторът трябва да е
подходящ за използване в атмосфера без кислород и да е от тип, сертифициран за
безопасно използване във взривоопасна атмосфера. Концентрациите на тези газове в
товарните пространства, превозващи този товар, се измерват редовно, по време на
плаването, а резултатите от измерванията трябва да се записват и съхраняват на
борда.
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
Без специални изисквания
Аварийни процедури

Вентилация
По време на плаването в товарните пространства, превозващи този товар, трябва да
се извършва механична повърхността вентилация.

Влизането на персонал в затворени помещения не се разрешава, докато не бъдат
проведени изпитвания и не се установи, че съдържанието на кислород е възстановено
до нормално ниво в цялото пространство и че няма токсичен газ, освен ако не е
извършена подходяща вентилация и циркулация на въздуха в свободното
пространство над материала.*

целесъобразно, вентилационните системи за жилищните помещения трябва да се
затварят или проверяват, а системите за климатизация да работят на затворена
циркулация по време на товарене и разтоварване на този товар, за да се сведе до
минимум навлизането на прах в жилищните помещения или в други вътрешни
пространства на кораба. Трябва да се вземат предпазни мерки, за да се сведе до
минимум степента, до която прахът от този товар може да влезе в контакт с движещи
се части на палубните машини и външни навигационни средства, като например
навигационни светлини.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 6 7

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
599 до 1 053
Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1,39 до 1,97
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Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се
предотврати проникването на товара. Капитанът и офицерите трябва да отбележат, че
стационарната газова противопожарна инсталация на кораба ще бъде неефективна
при пожари, свързани с този товар, и че може да се наложи използването на обилно
количество вода.
Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Натриевият нитрат е хигроскопичен и може да се спича в козирки, влошавайки
безопасността по време на разтоварването. Ако товарът се е втвърдил, трябва да се
тримува, както е необходимо за да се избегне образуването на козирки.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
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Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни.

Опасност
Макар и незапалим, смесите с горим материал лесно се запалват и могат да горят
силно.
Товарът е хигроскопичен и като се намокри, се спича.

5.1

Клас

Не се прилага

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
508 до 719
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Ъгъл на покой

Почистване
Без специални изисквания

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,95 до 1,67

Размер

Характеристики

Описание
Безцветни, прозрачни кристали без мирис. Хигроскопичен и разтворим във вода.

НАТРИЕВ НИТРАТ ООН 1498

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..
Вентилация
Без специални изисквания
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
След разтоварването на този товар товарните помещения се почистват, освен в
случаите, когато товарът, който ще бъде натоварен след разтоварването, е
КАЛЦИНИРАНА СОДА. Остатъците от този товар могат да се изпомпват като каша по
време на отмиването.

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Прахообразна
структура

Размер

Характеристики

Описание
Прахообразен материал; съставен от бели зърна и прах, без мирис. Получава се чрез
изгаряне на сол и варовик. Разтворим във вода. Калцираната сода се разрушава при
контакт с масло.

КАЛЦИНИРАНА СОДА
(плътна и лека)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 6 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 12

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
30°
1136
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Ъгъл на покой

Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,88

ВЕСТНИК
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Почистване
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Трябва да се обърне необходимото внимание, за да се предотврати контакт на товара
със запалими материали. Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити,
според случая, за да се предотврати проникването на товара. Капитанът и офицерите
трябва да отбележат, че стационарната газова противопожарна инсталация на кораба
ще бъде неефективна при пожари, свързани с този товар, и че може да се наложи
използването на обилно количество вода.
Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Сместа от натриев нитрат и калиев нитрат е хигроскопична и може да се спича в
козирки, влошавайки безопасността по време на разтоварването. Ако товарът се е
втвърдил, трябва да се тримува, както е необходимо за да се избегне образуването на
козирки.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни.

Опасност
Макар и незапалима, смесите с горим материал лесно се запалват и горят силно.
Товарът е хигроскопичен и като се намокри, се спича.

5.1

Клас

Не се прилага

Размер

Характеристики

Описание
Хигроскопична смес, разтворима във вода.

СМЕС ОТ НАТРИЕВ НИТРАТ И КАЛИЕВ НИТРАТ ООН 1499

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН
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Забележки
Този материалът е негорим, освен ако не е замърсен.

Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е

Действия при пожар
Използвайте обилно количество вода, която се прилага най-добре под формата на
спрей, за да се избегне нарушаване на повърхността на материала. Материалът
може да се разтопи или размекне, в което състояние обливането може да доведе до
разпръскването му в широк периметър. Обезвъздушаването или използването на
CO2 не води до контрол над огъня. Трябва да се обърне необходимото внимание на
въздействието на влятата вода върху устойчивостта на кораба.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).
Автономен дихателен апарат.
Дюзи за разпръскване.

Аварийни процедури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 6 9

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
SH

400 до 500

Б

Група

2,00 до 2,50

Специфично
тегло
(m3/t)
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ВЕСТНИК

* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания
Натоварване
Преди натоварването производителят или изпращачът дават на капитана сертификат,
удостоверяващ, че товарът не е клас 4.2. Тримувайте съгласно съответните
разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия кодекс.
Предпазни мерки
По време на обработката и превоза не се допускат дейности, свързани с високи
температури, горене и пушене в близост до товарните пространства, в които се
съдържа този товар. След разтоварването на товара не се разрешава влизане в
товарните помещения, освен ако те не са били достатъчно проветрени.
Вентилация
Люковете на товарните пространства се затварят и помещенията не се проветряват по
време на плаването.
Превоз
Влизането в товарните помещения не се разрешава по време на плаването.

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Спонтанното запалване не е възможно да настъпи до 200°C. Когато се запали, гори
бурно. Когато се стапя, отделя запалими и токсични газове. В товарните помещения
може да се стигне до спонтанно нагряване и кислородът да бъде изчерпан.

Не се прилага

Клас

Не се прилага

Дължина:
30 mm to 100 mm
Диаметър:
от 15 mm до 30 mm

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

Размер

Характеристики

Описание
Втвърдени горива, включващи хартия и пластмаси чрез пресоване или обработване с
матрици. Основните суровини на този товар са отпадъчна хартия и пластмаса.
Съдържание на влага - до 5%. Съдържанието на пепел е до 10%. Общият хлор е до
0.3%.

Тази таблица не се прилага за материали, класифицирани като опасни товари (клас 4.2).

ВТВЪРДЕНИ ГОРИВА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ПРЕРАБОТВАНЕ НА ХАРТИЯ И ПЛАСТМАСИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН
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Забележки
Материалът е негорим, освен ако не е замърсен.

Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е

Действия при пожар
Използвайте обилно количество вода, която се прилага най-добре под формата на
спрей, за да се избегне нарушаване на повърхността на материала. Материалът
може да се разтопи или стопи, в което състояние обливането с вода може да доведе
до разпръскването му в широк периметър. Обезвъздушаването или използването на
CO2 не води до контрол над огъня. Трябва да се обърне необходимото внимание на
въздействието на влятата вода върху устойчивостта на кораба.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).
Автономен дихателен апарат.
Дюзи за разпръскване.

Аварийни процедури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 7 0
БРОЙ 12

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
30° до 40°
1 600 до 2 000
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

A

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,50 до 0,63

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и
товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.

ВЕСТНИК

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от 0,56 m3/t, подът
може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за
да се изравни разпределението на теглото.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

.5

.4

.3

.2

.1

Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато този товар се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията
в 7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

До 8 mm

Размер

Характеристики

Описание
Spodumene (обогатен) е без мирис и вкус почти бял до бежов пясък, съдържащ смес от
естествени силикати и кварц. Получава се при обработка на естествен сподумен.

СПОДУМЕН (ОБОГАТЕН)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН
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Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.
Огънят се гаси с вода, пяна или сухи химикали.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (предпазни очила, термоустойчиви ръкавици и
гащеризони).

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Люковете на товарните пространства се отварят и проветряват достатъчно преди влизане.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 7 1

ВЕСТНИК
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Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..
Вентилация
Без специални изисквания
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
Без специални изисквания

Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може да бъде
пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се изравни
разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е
пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие на
струпването на товара на куп.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Описание
Кафяви бучки: Съдържание на влага 1% до 3%. Може да отделя прах.
Характеристики
Физични свойства
Специфично
Насипна
Размер
Ъгъл на покой
тегло
плътност
3
(m3/t)
(kg/m )
Бучки:
Не
се
прилага
2381
0,42
от 75 mm до 380
mm
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
В

ПРАХ ОТ ШЛАЙФАНЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се
предотврати проникването на товара. Сантинната система в товарното помещение, на
което ще бъде натоварен този товар, се изпитва, за да се гарантира, че той работи.

Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е пренапрегнат по време на
плаването и по време на товаренето вследствие на струпването на товара на куп.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 7 2
БРОЙ 12

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,71

В

Група

1,00 до 1,60

Специфично
тегло
(m3/t)
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Почистване
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания
Вентилация
Без специални изисквания
Превоз
След приключване на товаренето на този товар люковете на товарните пространства
се запечатват както е необходимо, за да се предотврати проникването на вода, .
Разтоварване
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

ВЕСТНИК
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

625 до 1 000

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Не се прилага

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

Опасност
Тъй като захарта се разтваря във вода, проникването на вода може да доведе с
движението на кораба до създаването на въздушни джобове в тялото на товара. При
това опасностите са подобни на тези на товарите, които могат да се втечняват. В
случай на навлизане на вода в трюмовете, трябва да се отчете рискът за
устойчивостта на кораба от разтваряне на захарта (образуване на течна основа и
преместване на товара). Този товар е силно разтворим.

Не се прилага

Клас

Гранули до 3
mm

Размер

Характеристики

ДЪРЖАВЕН

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Фини частици до 25
мм

Размер

Описание
В зависимост от вида, захарта може да бъде или кафява, или бяла, на гранули, с много
ниско съдържание на влага от порядъка на 0% до 0.05%.

Характеристики

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1408

ЗАХАР

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДРЕБЕН ЧАКЪЛ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 7 3

600 до 700

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
CB и/или WF и/или
Не се прилага
WT и/или OH

Приблизително 30°

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

Б

Група

1,43 до 1,67

Специфично
тегло
(m3/t)
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* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

Медицинска първа помощ

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна инсталация
на кораба, ако е монтирана такава. Спирането на достъпа на въздух може да е
достатъчно за контролиране на огъня. Изгасете огъня с въглероден диоксид,
пяна или вода.

Аварийни процедури
Няма

ВЕСТНИК

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

При излагане на влага обемът им се увеличава. Пелетите от биомаса на захарна
тръстика може да ферментират с течение на времето, ако съдържанието на влага е
над 15%, което води до отделяне на задушаващи и запалими газове, които могат да се
запалят спонтанно. Обработката на пелети от биомаса на захарна тръстика може да
доведе до отделянето на прах. Риск от експлозия при висока концентрация на прах.
Натоварване и изолиране
Изисква се разделяне по отношение на материали клас 4.1.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят. Съществува висок риск от повторно
изчерпване на кислорода и образуване на въглероден окис в предварително
проветрените съседни помещения след затваряне на капаците на люковете.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Трябва да има налични автономни дихателни апарати и комбинирани или
индивидуални измервателни уреди за кислород и въглероден окис.

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Люковете на товарните пространства, превозващи този товар, трябва да са устойчиви
на атмосферни влияния, за да се предотврати проникването на вода.

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време
плаването. Вентилацията на затворени помещения, съседни на товарния трюм, може
да е необходима преди влизането, дори ако тези помещения са явно запечатани откъм
товарния трюм.

Предпазни мерки
Влизането на персонала в товарните пространства, в които се съдържа този товар или
в свързващите помещения, не се разрешава, докато не бъдат проведени изпитвания и
не се установи, че съдържанието на кислород и въглероден оксид са възстановени до
следните нива: кислород 21% и въглероден оксид < 100 ppm.* В близост до товарните
пространства, съдържащи този товар, се избягва използването на осветление от типа
на горещи халогенни лампи за осветление на товарните трюмове. Предпазителите към
тези светлини трябва да се свалят или обезопасят, докато товарът се намира в
товарното пространство. Вземат се предпазни мерки, за да се предотврати
образуването на висока концентрация на прах по време на обработката и
почистването на този товар.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Опасност
Пратките са предмет на окисление, водещо до изчерпване на кислорода и
увеличаване на въглеродния оксид и въглеродния диоксид в товарните и свързаните с
тях пространства (виж също и МТО-предпазните мерки).

Не се прилага

Клас

Цилиндрична с
диаметър:
от 6 mm до 12 mm
Дължина: От 10 7
до 50 mm

Размер

Характеристики

Описание
Пелетите от биомаса на захарната тръстика са светло жълти до шоколадово кафяви
на цвят; много твърди и не могат да се смачкват лесно . Пелетите от биомаса на
захарната тръстика са направени от остатъци от захарна тръстика, слама и листа,
останали от промишлени и селскостопански дейности. Обикновено няма добавки или
слепващи вещества, смесени в пелетите. Тази таблица е приложима и за пелетите от
биомаса на захарната тръстика, произведени с използване на до 2% добавки от
минерални оксиди като калциев, магнезиев и алуминиев оксид. Суровината е
фрагментирана, изсушена и пресована във формата на пелети. Суровината се
компресира до приблизително една трета от първоначалния си обем и готовите пелети
от биомаса на захарна тръстика обикновено имат съдържание на влага от 6 до 10%.

ПЕЛЕТИ ОТ БИОМАСА НА ЗАХАРНА ТРЪСТИКА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 7 4
БРОЙ 12

В

Група


Фин спрей на водна основа способства свързването на по-малки частици към по-големи частици.
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ВЕСТНИК
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

В

Група

0,74 до 1,11

Специфично
тегло
(m3/t)

Опасност
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар. Ако е подложен на пожар,
товарът може да отделя вредни газове.
Когато се обработва и транспортира в съответствие с разпоредбите на таблицата, този
товар не представлява опасност от корозия или увреждане с прах за човешкото тяло
или кораба.
Натоварване и изолиране
„Отделени от“ силни окислители, като флуор, хлор, хлорати, нитрати (азотна
киселина), пероксиди, течен кислород, перманганати, бихромати или други подобни.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара. Трюмовете не се мият с морска
вода.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Вземат се подходящи предпазни мерки за свеждат до минимум на
ударите, абразивното триене и смачкването по време на обработването, за да се
предотврати
образуването
на
прах.
Стандартното
приложение
на
повърхностноактивни вещества възпрепятства образуването на прах във въздуха.
Предпазни мерки
Пазете машините, помещенията и оборудването при образуването на малки частици
или прах. Лицата, участващи в обработката на товара, трябва да носят защитно
облекло, очила и маски за филтриране на прах. Трюмовете, включително
подрязващите плочи за тримуване и подът, се третират със защитно покритие (чрез
варово миене), за да се избегне всякаква потенциална корозивна реакция между сяра,
вода и стомана. Горните секции трябва да имат твърдо покритие с боя. Люковете се
запечатват плътно.

Не се прилага

Клас

900 до 1 350

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Не се прилага

Прибл.
от 1 mm до 10 mm

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

Размер

Характеристики

ДЪРЖАВЕН

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е силно разтворим.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
Без специални изисквания
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.
Натоварване
Товарът се тримува в съответствие с информацията за него, изисквана съгласно
раздел 4 от настоящия кодекс. Ако има колебание, тримувайте нивото до границите на
товарното пространство, за да сведете до минимум риска от преместване и да
гарантирате, че по време на пътуването ще се поддържа подходяща стабилност.

Не се прилага

Клас

Не се прилага

Специфично
тегло
(m3/t)
0,89 до 1,00

Описание
Страничен продукт, получен при преработка на сероводород или при работата на
нефтени рафинерии, който е бил подложен на процес на формиране, който превръща
сярата от разтопено състояние в специфични твърди форми (например гранули,
пелети, пастили или люспи); ярко жълт цвят; без мирис.

Характеристики

Размер

Настоящата таблица не се прилага за натрошена, твърда и едрозърнеста сяра (виж
СЯРА ООН 1350) или за странични продукти от преработката на сероводород или от
дейностите на нефтените рафинерии, КОИТО НЕ са подложени на описания по-долу
процес на формоване.

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1 000 до 1 124
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

СЯРА (формована, твърда)

Описание
Гранулиран светлокафяв материал. Разтворът във вода е почти неутрален. Може да
има лек мирис, в зависимост от процеса при производителя. Температура на стапяне:
72ºC. Влажност: 0,02%.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

СУЛФАТ НА КАЛИЙ И МАГНЕЗИЙ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 7 5



1 053 до 1 176

Б

Група

0,85 до 0,95

Специфично
тегло
(m3/t)

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага

Не се прилага

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой
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4.1

Клас

Частици или бучки
от
всякакъв размер

Размер

Характеристики

Описание
Минерално вещество, добивано в свободна форма във вулканичните страни. Жълто
на цвят, крехко, неразтворимо във вода, но лесно разстопяемо чрез топлина. Сярата
се натоварва във влажно или мокро състояние.

Забележка: Дребнозърнестата сяра (цветя от сяра) не се транспортира в насипно състояние.

СЯРА ООН 1350
(Едрозърнеста и на натрошени бучки)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

При влизане в товарните пространства трябва да се предприемат подходящи
предпазни мерки , като се вземат предвид препоръките, разработени от
Организацията.



Опасност
Запалимост и експлозия на прах, особено по време на товарене, разтоварване и след
почистване.
Този товар може лесно да се запали.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара. Трябва да бъде старателно
почистено и измито с прясна вода.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Когато този товар участва в пожар, се отделя токсичен, много дразнещ и задушаващ
газ. Този товар образува експлозивни и чувствителни смеси с повечето окислителни
материали. При този товар има опасност от експлозия на прах, която може да възникне
особено след разтоварване и по време на почистване. Плочите за подрязване на
трюма и подовите плочи на товарните пространства за този товар се промиват с вар
или се покриват с боя, за да се предотврати корозия. Горните секции трябва да имат
твърдо покритие с боя. Електрическите вериги за оборудването в товарните
пространства, за този товар, които не са подходящи за използване в експлозивна
атмосфера, се изолират чрез отстраняване на връзки в системата, различни от
предпазители. Трябва да се обърне надлежно внимание на изолирането на
електрически вериги за оборудването в помещенията съседни на товарните
пространства, което е неподходящо за използване във взривоопасна атмосфера.
Всички вентилатори на товарните пространства за този товар се оборудват със
искроулавящи екрани. Дребнозърнестата сяра (цветя от сяра) не се транспортира в
насипно състояние.

Почистване
Лицата, които участват в почистването, трябва да носят каски, предпазни очила, ризи с
дълги ръкави, дълги панталони и непромокаеми ръкавици. Трябва да се предвиди
използването на одобрени респиратори. Трюмовете трябва да се измиват старателно,
след разтоварването, като се използва само прясна вода.

Вземат се подходящи предпазни мерки за свеждат до минимум на ударите,
абразивното триене и смачкването по време на обработването, за да се предотврати
образуването на прах.

Разтоварване
При влизане в товарните пространства се вземат подходящи мерки за безопасност,
особено в зоната на долните слоеве сяра в корабните трюмове, като се вземат
предвид препоръките, разработени от Организацията.

Превоз
При добавяна фина струя прясна вода или повърхностно-активно вещество по време
на товаренето, през цялото пътуване се измерва дълбочината му и се изпомпва
според нуждите.

Вентилация
По време на плаването за този товар се извършва само повърхностна вентилация,
естествена или механична.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 7 6
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 12
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Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Плочите за подрязване на трюма и подовите плочи на товарните пространства за този
товар се промиват с вар или се покриват с боя, за да се предотврати корозия.
Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.
Превоз
Влагата от кондензация, нагряване на товара или теч в люкове може да причини
образуване на фосфорна или фосфориста киселина, която може да причини корозия
на стоманените елементи. След приключване на товаренето на този товар люковете
на товарните пространства се запечатват, ако е необходимо. Този товар ще разруши
зеблото или канавата, покриващи трюмните кладенци.
Разтоварване
Суперфосфатът е хигроскопичен и може да се спича в козирки, влошавайки
безопасността по време на разтоварването. Ако товарът се е втвърдил, трябва да се
тримува, както е необходимо за да се избегне образуването на козирки.
Почистване
След разтоварването на този товар се обръща особено внимание на трюмните
кладенци на товарните пространства.

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

В

Група

0,81 до 1,00

Специфично
тегло
(m3/t)

ВЕСТНИК
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Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е изменено.

1 000 до 1 190

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

30° до 40°

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

Опасност
Няма специални опасности.
Товарът е хигроскопичен и като се намокри, се сгъстява.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Гранули, фини
частици и прах
с
диаметър до 0,15
mm:

Размер

Характеристики

Описание
Сивкаво-бял цвят. Влажност: 0% до 7%. Хигроскопичен.

СУПЕРФОСФАТ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Действия при пожар
Затворете отворите: Използвайте стационарната противопожарна инсталация на
кораба, ако има такава. Спирането на достъпа на въздух може да е достатъчно за
контролиране на огъня. Не използвайте вода.

Аварийни процедури
Носете автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

Почистване
Товарните пространства и другите конструкции, които може да са били в контакт с този
товар или праха, не трябва да се измитат. След разтоварването на този товар
товарните пространства и другите съоръжения, ако е необходимо, се измиват с прясна
вода, за да се отстранят всички остатъци от този товар. След това товарните
пространства се подсушават напълно. Влажният прах или остатъци образуват силно
корозивна серниста киселина, която е изключително опасна за персонала и разяжда
стоманата. Лицата, участващи в почистването, трябва да бъдат осигурени със защитно
облекло, очила и маски за филтриране на прах.

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Трюмовете в товарните пространства, превозващи този товар, се изпомпват редовно,
за да се предотврати натрупването на воден/киселинен разтвор.

Вентилация
По време на плаването за този товар се извършва само повърхностна вентилация,
естествена или механична.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 7 7

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
813 до 909
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Ъгъл на покой

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1,10 до 1,23

A

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1,11 до 1,43

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и
товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.
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.5

.4

.3

.2

.1

Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
„Oтделени от“ флуороводородна киселина, хлорен флуорид, манганов флуорид и
кислороден дифлуорид.

ВЕСТНИК
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Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
700 до 900
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

До 30 mm

Размер

Характеристики

Продуктът е неразтворим във вода.

Продуктът се състои от големи частици и бучки, които могат да се чупят по време на
транспортиране, превръщайки се в прах.

Описание
Бяло-светлокафяв материал без мирис, съдържащ до 70-80% калциев флуорид, 5-10%
алуминиев флуорид и 10-20% силициев диоксид.

СИНТЕТИЧЕН КАЛЦИЕВ ФЛУОРИД

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
За да се предотврати корозия, плочите за подрязване и пода трябва да се измият с вар.
Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.
Превоз
Влагата от кондензация, нагряване на товара или теч в люкове може да причини
образуване на фосфорна или фосфориста киселина, която може да причини корозия
на стоманените елементи. След приключване на товаренето на този товар люковете
на товарните пространства се запечатват, ако е необходимо. Този товар ще разруши
зеблото или канавата, покриващи трюмните кладенци.
Разтоварване
Ако товарът се е втвърдил, трябва да се тримува, както е необходимо за да се избегне
образуването на козирки.
Почистване
След разтоварването на този товар се обръща особено внимание на трюмните
кладенци на товарните пространства.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Товарът е хигроскопичен и като се намокри, се сгъстява.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

от 2 mm до 4 mm

Размер

Характеристики

Описание
Гранулиран, тъмно сив цвят и, в зависимост от неговия източник, може да бъде прашен.
Хигроскопичен.

СУПЕРФОСФСТ (троен, гранулиран)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 7 8
БРОЙ 12

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Приблизително 40°
300 до 500
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

A

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
2,00 до 3,33

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и
товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време на
валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.

ВЕСТНИК
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Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

.5

.4

.3

.2

.1

Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
„Oтделени от“ флуороводородна киселина, хлорен флуорид, манганов флуорид и
кислороден дифлуорид.

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

До 0,1 mm

Размер

Характеристики

Описание
Бял прах без мирис, съдържащ до 85% силициев диоксид, около 7% алуминиев
флуорид и до 8% кристална вода в сухо тегло.
Продуктът има много ниска разтворимост във вода.

СИНТЕТИЧЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 7 9

В

Група

1,53 до 1,67

Специфично
тегло
(m3/t)

ВЕСТНИК
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

599 до 654

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Не се прилага

Пелети до 15 мм
в диаметър

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

Размер

Характеристики

Описание
Руда. Сиви, кръгли стоманени пелети. Влажност: 2%.

ТАКОНИТОВИ ПЕЛЕТИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара.
Трябва да се обърне необходимото внимание на защитата на оборудването от праха от
товара.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 8 0
БРОЙ 12

1 370 до 1 563

Б

Група

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се
предотврати проникването на товара. Не товарете, ако температурата е над 38°C.
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят очила или други еквивалентни защитни противопрахови
маски и противопрахови филтри. Тези лица трябва да носят защитно облекло, ако е
необходимо.
Вентилация
Без специални изисквания
Превоз
Температурата на този товар трябва да се измерва ежедневно по време на плаването.
Резултатите от измерванията се записват, за да се открива възникнало
самозагряване.
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
Без специални изисквания

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

ДЪРЖАВЕН

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Опасност
Самонагрява се и е възможно да се самозапалва. Възможно е да причини инфекции.

Не се прилага

Клас

Не се прилага

Специфично
тегло
(m3/t)
-

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

В

Група

0,64 до 0,73

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
SH и/или OH
Ъгъл на покой

Натоварване и изолиране
Изисква се разделяне по отношение на материали клас 4.2.
“Отделена чрез цяло отделение или трюм от” хранителни продукти.

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Не се прилага

Специфично
тегло
(m3/t)

Размер

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Прахообразн
и бучки до
100 mm

Размер

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)

Характеристики

Описание
Изсушена смет от животински материали от кланиците. Много прашна.

Описание
Талкът е изключително мек, белезникав, зелен или сивкав естествен хидратиран
магнезиев силикат. Характерен при допир - усещане за пипане на сапун или мазнина.

Характеристики

ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪК

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ТАЛК

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 8 1

735

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

32°

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

В

Група

1,36

Специфично
тегло
(m3/t)
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Може да се загрява спонтанно, изчерпвайки кислорода в
товарното пространство. Този товар е негорим или има ниска
опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Пудра и
Гранули.

Размер

Характеристики

Описание
Суха, прашна смес от пудра и гранули.

ТАПИОКА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН
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Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е
изменено.

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.
Използвайте пълно защитно облекло в случай на пожар.

Аварийни процедури
Носете автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 8 2
БРОЙ 12

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
2 740 до 2 820
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Ъгъл на покой

A

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,35 до 0,36

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и
товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време на
валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.
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Натоварване
Товарът се тримува, за да се избегнат стръмни повърхности по него, които могат да се
срутят по време на пътуването. Тъй като плътността на товара е изключително висока,
подът може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по
него, за да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се
гарантира, че подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на
товаренето вследствие на струпването на товара на куп.

.5

.4

.3

.2

.1

Почистване
След разтоварването на този товар се проверяват трюмните кладенци и се отстранява
всяко запушване. Ако корабът е оборудван със система за обезводняване на
товарните помещения, след разтоварването на товара системата се проверява и се
отстраняват откритите запушвания.

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Освен ако този товар не се превозва на кораб, отговарящ на изискванията на 7.3.2 от
настоящия кодекс, видът на повърхността на товара се проверява редовно по време
на пътуването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или
че товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да
предотврати местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя
вариант за спешно влизане в убежище.

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, за да се предотврати
проникването на товара. Покриването на трюмните кладенци не трябва значително да
влошават капацитета или работата на осушителната система. По време на плаването
се мери дълбочината на трюмните води и когато е необходимо се изпомпват.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

До 0,4 mm

Размер

Характеристики

Описание
Титаноманагнетитът има номинално съдържание на желязо от 57%.

ТИТАНОМАГНЕТИТ НА ПЯСЪК

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 8 3

Физични свойства
Насипна
Ъгъл на покой
плътност
(kg/m3)
28° до 45°
645 до 855
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1,17 до 1,56
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Предпазни мерки
Без специални изисквания
Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Карбамидът е хигроскопичен и може да се спича в козирки, влошавайки безопасността
по време на разтоварването. Ако товарът се е втвърдил, трябва да се тримува, както е
необходимо за да се избегне образуването на козирки.
Почистване
След разтоварването на този товар товарните помещения трябва да бъдат изметени, измити и
подсушени обстойно.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,56

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може да бъде
пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се изравни
разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е
пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие на
струпването на товара на куп.
Предпазни мерки
Излагането на хората на прах трябва да бъде сведено до минимум.
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят очила или други еквивалентни защитни противопрахови
маски и противопрахови филтри. Тези лица трябва да носят защитно облекло, ако е
необходимо.
Вентилация
Без специални изисквания
Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
Без специални изисквания

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Изисква се разделяне както за материали
клас 6.1. “Отделени от” хранителни
продукти.

Опасност
Прахът може да бъде токсичен.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Не се прилага

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1786
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
ТХ
Ъгъл на покой

ДЪРЖАВЕН

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Товарът е хигроскопичен и като се намокри, се сгъстява.
Карбамидът (чист или нечист) може, при наличие на влага, да повреди боята или
корозира стоманата.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

от 1 mm до 4 mm

Размер

Характеристики

Характеристики
Размер

ВАНАДИЕВА РУДА

Описание
Бял, гранулиран и без мирис. Съдържанието на влага е по-малко от 1%. Хигроскопичен.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

УРЕЯ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 8 4
БРОЙ 12

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
730
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1,37

ВЕСТНИК
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание
на защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах
от товара, трябва да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни
противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както е необходимо..
Преди натоварването производителят или изпращачът представят сертификат, който
удостоверява, че съдържанието на азбест е по-малко от 1 %.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

3 mm

Размер

Характеристики

Описание
Минерал от групата на слюдите. Сив Средна влажност: 6% до 10%. Може да отделя прах.

ВЕРМИКУЛИТ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН
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Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е
изменено.

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е достатъчно за
контролиране на огъня.

Аварийни процедури
Носете автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 8 5

1639

В

Група

0,61

Специфично
тегло
(m3/t)
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* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

ВЕСТНИК

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Без специални изисквания

Опасност
Този материал представлява химическа опасност. Някои пратки могат да бъдат
подложени на окисляване, което води до изчерпване на кислорода и увеличаване на
въглеродния диоксид в товарните и прилежащите помещения. Със съдържание на
влага от 15% или повече този товар има нисък риск от пожар. С намаляването на
съдържанието на влага опасността от пожар се увеличава. Когато са сухи, дървесните
трески могат лесно да се запалят от външни източници; лесно запалими са и могат да
се запалят при триене. Състояние на пълно изчерпване на кислорода се допуска за помалко от 48 часа.
Натоварване и изолиране
Разделяне по отношение на материали клас 4.1.
Поддържане на чистота
Без специални изисквания
Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Влизането на персонала в товарните пространства за този товар не се разрешава,
докато не бъдат направени измервания и не се установи, че съдържанието на
кислород е 20.7%.* Ако това условие не е изпълнено, към трюмното пространство или
прилежащите му затворени помещения се прилага допълнителна вентилация, а
повторното измерване се извършва след определен интервал.
Всички екипи носят работещ кислороден измерител при влизане в трюмните и
прилежащите затворени пространства.
При сухо време прахът, който се отлага по палубата, бързо изсъхва и става
леснозапалим. Трябва да се вземат нужните предпазни мерки за предотвратяване на
пожар.
Вентилация
Вентилацията на затворени помещения, съседни на товарния трюм, може да е
необходима преди влизането, дори ако тези помещения са явно запечатани откъм
товарния трюм.

ДЪРЖАВЕН

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Не се прилага

Бучки до 150
mm

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Ъгъл на покой

Размер

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Описание
Естествен дървен материал механично раздробен до приблизителния размер на визитна
картичка.
Характеристики
Физични свойства
Насипна
Специфично
Размер
Ъгъл на покой
плътност
тегло
(kg/m3)
(m3/t)
Както по-горе
Не се прилага
326
3,07
Класификация на
опасностите
Клас
Допълнителна(и)
MHB
Група
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
CB
Б

Характеристики

ДЪРВЕСНИ ТРЕСКИ

Описание
99.6% съдържание на силициев диоксид.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БЯЛ КВАРЦ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 8 6
БРОЙ 12

600 до 750

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
WF

Приблизително 30°

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

Б

Група

1,33 до 1,67

Специфично
тегло
(m3/t)

ВЕСТНИК
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Опасност
Пратките са предмет на окисление, водещо до изчерпване на кислорода и
увеличаване на въглеродния оксид и въглеродния диоксид в товарните и свързаните с
тях пространства (виж също и МТО-предпазните мерки).
При излагане на влага обемът им се увеличава. Дървесните пелети може да
ферментират с течение на времето, ако съдържанието на влага е над 15%, което води
до отделяне на задушаващи и запалими газове, които могат да се запалят спонтанно.
Обработването на дървесни пелети може да доведе до отделянето на прах. Риск от
експлозия при висока концентрация на прах.
Натоварване и изолиране
Разделяйте както материалите от клас 4.1.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят. Съществува висок риск от повторно
изчерпване на кислорода и образуване на въглероден окис в предварително
проветрените съседни помещения след затваряне на капаците на люковете.

Не се прилага

Клас

Цилиндрична с
диаметър:
от 3 mm до 12 mm
Дължина: От 10 7
до 20 mm

Размер

Характеристики

Описание
Дървесните пелети, обхванати от тази таблица, са тези, които съдържат добавки и/или
свързващи вещества. Тези дървесни пелети са с цвят перла до тъмно кафяво; много
са твърди и трудно се смачкват; имат типична специфична плътност между 1,100 до
1,700 kg/m3. Дървесните пелети са изработват от дървени стърготини, талаш и други
дървени отпадъци, като например кората, отпадаща от процесите на производство на
дървен материал. Суровият материал се раздробява, изсушава и пресова във форма
на пелети, като се използват необходимите добавки и/или свързващи вещества.
Суровината бива свита до приблизително една трета от първоначалния ѝ обем.
Готовите дървесни пелети обикновено имат съдържание на влага от 4% до 8%.
Дървесните пелети се използват като гориво в топлофикацията и производството на
електроенергия, както и като гориво за малки отоплителни топлоизточници като печки
и камини.
Дървесни пелети също се използват за застилане в животински обори поради
абсорбционните им характеристики. Този тип дървесни пелети обикновено имат
съдържание на влага от 8% до 10%.
За дървесните пелети, които не съдържат добавки и/или свързващи вещества, вижте отделна
таблица.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ, СЪДЪРЖАЩИ ДОБАВКИ И/ИЛИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

ДЪРЖАВЕН
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Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е изменено.

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна инсталация
на кораба, ако е монтирана такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е достатъчно за контролиране на
огъня.

Аварийни процедури
Няма

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Автономни дихателни апарати и индивидуални измервателни уреди за
кислород.

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 8 7

Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби
(резолюция А.1050(27)).

Клас

Б

Група

1,33 до 1,67

Специфично
тегло
(m3/t)
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Опасност
Пратките са предмет на окисление, водещо до изчерпване на кислорода и
увеличаване на въглеродния оксид и въглеродния диоксид в товарните и свързаните с
тях пространства (виж също и МТО-предпазните мерки).
При излагане на влага обемът им се увеличава. Дървесните пелети могат да
ферментират с течение на времето, ако съдържанието на влага е над 15%, което води
до отделяне на задушаващи и запалими газове, но концентрациите на газа не достигат
запалими нива. Този товар е с ниска пожароопасност.
Обработването на дървесни пелети може да доведе до отделянето на прах. Риск от
експлозия при висока концентрация на прах.
Натоварване и изолиране
Разделяйте както материалите от клас 4.1.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Не се прилага

600 до 750

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
OH

Приблизително 30°

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

ВЕСТНИК
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*

Аварийни процедури
Няма
Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна инсталация
на кораба, ако е монтирана такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е
достатъчно за контролиране на огъня.
Изгасете огъня с въглероден диоксид, пяна
или вода.
Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е изменено.

Цилиндрична
с
диаметър:
Дължина от 3
mm до 12
mm:
от 10 mm до 20
mm

Размер

Характеристики

За дървесните пелети, които съдържат добавки и/или свързващи вещества, вижте отделна
таблица.

Дървесни пелети също се използват за застилане в животински обори поради
абсорбционните им характеристики. Този тип дървесни пелети обикновено имат
съдържание на влага от 8% до 10%.

Описание
Дървесните пелети, обхванати от тази таблица, са такива, които не съдържат добавки
и/или свързващи вещества. Тези дървесни пелети са с цвят перла до тъмно кафяво;
много са твърди и трудно се смачкват; имат типична специфична плътност между
1,100 до 1,700 kg/m3. Дървесните пелети се изработват от дървени стърготини, талаш и
други дървени отпадъци, като например кората, отпадаща от процесите на
производство на дървен материал. Суровината е фрагментирана, изсушена и
пресована във формата на пелети. Суровината се свива до приблизително една трета
от първоначалния ѝ обем. Готовите дървесни пелети обикновено имат съдържание на
влага от 4% до 8%. Дървесните пелети се използват като гориво в топлофикацията и
производството на електроенергия, както и като гориво за малки отоплителни
топлоизточници като печки и камини.

ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ, НЕ СЪДЪРЖАЩИ ДОБАВКИ И/ИЛИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Трябва да има налични автономни дихателни апарати и
комбинирани или индивидуални измервателни уреди за кислород
и въглероден окис.

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

Вентилация
Вентилацията на затворени помещения, съседни на товарния трюм, може да е
необходима преди влизането, дори ако тези помещения са явно запечатани откъм
товарния трюм.

Всички екипи трябва да носят работещ измерител на кислород и въглероден оксид при
влизане в трюмните и прилежащите затворени пространства.

Предпазни мерки
Влизането на персонала в товарните и прилежащите свързващи помещения, не се
разрешава, докато не бъдат направени измервания и не се установи, че съдържанието
на кислород и въглероден оксид са възстановени до следните нива: кислород 21% и
въглероден оксид < 100 ppm.* Ако тези условия не са изпълнени, се прилага
допълнителна вентилация към товарния трюм или съседните затворени пространства
и повторното измерване се извършва след определен интервал.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

С Т Р. 8 8
БРОЙ 12

Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби
(резолюция А.1050(27)).
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* Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция А.1050(27)).

Мерки за безопасност при лоши МТО
Без специални изисквания
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Влизането на персонала в товарните пространства за този товар не се разрешава,
докато не бъдат направени измервания и не се установи, че съдържанието на
кислород е 21%.* Ако това условие не е изпълнено, към трюмното пространство или
прилежащите му затворени помещения се прилага допълнителна вентилация, а
повторното измерване се извършва след определен интервал.
Всички екипи носят работещ кислороден измерител при влизане в трюмните и
прилежащите затворени пространства.
Вентилация
Вентилацията на затворени помещения, съседни на товарния трюм, може да е
необходима преди влизането, дори ако тези помещения са явно запечатани откъм
товарния трюм.

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
2,00 до 4,00

ВЕСТНИК
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*

Аварийни процедури
Няма
Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна инсталация
на кораба, ако е монтирана такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е
достатъчно за контролиране на огъня.
Изгасете огъня с въглероден диоксид, пяна
или вода.
Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е изменено.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Трябва да има налични автономни дихателни апарати и
комбинирани или индивидуални измервателни уреди за кислород
и въглероден окис.

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
250 до 500
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Ъгъл на покой

Опасност
Тези товари могат да причинят изчерпване на кислорода и увеличаване на
въглеродния диоксид в товарното пространство и прилежащите помещения.
Тези товари са незапалими или слабо пожароопасни.

Не се прилага

Клас

-

Размер

Характеристики

Описание
Настоящият списък се прилага само за продукти от дървесина, превозвани в насипно
състояние, т.е. натоварени и разтоварвани с подемник или грайфер и които не са
изрично посочени в отделна таблица.

ТРУПИ ЦЕЛУЛОЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ КРЪГЛА ДЪРВЕСИНА ДЪРВЕНИ ТРУПИ

Дървени продукти – общи
(Виж Названия на пратки с насипен товар по-долу)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

ДЪРЖАВЕН

Аварийни процедури

Превоз
Без специални изисквания
Разтоварване
Без специални изисквания
Почистване
Без специални изисквания

Вентилация
Вентилацията на затворени помещения, съседни на товарния трюм, може да е
необходима преди влизането, дори ако тези помещения са явно запечатани откъм
товарния трюм.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят. Съществува висок риск от повторно
изчерпване на кислорода и образуване на въглероден окис в предварително
проветрените съседни помещения след затваряне на капаците на люковете.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Предпазни мерки
Влизането на персонала в товарните и прилежащите свързващи помещения, не се
разрешава, докато не бъдат направени измервания и не се установи, че съдържанието
на кислород и въглероден оксид са възстановени до следните нива: кислород 21% и
въглероден оксид < 100 ppm.* Ако тези условия не са изпълнени, се прилага
допълнителна вентилация към товарния трюм или съседните затворени пространства
и повторното измерване се извършва след определен интервал.
Всички екипи трябва да носят работещ измерител на кислород и въглероден оксид при
влизане в трюмните и прилежащите затворени пространства.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,

БРОЙ 12
С Т Р. 8 9

650 до 800

Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
CB и/или SH и/или
Не се прилага
CR

35° или по-малко

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)

Ъгъл на покой

Б

Група

1,25 до 1,54

Специфично
тегло
(m3/t)
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ВЕСТНИК

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.

Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място. Този товар не трябва
да се обработва по време на валеж. По време на обработката на този товар всички
неработни люкове на товарните помещения, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, се затварят.

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
Разделяне по отношение на материали клас 4.1.

Обработването на изпичана дървесина може да доведе до натрупване на прах с
последващ риск от експлозията му при натоварване. Прахът може да предизвика
дразнене на очите, кожата и дишането.

Изпичаната дървесина е лесно запалима, самозагрява се и може да се самозапалва.

Опасност
Пратките могат да бъдат подложени на окисляване, което води до изчерпване на
кислорода и увеличаване на въглеродния окис и въглеродния диоксид в товарните и
прилежащите помещения.

Не се прилага

Клас

Пелети с диаметър
от
6 mm до 12 mm.
Брикети с дебелина
от
12 mm до 50
mm и дължина
и
ширина до 75 mm.

Размер

Характеристики

Описание
Изпичаното дърво е дървен материал, който е бил частично изгорен или печен и е
оформен в пелети или брикети. Шоколадово кафяв или черен на цвят. Може да
съдържа до 3% свързващо вещество.

ИЗПИЧАНО ДЪРВО

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.409

ДЪРЖАВЕН
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Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е изменено.

Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е достатъчно за контролиране
на огъня.

Аварийни процедури
Няма

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Автономни дихателни апарати и индивидуален измервателен уред за
кислород.

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Без специални изисквания

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.408

С Т Р. 9 0
БРОЙ 12

Виж Ревизираните препоръки за влизане в затворени пространства на борда на кораби (резолюция
А.1050(27)).

Б

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
1,11
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ВЕСТНИК
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Аварийни процедури
Няма
Действия при пожар
Затворете отворите; използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако е монтирана такава.
Спирането на достъпа на въздух може да е
достатъчно за контролиране на огъня.
Изгасете огъня с въглероден диоксид, пяна
или вода.
Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е
изменено.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Трябва да има налични автономни дихателни апарати и комбинирани или
индивидуални измервателни уреди за кислород и въглероден окис.

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
900
Класификация на
опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Ъгъл на покой

Опасност
При контакт с влага или вода отделят водород, запалим газ и токсични газове. Този
товар е негорим или има ниска опасност от пожар.
Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни и всички течности от клас 8.
Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място преди натоварването,
по време на товаренето и по време на плаването. Този товар не трябва да се товари
по време на валеж. По време на товаренето всички неработни люкове на товарните
пространства, в които този товар е натоварен или предстои да бъде натоварен, трябва
да са затворени.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Този товар не се приема за товарене, когато е влажен или е
известно, че е бил навлажнен.
Предпазни мерки
Отстранете целия влажен материал или този, за който е известно, че е бил навлажнен.
Възможни източници на запалване, включително дейности, при които се отделя висока
температура, горене, пушене, електрически искри, трябва да бъдат предотвратявани в
близост до товарните пространства, съдържащи този товар, по време на обработката и
превоза му.
Вентилация
По време на плаването в товарните пространства, превозващи този товар, трябва да
се извършва постоянна механична вентилация. Ако поддържането на вентилацията
застрашава кораба или товара, тя може да бъде спряна, освен ако това не
предизвиква риск от експлозия или друга опасност. Във всички случаи, механичната
вентилация трябва да работи необходимото време преди разтоварване..
Превоз
За количественото измерване на водород, на борда трябва да има подходящ детектор,
докато се превозва този товар. Детекторът трябва да е от сертифициран безопасен
тип за използване в експлозивна атмосфера. Концентрацията на водорода в товарните
пространства, превозващи този товар, трябва да се измерва редовно, по време на
пътуването, а резултатите от измерванията трябва да се записват и съхраняват на
борда.
Разтоварване
Без специални изисквания

4.3

Клас

Не се прилага

Размер

Характеристики

Пратките изискват одобрението на компетентния орган на държавите на изпращане и
на държавата на флага на кораба.

ПЕПЕЛ ОТ ЦИНК ООН 1435

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.411

ДЪРЖАВЕН

Аварийни процедури

Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Люковете на товарните пространства, превозващи този товар, трябва да са устойчиви
на атмосферни влияния, за да се предотврати проникването на вода.

Вентилация
Вентилацията на затворени помещения, съседни на товарния трюм, може да е
необходима преди влизането, дори ако тези помещения са явно запечатани откъм
товарния трюм.

Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва да носят защитно облекло, очила
или други еквивалентни противопрахови маски за очи и противопрахови филтри, както
е необходимо..

Предпазни мерки
Влизането на персонала в товарните и прилежащите свързващи помещения, не се
разрешава, докато не бъдат направени измервания и не се установи, че съдържанието
на кислород и въглероден оксид са възстановени до следните нива: кислород 20,7% и
въглероден оксид < 100 ppm.* Ако тези условия не са изпълнени, се прилага
допълнителна вентилация към товарния трюм или съседните затворени пространства
и повторното измерване се извършва след определен интервал. Всички екипи трябва
да носят работещ измерител на кислород и въглероден оксид при влизане в трюмните
и прилежащите затворени пространства.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.410

БРОЙ 12
С Т Р. 9 1

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
2 150 до 2 400
Класификация на опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
ТХ
Ъгъл на покой

AиБ

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,42 до 0,47

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и
товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.

ВЕСТНИК
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Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията
в 7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
"Отделени от" храни.

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Прахът на товара е вреден и може да причини дълготрайни
последици за здравето. Този товар е негорим или има ниска
опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

До 10 mm

Размер

Характеристики

Описание
Този товар, наричан още велц-оксид, е фин прах без мирис, уедрен на бучки. Цветът
му може да бъде светло кафяв или сивкаво жълт/сивкаво зелен. Основната съставка
е цинков оксид. Вторичните съставки са оловни оксиди.

ЦИНКОВ ОКСИД, ОБОГАТЕН С ЛЕТЛИВА ПЕПЕЛ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.413

ДЪРЖАВЕН
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Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е изменено.

Действия при пожар
Затворете отворите: Използвайте стационарната противопожарна
инсталация на кораба, ако има такава.
Не използвайте вода.

Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и за глава).
Автономен дихателен апарат.

Аварийни процедури

Почистване
След разтоварването на този товар товарните помещения се почистват два пъти.
Не се използва вода за почистване на товарното пространство, което е съдържало
този товар, поради опасност от газ.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.412

С Т Р. 9 2
БРОЙ 12

A

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,40 до 0,67

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и
товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.
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Натоварване
Този товар трябва да се тримува, за да се гарантира, че разликата във височината
между върховете и коритата не надвишава 5% от ширината на кораба и че товарът е с
равномерен наклон от границите на люка до преградите, за да се избегнат стръмни
повърхности, които могат да се срутят по време на плаването.

.5

.4

.3

.2

.1

Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато товарът се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията в
7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Поддържане на чистота
Без специални изисквания

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

ВЕСТНИК
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Аварийни процедури
Носете защитно облекло и автономен дихателен апарат.
Действия при пожар
Няма
Медицинска първа помощ
Вижте Ръководството за медицинска помощ (MFAG), както е
изменено.

Специално аварийно оборудване, което трябва да се
носи
Защитно облекло (ръкавици, ботуши, гащеризони и маски за
филтриране на прах).

Аварийни процедури

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
1 500 до 2 500
Класификация на опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс. Този товар е абразивен.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

До 10 mm

Размер

Характеристики

Описание
Остатъци, получени при процеса на стапяне на цинка. Този товар е силно пропусклив и
порест. Водата се отцежда бързо. Той е черен или червено-кафяв на цвят, във
формата на гранули или буци.

ЦИНКОВА ШЛАКА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.415

ДЪРЖАВЕН

Почистване
Преди да се измият остатъците от този товар, палубите и товарните пространства се
изриват и измитат, тъй като е трудно да бъдат измити от този товар.

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.

Вентилация
Товарните пространства, превозващи този товар, не се проветряват по време на плаването.

Предпазни мерки
Излагането на хората на прах от товара трябва да бъде сведено до минимум. Вземат
се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните помещения от
праха на товара. Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според
случая, за да се предотврати проникването на товара. Лицата, които са изложени на
прах от товара, трябва да носят ръкавици, очила или други еквивалентна
противопрахова защита за очите и противопрахови филтри. Тези лица трябва да носят
защитно облекло, ако е необходимо.

Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е пренапрегнат по време на
плаването и по време на товаренето вследствие на струпването на товара на куп.

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може
да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се
изравни разпределението на теглото.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.414

БРОЙ 12
С Т Р. 9 3

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
2 400 до 3 000
Класификация на опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага
Ъгъл на покой

A

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,33 до 0,42

съдържанието на влага в товара трябва да се поддържа по-малко от
TML по време на товарната дейност и плаването;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица,
товарът не се обработва по време на валеж;
освен ако изрично не е предвидено друго в тази отделна таблица, по
време на обработката на този товар всички неработни люкове на
товарните пространства, в които този товар е натоварен или предстои
да бъде натоварен, трябва да са; затворени
товарът може да се обработва по време на валеж при условията,
посочени в процедурите, изисквани в 4.3.3 от настоящия кодекс; и
товарът в товарно пространство може да бъде разтоварен по време
на валеж, при условие че общото количество товар в товарното
пространство трябва да бъде разтоварено в пристанището.
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ВЕСТНИК

Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от
настоящия кодекс. Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може
да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се
изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на куп.

.5

.4

.3

.2

.1

Мерки за безопасност при лоши МТО
Когато този товар се превозва на кораб, различен от кораб, отговарящ на изискванията
в 7.3.2 от настоящият кодекс, трябва да се спазват следните разпоредби:

Поддържане на чистота
Чистота и подсушеност според опасностите на товара.

Натоварване и изолиране
Без специални изисквания

Опасност
Този товар може да се втечни, ако се транспортира при съдържание на влага,
превишаващо неговата граница на транспортируема влага (TML). Вж. Раздели 7 и 8 от
настоящия кодекс.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

Фини частици

Размер

Характеристики

Описание
Цирконий-кианитовият концентрат е мръснобяла до кафява смес без мирис и вкус, от
концентрат на отпадъчен тежък минерален пясък и циркониев пясък. Използва се за
обогатяване на продукти от минерален пясък като цирконий и кианит. Тя е
изключително тежък товар.

КОНЦЕНТРАТ НА ЦИРКОНИЙ КИАНИТ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.417

ДЪРЖАВЕН
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Трюмната вода се отстранява редовно по време на пътуването.
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на
плаването. Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че
товарът е втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати
местенето на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за
спешно влизане в убежище.

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Вземат се подходящи действията за защита на машинните и жилищните помещения от
праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва са защитени
от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание на защитата на
оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах от товара, трябва
да носят защитно облекло, очила или други еквивалентни противопрахови маски за
очи и противопрахови филтри, както е необходимо..

Когато специфичното тегло на този товар е равно или по-малко от 0,56 m3/t, подът
може да бъде пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за
да се изравни разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че
подът не е пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие
на струпването на товара на куп.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.416

С Т Р. 9 4
БРОЙ 12

Класификация на опасностите
Допълнителна(и)
MHB
опасност(и)
Не се прилага
Не се прилага

Физични свойства
Насипна
плътност
(kg/m3)
Не се прилага
2 600 до 3 000

Ъгъл на покой

В

Група

Специфично
тегло
(m3/t)
0,33 до 0,36

ВЕСТНИК
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Натоварване и изолиране
Без специални изисквания
Поддържане на чистота
Без специални изисквания
Мерки за безопасност при лоши МТО
Този товар трябва да се съхранява на възможно най-сухо място преди натоварването, по
време на товаренето и по време на плаването.
Този товар не трябва да се товари по време на валеж. По време на товаренето всички
неработни люкове на товарните пространства, в които този товар е натоварен или
предстои да бъде натоварен, трябва да са затворени.
Натоварване
Тримувайте съгласно съответните разпоредби, изисквани съгласно раздели 4 и 5 от настоящия
кодекс.
Тъй като плътността на товара е изключително висока, подът може да бъде
пренапрегнат, освен ако товарът не е равномерно разнесен по него, за да се изравни
разпределението на теглото. Трябва да се провери и да се гарантира, че подът не е
пренапрегнат по време на плаването и по време на товаренето вследствие на
струпването на товара на куп.
Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се предотврати
проникването на товара.
Вземат се подходящи предпазни мерки за защита на машинните и жилищните
помещения от праха на товара. Трюмните кладенци на товарните пространства трябва
са защитени от проникване на товара. Трябва да се обърне необходимото внимание на
защитата на оборудването от праха от товара. Лицата, които са изложени на прах от
товара, трябва да носят очила или други еквивалентни защитни противопрахови маски
и противопрахови филтри. Тези лица трябва да носят защитно облекло, ако е
необходимо.
Вентилация
Без специални изисквания
Превоз
Без специални изисквания

Опасност
Няма специални опасности.
Този товар е негорим или има ниска опасност от пожар.

Не се прилага

Клас

0.15 mm или помалки

Размер

Характеристики

Описание
Обикновено фин, бял до жълт на цвят, много абразивен, извличан от илменит, пясък.
Може да е прашна. Доставя се сух.

ЦИРКОНИЕВ ПЯСЪК

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.419

ДЪРЖАВЕН
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

Превоз
Външният вид на повърхността на този товар се проверява редовно по време на плаването.
Ако по време на плаването се забележи свободна вода над товара или че товарът е
втечнен, капитанът предприема необходимите действия, за да предотврати местенето
на товара и евентуалното преобръщане на кораба, и подготвя вариант за спешно
влизане в убежище.

Вентилация
Без специални изисквания

Предпазни мерки
Трюмните кладенци трябва да са чисти, сухи и покрити, според случая, за да се
предотврати проникването на товара. Сантинната система в товарното помещение, на
което ще бъде натоварен този товар, се изпитва, за да се гарантира, че той работи.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.418

БРОЙ 12
С Т Р. 9 5

Процедури за изпитване на материали, които могат да се втечняват и свързани с
тях апарати

изпитване за проникване; и
изпитване Проктър/Фагерберг.

.2
.3

Обхват

граница на транспортируема влага на материала за изпитване.

.3

.1
.2
.3

Стандартна поток-маса и рамка (ASTM определяне (C230-68) – виж. 3).
Монтиране на поток-маса (ASTM определяне (C230-68) – виж. 3).
Матрица (ASTM определяне(C230-68) — виж. 3).

Апарат (виж. фигура 1.1.2)

Точката на поточна влажност (FMP) на изпитвания материал при удар
или циклични сили от уреда за изпитване чрез поток-маса; и

.2

ВЕСТНИК
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1.1.2

съдържанието на влага в проба от товар, наричана по-долу „материал
за изпитване“;

.1

Изпитването, описано по-долу, предвижда определяне на:

Таблицата за дебит важи за минерални концентрати или друг фин материал с
максимален размер на зърното 1 mm. Тя може да се прилага и за материали с
максимален размер на зърното до 7 mm. Не е подходяща за материали с по-едра
структура и също така може да не даде задоволителни резултати при някои материали
с високо съдържание на глина. Ако измерването чрез поток-маса не е подходящо за
въпросния материал, се следват процедурите, одобрени от органа на държавата на
пристанището.

Процедура за изпитване Поток-маса

Модифицирана процедура на изпитване Проктър/Фагерберг за боксит.

.6

1.1.1

Модифицирана процедура на изпитване Проктър/Фагерберг за въглища; и

.5

1.1

Модифицирана процедура на изпитване Проктър/Фагерберг за частици
желязна руда;

.4

Тъй като всеки метод има своите предимства, изборът на метода за изпитване следва
да се определя от местните практики или от съответните органи.

изпитване чрез маса за измерване на дебита;

.1

Понастоящем се използват шест метода за изпитване на границата на транспортируема влага:

1

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТВАНИЯ, СВЪРЗАНИ
АПАРАТИ И СТАНДАРТИ

ДОБАВЪК 2

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.421

ДЪРЖАВЕН
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Почистване
Без специални изисквания

Разтоварване
Без специални изисквания

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.420

С Т Р. 9 6
БРОЙ 12

Везни и теглилки (ASTM определяне(C109-73) – виж. 3) и подходящи
контейнери за проби.

Стъклен разграфен измервателен цилиндър и бюретка с вместимост
съответно 100-200 ml и 10 ml.

Полусферична смесителна купа с диаметър приблизително 30 см,
гумени ръкавици и съдове за сушене. Като алтернатива, за
смесването може да се използва автоматичен миксер с подобен
капацитет. В този случай трябва да се внимава използването на такъв
механичен миксер да не намалява размера на частиците или
консистенцията на изпитвания материал.

Сушилня с контролирана температура до около 110°C. Тази фурна
трябва да бъде без циркулация на въздуха.

.5

.6

.7

.8

ВЕСТНИК
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Фигура 1.1.2.4 – Примери за пружинни тампери

Фигура 1.1.2 – Поток-маса и свързани устройства

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.423

ДЪРЖАВЕН
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Тампер - уред за натъпкване (виж. фигура 1.1.2.4): Необходимото
налягане за подвеждане може да се постигне чрез използване на
калибрирани, заредени с пружина тампери (примерите са дадени на
фигура 1.1.2.4) или друг подходящ дизайн, който позволява
контролирано налягане да се прилага чрез тамперна глава с диаметър
30 mm.

.4

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.422

БРОЙ 12
С Т Р. 9 7

50 (3.5)

250 (17.7)

200 (14.1)

150 (10.6)

100 (7.1)

500 (35.3)

400 (28.3)

300 (21.2)

200 (14.1)

100 (7.1)

400 (28.3)

1,000 (70.7)

800 (56.5)

600 (42.4)

Непосредствено след изваждане на матрицата, поток-масата се
повдига и пуска до 50 пъти на височина 12,5 mm със скорост 25 пъти в
минута. Ако материалът е под FMP, той обикновено се разпада и се
разтрошава на парчета при последователните друсвания на масата
(виж фигура 1.1.4-3).
На този етап поток-масата се спира и материалът се връща в
смесителната купа, където се поръсва с 5-10 ml вода или евентуално
повече и се разбърква добре или с гумени ръкавици, или с
автоматичен миксер.
Матрицата се пълни отново и опитът се извършва, както е описано в
1.1.4.2.1, до 50 друсвания. Ако не се достигне състояние на поток,
опитът се повтаря с добавяне на вода, докато не се постигне
състояние на поток.
Разпознаване на състоянието на поток. Тръсткащите движения на
поток-масата карат зърната да се пренареждат, вплътнявайки
материала. В резултат на това фиксираният обем влага, съдържащ се
в материала във всяко определено ниво, се увеличава като процент от
общия обем.
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.3

.2

.1

1.1.4.2 Предварителният тест за поточна влажност

20 m

200 (14.1)

(стойностите в скоби са еквивалентни на kgf, когато се прилагат чрез тамперна
глава с диаметър 30 mm )

100 (7.1)

5000

10 m

Налягане на трамбоване(kPa)

5m

Максимална дълбочина на товара

ВЕСТНИК
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Пълнене на матрицата. Матрицата се поставя в центъра на потокмасата и се пълни на три етапа с материала от смесителната купа.
Първото зареждане, след трамбоване, цели да запълни матрицата до
около една трета от дълбочината ѝ. Количеството на пробата,
необходимо за постигането на тази цел, е различно за отделните
материали, но може лесно да се установи, след като е натрупан
известен опит, по характеристиките от опаковката на материала, който
се изпитва.
Второто зареждане, след трамбоване, трябва да запълни матрицата
до около две трети от дълбочината ѝ и третото и последно зареждане,
след трамбоване, трябва да достигне точно до под ръба на матрицата
(виж фигура 1.1.4-2).
Ред за трамбоване. Целта на трамбоването е да се постигне степен
на уплътняване на материала, който се изпитва, подобна на тази,
преобладаваща в долната част на товара на борда. Точното налягане,
което трябва да се приложи, се изчислява от:
Налягане на трамбоване (Pa) = Насипната плътност на товара (kg/m3)
x Максимална дълбочина на
товара (m) x Земното
ускорение (m/s2)
Насипната плътност може да бъде измерена чрез единично изпитване,
като се използва апаратурата Proctor C, описана в стандарт D-698 на
ASTM или JIS-A-1210, върху проба от товара при предложеното съдържание на влага в товара.

80 (5.7)

4000

Концентрат от
частици желязна
руда
Концентрат от
частици оловна руда

60 (4.2)

3000

20 (1.4)
40 (2.8)

2000

2m

1000

Наси
пна
плътн
ост
(kg/m3)

Метална руда

Въглища

Типичен товар
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При изчисляване на налягането на трамбоване, ако няма информация
за дълбочината на товара, следва да се използва максималната
възможна дълбочина.
Като алтернатива, налягането може да се изчисли от таблица 1.1.4.1.
Броят на трамбоващите действия (прилагайки всеки път точните
усилия за постоянен натиск) трябва да бъде около 35 за долния слой,
25 за средата и 20 за горния слой, трамбовайки последователно
цялата проба, за да се постигне равна повърхност за всеки слой.
Отстраняване на матрицата. Матрицата се почуква отстрани,
докато се отдели, като пробата се оставя във формата на пресечен
конус на масата.
Таблица 1.1.4.1
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1.1.4.1 Подготовка на пробата за изпитване
Представителната проба от материала за изпитване се поставя в смесителната купа и
се смесва добре. Три субпроби (А), (Б) и (В) се изваждат от смесителната купа, както
следва: Около една пета от нея - проба (А) се претегля незабавно и се поставят в
сушилнята, за да се определи съдържанието на влага в пробата "във вида, в който е
получена". След това се вземат две допълнителни подпроби, всяка от около две пети
от брутното тегло: проба (Б) за предварителното FMP изпитване, а проба (В) за
основното FMP определяне:

1.1.4
Процедури.
Количеството материал, необходимо за изпитване за поточна влажност, се променя в
зависимост от специфичната плътност на материала, който ще се изпитва. Той варира
от приблизително 2 kg за въглища до 3 kg за минерални концентрати. Следва да се
събира като представителна проба от товара, който се превозва. Опитът показва, че
по-точни резултати от изпитването се получават, когато се обезпечи увеличаване
съдържанието на влага към FMP в тестовата проба, а не намаляване към FMP.
Затова се препоръчва да се проведе предварителен тест за поточна влажност,
обикновено в съответствие със следното, за да се покаже състоянието на пробата за
изпитване, т.е. количеството вода и скоростта, с която тя трябва да се добави или дали
пробата трябва да се изсуши на въздух, за да се намали съдържанието на влага преди
започване на основния тест за поточна влажност.

1.1.3
Температура и влажност
За предпочитане е да се работи в помещение, където пробите ще бъдат защитени от
висока температура, въздушни течения и изменения на влажността. Всички фази на
подготовката и изпитването на материала трябва да се извършват в целесъобразен
отрязък от време, за да се сведат до минимум загубите на влага и, при всички случаи,
в рамките на деня на започване. Когато е възможно, контейнерите за проби следва да
бъдат покрити с пластмасово фолио или друго подходящо покритие.
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При определени условия диаметърът на конуса може да се увеличи преди достигане на точката на
поточна влажност, поради ниското триене между зърната, а не поради състояние на пластичност.
Това не трябва да се бърка със състоянието на поток.
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx
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След завършване на предварителния FMP тест, пробата за основното изпитване се
регулира до необходимото ниво на съдържание на влага (около 1% до 2%) под точката
на потока.

Когато съдържанието на влага определено е под FMP, се измерва
диаметърът след 25 тръсвания, повторя се теста след добавянето на
вода, измерва се диаметърът и се начертава диаграма, както е
показано на фигура 1.1.4-1, показваща увеличение на диаметъра
спрямо съдържанието на влага. Правата линия, прекарана през двете
точки, ще премине оста на съдържанието на влага близо до FMP.

Като алтернатива на описаната по-горе процедура, за много
концентрати, бърз начин за намиране на приблизителния FMP е както
следва:

Фигура 1.1.4-1

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.427
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Нужно е да се измерва диаметъра на конуса, в основата или на
половин височина. Чрез добавяне на вода на стъпки от 0.4% до 0.5% и
извършване на 25 друсвания с поток-масата, първото увеличение на
диаметъра обикновено е между 1 и 5 mm и след последващо
добавяне на вода, диаметърът на основата се увеличава с 5 до 10
mm.

При продължаващото въздействие с поток-масата, пробата
продължава да се сляга и разширява(разлива). В някои материали,
може да се появят пукнатини върху горната повърхност. Пукнатините,
с появата на свободна влага, обаче, не са показател за достигнато
състояние на поток. В повечето случаи измерването на деформацията
служи за преценката дали е достигнато или не състояние на
пластичност. Шаблон, който например показва увеличението на
диаметъра до 3 mm във всяка част на конуса, е добър ориентир за
тази цел. Използват се и няколко допълнителни наблюдения.
Например: когато съдържанието на влага (увеличаващо се) се
приближава до FMP, конусът на пробата започва да показва
тенденция да се прилепва към матрицата. Освен това, когато пробата
се избута от масата, може да остави върху масата влажна
следа(ивици). Ако се наблюдават такива ивици, съдържанието на
влага може да е над FMP: липсата на следи (ивици) не е непременно
показател за не достигнато FMP.

Счита се, че е достигнато състояние на поток, когато съдържанието
на влага и вплътняването на пробата водят до ниво на насищане, при
което настъпва пластична деформация.* На този етап изпитваният
материал заема формата за изпитване (вж. фигура 1.1.4-4).
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Фигура 4.1.4-1

Фигура 3.1.4-1
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(1.1.4.4.1)

Съдържанието на влага в концентрата "във вида, в който е получен" е:

(m1  m 2 )/ m1  100, в проценти

.1

непосредствено под състоянието на поток след изсушаване, то:

под състоянието на поток (Виж 1.1.4.3), като се взема m 6 като точната маса на пробата

състоянието на поток след изсушаване, като се взема m5 за точната маса на пробата точно

точка 1.1.4.3), като се приема m 4 за точната маса на пробата, непосредствено над

Като се взема m3 за точната маса на пробата непосредствено над състоянието на поток (виж

след изсушаване,

1.1.4.1), като се взема m2 за точната маса на субпробата „във вида, в който е взета“

Като се взема m1 за точната маса на субпробата „във вида, в който е взета“ (виж

Изчисление за съдържание на влага , FMP и граница на транспортируема влага:

Препоръчителните методи за определяне на съдържанието на влага са описаните в
ISO 589-1974, “Антрацитни въглища - определяне на общата влажност”. Този метод
или методите, които са били установени за постигане на еквивалентни резултати,
следва да бъдат спазвани.

Въглища

Ясно е, че пробите трябва да се изсушат до постоянна маса. На практика това се
установява след определен период на сушене при температура 105°С, като пробата се
претегля последователно с интервал от няколко часа. Когато масата остане постоянна,
сушенето е завършено, докато ако масата все още намалява, сушенето трябва да
продължи.
Продължителността на периода на сушене зависи от много променливи, като
например разположението на материала в пещта, вида на използвания съд, размера
на частиците, скоростта на топлопренасяне и т.н. Възможно е период от пет часа да е
достатъчен за една проба от концентрат, а да не е достатъчен за друг. Обикновено
сулфидните концентрати се окисляват и поради това използването на сушилни пещи
със системи за циркулация на въздуха не се препоръчва за тези материали, нито пък
пробата за изпитване трябва да се оставя в сушилнята за повече от четири часа.

Концентрати и подобни материали

Трябва да се отбележи, че за много материали има признати международни и
национални методи за определяне на съдържанието на влага. Тези методи или
методите, които са били установени за постигане на еквивалентни резултати, следва
да бъдат спазвани.

Въведение

1.1.4.4 Определяне на съдържанието на влага

Когато е достигнато състояние на поток, съдържанието на влага трябва да се
определи по две проби, едната със съдържание на влага точно над FMP, а другата със
съдържание на влага малко под FMP. Тогава разликата между двете стойности трябва
да бъде 0.5% или по-малка, а FMP се приема като средната им стойност.
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1.1.4.3 Основно изпитване за поточна влажност
Когато в предварителния тест е достигнато състояние на поток, съдържанието на
влага в субпробата (В) се регулира с около 1% до 2% по-малко от последната
стойност, която не причинява състояние на поток в предварителния тест (Това се
препоръчва просто, за да се избегне започване на основното изпитване твърде близо
до FMP и след това да се налага да губите време за изветряване на въздуха и
започване отново). Последното изпитване се провежда върху тази коригирана проба
по същия начин, както при предварителното изпитване, Но в този случай с добавянето
на вода на стъпки от не повече от 0.5% от масата на материала за изпитване (колкото
по-ниско е "предварителното" FMP, толкова по-малки са увеличенията). След всеки
етап цялата формована проба се поставя в съд, претегля се незабавно и се задържа
за определяне на влагата. Това е необходимо, когато пробата се е разтекла или когато
следващата, малко по-влажна проба, се разтича. Докато се достигне този момент
пробата се връща в смесителната купа.

MSC 101/24/Доб.3
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С Т Р. 1 0 0
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Обхват

Изпитването за проникване обикновено е подходящо за минерални
концентрати, подобни материали и въглища с размер до 25 mm.
При тази процедура пробата в цилиндричен съд се подлага на
вертикални трептения от 2 g rms + 10% (g = Земното ускорение) в
продължение на 6 min. Когато дълбочината на проникване на шиш,
поставен върху повърхността, надвишава 50 mm, се счита , че пробата
има съдържание на влага, по-голямо от точката на поточна влажност.
Тази процедура се състои от предварителен тест за получаване на
приблизителна стойност на точката на поточна влажност и основен
тест за определяне на точката на поточна влажност. Когато е известна
приблизителната стойност на точката на поточна влажност,
предварителното изпитване може да се пропусне.
Помещението, в което се изпитват пробите, трябва да бъде
подготвено, както е посочено в точка 1.1.3.

10.3 mm или
повече

9.6 mm или
повече

Трябва да се избере цилиндричен съд и индикатори за проникване в
съответствие с естеството и състоянието на пробата за изпитване, а
именно размера на частиците и насипната плътност.

Държателят (вж. фигура 1.2.2.5) служи, за да насочва пръта на шиша,
с минимално триене, към центъра на цилиндричния съд. Когато се
използват два шиша, те трябва да бъдат разположени в съответствие
с фигура 1.2.2.

Проникващите шишове (виж фигура 1.2.2.4) са изработени от месинг.
Масата на шишовете за въглища трябва да се коригира до 88 g (5
kPa), а за концентрати до 177g (10 kPa). Когато пробата съдържа груби
частици, се препоръчва върху повърхността да се поставят два шиша
с едно и също налягане, за да се избегне погрешна преценка.

Малкият цилиндричен съд се избира за материали с максимален
размер на частиците от 10 mm или по-малко. Големият цилиндричен
съд е предназначен за онези, които имат максимален размер на
частиците от 25 mm или по-малък.

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

.6

.5

.4

252 mm

202 mm

Дебелина на
стената

Съдовете
трябва
да са изработени от
достатъчно
твърд, немагнитен, непропусклив и лек материал,
като акрил или винилхлорид.

194 mm

голям

Дълб
очина
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1.2.1

Изпитването за проникване представлява процедура, при която материал в
цилиндричен съд се привежда в трептене. Точката на поточна влажност се определя
въз основа на дълбочината на проникване за даден индикатор.

Процедура за изпитване за проникване

146 mm

малък

Вътрешен
диаметър

Размерите на цилиндричните съдове (вж. фигури 1.2.2.3-1 и 1.2.2.3-2)
са, както следва:

.3

Размер на
цилиндъра

Вибраторът (вж. фигура 1.2.2.2), с маса, върху която може да се затяга
цилиндричен съд, трябва да може да привежда в трептене маса от 30
kg при честота от 50 Hz или 60 Hz с ускорение от 3 g rms или повече, и
да може да се контролира, за да се регулира ускорението.

ДЪРЖАВЕН

1.2

За торф с насипна плътност от 90 kg/m3 или по-малка, при сухо
тегло, TML е 90% от FMP.

3.2

Границата на транспортируема влага(TML). TML се определя, както
следва:

.3

За торф с насипна плътност, по-голяма от 90 kg/m3 при сухо
тегло, TML е 85 % от FMP; и

Точката на поточна влажност (FMP);

.2

3.1

Съдържанието на влага на проба от товар (MC);

.1

Както е посочено в точка 1.1.1, следва да се определи следното:

.2

спомагателно оборудване (виж 1.1.2.5 до .8).

.5

Торфът трябва да бъде над или под 90 kg/m3 на база суха маса, за да се получи
правилно TML.

тампер (вж. 1.1.2.4); и

.4

За всички торфени мъхове определете насипната плътност, като използвате метода ASTM или
CEN (20 L).

вибрираща маса;

индикатори (проникващи шишове и държател);

.1

Изпитвателният апарат се състои от:

.3

.1

Апарат (виж. фигура 1.2.2)

Торфен мъх

Границата на транспортируема влага на материала е 90% от FMP.

(1.1.4.4.2)

1.2.2

цилиндрични съдове;

.3

(m3  m4 )  m5  m6
m3
m5
 100, в
2
проценти

FMP на материала е:

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.431

.2

.2

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.430

БРОЙ 12
С Т Р. 1 0 1
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ВЕСТНИК
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Фигура 1.2.2.2 – Вибрационна маса

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.433

ДЪРЖАВЕН

Фиг. 1.2.2 – Уред за изпитване

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.432

С Т Р. 1 0 2
БРОЙ 12
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ВЕСТНИК
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Фигура 1.2.2.3-2 – Цилиндричен съд с диаметър 200 mm

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.435

ДЪРЖАВЕН

Фигура 1.2.2.3-1 – Цилиндричен съд с диаметър 150 mm

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.434

БРОЙ 12
С Т Р. 1 0 3
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Фигура 1.2.2.5 – Държател на шишовете

ВЕСТНИК
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Фигура 1.2.2.4 – Проникващ шиш

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.437

ДЪРЖАВЕН

(Рамерите, показани в скоби са тези на 5кРа - овия шиш)
(единица : mm)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.436

С Т Р. 1 0 4
БРОЙ 12

Процедура.

Нивото на вибрациите на вибрационната маса трябва да бъде
настроено, като се използва уред за измерване на ускорението, преди
да се проведе изпитването. Ускорението на масата трябва да се
настрои до 2 g rms + 10% за съд, съдържащ проба и монтиран на
масата.

Докато дълбочината на проникване е по-малка от 50 mm, не е
достигнато втечняване. След това:

.5

Измерва се съдържанието на влага в съответствие с
процедурата, описана в 1.1.4.4.
Съдържанието на влага в пробата се изчислява точно под
точката на поточна влажност, въз основа на количеството
добавена вода.

.2
.3

Ако дълбочината на проникване при първия опит надвишава 50 mm,
т.е. проба ”както е взета” е втечнена, се смесват субпроби (Б) и (В) и
се изсушават при стайна температура, за да се намали влагата. След
това материалът се разделя на две подпроби (Б) и (В) и
предварителното изпитване се повтаря.

Извадете материала от цилиндричния съд и го сложете в
смесителната купа.

.1

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

Когато е достигнато състояние на поток, точката на поточна влажност
се определя, както е описано в 1.1.4.3.

Когато приблизителната стойност на точката на поточна влажност е
известна предварително, съдържанието на влага в подпроба (В) се
коригира до приблизително 90% от тази стойност.

.4

.5

Първият опит на основното изпитване за поточна влажност се
провежда върху тази коригирана проба по същия начин, както е
описано в 1.2.3.2. В този случай обаче добавянето на вода на етапи не
трябва да надвишава 0.5% от масата на изпитвания материал.

Регулирайте съдържанието на влага в субпроба (В) до последната
стойност на недостигнато състояние на поток в предварителния тест
за поточна влажност.

.2

.3

Въз основа на предварителния тест, основният тест трябва да се
извърши, за да се определи по-точно точката на поточна влажност.

.1

ВЕСТНИК
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.2

Извадете материала от цилиндричния съд и го сложете в
смесителната купа с останалата част от пробата.
Разбъркайте добре и претеглете съдържанието на смесителната купа.

Включете вибратора при честота 50 Hz или 60 Hz с ускорение 2 g rms
+ 10% за 6 min. Когато е необходимо, нивото на ускорение може да се
провери, като се отчете показанието на измервателния уред за
ускорение, прикрепен към вибрационната маса.
След 6 минути вибрация, отчетете дълбочината на проникване.

.3

.1

Поставете проникващ шиш върху повърхността на материала през държателя.

.2

.4

Напълнете съответния цилиндричен съд с подпроба (Б) на четири
отделни етапа и натъпквайте след добавянето на всеки слой, като
използвате предназначения за това тампер. Трамбовайте с налягане,
посочено в точка 1.1.4.1 за минерални концентрати или до 40 kPa за
въглища, и прилагайте налягането равномерно върху цялата
повърхност на материала, докато се получи равна повърхност.

Процедурата, описана в точки 1.2.3.2.1.1—1.2.3.2.5, се повтаря.

Когато дълбочината на проникване стане по-голяма от 50 mm, се
отчита, че е достигнато втечняване. След това:

.4

1.2.3.3 Основният тест за поточна влажност

.7

.6

Поръсете с добавка на вода не повече от 1% от масата на
материала в купата и разбъркайте добре.

.3

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.439

ДЪРЖАВЕН

.1

Целта на този тест е да се измери бързо приблизителната точка на поточна влажност,
като се използва субпроба (Б). Водата се добавя на етапи след всеки опит за
проникване. Когато е достигнато състояние на поток, се измерва съдържанието на
влага в пробата точно над състоянието на поток. Съдържанието на влага в пробата,
малко под състоянието на поток, може да се изчисли, като се извади последното
добавяне на вода от брутната маса на пробата.

1.2.3.2 Предварително изпитване за поточна влажност

.3

Пробата се обърква добре и се разделя на три приблизително равни
субпроби, а именно (A), (Б) и (В). Подпроба (А) трябва незабавно да се
претегли и постави в сушилнята, за да се определи съдържанието на
влага в пробата “във вида, в който е взета".

.2

Подпроби (Б) и (В) се използват съответно за предварителното
изпитване и за основното изпитване.

Количеството на изискваната проба е приблизително шест пъти или
повече от капацитета на избрания цилиндричен съд. Количеството
представителна проба за изпитване, с която се пълни всеки контейнер,
трябва да бъде както следва: Приблизително 1,700 cm3 за малкия
контейнер и 4,700 cm3 за големия контейнер.

.1

1.2.3.1 Подготовка на пробата за изпитване и вибрационната маса

1.2.3

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.438

БРОЙ 12
С Т Р. 1 0 5

TML на товар се приема като равна на критичното съдържание на
влага
при
степен
на
насищане
70%,
според
метода
Проктър/Фагерберг.

.3

Уредът на Проктър (виж. фигура 1.3.2) се състои от цилиндрична
желязна форма с подвижна удължителна част (цилиндърът за
вплътняване) и инструмент за натъпкване, направляван от тръба,
отворена в долния си край (чука за уплътняване).

Везни и теглилки (виж. 3.2) и подходящи контейнери за проби.

Сушилня с диапазон на контролирана температура от 100°C до 105°C.
Тази фурна трябва да бъде без циркулация на въздуха.

Подходящ миксер. Трябва да се внимава използването на такъв
механичен миксер да не намалява размера на частиците или
консистенцията на изпитвания материал.

Оборудване за определяне на плътността на твърдия материал,
например пикнометър.

.1

.2

.3

.4

.5

Оборудване за изпитване Проктър/Фагерберг

Преди изпитването Проктър/Фагерберг да се приложи за по-груби
материали с максимален размер по-голям от 5 мм, е необходимо
задълбочено проучване за приемане и подобряване.

.2

ВЕСТНИК
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При всяко изпитване с вплътняване към пробата от изсушения
изпитван материал се добавя определеното количество вода и се
бърка старателно в продължение на 5 min. Приблизително една пета
от сместа се поставя във формата и се заравнява, след което се
трамбова равномерно. Трамбоване се извършва чрез 25 падания на
чука през направляващата тръба от височина 0.2 m. Действията се
повтарят за всичките пет слоя. Когато и последният слой е трамбован,
удължението се отстранява и пробата се изравнява по ръба на
матрицата. Когато се измери теглото на цилиндъра с вплътнената
проба, той се изпразва, пробата се изсушава и се измерва теглото ѝ.

Създаване на завършена крива на уплътняване. Представителна
проба съгласно съответен стандарт (виж 4.7 от настоящия кодекс) на
материала за изпитване се изсушава при температура приблизително
100°C. Общото количество на изпитвания материал трябва да бъде
най-малко три пъти по-голямо, колкото е необходимо за цялата
последователност на изпитване. Изпитванията с вплътняване се
извършват за 5 до 10 различни съдържания на влага (5 до 10 отделни
изпитвания). Пробите се обработват така, че да се получат сухи до
почти наситени (пластични) проби. Необходимото количество за
изпитване с вплътняване е около 2,000 см3.

Процедура

1.3.4
.1

Температура и влажност (виж 1.1.3)

1.3.3

Фиг. 1.3.2 – Уред на Проктър

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.441

ДЪРЖАВЕН
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1.3.2

Метод на изпитване както за фини, така и за относително
едрозърнести рудни концентрати или подобни материали с размер до
5 mm. Този метод не следва да се използва за въглища или други
порести материали.

Обхват

1.3.1

.1

Процедура за изпитване Проктър/Фагерберг

1.3

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.440

С Т Р. 1 0 6
БРОЙ 12

цилиндър с вплътнена проба, маса в грамове: B

мокра проба, маса в грамове: C

-

-

вода, маса в грамове (еквивалентна на обем в cm3): E

-

ev = E x 100 x d
D

нетно съдържание на вода, обем %: ev

.5

води

до

специфична

крива
Критичното съдържание на влага се указва чрез пресечната точка на
кривата на вплътняване и линията S = 70% степен на насищане.
Границата на транспортируема влага (TML) е критичното съдържание
на влага.

Последователността на изпитването
вплътняване (виж фигура 1.3.4.5).

Крива на вплътняване

Фигура 1.3.4.5

За всяко изпитване с вплътняване изчислената стойност на
коефициента на порьозност (e) се представя като ординатата в
диаграма, с нетно съдържание на вода (ev) и степен на насищане (S)
като съответни параметри на абсцисата.

Представяне на изпитванията чрез вплътняване

D

W = E x 100

нетно водно съдържание, процент от масата: W

W1 = E x 100
C

S = еv / e
брутно водно съдържание, процент от масата: W1

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

.4

-

-

степен на насищане, процент по обем: S

на

ВЕСТНИК
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e = (1,000 d  D)/D= d ‒ 1

коефициент на порьозност: e (обем на кухините, разделен на обема на
твърдите вещества)

-

насипна плътност в сухо състояние, g/cm3 (t/m3): γ

-

γ = D/1,000

плътност на твърдия материал, g/cm3 (t/m3): d

-

Изчисляване на основните характеристики

Фигура 1.3.4.2

Обем на цилиндъра: 1 000 cm3

E=C–D

суха проба, маса в грамове: D

-

C=B–A

празен цилиндър, маса в грамове: A

-

Определения и данни за изчисленията (виж фигура 1.3.4.2)

-

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.443

ДЪРЖАВЕН

.3

.2

След това изпитването се повтаря за другите проби с различно
съдържание на влага.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.442

БРОЙ 12
С Т Р. 1 0 7

1.4.4

Уредът на Проктър (виж. фигура 1.4.1) се състои от цилиндрична
желязна форма с подвижна удължителна част (цилиндърът за
вплътняване) и инструмент за натъпкване, направляван от тръба,
отворена в долния си край (чука за уплътняване).

Везни и теглилки (виж. 3.2) и подходящи контейнери за проби.

Сушилня с диапазон на контролирана температура от 100°C до 105°C.

Контейнер за ръчно смесване. Следва да се внимава процесът на
смесване да не намалява размера на частиците чрез счупване или да
го увеличава чрез агломерация или вплътняване на изпитвания
материал.

Оборудване за газова или водна пирометрия за определяне на
плътността на твърдия материал съгласно признат стандарт (напр.
ASTM D5550, AS1289 и др.)

.1

.2

.3

.4

.5

При всяко изпитване за вплътняване към пробата от изпитвания
материал се добавя необходимото количество вода. Материалът на
пробата се разбърква внимателно, преди да бъде оставен в покой да
се сляга. Приблизително една пета от смесената проба се пълни във
формата и се заравнява, след което се набива равномерно по
повърхността. Трамбоването се извършва чрез 25 падания на 150грамов чук през направляващата тръба от височина 0.15 m.
Действията се повтарят за всичките пет слоя. Когато и последният
слой е набит, удължението се отстранява и пробата се изравнява
внимателно по ръба на матрицата, като се отстраняват всички големи
частици, които могат да възпрепятстват заравняването, заменят се с
материал, съдържащ се в удължението и се заравнява отново.

Представителна проба, съгласно съответен стандарт (виж 4.7 от
настоящия кодекс), на материала за изпитване се изсушава частично
при температура приблизително 60 °C или по-ниска, за да се намали
влагата на пробата до подходящата начална влага, ако е необходимо.
Представителната проба за това изпитване не трябва да се изсушава
напълно, освен в случай на измерване на съдържанието на влага.
Общото количество на изпитвания материал трябва да бъде наймалко три пъти по-голямо, от необходимото за цялата
последователност на изпитване. Изпитванията с вплътняване се
извършват за пет до десет различни съдържания на влага (5 до 10
отделни изпитвания). Пробите се обработват така, че да се получат
частично сухи до почти наситени проби. Необходимото количество за
изпитване с вплътняване е около 2,000 см3.

Температура и влажност
(Виж 1.1.3)
Процедура
.1
Създаване на завършена крива на вплътняване

Фиг. 1.4.1

ВЕСТНИК
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1.4.3

Изменено оборудване за изпитване Проктър/Фагерберг

Процедурата за изпитване е приложима, когато степента на насищане,
съответстваща на оптималното съдържание на влага (ОМС), е 90 %
или по-високо.

.4

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.445

ДЪРЖАВЕН
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1.4.2

TML на фините частици желязна руда се приема като равна на
критичното съдържание на влага при 80% степен на насищане ,
според метода Проктър/Фагерберг.

50 % или повече частици, по-малки от 10 mm.

.2

.3

10 % или повече фини частици, по-малки от 1 mm; и

Частиците желязна руда са желязна руда, съдържаща едновременно:

.2

.1

Процедурата за изпитване, определена в настоящия раздел
(настоящото изпитване), следва да се използва само за определяне
на TML на частиците желязна руда. Виж отделната таблица за частици
желязна руда.

Обхват

1.4.1

.1

Модифицирана процедура на изпитване Проктър/Фагерберг за частици желязна
руда

1.4

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.444

С Т Р. 1 0 8
БРОЙ 12

-

цилиндър с вплътнена проба, маса в грамове: B

мокра проба, маса в грамове: C

-

-

вода, маса в грамове (еквивалентна на обем в cm3): E

-

плътност на твърдия материал, g/cm3 (t/m3): d

води

до

специфична

крива

Оптималното съдържание на влага (ОМС) е съдържанието на влага,
съответстващо на максималното вплътняване (максимална плътност
на сухото вещество) при конкретното условие на вплътняване. За да
се провери приложимостта на този тест, по време на това изпитване
трябва да се оцени връзката между съдържанието на влага и
плътността на сухото вещество. След това се определят ОМС и
съответната степен на насищане. Тази процедура за изпитване е
разработена въз основа на констатацията, че степента на насищане,
съответстваща на ОМС по отношение на частиците желязна руда, е от
90 до 95%, докато такава степен на насищане на минералните
концентрати е от 70% до 75%. В случай че степента на насищане,
съответстваща на ОМС, е по-малка от 90%, изпращачът следва да се
консултира с подходящ орган, поради това, че това изпитване може да
не е приложимо за материала и TML, определена от това изпитване,
може да бъде твърде висока.

Критичното съдържание на влага се указва чрез пресечната точка на
кривата на вплътняване и линията S = 80% степен на насищане.
Границата на транспортируема влага (TML) е критичното съдържание
на влага.

Последователността на изпитването
вплътняване (виж фигура 1.4.3).

Крива на вплътняване

За всяко изпитване с вплътняване изчислената стойност на
коефициента на порьозност (e) се представя като ординатата в
диаграма, с нетно съдържание на вода (ev) и степен на насищане
((S) като съответните параметри на абсцисата.

Представяне на изпитванията чрез вплътняване

W= (� /D) x 100

W1= (� /�) x 100
нетно водно съдържание, процент от масата: W

степен на насищане, процент по обем: S
� = �v/ �
брутно водно съдържание, процент от масата: W1
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.5

.4

коефициент на порьозност: e (обем на кухините, разделен на обема на
твърдите вещества)

� = �/� − 1

-

на

ВЕСТНИК
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γൌȀͳǡͲͲͲ

насипна плътност в сухо състояние, g/cm3 (t/m3): γ

-

Изчисляване на основните характеристики

Фиг. 1.4.2

Обем на цилиндъра: 1 000 cm3

E=C–D

суха проба, маса в грамове: D

-

C=B–A

празен цилиндър, маса в грамове: A

-

Определения и данни за изчисленията (виж фигура 1.4.2)

нетно съдържание на вода, обем %: ev

ev =(E/D)X 100 X d

-

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.447

ДЪРЖАВЕН

.3

.2

Плътността на твърдия материал трябва да се измерва с помощта на
оборудване за газова или водна пирометрия съгласно международно
или национално приет стандарт, напр. ASTM D5550 и AS 1289 (вж.
1.4.2.5).

Когато се измери теглото на цилиндъра с вплътнената проба, той се
изпразва, пробата се изсушава на 105ºC и се измерва теглото ѝ.
Прави се позоваване на ISO 3087:2011 „Железни руди – определяне
съдържанието на влага в дадена партида“. След това изпитването се
повтаря за другите проби с различно съдържание на влага.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.446

БРОЙ 12
С Т Р. 1 0 9

Обхват

1.5.1

Използване на цилиндър за вплътняване с диаметър 150 mm; и

Вплътняване на пробата с помощта на чук, еквивалентен на
енергийния чук Проктър/Фагерберг "D".

.2

.3

Определения

AS 1289.3.5.1:2006, Методи за изпитване на почви за инженерни цели.
Метод 3.5.1: Изпитвания за класифициране на почвата — определяне на
плътността на частиците в почвата
– Стандартен метод;
ISO 589:2008, Антрацитни въглища – определяне на общата влага;
ISO 3310-2:2013, Технически изисквания и изпитвания – Част 2: Сита за
тестване от перфорирана метална плоча; и
ISO 13909-4:2001, Антрацитни въглища и кокс – механично вземане на
проби – Част 4 – Въглища – Подготовка на проби за изпитване.
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Съдържанието на влага в пробата се изчислява като масата на водата, се разделя на
общата маса на твърдите вещества плюс водата, и се нарича или брутно съдържание
на вода, или общо съдържание на влага. Брутното съдържание на вода се определя,
като се използва методът за определяне на общата влажност, определен в стандарт
ISO 589:2008.

1.5.3.4 Брутно водно съдържание или обща влажност (W1)

Оптималното съдържание на влага е съдържанието на влага, съответстващо на
максималното вплътняване (максимална плътност на сухото вещество) при
конкретното условие на вплътняване.

1.5.3.3 Оптимално съдържание на влага (ОМС)

Когато влагата свободно се оттича от пробата или цилиндричната матрица при
съдържание на влага, такова че кривата на вплътняване на изпитваната проба не
достига до или над 70% насищане (както е описано в 1.5.5.3.4), изпитването служи, за
да посочи, че при преминаването на водата между частиците на товара няма
повишаване на водното налягане в порите. Следователно товарът не подлежи на
втечняване. (Виж 7.2.2 от настоящия кодекс).

ТМL е съдържанието на влага, определено с тази процедура, съответстващо на
пресечната точка на кривата на насищане от 70% и кривата на вплътняване на
пробата за изпитване. Това също се нарича стойност PFD70 (Проктър/ Фагерберг – D
енергиен чук – 70% насищане).

1.5.3.2 Резултати от изпитванията

Границата на транспортируема влага (TML) на товар, който може да втечни, означава
максималното съдържание на влага на товара, което се счита за безопасно за превоз в
кораб, който не отговаря на изисквания в 7.3.2 от този кодекс.

1.5.3.1 Граница на транспортируема влага(TML)

1.5.3

–

–
–

–

ВЕСТНИК
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Процедурата започва с барабан с въглища, съдържащ проба от поне 170 kg, доставена
в лабораторията за изпитване, и завършва с доклад на лабораторията за резултата от
изпитването. Подробностите по вземането на пробата са изключени от тази
процедура. Важно е обаче пробата точно да представлява разпределението на товара
по размери и да се съгласува със списъка с нормативни препратки по-долу.

В случай на въглища, при които влагата се оттича свободно от пробата, така че
кривата на вплътняване на пробата за изпитване не достига до или над 70% насищане,
изпитването се провежда, за да покаже, че в товара, при който водата преминава
между частиците няма повишаване на налягането на водата в порите. Следователно
товарът не подлежи на втечняване. (Виж 7.2.2 от настоящия кодекс).

ТМL е съдържанието на влага, съответстващо на пресечната точка на кривата на
насищане от 70% и кривата на вплътняване на пробата за изпитване.

Подготовка на пробата за улесняване на изпитването на въглища от 0
x 50 mm чрез разтваряне до -25 mm;

.1

Нормативни препратки

В тази процедура са споменати следните документи. За датирани препратки важи само
цитираното издание.

1.5.2

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.449

ДЪРЖАВЕН

Основните изменения на процедурата за изпитване, съдържаща се в точка 1.3 от настоящото
допълнение, са:

Тази процедура подробно описва лабораторното определяне на TML за въглища до
номинален горен размер от 50 mm. Процедурата се основава на изменение на
изпитването Проктър/Фагерберг, описан в точка 1.3 от настоящото допълнение.

Изменена процедура на изпитване Проктър/Фагерберг за въглища

Фиг. 1.4.3

1.5

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.448

С Т Р. 1 1 0
БРОЙ 12

Определяне на TML на смеси от две или повече вида въглища

Изменена процедура на изпитване Проктър/Фагерберг за въглища
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Фигура 1.5.5.1.3.1 – Пример за уред за изпитване Проктър/Фагерберг, чук
и водач на чук

ВЕСТНИК
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Лабораторните сита с квадратна бленда с отвор от 16 mm и 25 mm, определени в
стандарт ISO 3310-2:2013, са необходими за разтваряне на пробата с размер до 25
mm. За генериране на фракции + 2,36 mm и - 2,36 mm за определяне на плътността на
частиците е необходимо сито 2,36 mm. За тази цел може да се използва по избор сито
с размер на отворите 2 mm.

1.5.5.1.2 Стандартни сита

Работната зона трябва да бъде разположена там, където пробите са защитени от
прекомерни температури, въздушни течения и колебания на влажността. Всички проби
трябва да се съхраняват в подходящи контейнери за проби, включително пластмасови
торбички за проби, и контейнерите трябва да бъдат запечатани.

1.5.5.1.1 Работна зона

1.5.5.1 Уред

1.5.5

TML трябва да се приема като най-ниската TML в
групата на А и Б съставните видове въглища.

2.2

Когато всички съставни видове въглища се определят като
въглища само от група Б, смесеният товар може да бъде
деклариран като товар само от група Б.

Смесеният товар трябва да бъде деклариран като
група А и Б, и

2.1

Когато товарният компонент от група А и Б е смесен с
въглища, които се обозначават само като група Б :

TML на смесения товар трябва да се определя като
най-ниската стойност TML сред тези на съставните
видове въглища.

1.2

Уредът Proctor/Fagerberg се състои от цилиндрична форма от неръждаема стомана с
диаметър 150 mm и височина 120 mm със сменяем удължителен елемент (цилиндърът
за вплътняване) и набиващ инструмент, направляван в тръба в долния му край
(набиващ чук), които са показани на фигура 1.5.5.1.3.1. На фигура 1.5.5.1.3.2 е
показана схематична диаграма на уреда Проктър/Фагерберг с размери и отклонения,
посочени в таблица 1.5.6.2.

1.5.5.1.3 Уред Проктър/Фагерберг.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.451

ДЪРЖАВЕН

.3

.2

Смесеният товар трябва да бъде деклариран като
група А и Б, и

1.1

Когато всички съставни видове въглища в сместа са известни
като въглища от група А и Б:

да обяви TML на сместа въз основа на определянето на TML за всеки
от видовете въглища.

.2

.1

да определи TML на сместа чрез директно прилагане на метода за
изпитване, описан в рамките на тази процедура, към представителна
проба от смесения продукт; или

.1

При обстоятелства, при които изпращачът възнамерява да изпрати товар, състоящ се
от смес от два или повече вида въглища, той може:

1.5.4

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.450

БРОЙ 12
С Т Р. 1 1 1

Фигура 1.5.5.1.3.2 – Схема на уред Проктър/Фагерберг

Цилиндър за вплътняване Чук за набиване

Термометър за диапазона от 0°C до 100°C;
сито с отвори 2.36 mm (както е отбелязано в 1.5.5.1.2)
източник на вакуум;
водна баня, с Т= 60°C;
дестилирана, деминерализирана или дейонизирана вода;
бутилка за измиване, съдържаща вода;
плетена кошница, която съдържа + 2.36 mm-овата проба;
контейнер, пълен с вода, за да обира смущенията към кошницата; и
скала за претегляне на кошницата, както пропита с вода така и отцедена.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Необходима е тънка стоманена стъргалка за отделяне на остатъка от пробата, останал
в удължителя,
над най-високата точка на матрицата. За по-лесна употреба
стъргалката трябва да има размери 160 mm широчина, 200 mm дължина и 3 mm до 5
mm дебелина, като тези, показани на фигура 1.5.5.1.9.

1.5.5.1.9 Плоска стъргалка

За съхранение и обработка са необходими достатъчно на брой усилени пластмасови
кофи с капаци, с вместимост не по-малка от 10 литра. За съхранение и ръчно смесване
на проби са необходими усилени пластмасови торбички (с дебелина 200 микрона или
по-голяма).

1.5.5.1.8 Контейнери за ръчно смесване и приготвяне на пробата

везни: една с точност 0.05 g и втората с точност 1 g;

сушилня, настроена на 105°C до 110°C;

–

вакуумен сушилник или друго вакуумно оборудване;

–

конична колба или пикнометър с вместимост 250 ml;

–

–

Оборудването за водна пикнометрия се използва за определяне на плътността на
пълноразмерните въглища (нераздробени) в съответствие с AS 1289.3.5.1:2006.
Необходимо е следното специфично оборудване:

1.5.5.1.7 Пикнометър

ВЕСТНИК
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Везните трябва да могат да претеглят пробата и контейнера, както са взети, с точност
по-голяма от 5 g.

1.5.5.1.6 Везни

Сушилната пещ трябва да се вентилира, с принудителна циркулация на въздух или
инертен газ: обикновено е с интериор от неръждаема стомана и може да поддържа
температура в рамките на 105 °С + 5 °С

1.5.5.1.5 Пещ за сушене

За това изпитване се използва енергийно еквивалентен чук за набиване (вплътняване)
"D". Размерите са показани на фигура 1.5.5.1.3.2 и таблица 1.5.6.2 (Забележка: Чукът
за вплътняване е променен, за да съответства на използваната форма.)

Височи
на на
падане
150 мм

Чук
337,5g

Диаметър на
чука 75 mm

Отвор за изпускане на въздуха

Прорез в
основата

Снемаем
удължител

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.453

ДЪРЖАВЕН

1.5.5.1.4 Чук за набиване

Основа

Матрица

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.452

С Т Р. 1 1 2
БРОЙ 12

Фигура 1.5.5.1.9 – Принципно устройство за остъргване

Вземане на проби и подготовка на пробите
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Стъпка 5 Комбинирайте всеки размер фракция.
Стъпка 6 Напълно смесете преобразуваната проба.
Стъпка 7. Пробата се разделя на приблизително осем представителни проби и
всяка се поставя в усилен пластмасов плик. Пробите в тези торбички
могат да бъдат използвани за изпитване Проктър/Фагерберг.
Стъпка 8 За пикнометрия на плътността на частиците е необходима проба с
частици, пресята през сита с размери 2,36 mm (или с 2 mm, ако липсва
такъв с 2,36 mm ).

ВЕСТНИК
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Необходими са представителни проби, които са получени при използване на ISO
13909-4:2001 и ако е необходимо, могат да бъдат частично изсушени на въздух или
при температура 40°C или по-ниска, за да се намали водното съдържание до начална
точка, подходяща за сухо пресяване на въглищата с минимално отделяне на частици,
придържайки се към извънгабаритната фракция. За тази цел пробите не трябва да се
изсушават до под 6% обща влага. Представителните субпроби за това изпитване не
трябва да се изсушават напълно, освен в случай на определяне на брутното
съдържание на вода.

1.5.5.2.2 Подготовка на пробата

1.5.5.2.1 Общи положения
Тази процедура започва с получаване на проба от не по-малко от 170 kg, запечатана в
усилена найлонова торбичка (с дебелина 200 микрона) и съдържаща се в подходящ
барабан (напр. 220 l). Тази опаковка гарантира, че пробата не изсъхва преди
определянето на TML.

1.5.5.2

Таблица 1.5.5.2.2.2.1 Пропорции на размерите за преобразуване
(Метод 1)
Размер на
Количество
фракцията
процентът от тази фракция в
-2.36 mm (or -2 mm)
оригиналната проба
от 2.36 mm (или 2 mm) до 16
процентът от тази
mm
фракция
процентът от тази фракция плюс
от 16 mm до 25 mm
процентът от + 25 mm въглища

Стъпка 1 Вземете цялата “както-е-взета” проба.
Стъпка 2 Пресейте през сита с отвори 25 mm, 16 mm и 2.36 mm. Ако няма
такова с отвори 2.36 mm , може да се използва такова с отвори от 2
mm
Стъпка 3
Претеглете всяка от четирите фракции по размер и изчислете
процента, представен от всяка фракция по размер.
Стъпка 4 Отделете от всяка фракция с размер под 25 mm необходимата маса
за създаване на 25 kg преобразувана проба, като се използват
компонентите за размера на пробата, посочени в таблица 1.5.5.2.2.2.1.

Разделяне на пълната както-е-взета проба и преобразуване

Разделя се цялата получена проба както е взета и след това се преобразува;
или
Остъргване на частиците над 25 mm и заместване с частиците между
16 mm и 25 mm от съответната субпроба.

Метод 1

.2

.1

Може да се избере един от двата метода за генериране на преобразуваната проба:

Когато пробата съдържа частици над 25 mm, трябва да се приложи процесът на
преобразуване по-долу.
При този процес частиците над 25 mm се отстраняват от пробата и се заменят с
еквивалентна маса на частиците с размер от 16 mm до 25 mm. Чрез този процес се
генерира крайна проба с достатъчна маса за изпитване на TML, която съдържа
максимален размер на частиците от 25 mm.

1.5.5.2.2.2 Процедура за приготвяне на преобразуваната проба

Взема се така получената проба и се разделя на отделни проби, като се използва
апарат за разделяне на пробата, както е посочено в ISO 13909-4:2001. Поставете тези
субпроби в усилени найлонови торбички.

1.5.5.2.2.1 Хомогенизиране и разделяне на пробата

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.455

ДЪРЖАВЕН

1.5.5.1.13 Разделител на проби
Необходим е подходящ разделител на проби, както е посочено в ISO 13909-4:2001, за
отделяне на първичната проба и смесване на преобразуваната проба за изпитване.

1.5.5.1.12 Ръкавици
За отстраняване на горещи тави и съдове са необходими термоустойчиви ръкавици.

1.5.5.1.11 Спрей бутилка
Необходима е подходяща пластмасова бутилка, за да се пулверизира пробата с вода.

Сушилните тави или тигани трябва да имат гладка повърхност, да не са замърсени и
да са устойчиви на топлина, например от неръждаема стомана или емайл. Размерите
трябва да са подходящи за влизане в сушилнята и да гарантират, че общата проба
може да се побере при натоварване от около 1 g/cm2 на повърхността.

1.5.5.1.10 Тави за сушене

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.454

БРОЙ 12
С Т Р. 1 1 3

Остъргване на частиците над 25 mm и замяна с частици от
16 mm до 25 mm

MОбщо M +25mm

= M

+16-25mm
-25mm

+16-25mm

M

M

MОбщо

ВЕСТНИК
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1.5.5.2.3 Начална влажност
Началната влажност се определя върху порцията за изпитване от таблица
1.5.5.2.2.2.2, стъпка 5, като се използва методът, предвиден в ISO 589:2008. Тази
стойност е модел за извършване стъпките за влажността, необходими за
разработването на кривата на вплътняване Проктър/Фагерберг.
1.5.5.2.4 Измерване на плътността на частиците
В съответствие със стандарта за водни пикнометри AS 1289.3.5.1:2006, се измерва
плътността на твърдите вещества в целия диапазон на размери (нераздробени)
въглища. Плътността на твърдите вещества се използва за определяне на
коефициента на порьозност за построяване на криви на уплътняване. Препоръчаната
методология е описана по-долу:
.1
Набавете пълна проба с частици от приблизително 10 kg, претеглете и
след това пресейте цялото съдържание през 2.36 mm. Ако няма сито с
2.36 mm - отвори, може да се замени със сито с размер 2 mm.
Запишете следното:
.1
общата маса на материала;
.2
масата на “+ 2.36 mm” материала; и
.3
масата на “ - 2.36 mm” материала.
.2
Изчислете процентното съдържание на “- 2.36 mm” въглищата в пробата.

7

6

5

4

3

2

1

Таблица 1.5.5.2.2.2.2 Преобразуване на пробата (Метод 2)
Стъпка
Пример
Вземете проба от приблизително 25 kg,
Приема се, че всяка торбичка с
което е достатъчно, за да се направят
подпроба съдържа 8 kg до 10
приблизително
осем
изпитвания
kg.
Проктър/Фагерберг.
Пресейте пробата през сито 25 mm, За въглища, съдържащи 20 %
допускайки
минимално остатък от + 25 mm материал, се
поленали фини частици по + 25 mm отстраняват приблизително 5
фракцията. Претеглят се + 25 mm kg от първоначалната проба.
въглища.
Пресейте достатъчно въглища от 16 mm
В горния пример са
до 25 mm чрез пресяване на един или
необходими 5 kg въглища от
повече допълнителни чувала за подпроби
16 mm до 25 mm.
от въглища на 16 mm и 25 mm.
Отделете количеството въглища от 16 mm
до 25 mm, равно на масата от + 25 mm,
отделена в стъпка 2, ± 0.05 kg, с помощта 5 kg в горния случай.
на ротационен разделител на проби или
подобно устройство, рекомбинирайки
секторните тави, както е необходимо, за
да се получи необходимата маса.
Добавете масата въглища “от 16 mm до
25 mm” от стъпка 4 към въглища “- 25
mm” от стъпка 2. Смесете и се разделете
на приблизително осем части за
изпитване, като се използва ротационен
разделител на проби или подобно
устройство.
Поставете всяка преобразувана порция за
Всеки
чувал
трябва
да
изпитване в усилени найлонови торбички,
съдържа приблизително 2.5 kg
етикетирайте и запечатайте. Това са
до 3 kg обработени “- 25 mm”
порциите за изпитване, използвани за
въглища .
изпитването Проктър/Фагерберг.
Отстраняват се “+ 25 mm” и “- 16 mm”
въглищата.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.457

ДЪРЖАВЕН
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Фигура 1.5.5.2.2.2 – Преглед на преобразуването на пробата (метод 2)

M -25mm

M +25mm

Проба от въглища

Този метод е описан на фигура 1.5.5.2.2.2 и таблица 1.5.5.2.2.2.2. Процесът на
преобразуване започва, когато въглищата първоначално се пресяват за
частици с размер, по-голям от 25 mm и по-малък от 25 mm. Въглищните
частици с размер от 16 mm до 25 mm се извличат от отделните субпроби и се
връщат обратно в - 25 mm пресятите въглища, в количество равно на масата
на въглищата с размер + 25 mm, отстранени от първоначалната проба, за да
се осигури окончателно преобразувана проба с достатъчна маса за TML
изпитване.

Метод 2

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.456

С Т Р. 1 1 4
БРОЙ 12

Препоръчва се използването на конични или пикнометрични колби с
вместимост 250 mm.
.2
От торбата с пробата изсипете 1l въглища в стъкленица с
известно тегло на тара.
.3
Този 1l от пробата се претегля и се изчислява
приблизителната обща плътност на материала.
.4
Отстранете част от пробата (номинално, в килограми =
0.18 x насипната плътност) и ги поставете в колбата, и
завършете пикнометричния анализ.
.5
Препоръчва се температура на водната баня от 60°C.
Изчислете плътността на твърдите вещества, като използвате метода
в раздел 6 от AS 1289.3.5.1:2006

.1

Въглищата от + 2.36 mm се разделят на две части за изпитване, като
се използва апарат за разделяне на проби, както е посочено в ISO
13909-4:2001, като например ротационен разделител на проби. Всяка
порция за изпитване се поставя в усилена найлонова торбичка с
етикет.
Разделете “- 2.36 mm” въглищата на две части за изпитване,
поставете всяка част за изпитване в етикетирана усилена найлонова
торбичка.
Определете плътността на твърдите вещества във фракцията “+ 2.36
mm”, като се следва методът, описан в раздел 5.2 от AS
1289.3.5.1:2006. Както е отбелязано в стандарта, изискват се
дублиращи се определяния.
Определя се плътността на твърдите вещества във фракция ”- 2.36
mm”, като се използва методът, описан в точка 5.1 от гореспоменатия
стандарт, със следните уточнения:

E
V
d

g
cm3
g/cm3
g/cm3

w

D1
W1
D

g

C1

%
g

C=B–A

g

Символ/стойност,
използвана при
изчисленията
A
Б

g

g
g

Едини
ца

Тегло

D

E
C
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Стъпка 1 Почистете матрицата, яката и основната плоча. Проверете и
почистете чука и се уверете, че той се движи свободно във водещата
тръба.
Стъпка 2 Определете масата, А, на празния цилиндър, състоящ се от
матрицата плюс основната плоча.
Стъпка 3 Сглобете матрицата, яката и основната плоча и поставете сглобката
на стабилна пейка.
Стъпка 4 Поставете приблизително 0.5 l (една пета от пълната 2.5 l) от
порцията за изпитване в матрицата, заравнете и след това
трамбовайте равномерно повърхността чрез пускане на чука 25 пъти
вертикално през пълната височина на направляващата тръба,
премествайки я в ново положение след всеки удар. Необходимият
модел за равномерно трамбоване на всеки слой във формата е
показан на фигура 1.5.5.3.2.
Стъпка 5 Повторете стъпка 4 още четири пъти, така че да има 5 слоя материал
в матрицата. Уверете се, че вплътнената порция за изпитване с
крайния слой е над горната част на матрицата за вплътняване, докато
удължителният елемент е все още закрепен.
Стъпка 6 Когато последният слой е набит, извадете удължителния елемент,
като внимавате да не нарушавате вплътнената порция за изпитване
вътре. Заравнете пресованата порция за изпитване в горната част на
матрицата, като използвате плоско устройство за остъргване, като
отстранявате всички големи частици, които пречат на заравняването
на частта за изпитване и ги заменяте с материал, съдържащ се в
удължителя, след което заравнете отново. Ако след изравняване, все
още се наблюдават дупки в повърхността, те трябва да бъдат ръчно
запълнени с по-фин материал, съдържащ се в удължителния елемент.
Следва да се внимава да се избегне всякакво по-нататъшно
уплътняване на частта от пробата за изпитване.

Процедурата на изпитване е следната:

Началната точка на вплътняване се получава, като се използва първата част от
изпитвания преобразуван материал при първоначалното съдържание на влага. За
всяко определяне на точка на вплътняване всички стъпки в процедурата от набивката
на матрицата до претеглянето на матрицата и пробата трябва да бъдат изпълнени в
същото време, без прекъсвания. Във всеки случай въглищата не трябва да се оставят
във формата за повече от 30 минути преди претеглянето.

1.5.5.3.2 Установяване на началната точка на вплътняване

ВЕСТНИК
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Маса на празен цилиндър и основа
Маса на цилиндъра, основата и трамбованата
порция за изпитване
Мокра маса на порцията за изпитване в
матрицата
Мокра маса на порцията за изпитване,
отстранена от матрицата
Суха маса на порцията за изпитване
отстранена от матрицата
Брутно съдържание на вода
Суха маса на порцията за изпитване в
матрицата
Маса на водата в матрицата
Обем на цилиндъра
Плътност на твърдите вещества
Плътност на водата

Промен
лива

Таблица 1.5.5.3.1 – Обобщение на променливите и определенията

Променливите и определенията, използвани при определянето на TML, са обобщени в
таблица 1.5.5.3.1 с някои ключови променливи, както е показано на фигура 1.5.5.3.1.

общ обем
Обем

кухини

Фигура 1.5.5.3.1 – Илюстрация на ключовите променливи

твърдо
вещество

вода

възду
х

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.459

ДЪРЖАВЕН

1.5.5.3.1 Променливи и определения

1.5.5.3 Процедура на изпитване

.7

.6

.5

.4

.3

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.458

БРОЙ 12
С Т Р. 1 1 5

(3)

(4)

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

На фигура 1.5.5.3.4.1 са показани два примера за изпитвания с проби от едни и същи
въглища с различно съдържание на влага. Снимката отляво показва въглищен образец
при относително ниска степен на насищане. Забележете, че въглищата остават на
мястото си след отстраняването на яката. Дясната снимка показва образец близо или
вероятно над 70% степен на насищане. Отново въглищата остават на мястото си след
отстраняването на яката. И двете изпитвания са дали валидни точки на кривата на
вплътняване.

За да може изпитването да получи стойност PFD70, всички изпитвания, проведени при
или под стойността на влага PFD70, трябва да имат равномерно разпределение на
влагата в цилиндричната форма.

1.5.5.3.4 Външен вид на въглища в цилиндричната форма

ВЕСТНИК
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най-малко една точка да съответства на степента на
насищане (S) между 70% и 80%, за да се оцени ефективно
стойността на PFD70.

.2

Точка, близка до степен на насищане (S) от 80%, също ще помогне за точна
оценка, ако ОМС е по-голямо от 70%.

най-малко една точка да съответства на съдържанието на
влага, по-високо от оптималното съдържание на влага (ОМС)
или от стойността, съответстваща на 70 % от степента на
насищане (S), за да се определи задоволително кривата на
вплътняване; и

.1

Стъпка 1 За всяко изпитване за вплътняване към частта за изпитване
(приблизително 2.5 kg) се добавя предварително определено
количество вода в усилена найлонова торбичка. Добавеното
количество вода е необходимото за увеличаване на съдържанието на
влага до целевата стойност за следващото изпитване. Водата се
добавя на разпрашена струя към повърхността на отделните части за
изпитване. Водата трябва да се добавя бавно и в малки количества,
тъй като въвеждането на големи количества вода може да предизвика
локализирано поведение на вплътняване.
Стъпка 2 След добавяне на изчисленото количество вода, частта за изпитване
се смесва добре в найлоновия плик, като торбичката се запечатва и се
обръща многократно в продължение на 5 минути.
Стъпка 3 След това пробата за изпитване се оставя в покой в продължение на
минимум 12 часа преди изпитването за вплътняване.
Стъпка 4 Повтарят се стъпки от 1 до 11 от 1.5.5.3.2.
Стъпка 5 Изпитването се повтаря между четири и седем пъти, като се
използват другите приготвени части за изпитване с различно
съдържание на вода, за да се получат най-малко пет точки от кривата
на вплътняване. Съдържанието на вода трябва да бъде избрано така,
че:

Процедурата на изпитване е следната:

Диапазонът на съдържанието на вода трябва да се регулира така, че да се получат
частично сухи до почти наситени части за изпитване. Трябва да се внимава да се
спазват предпазните мерки, посочени в точка 1.5.5.3.2 по-горе, по отношение на
бързото завършване на всяка точка от кривата на вплътняване.

1.5.5.3.3 Създаване на завършена крива на вплътняване

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.461

ДЪРЖАВЕН

Фигура 1.5.5.3.2 – Препоръчителни модели на вплътняване

Стъпка 11 Изхвърлете използваната въглищна проба. Въглищата от преди
пресована порция за изпитване не трябва да се използват повторно.

E=C–D

Стъпка 10 Изчислете масата E, на водата във формата, като се използва уравнението:

D = C – C x W1/100

W1 = (C1 – D1)/C1 x 100%
(2)
Стъпка 9 Като използвате изчисленото брутно съдържание на вода, изчислете
масата на сухата тестова част в матрицата D, като използвате
уравнението:

C=B–A
(1)
Стъпка 8 Когато е определено теглото на цилиндъра с трамбованата част за
изпитване, извадете я от матрицата, определете масата на влажната
част за изпитване, C1,и изсушете цялата част за изпитане в пещ, при
105°C, до достигане на постоянна маса. След изсушаване определете
теглото D1 на сухата порция за изпитване и след това изчислете
процентното брутно водно съдържание W1, както следва:

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.460
Стъпка 7 Определете масата В на матрицата и уплътнените въглища и след
това изчислете масата С на влажната част за изпитване, като се
използва уравнението:

С Т Р. 1 1 6
БРОЙ 12

порцията над горната част на цилиндричната форма изглежда
ненаситена и порцията за изпитване запазва структурата си без
деформация или движение.

.2

=
=

ev

степен на насищане( процент по обем)
ev/e

=
=
S
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Записват се всички резултати от изпитването за вплътняване в подходяща таблица
(като тази, показана в таблица 1.5.6.1) и от тази таблица се създава крива на
вплътняване, както е показано на фигура 1.5.5.3.6, като се построява изчисленото
съотношение на празното пространство (е) за всяко изпитване за вплътняване по
ординатата спрямо нетното или брутното водно съдържание, изобразено върху
абсцисата.

W1 =
брутно (общо) съдържание на вода (тегловни проценти) (виж
1.5.5.3.2, стъпка 8).
1.5.5.3.6 Представяне на резултатите от вплътняването

коефициент на порьозност (обем на кухините,
разделен на обема на твърдите вещества) (d/) - 1

=
=
e

където w= плътност на водата, g/cm3 (t/m3)

нетно съдържание на вода (в обемни
проценти) (E/D) × 100 × d /w

=
=



ВЕСТНИК
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В този случай е настъпила миграция на влага и следователно при тези въглищна
водата преминава през пространствата между частиците.

изтичането на вода от основата на матрицата е очевидно, както е
показано на фигура 1.5.5.3.4.2; и

.1

плътност на твърдите вещества, g/cm3 (t/m3) чрез
пикнометрия (виж 1.5.5.2.4)
насипна плътност в сухо състояние, g/cm3 (t/m3)
D/V

=

d

ДЪРЖАВЕН

Данните за миграцията на влага са от визуално наблюдение при завършване на всяко
изпитване, както следва:

1.5.5.3.5 Изчисляване на ключовите параметри за определяне на кривата на
вплътняване
За всяко изпитване на вплътняване се извършват следните изчисления:

Въглища, където водата преминава през пространствата между частиците проявяват
миграция на влага в цилиндричната форма Проктър/Фагерберг. Миграцията на влага
може да се осъществи, когато степента на насищане на пробата е по-малка от 70%.

Теч на вода
в основата

Фигура 1.5.5.3.4.2 – Изпитване, показващо изтичане на вода от основата на
цилиндричната матрица, показващо миграция на
влага

Теч на вода в
основата

Ненаситен
връх

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.463

Фигура 1.5.5.3.4.1 – Снимки, показващи валидни изпитвания за частично
наситена част от пробата (вляво) и почти напълно наситена част
от пробата (вдясно)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.462

БРОЙ 12
С Т Р. 1 1 7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

брутно съдържание на вода - W1 (%)

20

21

оптима
лно
съдърж

22

23

24

Коефициент

Определяне на граница на транспортируема влага

Протокол от изпитването

уникална препратка към тази процедура на изпитване;

.2
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идентификация на пробата;

.1

Протоколът от изпитване с прилагане на изменената процедура за изпитване
Проктър/Фагерберг трябва да включва следната информация:

1.5.6

Въглища, при които има визуални доказателства, че водата преминава през
пространствата между частиците и кривата на вплътняване не достига до или над 70%
от линията на насищане, се считат за свободно дрениращи и не е приложима стойност
за TML. Съгласно 7.2.2 от настоящия кодекс тези въглища са товари, които не
подлежат на втечняване, и следователно се класифицират само като група Б.

1.5.5.3.8.2 Случаи, при които най-високата определима точка на кривата на
вплътняване е под 70% насищане

Стойността PFD70 се определя като брутното (общо) съдържание на вода,
съответстващо на пресечната точка на кривата на вплътняване и линията на насищане
S = 70%. Оптималното съдържание на влага (OMC) е брутното (общо) съдържание на
влага, съответстващо на максималното вплътняване (максимална плътност на сухото
вещество) при конкретното условие на вплътняване.
Процедурата за изпитване е приложима за определяне на TML за въглища, при което
степента на насищане, съответстваща на ОМС за въглищата, е равна или по-голяма от
70 %. Когато ОМС е под 70 % степен на насищане, това изпитване за конкретните
въглища не е приложимо и PFD70 може да преувеличи TML. В такива случаи в
сертификата за анализ следва да се посочи, че ОМС е под 70 % насищане и
изпращачът следва да се консултира с подходящ орган.

1.5.5.3.8.1 Определяне на съдържанието на влага PFD70

1.5.5.3.8

ВЕСТНИК
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Пресечната точка на кривата на вплътняване с линията на 70% степен на насищане,
на фигура 1.5.5.3.7, се появява при брутно съдържание на вода от 15.4%, което е TML.
Например оптималното съдържание на влага (ОМС) се постига при степен на
насищане от около 85%.

e = W1/(100 - W1) × 100 × d/S

Предпочитаният подход за представяне на резултатите е да се начертае отношението
на коефициента на порьозност (д) и брутното водно съдържание (W1), което позволява
влагата за всяко ниво на насищане да се отчита директно от диаграмата като брутно
водно съдържание. Този подход е показан на фигура 1.5.5.3.7. Линиите на насищане са
изобразени съгласно уравнението:

Пример за резултатите, получени при прилагане на измененото изпитване
Проктър/Фагерберг към въглищна проба, е даден в таблица 1.5.6.1, със съответната
крива на уплътняване и линия на 70% степен на насищане, изобразена, както е
описано по-долу.

6

Брутно водно съдържание за
пресечната точка между линията
на насищане 70% и кривата
Проктър/Фагерберг (ev = 15.4%)

Фигура 1.5.5.3.7 – Пример за измерена крива на вплътняване за отношение
на коефициент на порьозност спрямо брутното съдържание на вода с
линиите на 70%, 80%, 90% и 100% степен на насищане

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.465

ДЪРЖАВЕН

1.5.5.3.7 Крива на вплътняване на пробата

Фигура 1.5.5.3.6 – Типична крива на вплътняване

Линиите на фигура 1.5.5.3.6 съответстват на участъци с коефициент на порьозност (e)
спрямо нетното съдържание на вода (ev) при 20%, 40%, 60%, 70%, 80% и 100% степен
на насищане (S). Тези линии се изчисляват за пет стойности на коефициента на
порьозност, като се използват формулите в точка 1.5.5.3.7. (Забележка: Тези линии,
съответстващи на степента на насищане, ще бъдат извити в случай на изчертаване на
брутното съдържание на вода по абсцисата.)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.464

С Т Р. 1 1 8
БРОЙ 12

Плътността на твърдите вещества d в g/cm3.

декларация, че изпитването показва, че водата преминава
през пространствата между частиците при съдържание на
влага под стойността, съответстваща на 70% степен на
насищане, и следователно въглищата са само група Б.

ОМС е под 70 % степен на насищане и тази процедура за
изпитване не е приложима; или

TML на пробата, изразена чрез брутното съдържание на вода
като процент от масата на пробата;

9360,00

(g)
Б

Маса на матрицата
+ пробата

Номер на

Тава №

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

(g)

Маса на тавата

602,5
602,3
630,7
882,9
638,7
632,4
882,2
637,9
654,3
639,6
885,0
883,5

(g)

Маса на мокра проба
+ тава

1656,8
1643,1
1811,7
2126,9
2081,4
1822,6
2349,9
1868,8
2013,2
1999,4
2251,5
2181,9

(g)

Маса на суха проба
+ тава

1565,7
1552,5
1649,6
1961,6
1849,7
1643,0
2095,4
1656,0
1746,5
1729,7
1931,6
1910,1

(%)

Измерено брутно
съдържание на

8,64
8,70
13,73
13,29
16,06
15,09
17,34
17,29
19,63
19,83
23,41
20,93

Брутно съдържание на
вода

(%)
W1

Нетно съдържание на
вода

(%v)
eV

e

22,17 40,311 0,423

19,73 34,780 0,372

17,31 29,630 0,344

15,58 26,104 0,362

13,51 22,097 0,433

Степен на насищане

Плътност на сухо
вещество

0,994

1,031

1,053

1,039

0,988

0,899

95,2

93,5

86,1

72,2

51,1

23,4

(g)
В
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(g)
D

(g)
E

1,277 2709,0 2108,4 600,6

1,285 2725,2 2187,5 537,7

1,273 2700,0 2232,5 467,5

1,231 2610,6 2204,0 406,6

1,142 2421,7 2094,6 327,1

0,985 2089,0 1907,8 181,2

(g/cm3) (%) (g/cm3)

S

Коефициент на
порьозност

8,67 13,437 0,573

Насипна плътност на
мокър материал

(0 до +
0.1)

.1

Уредът на Проктър (виж. фигура 1.6.2) се състои от цилиндрична
желязна форма( CBR матрица) с подвижен удължител, който е
завинтен за горната част и инструмент за трамбоване, направляван от
тръба, отворена в долния си край (чука за трамбоване).
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

1.6.2

Процедурата за изпитване, определена в настоящия раздел
(настоящото изпитване), следва да се използва само за определяне
на TML на боксит товари, съдържащи едновременно:

.1
над 30% фини частици, по-малки от 1 mm (D30< 1 mm); и
.2
над 40% частици, по-малки от 2.5 mm (D40< 2.5 mm). или
TML на товар се приема като равна на критичното съдържание на
влага при 80% степен на насищане според модифицираната
процедура на изпитване Проктър/Фагерберг за боксит, където
оптималното съдържание на влага (ОМС) на изпитвания боксит се
получава при нива на насищане, по-големи или равни на 90%.
.3
TML на товар се приема като равна на критичното съдържание на
влага при 70% степен на насищане според модифицираната
процедура на изпитване Проктър/Фагерберг за боксит, където ОМС на
боксита се извършва при нива на насищане по-малки от 90%.
.4
Когато влагата се оттича свободно от пробата за изпитване, така че
кривата ѝ на вплътняване не достига до или над 70% насищане, се
приема, че изпитването показва товар, при който водата преминава
лесно между частиците. Следователно товарът не подлежи на
втечняване.
Оборудване за изпитване
.2

.1

Обхват

≤6

mm

1.6.1

≤ 0.1

mm
mm

Допустим
о
отклонен
ие
±2
± 0,2
±2
± 0,2
± 0,2
± 0,2
± 0,2
± 0,5
±1
± 18
±1
± 0,2

Модифицирана процедура на изпитване Проктър/Фагерберг за боксит

337,5
75
150
78
82
2
1,5
150
120
2121
75
1

Размер

g
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cm3
mm
mm

Един
ици

1.6

Маса на чука
Диаметър на чука
Височина на падане
Вътр.Д на тръбата
Вън.Д на тръбата
Дебелина на стената на тръбата
Хлабина на тръбата
Вътр. диаметър на матрицата
Вътр. височина на матрицата
Вътр. обем на матрицата
Височина на снемаемия удължител
Дълбочина на прореза в основата към
седалката
Разстояние между матрицата и основата
Разстояние между матрицата и
удължителя
Хлабина между матрицата и чука

Параметъ
р

Таблица 1.5.6.2 – спецификации и допуски за цилиндрична
форма и чук по Проктър/Фагерберг

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.467

ВЕСТНИК

Забележка: В примера по-горе се използват две тави за сушене за всеки тест.

10

9

8

7

6 550,00 9980,00

5 450,00 9996,20

4 350,00 9971,00

3 250,00 9881,60

2 150,00 9692,70

0,00

(ml)

Добавена вода

ДЪРЖАВЕН

1

Маса на мокра проба

Таблица 1.5.6.1 – пример за определяне на TML за проба от
въглища, като се използва изменената процедура за
изпитване Проктър/Фагерберг за въглища
Диаметър на
150 mm
Дата
цилиндъра
Височина на
120 mm
Продукт
цилиндъра
Проба
Обем на цилиндъра
2,121 ml
Първоначално брутно
5,6
TML
15,4%
съдържание на вода (%)
Плътност на твърдите
1,416 kg/m3
вещества

.4

.3

.2

.1

или:

позоваване на съответния стандарт, приет за определяне плътността
на твърдите вещества:

Маса на водата

.3

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.466

Маса на суха проба

БРОЙ 12
С Т Р. 1 1 9

.5

.4

.3

Стена
5 min.

Подвижна
основна
плоча

5 min.

Добро
покритие
на отвора

обем

D

твърдо
вещество

тегло

E

вода

въздух

С

Преобразуването е необходимо за боксити, ако количеството
материал в представителната проба, който е по-голям от 25 mm, е
повече от 10% от общата маса (сухо тегло). В този случай трябва да
се приложи процесът на преобразуване по-долу (виж също фигура
1.6.4.3). При този процес частиците над 25 mm се отстраняват от
пробата и се заменят с еквивалентна маса от частици с размери от 6.3
mm до 25 mm. Имайте предвид, че 6.3 mm е стандартен размер за
сито. Ако не е налично такова, вместо него може да се използва сито с
отвори 6 mm. Чрез преобразуване се получава крайна проба с
достатъчна маса за изпитване на TML, която съдържа максимален
размер на частиците от 25 mm, но и която възпроизвежда по-добре
характеристиките на вплътняване на целия набор от размери на
частиците от "както е взета"- пробата, включително на по-големите от
25 mm.

Процедура за приготвяне на преобразуваната проба
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.3

Пробата "както е взета" се разделя на отделни подпроби с помощта на
апарат за разделяне на проби, както е посочено в ISO 6140:1991
„Алуминиеви руди – Подготовка на проби“. Тези подпроби се поставят
в усилени пластмасови кофи, които могат да бъдат запечатани, за да
се запази съдържанието на вода.

Хомогенизиране и разделяне на пробата

ВЕСТНИК
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Фигура 1.6.2 — Оборудване и определения

m3
2304 cм3

кухини

Чук за набиване

 50mm

Отвори за
вентилация,
необходими в
горната и долната
част на водещата
тръба, за да се
осигури свободно
падане на чука

Направляваща тръба

Чук

.2

Използва се представителна проба съгласно съответен стандарт (виж
4.7 от настоящия кодекс) на материала за изпитване.

Създаване на завършена крива на вплътняване

Процедура

1.6.4
.1

Температура и влажност (виж 1.1.3 от настоящото допълнение)

1.6.3

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.469

ДЪРЖАВЕН

Цилиндър за вплътняване на CBR
матрицата и удължител (от BS 1377 част 4.
всички размери са в mm)

 152 ± 0.5*

 152 ± 0.5*

Оборудване за газова или водна пирометрия за определяне на
плътността на твърдия материал съгласно признат стандарт (напр.
ASTM D5550, AS 1289 BS 1377, част 2).

Контейнер за ръчно смесване. Следва да се внимава процесът на
смесване да не намалява размера на частиците чрез счупване или да
го увеличава чрез агломерация.

Сушилня с диапазон на контролирана температура от 100ºC до 105ºС

Везни (виж 3.2), способни да претеглят пробата и контейнера, така
както са взети, с точност, по-висока от ± 1 g, и подходящи контейнери
за проби.

Височина на падане

.2
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50 min.
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25 mm и
6,3 mm
пресява
не

25 mm
пресяване

~14 kg
D < 6,3 mm

Изхвърлете
материала

~10 kg
25 mm> D > 6,3 mm

Подменящ материал
за преобразуване

~6 kg
D > 25 mm

Изхвърлете материала

~40 kg
D < 25 mm

~10 kg
D > 25 mm

Изхвърлете материала
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Вплътняване
Изпитванията за вплътняване се извършват за 5 до 10 (но обикновено
7) различни съдържания на влага в отделни изпитвания. Броят на
изпитванията следва напълно да определи кривата на вплътняване,
включително точно да определи оптималното съдържание на влага

Бокситът след това се набива равномерно по повърхността на слоя.
Трамбоването се извършва по метода на Проктър/Фагерберг D, като
се пуска чук от150 g, 58 пъти, през направляващата тръба, от 0,15 m.
Направляващата тръба се държи на ръка и се поставя така, че да
докосва повърхността на рудата, но да не се опира върху нея. Това
позволява на чука да падне от определената височина и да пресова
боксита, без допълнително (и прекомерно) вплътняване от теглото на
сама направляваща тръба, която не трябва да натиска боксита.
Действията се повтарят за всичките пет слоя, така че последният слой
леко да закрива сглобката на матрицата с удължителя. Целта е да се
запълни матрицата чрез вплътняване на пет почти равни слоя, за да
се получи равномерно вплътнен бокситен образец, заемащ изцяло
обема ѝ.
Бокситът не трябва да излиза в удължителя повече от 1 cm над
матрицата. Ако излиза повече от 1 cm, пробата не е била достатъчно
пресовена и изпитването трябва да се извърши отново.

Приблизително една пета от подпробата в една пластмасова кофа се
напълва във формата с прикрепен удължител (фигура 1.6.2) и се
заравнява, за да образува първия слой. Бокситите, които показват
пластичност може да се слепват в бучки при по-високите съдържания
на вода. Важно е бучките внимателно да се разрохкат на ръка при
зареждане на матрицата.

Необходимото количество приготвен боксит за изпитване за
вплътняване е около 5 kg, за всяка подпроба. Подготвените подпроби
с различно съдържание на вода се вплътняват, за да се определи
пълна крива на вплътняване.

Подпробите се разбъркват при набелязаните съдържания на вода,
преди да бъдат оставени в покой и утаяване за през нощта в
запечатани пластмасови кофи. Съдържанията на пластмасовите кофи
се разбъркват отново непосредствено преди вплътняването, за да се
гарантира, че се изпитва хомогенна проба.

Обикновено за водното съдържание на “както е взета” пробата се
извършва едно изпитване. Четири до осем изпитвания се извършват
при по-високо водно съдържание. В зависимост от съдържанието на
вода на “както е взета” пробата, се провеждат едно или две
изпитвания при съдържание на вода по-ниско него. Тези изпитвания
при по-ниско съдържание на вода се правят след частично
изсушаване на подпробата с боксит при стайна температура. Да се
има предвид, че не трябва да се извършва пълно изсушаване на
пробите от боксит. Да се има предвид, че някои боксити не са
чувствителни към предварителното сушене, но освен ако не е
изчерпателно доказано за изпитвания боксит, предварителното
сушене не е разрешено.

Пресятият боксит се разделя на 5 до 10 подпроби и всяка се поставя в
запечатана пластмасова кофа. Съдържанието на вода в подпробите
се регулира чрез добавяне на определеното количество вода във
всяка кофа, за да се получат съдържания на вода, от това на “както е
взета” пробата до това на почти наситени подпроби.

и условията за приблизително или пълно насищане. Общо около 40 kg
до 100 kg непроверен боксит обикновено е необходим за една серия
от изпитвания, в зависимост от това дали е необходимо
преобразуване или не.

MSC 101/24/Доб.3
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.4

Стъпка 1: Първата стъпка при подготовката на пробата е пробата да
се пресее на 25 mm, за да се определи количеството парчета
сухо тегло, които са по-едри от 25 mm. Целият материал,
останал върху сито с отвори 25 mm, трябва да се изхвърли, а
материалът, преминал през него, се изпитва (виж фигура
1.6.4.3). За една крива на вплътняване Проктър/Фагерберг, ако
е необходимо преобразуване, се пресява около 40 kg боксит.
Ако количеството парчета (сухо тегло), по-едри от 25 mm, е
10% или по-малко, тогава не се изисква преобразуване. За
крива на вплътняването Проктър/Фагерберг е необходимо
общо около 50 kg пресят боксит от 25 mm. Направете това и
преминете към стъпка 4, ако не се изисква преобразуване.
Стъпка 2: Ако е необходимо преобразуване, направете представителна подпроба от същото сито с руда на 25 mm и 6.3 mm и
запазете частта между тези два размера. Направете около 15
kg пресят боксит между тези два размера за една крива на
вплътняване Проктър/Фагерберг (виж фигура 1.6.4.3).
Стъпка 3: Добавете фракция “6.3 до 25 mm” от стъпка 2 към фракция
“< 25 mm” от стъпка 1. Добавеното количество от “6.3 mm до
25 mm” трябва да бъде равно на масата от “> 25 mm ” боксит,
отстранен в стъпка 1.
Стъпка 4: Напълно разбъркайте преобразуваната или остъргана проба.

Фигура 1.6.4.3 – Схематична диаграма на процедурата за преобразуване на проба

Проба 2
~30 kg

Проба 1
~50 kg
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цилиндър с вплътнена проба, маса в грамове: B

мокра проба, маса в грамове: C

-

-

вода, маса в грамове (еквивалентна на обем в cm3): E

-

коефициент на порьозност: e (обемът на кухините, разделен на обема на
твърдите вещества)

степен на насищане, процент по обем: S

-

-
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Форма на кривата на вплътняване на боксит, когато оптималната
влажност се проявява при насищане, по-голямо от 90%. TML се
определя като критичното съдържание на вода при 80% насищане.

Фигура 1.6.4.7.1

За всяко изпитване с вплътняване изчислената стойност на
коефициента на порьозност (e) се представя като ординатата в
диаграма, с нетно съдържание на вода (ev) и степен на насищане (S)
като съответни параметри на абсцисата.

Представяне на изпитванията чрез вплътняване

ВЕСТНИК
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нетно съдържание на вода, обем %: ev

-

D
2304

насипна плътност в сухо състояние, g/cm3 (t/m3): γ

-

 

плътност на твърдия материал, g/cm3 (t/m3): d

-

Изчисляване на основните характеристики

Обем на цилиндъра: 2 304,5 cm3

ECD

суха проба, маса в грамове: D

-

CBA

празен цилиндър, маса в грамове: A

-

Определения и данни за изчисленията (виж фигура 1.6.2)

.7

нетно водно съдържание, процент от масата: W

W  E 100
D

брутно водно съдържание, процент от масата: W1

-

S  ev / e

MSC 101/24/Доб.3
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.5

След като теглото на цилиндъра с трамбованата проба бъде
определено, цилиндърът се изпразва, пълната проба се изсушава при
105°C съгласно стандарта за определяне на влажността на боксита
по ISO (ISO 9033:1989 „Алуминиеви руди – определяне на
съдържанието на влага в насипния материал“) и теглото ѝ се измерва.
След това изпитването се повтаря за другите проби с различно
съдържание на влага.

Процесът на изравняване трябва да бъде действие на хоризонтално
рязане, а не на натиск, иначе се пресова повече материал в обема на
матрицата, от заложения чрез определения брой удари с чука.

Когато и последният слой е набит, удължението се отстранява и
пробата се изравнява внимателно по ръба на матрицата, като се
отстраняват всички големи частици, които могат да възпрепятстват
заравняването, заменят се с материал, съдържащ се в удължението и
се заравнява отново.

MSC 101/24/Доб.3
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Фигура 1.6.4.7.2

Обхват

2.1.1

Определение

Принцип на изпитването

Уред (виж фигура 2.1.4)

Размерите на кутията са 600 mm х 400 mm х 200 mm .
За да се предотврати плъзгането на материала по дъното на кутията
по време на накланяне, на дъното ѝ се поставя плътно прилягаща
решетка (отвори 30 mm x 30 mm x 25 mm), преди пълнене.
Накланянето на кутията се извършва чрез хидравличен цилиндър,
монтиран между рамката и дъното на кутията. Могат да се използват и
други средства за постигане на необходимото накланяне, но във
всички случаи вибрациите трябва да бъдат отстранени.
За да се поддържа налягането в хидравличния цилиндър, може да се
използва хидропневматичен акумулатор, под налягане от въздух или
газ при налягане от около 5 kp/cm2.
Скоростта на накланяне трябва да бъде приблизително 0.3°/s.
Диапазонът на наклона трябва да бъде най-малко 50°.

.2
.3

.4

.5

.6
.7
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Рамка, към която е прикрепена отворена кутия. Kутията e pрикрепena
към рамката чрез вал, който минава през лагери, монтирани към
рамката и края на кутията, което позволява да бъде накланяна
контролирано.

.1

Уредът се състои от:

2.1.4

При измерване на ъгъла на покой по този метод повърхността на материала трябва
първоначално да бъде равна и успоредна на основата на кутията. Кутията се накланя
без вибрации и накланянето се спира, когато продуктът в насипно състояние започне
да се плъзга.

2.1.3

Ъгълът на покой, получен от това изпитване, е ъгълът, образуван между
хоризонталата и горната част на кутията за изпитване, когато материалът в насипно
състояние в нея започва да се плъзга.

2.1.2

ВЕСТНИК
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Когато влагата се оттича много свободно от пробата при съдържание
на влага, така че кривата на вплътняване на пробата за изпитване да
не достига 70 % насищане или повече, изпитването се взема, за да се
посочи товар, при който водата преминава свободно през
пространствата между частиците.

Когато ОМС не е ясно определено чрез извършване на достатъчен
брой изпитвания при съдържание на вода, близко до ОМС, тогава не
може да бъде приета TML, основаваща се на S = 80 %. TML трябва да
се отчете при S = 70 %. Това е нужно, за да се предотврати
погрешното приемане на високо ОМС поради непълното определяне
на кривата на вплътняване.

Определяне на ъгъла на покой на дребнозърнести материали (с размер
по-малък от 10 mm): “изпитване на накланящата се кутия". За
използване в лаборатория или пристанище на натоварване

2.1

Изпитването осигурява определяне на ъгъла на покой на дребнозърнести
несвързващи материали (размер по-малък от 10 mm). Получените по този начин
резултати могат да се използват при тълкуването на раздели 5 и 6 от настоящия
кодекс за въпросните материали.

Процедури за изпитване за определяне на ъгъла на покой и свързаните с тях
уреди

2
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Ако оптималното съдържание на влага (ОМС) на боксит се прояви под
90% насищане, критичното съдържание на влага се указва чрез
пресечната точка на кривата на вплътняване и линията
S = 70%
степен на насищане (виж фигура 1.6.4.7.2). TML е критичното
съдържание на влага.

Ако оптималното съдържание на влага (ОМС) на боксит се прояви при
или над 90% насищане, критичното съдържание на влага се указва
чрез пресечната точка на кривата на вплътняване и линията S = 80%
степен на насищане (виж фигура 1.6.4.7.1). TML е критичното
съдържание на влага.

Последователността на изпитване води до специфична крива на
вплътняване (виж фигури 1.6.4.7.1 и 1.6.4.7.2).

.8 Крива на вплътняване

Форма на кривата на вплътняване на боксит, когато оптималната
влажност се проявява при насищане, по-малко от 90%. TML се
определя като критичното съдържание на вода при 70% насищане.
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Цилиндър,
активиран чрез
масло под налягане

Хидро-пневматичен
акумулатор

Контролен клапан

Масло

Въздух

Въздух или газ под налягане

Транспортирът трябва да измерва ъгъла на горната част на кутията до
хоризонтала с точност до 0.5°.

За нулиране на транспортира трябва да има на разположение нивелир
или друго нивелирно устройство.

.9

.10

Оценка

Определение

2.2.1

Принцип на изпитването

Оборудване

Конична колба с вместимост 3 l.

-
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транспортир; и

лист от груба текстурирана хартия, върху който трябва да се изсипе материала;

-

хоризонтална маса без вибрации;

-

Необходимото оборудване за провеждане на това изпитване е:

2.2.3

За да се определи ъгълът на покой, количество от материала, който ще се изпитва, се
изсипва много внимателно от колба върху лист хартия с груба текстура, по такъв
начин, че да се образува симетричен конус.

2.2.2

Съгласно този метод ъгълът на покой е ъгълът между наклона на конуса и
хоризонталата, измерен на половината височина.

Алтернативен или корабен метод за изпитване, който да се използва
за определяне на ъгъла на покой, когато кутията за накланяне не е
налична

2.2

Преди изпитването трябва да се внимава валът да е регулиран хоризонтално.

Забележки: За предпочитане е изпитването да се извърши с три независими проби.

Ъгълът на покой се изчислява като средна стойност от три измервания и се отчита в
рамките на половин степен.

2.1.6

хоризонталата се измерва по транспортира и се записва.

насипно състояние започне да се плъзга. Ъгълът на горната част на кутията към

След това системата за накланяне се активира и се спира, когато материалът в

Излишният материал се изстъргва с помощта на прав ръб, наклонен на около 45° към
посоката на остъргване.

ВЕСТНИК
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В края на вала е монтиран транспортир. Единият лост на
транспортира е монтиран така, че да може да се регулира с винтове
спрямо хоризонталата.

.8

Процедура

Кутията се напълва с материала, който трябва да се тества, като се налива бавно и
внимателно от най-малката възможна височина в кутията, за да се постигне
еднородност на пълненето.

2.1.5

MSC 101/24/Доб.3
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Фигура 2.1.4 – Основна скица на накланящата се кутия

Кутия:
Вътрешни размери 600mmx400mmx200mm
Решетка 30mmx30mmx25mm
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Процедура

Изчисления

Стандартна поток-маса и рамка*

Поток-маса и рамка

3.1

3.1.1

Вижте Стандартна спецификация за Поток-маса за ползване при изпитване на хидравличен
цимент, с обозначение C230-68. Препечатано с разрешение на ASTM International, 100 Barr Harbor
Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, САЩ, © ASTM 1977.

Монтаж на Поток маса

Такъв материал може да бъде получен от референтната лаборатория за цимент и бетон в
Националния институт по стандарти и технологии, 100 Bureau Drive, Stop 1070, Gaithersburg, MD
20899-1070, САЩ.

Приет е за съвместим мотор с мощност 1/20 к.с. (40 W). Поток-масата може да се задвижва от
ръчно управляван разпределителен вал, както е показано на илюстрацията.
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*

3.1.2.1 Рамката на поток-масата трябва да бъде плътно закрепена към чугунена или
стоманена плоча с дебелина най-малко 1 инч (25 мм) и площ от 10 инча2 (250 мм2).
Горната повърхност на тази плоча трябва да бъде машинно обработена до гладкост.
Плочата трябва да бъде закрепена към горната част на бетонния постамент с четири
½ инчови болта (13 mm), които преминават през плочата и са завити в постамента наймалко 6 инча (150 mm). Постаментът трябва да бъде излят обърнат върху основната
плоча. Във всички точки трябва да се получава положителен контакт между основната
плоча и постамента. Между плочата и цокъла не трябва да се използват никакви гайки
или други подобни устройства за заравняване. Заравняването се извършва по
подходящ начин под основата на цокъла.

3.1.2

Ефективността на дадена Поток-маса се счита за задоволителна, ако при
изпитванията за калибриране тя дава стойност на потока, която не се различава с
повече от 5 процентни пункта от стойностите на потока, получени с подходящ
еталониращ материал.†

3.1.1.4 Масата на потока може да се задвижва от двигател,* свързан към
разпределителния вал чрез затворен редуктор на скоростта на червячна предавка и
гъвкав съединител. Скоростта на разпределителния вал трябва да бъде
приблизително 100 rpm. Задвижващият механизъм на двигателя не трябва да се
закрепва или монтира върху основната плоча или рамата на масата.

ВЕСТНИК
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3.1.1.1 Уредите за поток-маса трябва да бъдат изработени в съответствие с фигура 3.
Уредът се състои от монолитно отлята твърда желязна рамка и кръгъл твърд горен
край на масата, с диаметър 10 инча + 0.1 инча (254 mm + 2.5 mm), с ос,
перпендикулярно закрепена за горната част на масата, посредством резба. Плотът на
масата, към който е прикрепен валът с интегрираното му контактно рамо, трябва да
бъде монтиран върху рамка по такъв начин, че да може да се повдига и спуска
вертикално през определената височина, с допустимо отклонение във височина +
0,005 инча (0,13 mm) за нови маси и + 0,015 инча (0,39 mm) за употребявани маси, с
помощта на въртящ се палец. Горната част на масата трябва да има фина, машинно
обработена повърхност, без дефекти, и трябва да бъде изписана, както е показано на
фигура 3. Горната част на масата трябва да бъде от лят месинг или бронз с твърдост
по Rockwell не по-малка от HRB 25 с дебелина на ръба 0.3 инча (8 mm) и трябва да
има шест вградени радиални ребра за втвърдяване. Горната част на масата и
прикрепеният вал трябва да са с тегло 9 lb + 0.1 lb (4 kg + 0.05 kg), а тежестта да е
симетрична около центъра на вала.

Стандарти, използвани в процедурите за изпитване

(2.2.5)

3.1.1.3 Носещата рамка на поточната маса трябва да е изцяло отлята от финозърнест висококачествен чугун. Отливката на рамката трябва да има три интегрални
усилващи ребра, простиращи се по цялата височина на рамката и разположени на 120°
едно от друго. Горната част на рамката трябва да бъде залалена до дълбочина от
приблизително ¼ инча (6,4 mm), а лицевата страна трябва да бъде шлайфана и
прихваната чрез квадрат с отвора, за да се осигури контакт за цял оборот с рамото на
вала. Долната страна на основата на рамката трябва да бъде заземена, за да се
осигури пълен контакт със стоманената плоча отдолу.

3.1.1.2 Гърбицата и вертикалният вал трябва да бъдат от машинна стомана,
закалена, както е посочено на фигура 3. Валът трябва да е прав, а разликата между
диаметъра на вала и диаметъра на отвора на рамата трябва да е не по-малка от 0.002
инча (0.05 mm) и не по-голяма от 0.003 инча (0.08 mm) за нови таблици и се поддържат
от 0.002 инча до 0.010 инча (0.26 мм) за използвани таблици. Краят на вала не трябва
да пада върху гърбицата в при падането, а да я опира под 120° от точката на падане.
Лицевата страна на гърбицата е гладка спираловидна крива с равномерно нарастващ
радиус от ½ инча до 1¼ инча (13 mm до 32 mm) на 360° и не трябва да има
забележимо сътресение, при влизането на вала в контакт с гърбицата. Гърбицата
трябва да е разположена така, че контактните ѝ повърхности и тези на вала да са
такива, че масата да не се завърта на повече от един оборот за 25 удара.
Повърхностите на рамката и на масата, които влизат в контакт в края на падането,
трябва да се поддържат гладки, равни, хоризонтални и успоредни на горната
повърхност на масата и да осъществяват непрекъснат контакт през целия оборот.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.479
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съгласно изпитването

накланящата се кутия аs = ъгъл на покой,

Където аt = ъгъл на покой съгласно текста на

at = as + 3°

Ъгълът на покой се взема като средна стойност от 12 измервания и се отчита в
рамките на половин степен. Тази цифра може да се преобразува в стойност за кутията
за накланяне, както следва:

2.2.5

Поставете лист хартия на масата. Разделете 10 l от материала, който ще се изпитва,
на три подпроби и изпитайте всяка от тях по следния начин:
Излейте две трети от подпробата (т.е. 2 l) върху листа, образувайки начален конус.
Останалата част от тази субпроба се излива много внимателно от височина от няколко
милиметра по върха на конуса. Трябва да се внимава конусът да бъде насипан
симетрично. Това може да се постигне чрез бавно завъртане на колбата около върха
на конуса при изсипване.
При измерване трябва да се внимава транспортирът да не докосва конуса; в противен
случай това може да доведе до плъзгане на материала и разваляне на изпитването.
Ъгълът трябва да се измерва на четири места около конуса, на около 90° едно
от друго. Това изпитване трябва да се повтори и за другите две подпроби.

2.2.4
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Фиг. 3

Виж Стандартени метод за изпитване за якост на натиск на хидравлични циментови разтвори,
обозначение C109-3. Препечатано с разрешение на ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO
Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, САЩ, © ASTM 1977.
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** Най-общо дефинирана, реципрочната чувствителност е промяната в натоварването, необходима за
промяна на положението на останалата част от индикаторния елемент или елементи от
неавтоматична указваща скала, определено количество при всяко натоварване. За по-пълно
определение вж. Спецификации, допуски и регламенти за търговски уреди за претегляне и
измерване, Наръчник H44, Национален институт по стандарти и технологии, Вашингтон, САЩ,
септември 1949 г., стр. 92 и 93.

*

3.2
Везни и тежести*
3.2.1
Везни
3.2.1.1 Използваните везни трябва да отговарят на следните изисквания. При везни в
употреба допустимото отклонение при натоварване от 2,000 g, е + 2.0 g. Допустимото
отклонение за новите везни трябва да бъде половината от тази стойност.
Реципрочната чувствителност** не трябва да бъде по-голяма от два пъти допустимото
отклонение.

3.1.2.2 Постаментът трябва да бъде с квадратна горна основа със страна 10 до 11
инча (250 мм до 275 мм), и 15 до 16 инча (375 мм до 400 мм) квадратна долната
основа, със страна 25 инча до 30 инча (625 мм до 750 мм) височина, и е монолитна
конструкция, отлята от бетон с тегло най-малко 140 lb/ft3 (2,240 kg/m3). Под всеки ъгъл
на постамента се поставя стабилна квадратна коркова подложка с уплътнение, с
дебелина ½ инча (13 mm) и страна приблизително 4 инча (102 mm). Поток-масата
трябва да се проверява често за нивелирането на горната част на масата,
стабилността на постамента и здравината на болтовете и гайките в основата на
масата и плочата на постамента. (При затягане на закрепващите устройства се
препоръчва момент на затягане от 20 lb/ft (27 Nm).)
3.1.2.3 Повърхността на масата, след като рамката е монтирана на постамента,
трябва да бъде равна на два диаметъра, перпендикулярни един на друг, както в
повдигнато, така и в спуснато положение.
3.1.3
Смазване на Поток маса
3.1.3.1 Вертикалният вал на масата трябва да бъде поддържан чист и леко смазван с
леко масло (SAE-10). Не трябва да има масло между контактните повърхности на
плота на масата и опорната рама. Маслото върху челото на гърбицата намалява
износването и спомага за гладкостта на работа. Масата трябва да се повдигне и да се
остави да падне десетина или повече пъти непосредствено преди употреба, ако не е
била използвана известно време.
3.1.4
Матрица
3.1.4.1 Формата за отливане на поточния образец трябва да бъде изработена от
бронз или месинг, както е показано на фигура 3. Числото на твърдост по Рокуел на
метала трябва да бъде не по-малко от HRB 25. Диаметърът на горния отвор трябва да
бъде 2,75 инча + 0,02 инча (69,8 мм +
0,5 мм) за нови форми и 2,75 инча + 0,05 инча (+ 1,3 мм) и – 0,02 инча за използвани
форми. Повърхностите на основата и горната част трябва да са успоредни и под прав
ъгъл на вертикалната ос на конуса. Формата трябва да има минимална дебелина на
стената от 0,2 инча (5 mm). Външната страна на горния ръб на матрицата трябва да
бъде оформена така, че да осигурява интегрална яка за удобно повдигане на
матрицата. Всички повърхности трябва да бъдат обработени до гладко покритие.
Кръгъл щит с диаметър приблизително 10 инча (254 мм), с диаметър около 4 инча (102
мм), изработен от неабсорбиращ материал, който не е в контакт с цимента, трябва да
се използва с матрицата за поток, за да се предотврати разливането на разтвора
върху плота на масата.
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Определение

4.1

Уред и материали

Източник: Раздел 38 от Препоръка на ООН относно превоза на опасни товари, ръководство за
изпитвания и критерии.

ВЕСТНИК
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Уредът (фигура 4-1) се състои от корито с вътрешни размери 150 mm x 150 mm x 500
mm, отворено отгоре. Коритото е изработено от мрежа с квадратни отвори (за
предпочитане неръждаема стомана) с ширина на отвора около 1.5 mm и дебелина на
тела 1.0 mm, монтирана върху рамка, изработена например от стоманени пръти с
диаметър 15 mm и дебелина 2 mm. На всеки край на коритото мрежата може да се
замени с дебели 1.5 мм, 150 мм x 150 мм плочи от неръждаема стомана. Коритото
трябва да лежи върху подходяща опора. Торове с

4.2

мрежесто корито (150 x 150 x 500 мм)

Фигура 4-1 – Мрежесто корито с опора и горелки

E

A
Стоманена плоча (150 x 150 mm и
дебелина от 1 до 3 mm)
B
Газови горелки (напр. Teclu или Bunsen)
C
Термичен щит (с дебелина 2 mm)
D
Стойка (напр. изработена от стоманена лента с
широчина 15 mm и дебелина 2 mm )

Тор, способен да се саморазгражда, се определя като такъв, при който разлагане,
започнало в локализирана зона, се разпространява в цялата маса. Склонността на тор,
предлаган за транспортиране, да развие този вид разлагане, може да се определи
чрез “trough test”. При този тест локализираното разлагане се стартира в легло на тора,
което се съдържа в хоризонтално монтирано корито. Измерва се количеството на
разпространение на разлагане през масата, след отстраняването на активиращата
топлина.

Trough test за определяне на самоподдържащото се екзотермично
разлагане на торове, съдържащи нитрати*
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ДОПУСТИМИ ОТКЛОНЕНИЯ НА ТЕГЛИЛКИТЕ

3.2.2.1 Допустимите отклонения за теглилките трябва да бъдат както е предписано в
таблицата по-долу. Допустимите отклонения за нови теглилки са половината от
стойностите в таблицата по-долу.

3.2.2
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Електрическо нагряване

Газови горелки

Критерии за изпитване и метод за оценка на резултатите

Принцип

Описание на изпитването за устойчивост на детонация
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5.1.1
Пробата за изпитване се поставя в стоманена тръба и се подлага на
детонационен удар от експлозивен заряд на възпламенител. Разпространението на
детонацията се определя от степента на натиск на оловните цилиндри, върху които
тръбата лежи хоризонтално по време на изпитването.

5.1

5

4.4.2
Ако разпространението не обхваща цялото вещество, се счита, че торът не се
саморазгражда.

4.4.1
Ако разпространението на разлагането продължава в цялото вещество, се
счита, че торът може да се саморазгражда.

4.4

4.3.3
Около 20 минути след прекратяване на нагряването се отбелязва позицията
на фронта на разлагане. Положението на реакционния фронт може да се определи от
разликата в цвета, напр. кафяв (неразложен тор) до бял (разложен тор), или от
температурата, указана от съседните двойки термодвойки, които са свързани с фронта
на реакцията. Скоростта на разпространение може да се определи чрез наблюдение и
отчитане на времето или чрез записи на термодвойките. Следва да се отбележи дали
след прекратяване на нагряването няма разпространение или дали разпространението
обхваща цялото вещество.

4.3.2
Коритото се пълни с тора във формата, която се предлага за транспортиране,
а разлагането се започва в единия край, с електрически или с газови горелки, както е
описано по-горе. Нагряването трябва да продължи, докато се установи стабилизирано
разлагане на тора и се наблюдава разпространение на фронта (над приблизително 30
mm до 50 mm). В случай на продукти с висока термична стабилност, може да се
наложи нагряването да продължи два часа. Ако торовете показват тенденция за
топене, нагряването трябва да се извършва внимателно, т.е. да се използва слаб
пламък.

ВЕСТНИК
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В единия край на коритото се поставя стоманена плоча (дебелина от 1 mm до 3 mm),
така че да се допира до телената мрежа (фигура 4-1). Плочата се загрява с помощта
на две горелки, които са закрепени към опората на коритото и са в състояние да
поддържат температура на плочата между 400°C и 600°C.

4.2.2

Електрически нагревателен елемент (мощност 250 W), затворен в кутия от
неръждаема стомана, се поставя вътре и в единия край на коритото (фигура 4-2).
Размерите на кутията от неръждаема стомана са 145 mm x 145 mm x 10 mm, а
дебелината на стената е 3 mm. Страната на кутията, която не е в контакт с тора,
трябва да бъде защитена с топлинен щит (изолационна плоча с дебелина 5 mm).
Нагревателната страна на кутията може да бъде защитена с алуминиево фолио или
плоча от неръждаема стомана.

4.2.1

Фигура 4-2 – електрическо устройство за нагряване (мощност 250 W)

Процедура

4.3.1
Апаратът трябва да се постави под абсорбатор, за да се отстраняват
отделяните токсични газове или на открито място, където изпаренията могат лесно да
се разсейват. Въпреки че няма риск от експлозия, при провеждане на изпитването е
препоръчително да има защитен щит, например от подходяща прозрачна пластмаса,
между наблюдателя и апарата.

4.3

4.2.5
Разпространението може да се измерва с термодвойки във веществото и да се
записва времето, в което настъпва внезапно покачване на температурата, когато
фронтът на реакцията достигне термодвойката.

4.2.4
Животът на апарата може да бъде удължен, ако целият е изработен от
неръждаема стомана. Това е важи особено за мрежата.

4.2.3
За да се предотврати загряването и на външната страна на коритото, трябва
да се монтира топлинен щит, състоящ се от стоманена плоча (с дебелина 2 mm) на
около 50 mm от края на коритото, където се извършва нагряването.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.485

ДЪРЖАВЕН

A Обшивка от алуминий или неръждаема стомана (дебелина
3 mm)
B Изолационна плоча (дебелина 5 mm)
C Алуминиево фолио или плоча от неръждаема стомана
(дебелина 3 mm)
D Позиция на нагревателя в корито

такъв размер на частиците, че значително количество да пада през отворите на
коритото, трябва да се тестват с по-малки отвори на мрежата. По време на
започването следва да се осигури и поддържа достатъчно топлина, за да се установи
еднородно ядро на разлагане. Препоръчват се два алтернативни метода на
отопление, а именно:

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.484

С Т Р. 1 2 8
БРОЙ 12

Подготовка на пробата

Материали

Процедура



Дървена щанца за (5) диаметър, както за детонатор

Дървен прът
Пластичен експлозив 
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Фигура 1 – Заряд на взривателя

Шплент

отвор с диаметър 4 мм, пробит за шплент
(9)





Пластмасов
или
картонен цилиндър



Преосован заряд

Дървен диск  Проба за изпитване





Стоманена тръба



Размери в mm

ВЕСТНИК
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Температура на изпитване: 15 до 20°C. Фигури 1 и 2 показват схемата на изпитване.
Напълнете тръбата на около една трета от височината ѝ с пробата за изпитване
и я пуснете на пода от 10 cm, вертикално, пет пъти. Натъпчете, като ударяте по
стената, между капките, с чук. Материал се добавя, когато след уплътняване или
повдигане и пускане на тръбата 20 пъти и общо 20 периодични удара с чука, зарядът я
запълва до 70 mm от нейния отвор.
Поставете пластмасовия експлозив в тръбата и го натиснете надолу с дървена
щанца. Пресованият заряд се поставя централно във вдлъбнатината в пластичния
експлозив. Затворете го с дървен диск, така че да остане в контакт с пробата за
изпитване.
Поставете тръбата за изпитване хоризонтално върху 6-те оловни
цилиндъра, поставени на интервали от 150 mm (центрично), като центърът на
последния цилиндър е на 75 mm от долната плоча, върху твърда, равна повърхност,
която е устойчива на деформация или изместване. Поставете капачката за
електрическо взривяване или детониращия шнур.
Уверете се, че са взети всички необходими мерки за безопасност, свържете и взривете
взривното вещество.

5.4

50 mm диаметър х 100 mm височина, рафинирано олово с най-малко 99.5% чистота.

Резултати

Изпитването се провежда два пъти. Ако при всяко изпитване един или повече от
поддържащите оловни цилиндри се смачкат с по-малко от 5%, се счита, че пробата
удовлетворява изискванията за устойчивост на детонация.

5.5

За всеки от оловните цилиндри се записва степента на компресия, изразена като
процент от първоначалната височина от 100 mm. За косо компресиране се приема
деформацията като средна стойност на максималната и минималната деформация.

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.487

ДЪРЖАВЕН

Шест свидетелски цилиндъра от рафинирано, излято олово за откриване на детонация.

500 ± 1 грама пластичен експлозив, съдържащ 83 до 86% пенитрит, оформен
в цилиндър в картонена или пластмасова тръба. Скорост на детонация от
7,300 до 7,700 m/S.

Пресован заряд от вторичен експлозив, като хексоген/восък 95/5 или тетрил, с
вдлъбнатина в центъра за поместване на детонатора.

Електрическа капачка за взривяване или детониращ кабел с неметална втулка (10 до
13 g/m).

Система за запалване и взривател

Долна плоча (160 x 160 mm) с добра заваряемост, дебелина от 5 до 6 mm, която да
бъде заварена челно към единия край на тръбата по цялата обиколка.

Безшевна стоманена тръба по ISO 65-1981-Тежка или
еквивалентна, Дължина на тръбата 1,000 mm
Номинален външен диаметър
114 mm
Номинална дебелина на стената
от 5 до 6.5 mm

5.3

5.2.1
Изпитването трябва да се проведе върху представителна извадка от товара.
Преди да бъде изпитана устойчивостта на детонация, цялата маса на пробата трябва
да бъде нагрята пет пъти от 25°C до 50°C (±1°C) в запечатани тръби. Пробата трябва
да се държи при екстремните температури, измерени в центъра ѝ, в продължение на
най-малко 1 час по време на всеки топлинен цикъл и при температура 20°C (± 3°C)
след пълния цикъл на подгряване, до изпитването.

5.2

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.486

БРОЙ 12
С Т Р. 1 2 9

Ɏɢɝɭɪɚ 2 – ɉɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɬɨɦɚɧɟɧɚɬɚ ɬɪɴɛɚ ɡɚ ɡɚɩɚɥɜɚɧɟ

Ɂɚɪɹɞ ɧɚ ɜɡɪɢɜɚɬɟɥɹ

Q

ɧɨɦɟɪɚɬɚ ɧɚ ɨɥɨɜɧɢɬɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢ

ɤɴɦ 6

1

Ⱦɨɥɧɚ ɩɥɨɱɚ

P

ɋɬɨɦɚɧɟɧ ɛɥɨɤ

O

Ɉɥɨɜɧɢ ɰɢɥɢɧɞɪɢ

N

ɋɬɨɦɚɧɟɧɚ ɬɪɴɛɚ

M

Уред

Тест за самозагряване на дървени въглища

MSC 101/24/Ⱦɨɛ.3
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 7,
ɫɬɪ.
488
ɫɬɪ.489

6.1.2
Куб от телена мрежа. Построява се отворен отгоре куб, 100 мм страна, от
мрежа от фосфорен бронз 18,000 отвора на квадратен сантиметър (350 х 350 отвора).
Поставя се в малко по-голям, добре прилепващ куб, изработен от мрежа от фосфорен
бронз 11 отвора на квадратен сантиметър (8 x 8 отвора). Оборудвайте външния куб с
дръжка или куки, така че да може да бъде държан отгоре.

6.1.1
Пещ. Лабораторна пещ, снабдена с вътрешна циркулация на въздуха и с
възможност за контрол при 140°C + 2°C.

6.1

6

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.489

Процедура

Резултати

Ⱦɨɥɧɚ ɩɥɨɱɚ

P

ɋɬɨɦɚɧɟɧ ɛɥɨɤ

O

Ɉɥɨɜɧɢ ɰɢɥɢɧɞɪɢ

N

ɋɬɨɦɚɧɟɧɚ ɬɪɴɛɚ

M
ɫɬɪ. 488
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6.3.2
Изпитването е неуспешно при получаване на активент въглерод и активен
въглен, ако температурата през 12-те часа е надвишила 400°C.

Ɂɚɪɹɞ ɧɚ ɜɡɪɢɜɚɬɟɥɹ

6.3.1
Изпитването е неуспешно при получаване на неактивен въглерод, неактивен
въглен, сажди и черна лампа, в случай че температурата през 12-те часа е превишила
200°C.

6.3

6.2.1
Напълнете кубчето с въглерод и леко го потупвайте да се сбива, като
добавяте въглерод, докато кубът се напълни. Пробата се поставя в центъра на пещта,
която е предварително загрята до 140°C + 2°C. Поставя се една от термодвойките в
центъра на пробата, а другата между куба и стената на пещта. Температурата на
пещта се поддържа 140°C + 2°C в продължение на 12 часа и се записват
температурата на пещта и температурата на пробата.

6.2

6.1.3
Измерване на температурата. Подходяща система за измерване и
записване на температурата на пещта и в центъра на Куба. Термодвойките “Chromelalumel”, направени от тел с диаметър 0.27 mm, са подходящи за измерване на
работния температурен диапазон.

Ɏɢɝɭɪɚ 2 – ɉɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɧɟ ɧɚ ɫɬɨɦɚɧɟɧɚɬɚ ɬɪɴɛɚ ɡɚ ɡɚɩɚɥɜɚɧɟ

MSC 101/24/Ⱦɨɛ.3
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 7,
ɫɬɪ.
488
ɫɬɪ.489

ВЕСТНИК
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ɫɬɪ. 488

ɧɨɦɟɪɚɬɚ ɧɚ ɨɥɨɜɧɢɬɟ ɰɢɥɢɧɞɪɢ
ɤɴɦ 6
1

ДЪРЖАВЕН

Q

С Т Р. 1 3 0
БРОЙ 12

ДОБАВЪК 3

Някои товари в пелетна форма могат да бъдат несвързващи.

Когато е необходимо, преди натоварване, трябва да се консултирате с
Ръководството за медицинска първа помощ при злополуки с опасни товари
(MFAG).

3.2
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Когато се изисква консултация с компетентния орган преди превоза на сухи
насипни товари, също толкова важно е да се получи консултация от органите
на пристанището на натоварване и разтоварване относно изискванията, които
са в сила.

Предпазни мерки за товарите, които могат да представляват химически риск

3.1

3

ВЕСТНИК
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Товари, които могат да се втечнят

2.1
Товари с многобройни фини частици, ако притежават достатъчно високо
съдържание на влага, са склонни да преминават в състояние на поток. По този начин
всеки влажен или мокър товар, който съдържа фини частици, следва да бъде изпитан
за характеристиките на потока преди натоварването.

2

1.3
Всички товари, различни от изброените в настоящото допълнение, са
свързващи и следователно използването на ъгъла на покой не е подходящо.
Товарите, които не са изброени, следва да се обработват като свързващи, докато не
се покаже друго.

1.2
Преди завършване на натоварването трябва да се определи ъгълът на покой
на натоварените материали (вж. Раздел 6), така че да се определи кои разпоредби на
настоящия кодекс се прилагат, отнасящи се до тримуването (вж. Раздел 5).

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.491

ДЪРЖАВЕН

*

Следните товари не са свързващи, когато са

1.1

сухи: АЛУМИНИЕВ ФЛУОРИД
АМОНИЕВА СЕЛИТРА
ТОРОВЕ НА ОСНОВАТА НА АМОНИЕВА СЕЛИТРА (ТИП А,
ТИП Б И НЕОПАСНИ)
АМОНИЕВ СУЛФАТ
БОРАКС, БЕЗВОДЕН
БРУЦИТ
КАЛЦИЕВ НИТРАТ ТОР
ХЛОРИТ
ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ
ШЛАКА ОТ ФЕРОНИКЕЛ (гранули)
ЛЕТЛИВА ПЕПЕЛ, СЪДЪРЖАЩА ОЛОВО
И ЦИНК ПЕЛЕТИ ОТ ПРЕСЯТО ЗЪРНО
ГРАНУЛИРАН ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ
МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ ТОРОВЕ
МОНОАМОНИЕВ ФОСФАТ
МОНОАМОНИЕВ ФОСФАТ (М.А.Ф.), МИНЕРАЛНО ОБОГАТЕНО
ПОКРИТИЕ МОНОКАЛЦИЕВФОСФАТ(MКФ)
ОЛИВИН ГРАНУЛИРАН И ЧАКЪЛ ИНЕРТНИ ПРОДУКТИ
ОЛИВИНОВ ПЯСЪК
ПОТАШ
КАЛИЕВ ХЛОРИД
КАЛИЕВ НИТРАТ
КАЛИЕВ СУЛФАТ
ПЯСЪК, МИНЕРАЛЕН КОНЦЕНТРАТ, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, НИСКА
СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ (LSA-I) ООН 2912
КЮСПЕТА И ДРУГИ ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ, БОГАТИ НА
МАЗНИНИ
(група Б)*
КЮСПЕТА И ДРУГИ ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ, БОГАТИ НА
МАЗНИНИ
(група В)*
СМЕС ОТ НАТРИЕВ НИТРАТ И КАЛИЕВ
СПОДУМЕН(ОБОГАТЕН)
ПЕЛЕТИ ОТ БИОМАСА НА
ЗАХАРНА ТРЪСТИКА
СУПЕРФОСФАТ
СИНТЕТИЧЕН СИЛИЦИЕВ
ДИОКСИД ТАПИОКА
УРЕЯ
ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ, СЪДЪРЖАЩИ ДОБАВКИ И/ИЛИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА
ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ, КОИТО НЕ СЪДЪРЖАТ НИКАКВИ ДОБАВКИ
И/ИЛИ СВЪРЗВАЩИ ИЗПЕЧЕНА ДЪРВЕСИНА

Товари от несвързващи вещества

СВОЙСТВА НА ТВЪРДИТЕ НАСИПНИ
ТОВАРИ

1

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.490

БРОЙ 12
С Т Р. 1 3 1

ДОБАВЪК 4

В
Б

В

Б

Б
Б

AиБ

Б

Виж ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ
ТОПЕНЕ НА АЛУМИНИЙ ИЛИ
ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ
ПРЕТОПЯВАНЕ НА
АЛУМИНИЙ ООН 3170

Виж ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ
ТОПЕНЕ НА АЛУМИНИЙ ИЛИ
ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ
ПРЕТОПЯВАНЕ НА
АЛУМИНИЙ
ООН 3170

Вж. АЛУМИНИЕВ ХИДРАТ

Б
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AиБ
AиБ

Калцинирани пирити
Калциев флуорид
СМЕС ОТ КАЛЦИЕВ ФЛУОРИД,
КАЛЦИЕВ СУЛФАТ, КАЛЦИЕВ
КАРБОНАТ
КАЛЦИЕВ НИТРАТ ООН 1454
КАЛЦИЕВ НИТРАТ ТОР
Калциев оксид

Б
В
Б

A

Б
В
В

Б или В

Зърнени пелети за пивоварна

БРИКЕТИ ОТ КАФЯВИ ВЪГЛИЩА
БРУЦИТ
Калцинирана глина

В
A
В
В
В
Б
AиБ
Б или В

БИОУТАЙКА
Сфалерит(цинков сулфид)
БОРАКС (НЕРАФИНИРАН ПЕНТАХИДРАТ)
БОРАКС, БЕЗВОДЕН, суров
БОРАКС, БЕЗВОДЕН, пречистен
БОРНА КИСЕЛИНА
Дънна пепел
Трици

Б или В

Б или В

Цвекло, експулсирано

Цвекло, извлечено

В
В
A
В

БАРИТИ
БОКСИТ
БОКСИТ ФИН ПРАХ
Плажно желязо

Б или В

БАРИЕВ НИТРАТ ООН 1446
Пелети от ечемичен малц

Б или В

Материали за хлеби изделия

Група
В
В

Вж . ВАР (НЕГАСЕНА)

Вж. ДИАЛУМИНИЕВ
ТРИОКСИД, КАЛЦИНИРАН
Виж ПИРИТИ, КАЛЦИНИРАНИ
Вж. ФЛУОРШПАТ

Вж. КЛИНКЕРНА ПЕПЕЛ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Вижте ЦИНКОВ КОНЦЕНТРАТ

виж ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ ТОПЕНЕ НА ЖЕЛЯЗО
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Виж АНТИМОНОВА РУДА И
ОСТАТЪК
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

ПРЕПРАТКИ

ВЕСТНИК
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ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ТОПЕНЕ
НА АЛУМИНИЙ ООН 3170
ПРЕРАБОТЕНИ ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ ТОПЕНЕ/ПРЕТОПЯВАНЕ НА
АЛУМИНИЙ
АМОНИЕВ НИТРАТ ООН 1942
ТОРОВЕ НА ОСНОВАТА НА АМОНИЕВА
СЕЛИТРА ООН 2067
ТОРОВЕ НА ОСНОВАТА НА АМОНИЕВА
СЕЛИТРА ООН 2071
ТОРОВЕ НА ОСНОВАТА НА АМОНИЕВА
СЕЛИТРА
(неопасни)
АМОНИЕВ СУЛФАТ
АМОРФЕН НАТРИЕВ СИЛИКАТ НА БУЧКИ

Б

Б

Б

A
AиБ
Б
Б

Б

Виж ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ ТОПЕНЕ НА АЛУМИНИЙ
ИЛИ ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ ПРЕТОПЯВАНЕ НА
АЛУМИНИЙ OOН 3170

ПРЕПРАТКИ

МАТЕРИАЛИ
АНТИМОНОВА РУДА И ОСТАТЪК
Антимонова руда остатък

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.493

ДЪРЖАВЕН

АЛУМИНИЕВО-СИЛИЦИЕВ
ПРАХ, БЕЗ ПОКРИТИЕ ООН
1398
Алуминиева шлака

АЛУМИНИЕВ ФЕРОСИЛИКОНОВ ПРАХ
ООН 1395
АЛУМИНИЕВ ФЛУОРИД
Алуминиев хидроксид
АЛУМИНИЕВ НИТРАТ ООН 1438
ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ
ПРЕТОПЯВАНЕ НА АЛУМИНИЙ ООН
3170
Шлаки от алуминиеви соли

Б

В

AиБ
В

В
В
В

Група

ПОКАЗАТЕЛ

ЛЮЦЕРНА
ДИАЛУМИНИЕВ ТРИОКСИД
ДИАЛУМИНИЕВ ТРИОКСИД,
КАЛЦИНИРАН
АЛУМИНИЕВ ХИДРОКСИД
СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД С ДИАЛУМИНИЕВ
ТРИОКСИД
СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД С ДИАЛУМИНИЕВ
ТРИОКСИД, пелети
Алуминиева шлака

МАТЕРИАЛИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.492

С Т Р. 1 3 2
БРОЙ 12

Б
В
В
A

A
В
Б
A
В
В

РИЦИНОВО КЮСПЕ ООН 2969
ЦИМЕНТ
ЦИМЕНТ КЛИНКЕР
ЦИМЕНТНА МЕД

Халкопирит
ШАМОТ
ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА
ХИМИЧЕСКИ ГИПС
ХЛОРИТ
НАРЯЗАНА КАУЧУКОВА И
ПЛАСТМАСОВА ИЗОЛАЦИЯ
Чилийска селитра
Чилийски естествен нитрат
Чилийски естествен калиев нитрат

В
AиБ
Б (и A)
A
Б
В
В

ГЛИНА
КЛИНКЕРНА ПЕПЕЛ
ВЪГЛИЩА
ВЪГЛИЩНА КАША
СМОЛА ОТ КАМЕНОВЪГЛЕН КАТРАН
ГРУБО НАРЯЗАНИ ГУМИ
ГРУБА ЖЕЛЯЗНА И СТОМАНЕНА ШЛАКА
И ТЯХНАТА СМЕС
Кокос

В
В
A

МЕДНИ ГРАНУЛИ
МЕДЕН КАМЪК
Меден никел

Вижте НИКЕЛ КОНЦЕНТРАТ

Вижте Таблицата на
минералните концентрати

Б или В

Царевичен глутен

В
Б
Б
Б или В

Д.Р.Ж.
Кюспе
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ФЕЛДШПАТ БУЧКИ
ФЕРОХРОМ
ФЕРОХРОМ, екзотермичен
ФЕРОМАНГАН
Фероманган, екзотермичен
ФЕРОНИКЕЛ
ШЛАКА ОТ ФЕРОНИКЕЛ (гранули)
ФЕРОФОСФОРИ
Брикети от феросфори
ФЕРОСИЛИЦИЙ ООН 1408
ФЕРОСИЛИЦИЙ
ОТЛОМКИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ ООН 2793

В
Б

ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ
ДИРЕКТНО РЕДУЦИРАНО ЖЕЛЯЗО (A)
Брикети, горещо отлети
ДИРЕКТНО РЕДУЦИРАНО ЖЕЛЯЗО (Б)
Бучки, гранули, отляти на студено брикети
ДИРЕКТНО РЕДУЦИРАНО ЖЕЛЯЗО (В)
Вторичен продукт фини частици
ИЗСУШЕНИ ДЕСТИЛАЦИОННИ
ЗЪРНА С РАЗТВОРИТЕЛИ
ДОЛОМИТ
Доломитна негасена вар

В
В
В
В
В
В
В
Б
Б
Б
Б
Б

В

Б

Б

В
В
В

НАТРОШЕНИ ВЪГЛЕРОДНИ АНОДИ
КРИОЛИТ
Магнезит, фритован

Б или В

Б или В

Копра, екстрахирана

Памучно семе

Група
A
A
A
Б
Б или В

МАТЕРИАЛИ
Концентрат от медна руда
Медна утайка
МЕДНА ШЛАКА
КОПРА (суха) ООН 1363
Копра, кюспе

Вж . ФЕРОФОСФОРИ

Вж. ФЕРОМАНГАН

вижте ДИРЕКТНО
РЕДУЦИРАНО ЖЕЛЯЗО
(А),(Б ) или (В)
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Вж . ВАР (НЕГАСЕНА)

Виж МАГНЕЗИЕВ ОКСИД
(ФРИТОВАН)

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

ПРЕПРАТКИ
Вижте МЕДЕН КОНЦЕНТРАТ
Виж МЕДЕН ЦИМЕНТ

ВЕСТНИК
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В
A
В
A

КОКС
КОКСОВ ПЯСЪК
КОЛЕМАНИТ
МЕДЕН КОНЦЕНТРАТ

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Вижте ХРОМИТНА РУДА
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Вижте НАТРИЕВ НИТРАТ
Вижте НАТРИЕВ НИТРАТ
Виж СМЕС ОТ НАТРИЕВ
НИТРАТ И КАЛИЕВ НИТРАТ
Вижте ХРОМИТНА РУДА

Вижте Таблицата на
минералните концентрати
Вижте МЕДЕН КОНЦЕНТРАТ

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

ПРЕПРАТКИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.495

ДЪРЖАВЕН

Б или В

В
В
В
В
Б или В

Хромирана руда
ХРОМОВИ ПЕЛЕТИ
ХРОМИТНА РУДА
Хромова руда
Пелети от цитрусов пулп

Б
Б
Б

В
Б
Б
Б

Б или В

Група

КАРБОРУНД
РИЦИНОВО СЕМЕ ООН 2969
РИЦИНОВИ ЛЮСПИ ООН 2969
РИЦИНОВО БРАШНО ООН 2969

Пелети от рапица

МАТЕРИАЛИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.494

БРОЙ 12
С Т Р. 1 3 3

Б
Б
В
В
A

Група
Б
ПРЕПРАТКИ
МАТЕРИАЛИ

A
A
В
В
A
A
В

ЖЕЛЕЗЕН КОНЦЕНТРАТ (пелетиран фураж)
ЖЕЛЕЗЕН КОНЦЕНТРАТ (уедрен фураж)
Железен дисулфид
ЖЕЛЯЗНА РУДА
Желязна руда (концентрат, пелети, синтер)
ФИНИ ЧАСТИЦИ ЖЕЛЯЗНА РУДА
ПЕЛЕТИ ЖЕЛЯЗНА РУДА РУДА

Вижте ЖЕЛЯЗО КОНЦЕНТРАТ
(пелети или синтер)

Вижте Таблицата на минералните
концентрати
Вижте Таблицата на минералните
концентрати
Вижте Таблицата на минералните
концентрати
Виж ПИРИТ

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

виж ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ
ТОПЕНЕ НА ЖЕЛЯЗО

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Виж ПЯСЪК
Вижте ОЛОВЕН КОНЦЕНТРАТ
Вижте РЕЗЕРВОАРИ

виж ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ
ТОПЕНЕ НА ЖЕЛЯЗО
Виж СТЪКЛЕНИ ТРОШКИ

ПРЕПРАТКИ

ВЕСТНИК
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A

В
В
Б или В

ГИПС
ГИПС ГРАНУЛИРАН
Едросмляна царевица

A
В
A
A
A

Б
В
В
Б или В

ГРАНУЛИРАН НИКЕЛ МАТ (ПО-МАЛКО
ОТ 2% СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА)
ГРАНУЛИРАНА ШЛАКА
ГРАНУЛИРАНА ГУМА
Фъстъци, брашно

ИЛМЕНИТ ГЛИНА
ИЛМЕНИТ (СКАЛА)
ИЛМЕНИТ ПЯСЪК
ИЛМЕНИТ (ПОДОБРЕН)
ЖЕЛЯЗНА И СТОМАНЕНА ШЛАКА
И ТЯХНАТА СМЕС
ЖЕЛЕЗЕН КОНЦЕНТРАТ

В
В
В

AиБ
В
A
В
В
A
Б
В
Б или В

В
AиБ

В

Б
Б

Група

ПЕЛЕТИ ОТ ЗЪРНЕНИ ОТСЕВКИ
ГРАНУЛИРАН ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ
Гранулиран чугун

Стъклени трошки от твърди стъклени плоскости
ЛЕТЛИВА ПЕПЕЛ, СЪДЪРЖАЩА ОЛОВО И
ЦИНК
ФЛУОРИТ
ЛЕТЛИВА ПЕПЕЛ, СУХА
ЛЕТЛИВА ПЕПЕЛ, МОКРА
ЧАКЪЛ ОТ ПЕНОСТЪКЛО
Пясък за леярна
Галена (оловен сулфид)
Контейнер за боклук
СТЪКЛЕНИ ТРОШКИ
Глутен пелети

РИБНО БРАШНО, СТАБИЛИЗИРАНО ООН 2216
РИБНИ ОСТАНКИ, СТАБИЛИЗИРАНИ ООН
2216
Плоско желязо

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.497

ДЪРЖАВЕН
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МАТЕРИАЛИ
ОТРЯЗЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛНИ ООН
2793
ЛЮСПИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ ООН 2793
СТРУЖКИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ ООН 2793
ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ ХЕПТАХИДРАТ
ТОРОВЕ БЕЗ НИТРАТИ
РИБА (В НАСИПНО СЪСТОЯНИЕ)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.496

С Т Р. 1 3 4
БРОЙ 12

В

Б
Б

В
В

В
A

A

A

Б
В
A

A

A

A

A

A

Б

СТРАНИЧНИ ПРОДУКТИ ПРИ ТОПЕНЕ НА
ЖЕЛЯЗО
ЖЕЛЯЗНА ГЪБА, ИЗПОЛЗВАНА ООН 1376
Железни стружки

ЖЕЛЯЗНА РУДА
Отломки K1-K3

ЛАБРАДОРИТ
ОЛОВНИ И ЦИНКОВИ КАЛЦИНИ (смесени)

ОЛОВНИ И ЦИНКОВИ ЛЮСПИ

ОЛОВЕН КОНЦЕНТРАТ

ОЛОВЕН НИТРАТ ООН 1469
ОЛОВНА РУДА
Концентрат от частици оловна руда

ОЛОВНА РУДА ОСТАТЪЦИ

КОНЦЕНТРАТ ОЛОВО СРЕБРО

Олово сребърна руда

Оловен сулфид

Оловен сулфид (галена)

Лигнитни въглища

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Вижте ОЛОВЕН
КОНЦЕНТРАТ
Вижте Таблицата на
минералните концентрати
Вижте Таблицата на
минералните концентрати
Вижте КОНЦЕНТРАТ НА ОЛОВО
СРЕБРО
Вижте ОЛОВЕН
КОНЦЕНТРАТ
Вижте ОЛОВЕН
КОНЦЕНТРАТ
Виж БРИКЕТИ ОТ КАФЯВИ
ВЪГЛИЩА

Вижте Таблицата на
минералните концентрати
Вижте Таблицата на
минералните концентрати
Вижте Таблицата на
минералните концентрати

виж ВТОРИЧНИ
ПРОДУКТИ ОТ
ТОПЕНЕ НА
ЖЕЛЯЗО

виж ОТЛОМКИ, СТРУЖКИ или
ИЗРЕЗКИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛНИ
ООН 2793

виж ВТОРИЧНИ
ПРОДУКТИ ОТ
ТОПЕНЕ НА
ЖЕЛЯЗО

В

МАГНЕЗИТ, естествен
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В

Б

Калциниран магнезиев оксид

Магнезиев оксид, клинкер

Б

Магнезиев оксид обгорен

Б

В

Магнезиев оксид, електрофузиран

Калциниран магнезиев каустик

Б
В
Б
В

МАГНЕЗИЕВ ОКСИД (ФРИТОВАН)
МАГНЕЗИЕВ ОКСИД (НЕГАСЕН)
Магнезиев оксид, клинкер

Б или В

ПЪНОВЕ

Ленено семе, екстрахирано

Виж МАГНЕЗИЕВ ОКСИД
(ФРИТОВАН)
Виж МАГНЕЗИЕВ ОКСИД
(ФРИТОВАН)
Виж МАГНЕЗИЕВ ОКСИД
(НЕГАСЕН)
Виж МАГНЕЗИЕВ ОКСИД
(НЕГАСЕН)
Виж МАГНЕЗИЕВ ОКСИД
(НЕГАСЕН)
Виж МАГНЕЗИЕВ ОКСИД
(ФРИТОВАН)

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Вижте Дървени продукти –
Обща таблица

ВЕСТНИК
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Б
В
Б
Б или В

A
В
В

Гранулиран железен силикат
ЖЕЛЕЗЕН СИНТЕР
Железни черепи

виж ВТОРИЧНИ
ПРОДУКТИ ОТ
ТОПЕНЕ НА
ЖЕЛЯЗО
Вижте МЕДНА ШЛАКА

ПРЕПРАТКИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.499

ДЪРЖАВЕН

ВАР (НЕГАСЕНА )
ВАРОВИК
МЪХЕСТО ПАМУЧНО СЕМЕ
Ленено семе, експулсирано

Б
A
В

Група

МАТЕРИА
ЛИ
ЖЕЛЕЗЕН ПКСИД, ИЗПОЛЗВАН ООН 1376
ТЕХНИЧЕСКИ ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД
Кантове за железни тигани

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.498

БРОЙ 12
С Т Р. 1 3 5

A
A

НИКЕЛОВА РУДА
Концентрат от никелова руда

Вижте НИКЕЛ КОНЦЕНТРАТ

Вижте КАЛИЕВ ХЛОРИД
Вижте Таблицата на
минералните концентрати
Вижте Таблицата на
минералните концентрати

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Вж. БИОУТАЙКА

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
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Б или В

Б или В

ВЕСТНИК
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A

AиБ
В
A

В
A
В
Б

НИКЕЛОВ КОНЦЕНТРАТ

Milorganite
Минерални концентрати
МОНОАМОНИЕВ ФОСФАТ
МОНОАМОНИЕВ ФОСФАТ (М.А.Ф.),
МИНЕРАЛНО ОБОГАТЕНО ПОКРИТИЕ
МОНОКАЛЦИЕВФОСФАТ(MКФ)
Калиев хлорид
НЕФЕЛИН СИЕНИТ (минерал)

Б или В

AиБ

AиБ
AиБ

В
Б
Б или В

Вижте
МОНОАМОНИЕВ
ФОСФАТ

Вижте Таблицата на
минералните концентрати

Семена от гуизотия извлечени

Експелер от семена от гуизотия

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.501
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

ДЪРЖАВЕН

МЕТАЛНИ СУЛФИДНИ КОНЦЕНТРАТИ
МЕТАЛНИ СУЛФИДНИ КОНЦЕНТРАТИ,
КОРОЗИВНИ ООН 1759
МЕТАЛНИ СУЛФИДНИ КОНЦЕНТРАТИ,
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ ООН 3190
Мелнични фуражни гранули

МРАМОРНИ ЛЮСПИ
МАТ, СЪДЪРЖАЩ МЕД И ОЛОВО
Грис, мазен

В
A
В

МАНГАНОВА РУДА
ФИНИ ЧАСТИЦИ МАНГАНОВА РУДА
M.A.Ф.

В

A

Б или В

Царевица, екстрахирана

МАНГАНОВ КОМПОНЕНТ ФЕРОСПЛАВ
ШЛАКА
МАНГАНОВ КОНЦЕНТРАТ

В
Б
В
Б или В

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

ПРЕПРАТКИ

Виж МАГНЕЗИТ, естествен

Група

МАТЕРИА
ЛИ
Магнезиев карбонат
МАГНЕЗИЕВ НИТРАТ ООН 1474
ТОРОВЕ ОТ МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ
Царевица, кюспе

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.500

С Т Р. 1 3 6
БРОЙ 12

Б или В

Б или В

В
AиБ
В
В
Б или В

Б
A

В
Б
Б
В
В
В
В
В

Б
В

Фъстъци, кюспе

Фъстъци, екстрахирани

ФЪСТЪЦИ (с черупки)
ТОРФЕН МЪХ
КАМЪЧЕТА (морски)
ПЕЛЕТИ (концентрати)
Пелети, зърнени култури

Моливен графит
ПЕНТАХИДРАТ СУРОВ

ПЕРЛИТОВА СКАЛА
НЕФТЕН КОКС (калциниран)
НЕФТЕН КОКС (некалциниран)
ФОСФАТЕН КАМЪК (калциниран)
ФОСФАТЕН КАМЪК (некалциниран)
ФОСФАТ (дефлуориран)
ЧУГУН
Страничен продукт от чугун

КАТРАНЕНА СГУР
Плоско желязо

ПОТАШ
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В

В

виж ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ ТОПЕНЕ НА ЖЕЛЯЗО
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ ТОПЕНЕ НА ЖЕЛЯЗО

виж ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ ТОПЕНЕ НА ЖЕЛЯЗО

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Виж КАТРАНЕНА СГУР
Вижте Таблицата на
минералните концентрати

В
В
В
В
Б
Б

ПИРОФИЛИТ
КВАРЦ
Кварцов пясък
КВАРЦИТ
Негасена вар
РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, СЛАБА
СПЕЦИФИЧНА
АКТИВНОСТ (LSA-I) ООН 2912
РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ,
ПОВЪРХНОСТНО
ЗАМЪРСЕНИ ОБЕКТИ (SCO-I) ООН 2913

В
Б или В

КЕРНИТ (БЕЗВОДЕН)
Оризови трици
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РУТИЛ НА ПЯСЪК

Резервоар за необработен амоняк
ТРУПНА ДЪРВЕСИНСА

В

Б
Б

Б или В

Б или В

Екстрахирано рапично семе

Натрошен ориз

Б или В

Кюспе от рапично семе

Б

A

A
AиБ
A

Пирити (медни, фини, флотационни или серни)
Пиритна пепел
ПИРИТНА ПЕПЕЛ (желязо)
ПИРИТНИ СИНДЕРИ

В
В
AиБ
A

В
Б
Б

ПЕМЗА
ПИРИТ (съдържащ мед и желязо)
ПИРИТИ, КАЛЦИНИРАНИ
ПИРИТИ

КАЛИЕВ СУЛФАТ
Късове каменовъглен катран
ДЪРВЕСНА МАСА

В
В
В
Б
Б

Група

ПРЕПРАТКИ

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Вижте РЕЗЕРВОАРИ
Виж Дървени продукти – Обща
таблица

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Вж . ВАР (НЕГАСЕНА)

Виж ПЯСЪК

Вижте Таблицата на минералните
концентрати
Виж ПИРИТИ
Виж ПИРИТИ, КАЛЦИНИРАНИ
Вижте Таблицата на минералните
концентрати
Вижте Таблицата на минералните
концентрати

Виж КАТРАНЕНА СГУР
Вижте Дървени продукти –
Обща таблица

Вижте НАТРИЕВ НИТРАТ И
КАЛИЕВ НИТРАТ СМЕС ООН 1499

Виж ПЯСЪК

Вижте КАЛИЕВ ХЛОРИД

ВЕСТНИК

Отложено желязо

Б или В

Б или В

Екстрахирани палмови ядки

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

МАТЕРИА
ЛИ

Калиев хлорид
КАЛИЕВ ХЛОРИД
Калиев фелшпат пясък
КАЛИЕВ НИТРАТ ООН 1486
Калиев нитрат/натриев нитрат (смес)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.503

ДЪРЖАВЕН

Копра Пелети

A
Б или В

В

ПРЕПРАТКИ

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Група

Б или В

ОЛИВИН ГРАНУЛИРАН И ЧАКЪЛ ИНЕРТНИ ПРОДУКТИ
ОЛИВИНОВ ПЯСЪК
Кюспе от палмови ядки

МАТЕРИА
ЛИ
Кюспе от маслодайни култури

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.502

БРОЙ 12
С Т Р. 1 3 7
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виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ ТОПЕНЕ НА ЖЕЛЯЗО

Вижте Дървени продукти –
Обща таблица
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В
В

В
В
Б
Вижте СИЛИЦИЕВА ШЛАКА

Виж ПЯСЪК

ВЕСТНИК

В

Б или В

В

Б

Б

Б

В
Б

A

Виж ИЛМЕНИТОВ ПЯСЪК

Виж ИЛМЕНИТОВ ПЯСЪК

Вижте КАЛИЕВ НИТРАТ

Силициев пясък
СИЛИКОМАНГАН (карботермичен)
СИЛИКОМАНГАН(с ниско съдържание на
въглерод)
Силициева шлака
СИЛИЦИЕВА ШЛАКА

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.505

ДЪРЖАВЕН

Отделяне на желязо

ЛЮСПИ, ПОЛУЧЕНИ В ПРОЦЕСА НА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЖЕЛЯЗО И
СТОМАНА
МЕТАЛЕН СКРАП
КЮСПЕ ОТ СЕМЕНА , съдържащо
растително масло ООН 1386 (а)
механично пресовани семена, съдържащи
повече от 10% масло или повече от
Общо 20% масло и влага
КЮСПЕ ОТ СЕМЕНА, съдържащо
растително масло ООН 1386(б)
екстракции с разтворител и кюспе от
семена, съдържащи не повече от 10%
масло, а когато количеството влага е
по-високо от 10%, не повече от 20%
масло и
влага общо
КЮСПЕ ОТ СЕМЕНА ООН 2217
КЮСПЕТА И ДРУГИ ОСТАТЪЦИ ОТ
ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ, БОГАТИ
НА МАЗНИНИ
КЮСПЕТА И ДРУГИ ОСТАТЪЦИ ОТ
ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ, БОГАТИ
НА МАЗНИНИ
Кюспе от маслодайни семена

В
Б
Б

В
В
В
Б
В
A
В
AиБ

Б или В

Екстрахирано шафраново семе

СОЛИ
ДЕХИДРАТИРАН НАТРИЕВ СУЛФАТ
СОЛЕНА СКАЛА
Селитра
ПЯСЪК
ПЯСЪК, ТЕЖЪК МИНЕРАЛ
Пясък, илменит
ПЯСЪК,
МИНЕРАЛЕН КОНЦЕНТРАТ,
РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, СЛАБО
СПЕЦИФИЧНА
АКТИВНОСТ (LSA-I) ООН 2912
Пясък, циркон
ДЪРВЕНИ СТЪРГОТИНИ
ДЪРВЕНИ ТРУПИ

ПРЕПРАТКИ

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ ИЛИ
КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Група

Б или В

МАТЕРИА
ЛИ
Кюспе от шафраново семе

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.504

С Т Р. 1 3 8
БРОЙ 12

виж ВТОРИЧНИ
ПРОДУКТИ ОТ
ТОПЕНЕ НА
ЖЕЛЯЗО
виж ОТЛОМКИ, СТРУЖКИ или
ИЗРЕЗКИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛНИ
ООН 2793

В
В
Б
Б

Б или В

Б или В

Б

Б

В
A
В

В

Б

В

КАЛЦИНИРАНА СОДА
Натриев фелдшпат пясък
НАТРИЕВ НИТРАТ ООН 1498
СМЕС ОТ НАТРИЕВ НИТРАТ И
КАЛИЕВ НИТРАТ ООН 1499
ВТВЪРДЕНИ ГОРИВА, РЕЦИКЛИРАНИ ОТ
ХАРТИЯ И ПЛАСТМАСА
Соя, кюспе

Соя, екстрахирана

Отработени катоди

Отпадъчен алуминий

Сподумен
СПОДУМЕН (ОБОГАТЕН)
ПРАХ ОТ ШЛАЙФАНЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА
Стоманени отломки

Стоманени стружки

Антимонит

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

Б

В
Б

В
Б

В
Б или В

Виж МЕТАЛНИ
СУЛФИДНИ
КОНЦЕНТРАТИ

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

ВЕСТНИК

Виж АНТИМОНОВА
РУДА И
ОСТАТЪК

СЯРА UN 1350(Едрозърнеста и на
натрошени бучки)

ЗАХАР
ПЕЛЕТИ ОТ БИОМАСА НА ЗАХАРНА
ТРЪСТИКА
СУЛФАТ НА КАЛИЙ И МАГНЕЗИЙ
Сулфидни концентрати

ДРЕБЕН ЧАКЪЛ
Strussa пелети

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.507

ДЪРЖАВЕН
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виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Виж ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ ТОПЕНЕ НА АЛУМИНИЙ
ИЛИ ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ ПРЕТОПЯВАНЕ НА
АЛУМИНИЙ
ООН 3170
Виж ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ ТОПЕНЕ НА АЛУМИНИЙ
ИЛИ
ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ
ПРЕТОПЯВАНЕ НА
АЛУМИНИЙ ООН 3170
Виж ПЯСЪК

A

ЖЕЛЯЗНА РУДА

Б

В

Шлака, гранулирана

Виж ПЯСЪК

A

A

Синтер

A

Концентрат от оловно сребърна руда

ПРЕПРАТКИ

Вижте Таблицата на
минералните концентрати
Вижте ОЛОВНО СРЕБЪРЕН
КОНЦЕНТРАТ
Вижте ЦИНК И ОЛОВО КАЛЦИНИ
(смесени)
Вижте ГРАНУЛИРАНА
ШЛАКА
Вижте Таблицата на
минералните концентрати

Група

МАТЕРИА
ЛИ
ОЛОВНО СРЕБЪРЕН КОНЦЕНТРАТ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.506

БРОЙ 12
С Т Р. 1 3 9

В
В
Б

A
A
В
В
Б
Б

В
Б

СУПЕРФОСФАТ
СУПЕРФОСФСТ (троен, гранулиран)
Стружки

СИНТЕТИЧЕН КАЛЦИЕВ ФЛУОРИД
СИНТЕТИЧЕН СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД
ТАКОНИТОВИ ПЕЛЕТИ
ТАЛК
ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪК
Животински компост

ТАПИОКА
ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

A

Б
A

ЦИНКИ И ОЛОВНИ ОТСЕВКИ

ПЕПЕЛ ОТ ЦИНК ООН 1435
ЦИНКОВ КОНЦЕНТРАТ

Вижте Таблицата на

Вижте Таблицата на
минералните концентрати
Вижте Таблицата на
минералните концентрати

A
A

Цинкова руда, КОНЦЕНТРАТ
Цинкова руда, необработена

A
A
A
A
A
В

ЦИНКОВА ШЛАКА
ЦИНКОВА УТАЙКА
Цинков сулфид
Цинков сулфид (сфалерит)
КОНЦЕНТРАТ НА ЦИРКОНИЙ КИАНИТ
ЦИРКОНИЕВ ПЯСЪК
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A

ЦИНКОВ СИНТЕР

AиБ

A

Цинкова руда, каламин

ЦИНКОВ ОКСИД, ОБОГАТЕН ЛЕТЛИВА
ПЕПЕЛ

A

Б

Цинкова руда, прегорена

Цинк, кюспе, остатък или шлака

Вижте Таблицата на
минералните концентрати
Вижте ЦИНКОВ
КОНЦЕНТРАТ
Вижте ЦИНКОВ
КОНЦЕНТРАТ

Вижте Таблицата на
минералните концентрати

минералните концентрати
Виж ПЕПЕЛ ОТ ЦИНК ООН
1435
Вижте ЦИНКОВ
КОНЦЕНТРАТ
Вижте ЦИНКОВ
КОНЦЕНТРАТ
Вижте ЦИНКОВ
КОНЦЕНТРАТ
Вижте ЦИНКОВ
КОНЦЕНТРАТ

ВЕСТНИК
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Б
Б
A

Б

В

В
Б
В
В
Б
Б

УРЕЯ
ВАНАДИЕВА РУДА
ВЕРМИКУЛИТ
БЯЛ КВАРЦ
ДЪРВЕСНИ ТРЕСКИ
ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ, СЪДЪРЖАЩИ
ДОБАВКИ И/ИЛИ СВЪРЗВАЩИ
ВЕЩЕСТВА
ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ, КОИТО НЕ
СЪДЪРЖАТ
ДОБАВКИ И/ИЛИ СВЪРЗВАЩИ
ВЕЩЕСТВА
Дървени продукти – общи
ИЗПИЧАНО ДЪРВО
ЦИНКОВИ И ОЛОВНИ КАЛЦИНИ (смесени)

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Вж. СУПЕРФОСФАТ
(троен, гранулиран)

Вижте Дървени продукти –
Обща таблица

Вижте ЖИВОТИНСКИ
ОТПАДЪК

виж ОТЛОМКИ, СТРУЖКИ или
ИЗРЕЗКИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛНИ
ООН 2793

виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
виж КЮСПЕ ОТ СЕМЕ
ИЛИ КЮСПЕ ОТ СЕМЕ И
ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ ПРЕРАБОТЕНИ
МАЗНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

ПРЕПРАТКИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.509

ДЪРЖАВЕН

Троен суперфосфат

A
Б или В

Б или В

Екстрахирано слънчогледово семе

ТИТАНОМАГНЕТИТ НА ПЯСЪК
Печени храни

В
Б или В

Група

МАТЕРИА
ЛИ
СЯРА (формована, твърда)
Кюспе от слънчогледово семе

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.508

С Т Р. 1 4 0
БРОЙ 12

ДОБАВЪК 5

HIDRATO DE ALÚMINA

HYDRATE D'ALUMINE

FLUORURE D'ALUMINIUM

АЛУМИНИЕВ ФЛУОРИД

ALUMINIOFERROSILICIO EN
POLVO, UN 1395

АЛУМИНИЕВ
ФЕРОСИЛИЦИЕВ ПРАХ
ООН 1395
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NITRATE D'AMMONIUM
UN 1942

NITRATO AMÓNICO,
UN 1942

Espuma de aluminio
PRODUCTOS
DERIVADOS DE
LA FUNDICIÓN DEL
ALUMINIO, UN 3170

Crasse d'aluminium

SOUS-PRODUITS DE LA
FABRICATION DE
L'ALUMINIUM UN 3170

SILICO-ALUMINIUM EN
POUDRE NON ENROBÉ
UN 1398

ФРЕНСКИ

MORCEAUX DE SILICATE
DE SODIUM AMORPHE

АМОРФЕН НАТРИЕВ
СИЛИКАТ НА БУЧКИ

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

Зърнени пелети за
пивоварна
БРИКЕТИ ОТ
КАФЯВИ
ВЪГЛИЩА
БРУЦИТ

БОРАКС
(НЕРАФИНИРАН
ПЕНТАХИДРАТ)
БОРАКС, БЕЗВОДЕН,
необработен
БОРАКС, БЕЗВОДЕН,
рафиниран
БОРНА КИСЕЛИНА
Дънна пепел
Трици

БИОУТАЙКА
Сфалерит(цинков сулфид)

Цвекло, извлечено

Цвекло, експулсирано

Плажно желязо

BRIQUETAS DE
LIGNITO
BRUCITA

CHARBON BRUN EN
BRIQUETTES
БРУЦИТ

ACIDE BORIQUE
Cendres résiduelles
Son en boulettes
Drêches de brasserie en
boulettes

BÓRAX ANHIDRO,
refinado
ÁCIDO BÓRICO
Cenizas de fondo
Salvado, pellets de
Orujo de cerveza, pellets
de

BÓRAX ANHIDRO, crudo

BORAX ANHYDRE brut
BORAX ANHYDRE raffiné

BÓRAX (CRUDO
PENTAHIDRATADO)

FANGOS BIOLÓGICOS
Blenda (sulfuro de cinc)

Remolacha, en extracto

Hierro de tipo arenisco
conocido como "beach
iron"
Remolacha, prensada

NITRATO DE BARIO,
UN 1446
Malta de cebada, pellets
de
BARITAS
BAUXITA
FINOS DE BAUXITA

Materias de panadería

ANTIMONIO, MINERAL Y
RESIDUOS DE

ABONOS A BASE DE
NITRATO AMÓNICO,
UN 2071
ABONOS A BASE DE
NITRATO AMÓNICO
(no entrañan peligro)
SULFATO AMÓNICO
TERRONES DE
SILICATO SÓDICO
AMORFO

BORAX (BRUT
PENTAHYDRATÉ)

Betterave, triturée
Betterave, sous-produits de
l'extraction
BOUE ACTIVÉE
Blende (sulfure de zinc)

Fer de type grès dit
"beach iron"

BARYTINE
БОКСИТ
FINES DE BAUXITE

Malte d'orge en boulettes

Пелети от ечемичен малц
БАРИТИ
БОКСИТ
БОКСИТ ФИН ПРАХ

NITRATE DE BARYUM UN
1446

БАРИЕВ НИТРАТ ООН 1446

Материали за хлеби
изделия

MINERAI D'ANTIMOINE ET
RÉSIDU DE MINERAI
D'ANTIMOINE
Produits de boulangerie

ENGRAIS AU NITRATE
D'AMMONIUM
(non dangereux)
SULFATE D'AMMONIUM

ТОРОВЕ НА ОСНОВАТА НА
АМОНИЕВА СЕЛИТРА
(неопасни)
АМОНИЕВ СУЛФАТ

АНТИМОНОВА РУДА
И ОСТАТЪК

ENGRAIS AU NITRATE
D'AMMONIUM UN 2071

ТОРОВЕ НА ОСНОВАТА
НА АМОНИЕВА СЕЛИТРА
ООН 2071

ИСПАНСКИ
ABONOS A BASE DE
NITRATO AMÓNICO,
UN 2067

ВЕСТНИК

АМОНИЕВ НИТРАТ
ООН 1942

ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ
ТОПЕНЕ НА АЛУМИНИЙ
ООН 3170

АЛУМИНИЕВОСИЛИЦИЕВ ПРАХ,
БЕЗ ПОКРИТИЕ ООН
1398
Алуминиева шлака

SOUS-PRODUITS DE LA
FABRICATION/REFUSION
DE L'ALUMINIUM,
TRAITÉS

ПРЕРАБОТЕНИ
ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ
ТОПЕНЕ/ПРЕТОПЯВА
НЕ НА АЛУМИНИЙ

Escoria de sales de
aluminio
PRODUCTOS
DERIVADOS DE LA
FUNDICIÓN DEL
ALUMINIO o
PRODUCTOS
DERIVADOS DE LA
REFUNDICIÓN DEL
ALUMINIO, TRATADOS

ALUMINIO-SILICIO EN
POLVO, NO
RECUBIERTO,
UN 1398

Scories salines d'aluminium

PRODUCTOS
DERIVADOS DE LA
REFUNDICIÓN
DEL ALUMINIO, UN 3170

SOUS-PRODUITS DE LA
REFUSION DE
L'ALUMINIUM UN 3170

Шлаки от алуминиеви соли

NITRATO DE ALUMINIO,
UN 1438

ALUMINOFERROSILICIUM EN
POUDRE UN 1395
NITRATE D'ALUMINIUM
UN 1438

АНГЛИЙСКИ
ТОРОВЕ НА ОСНОВАТА НА
АМОНИЕВА СЕЛИТРА ООН ENGRAIS AU NITRATE
D'AMMONIUM UN 2067
2067

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.511

ДЪРЖАВЕН

ВТОРИЧНИ ПРОДУКТИ
ОТ ПРЕТОПЯВАНЕ НА
АЛУМИНИЙ ООН 3170

АЛУМИНИЕВ
НИТРАТ ООН 1438

Residuos de aluminio

ALÚMINA SÍLICE, pellets
de

Алуминиев хидроксид
Hydroxyde d'aluminium
СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД С
ALUMINE SILICEUSE
ДИАЛУМИНИЕВ ТРИОКСИД
ALUMINE SILICEUSE en
СИЛИЦИЕВ ДИОКСИД С
granules
ДИАЛУМИНИЕВ
ТРИОКСИД, пелети
Aluminium dross
Laitier d'aluminium

FLUORURO DE
ALUMINIO
Hidróxido de aluminio
ALÚMINA SÍLICE

ИСПАНСКИ
ЛЮЦЕРНА
ALÚMINA
ALÚMINA CALCINADA

ФРЕНСКИ
LUZERNE
ALUMINE
ALUMINE CALCINÉE

АНГЛИЙСКИ
ЛЮЦЕРНА
ДИАЛУМИНИЕВ ТРИОКСИД
ДИАЛУМИНИЕВ
ТРИОКСИД, КАЛЦИНИРАН
АЛУМИНИЕВ ХИДРОКСИД

Названия на насипните товари на три езика
(английски, испански и френски)

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.510

БРОЙ 12
С Т Р. 1 4 1
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CRIOLITA
Magnesita calcinada a
muerte
FOSFATO DIAMÓNICO
HIERRO OBTENIDO
POR REDUCCIÓN
DIRECTA (A) Briquetas
moldeadas en caliente

CRYOLITHE
Magnésite calcinée
HYDROGÉNOPHOSPHAT
E DE DIAMMONIUM
FER OBTENU PAR
RÉDUCTION
DIRECTE (A) Briquettes
moulées à chaud

Магнезит, фритован
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ДИРЕКТНО РЕДУЦИРАНО
ЖЕЛЯЗО
(A) Брикети, горещо
пресовани

ДИАМОНИЕВ
ФОСФАТ

Copra, en extracto
Maíz, gluten de
Semillas de algodón
ÁNODOS DE CARBÓN
TRITURADOS

Царевичен глутен
Памучно семе
НАТРОШЕНИ
ВЪГЛЕРОДНИ
АНОДИ
КРИОЛИТ

Копра, екстрахирана

Медна утайка
КОПРА (суха) ООН 1363
Копра, кюспе

Концентрат от медна руда

ВЕСТНИК

Minerai de chrome
CHROME EN PELLETS
MINERAI DE CHROMITE
Minerai de chromium

FRAGMENTS D'ISOLANT
EN PLASTIQUE ET EN
CAOUTCHOUC

Chalcopyrite
CHAMOTTE
CHARBON DE BOIS
GYPSE DE SYNTHÈSE
CHLORITE
Salpêtre du Chili
Nitrate naturel du Chili
Nitrate de potassium naturel
du Chili

Халкопирит
ШАМОТ
ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА
ХИМИЧЕСКИ ГИПС
ХЛОРИТ
Чилийска селитра
Чилийски естествен нитрат
Чилийски естествен
калиев нитрат

UN 2969
CEMENTO
CEMENTO, CLINKERS
DE
COBRE DE
CEMENTACIÓ
N
Calcopirita
CHAMOTA
CARBÓN VEGETAL
YESO QUÍMICO
CLORITA
Salitre de Chile
Nitrato natural de Chile
Nitrato potásico natural
de Chile
FRAGMENTOS DE
REVESTIMIENTOS
AISLANTES DE GOMA Y
PLÁSTICO
Cromo, mineral de
CROMO, PELLETS DE
CROMITA, MINERAL DE
Cromio, mineral de

CONCENTRÉ DE CUIVRE
CUIVRE EN GRANULES
MATTE DE CUIVRE
Nickel-cuivre
SCORIES DE CUIVRE
Concentré de minerai de
cuivre
Précipités de cuivre
COPRAH (sec) UN 1363
Coprah, trituré
Coprah, sous-produit
d'extraction
Gluten de maïs
Graines de cotonnier
ANODES EN CARBONE
CONCASSÉES

Coco
COQUE
CISCO DE COQUE
COLEMANITA
COBRE,
CONCENTRADO DE
COBRE, GRÁNULOS DE
COBRE, MATA DE
Cuproníquel
ESCORIA DE COBRE
Cobre, concentrado
mineral de
Cobre, precipitado de
COPRA (seca), UN 1363
Copra, prensada

МЕДНИ ГРАНУЛИ
МЕДЕН КАМЪК
Меден никел
МЕДНА ШЛАКА

Noix de coco
COKE
POUSSIER DE COKE
COLÉMANITE

FRAGMENTOS DE
NEUMÁTICOS
TRITURADOS
ESCORIA GRUESA DE
HIERRO Y ACERO Y SU
MEZCLA

FRAGMENTS DE PNEUS
DE GRANDES
DIMENSIONS
SCORIES DE FER ET
D'ACIER À GROS GRAINS
ET LEUR MÉLANGE

ИСПАНСКИ
Cítricos, pellets de pulpa
de
ARCILLA
CENIZAS DE CLÍNKER
CARBÓN
FANGOS DE CARBÓN
BREA DE ALQUITRÁN
DE HULLA

ФРЕНСКИ
Pulpe d'agrumes en
boulettes
ARGILE
CENDERES DE MÂCHEFER
CHARBON
BOUES DE CHARBON
BRAI DE GOUDRON DE
HOUILLE

МЕДЕН КОНЦЕНТРАТ

ГРУБА ЖЕЛЯЗНА И
СТОМАНЕНА ШЛАКА И
ТЯХНАТА СМЕС
Кокос
КОКС
КОКСОВ ПЯСЪК
КОЛЕМАНИТ

ГРУБО НАРЯЗАНИ
ГУМИ

СМОЛА ОТ
КАМЕНОВЪГЛЕН КАТРАН

ГЛИНА
КЛИНКЕРНА ПЕПЕЛ
ВЪГЛИЩА
ВЪГЛИЩНА КАША

Пелети от цитрусов пулп

АНГЛИЙСКИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.513

ДЪРЖАВЕН

НАРЯЗАНА КАУЧУКОВА
И ПЛАСТМАСОВА
ИЗОЛАЦИЯ
Хромирана руда
ХРОМОВИ ПЕЛЕТИ
ХРОМИТНА РУДА
Хромова руда

CUIVRE CÉMENT

ЦИМЕНТНА МЕД

HARINA DE RICINO,
UN 2969

FARINES DE RICIN
UN 2969

CIMENT, CLINKERS DE

ESCAMAS DE RICINO,
UN 2969

GRAINES DE RICIN EN
FLOCONS UN 2969

ЦИМЕНТ КЛИНКЕР

SEMILLAS DE RICINO,
UN 2969

GRAINES DE RICIN
UN 2969

PULPA DE RICINO,

ABONOS A BASE DE
NITRATO CÁLCICO
Óxido de calcio
Píldoras de canola
CARBORUNDO

ENGRAIS AU NITRATE DE
CALCIUM
Oxyde de calcium
Canola en boulettes
CARBORUNDUM

TOURTEAUX DE RICIN UN
2969
CIMENT

NITRATO CÁLCICO,
UN 1454

FLUORURO DE CALCIO,
SULFATO DE CALCIO Y
CARBONATO DE
CALCIO EN MEZCLA

ИСПАНСКИ
Arcilla calcinada
Piritas calcinadas
Fluoruro de calcio

NITRATE DE CALCIUM UN
1454

ФРЕНСКИ
Argile calcinée
Pyrites calcinées
Fluorure de calcium
MÉLANGE DE FLUORURE
DE CALCIUM, DE
SULFATE DE CALCIUM ET
DE CARBONATE DE
CALCIUM

РИЦИНОВО
КЮСПЕ ООН 2969
ЦИМЕНТ

РИЦИНОВО БРАШНО ООН
2969

РИЦИНОВИ ЛЮСПИ ООН
2969

РИЦИНОВО СЕМЕ ООН
2969

Калциев оксид
Пелети от рапица
КАРБОРУНД

КАЛЦИЕВ НИТРАТ
ООН 1454
КАЛЦИЕВ НИТРАТ
ТОР

СМЕС ОТ КАЛЦИЕВ
ФЛУОРИД, КАЛЦИЕВ
СУЛФАТ, КАЛЦИЕВ
КАРБОНАТ

АНГЛИЙСКИ
Калцинирана глина
Калцинирани пирити
Калциев флуорид

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.512

С Т Р. 1 4 2
БРОЙ 12
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DOLOMITA
Cal dolomítica
HRD

DOLOMITE
Chaux vive dolomitique
Не се прилага на френски
език
Expellers
FELDSPATH EN
MORCEAUX
FERROCHROME
FERROCHROME,
exothermique
FERROMANGANÈSE
Ferromanganèse
exothermique
FERRONICKEL
SCORIES DE
FERRONICKEL
(en granules)
FERROPHOSPHORE
Ferrophosphore en
briquettes
FERROSILICIUM UN 1408
FERROSILICIUM

TOURNURES DE MÉTAUX
FERREUX
UN 2793

COPEAUX DE MÉTAUX
FERREUX UN 2793

ÉBARBURES DE MÉTAUX
FERREUX
UN 2793

ROGNURES DE MÉTAUX
FERREUX UN 2793

GRANOS SECOS DE
DESTILERÍA CON
SOLUBLES

DISTILLATS SÉCHÉS DE
GRAINS AVEC RÉSIDUS
SOLUBLES

RASPADURAS DE
METALES FERROSOS,
UN 2793
VIRUTAS DE
TORNEADO DE
METALES FERROSOS,
UN 2793

FERROSILICIO, UN 1408
FERROSILICIO
VIRUTAS DE
TALADRADO DE
METALES FERROSOS,
UN 2793
RECORTES DE
METALES FERROSOS,
UN 2793

Ferrofósforo, briquetas de

Tortas de presión
FELDESPATO EN
TERRONES
FERROCROMO
FERROCROMO
exotérmico
FERROMANGANESO
Ferromanganeso
exotérmico
FERRONÍQUEL
ESCORIA DE
FERRONÍQUEL
(granulada)
FERROFÓSFORO

HIERRO OBTENIDO
POR REDUCCIÓN
DIRECTA (C) (Finos
obtenidos como
productos derivados

ABONOS SIN NITRATOS
(no entrañan peligro)
PESCADO (A GRANEL)

ENGRAIS SANS NITRATES
(non dangereux)
POISSON (EN VRAC)

SCORIES EN GRAINS
CAOUTCHOUC DE PNEUS
EN GRANULES

ГРАНУЛИРАНА ШЛАКА
ГРАНУЛИРАНА
ГУМА
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GYPSE

MATTE DE NICKEL EN
GRANULES
(TENEUR EN HUMIDITÉ
INFÉRIEURE À 2%)

ГИПС

NEUMÁTICO
GRANULADO

Granulats ferreux

Гранулиран чугун
ГРАНУЛИРАН НИКЕЛ МАТ
(ПО-МАЛКО ОТ 2%
СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА)

Maní (cacahuetes),
harina de
YESO

Hierro granulado
MATA DE NÍQUEL
GRANULADA
(CONTENIDO DE
HUMEDAD INFERIOR A
2%)
ESCORIA GRANULADA

SULFATE FERREUX EN
GRANULES

ПЕЛЕТИ ОТ
ЗЪРНЕНИ
ОТСЕВКИ
ГРАНУЛИРАН
ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ

Farine d'arachide

SULFATO FERROSO
GRANULAR

CRIBLURES DE GRAIN EN
PELLETS

Глутен пелети

Фъстъци, брашно

PELLETS DE GRANZA
DE GRANO

CALCIN DE VERRE
Gluten en boulettes

СТЪКЛЕНИ ТРОШКИ

Arena de fundición
Galena (sulfuro de plomo)
Detritos orgánicos
DESPERDICIOS DE
VIDRIO
Gluten, pellets de

Sable de fonderie
Galène (sulfure de plomb)
Détritus organiques

Пясък за леярна

CENIZAS VOLANTES
HÚMEDAS
GRAVA DE VIDRIO
CELULAR

POLVO DE LOS
CONDUCTOS DE
HUMOS QUE CONTIENE
PLOMO Y CINC
ESPATOFLÚOR
CENIZAS VOLANTES
SECAS

Hierro plano
Desperdicios gruesos de
vidrio flint

CENDRES VOLANTES
HUMIDES
GRANULAT DE VERRE
CELLULAIRE

SPATH FLUOR
CENDRES VOLANTES
SÈCHES

CENDRES VOLANTES
CONTENANT DU PLOMB
ET DU ZINC

Calcin de verre de silex plat

Fer plat

DÉCHETS DE POISSON
STABILISÉS UN 2216

Галена (оловен сулфид)
Контейнер за боклук

ЧАКЪЛ ОТ ПЕНОСТЪКЛО

ЛЕТЛИВА ПЕПЕЛ, МОКРА

ЛЕТЛИВА ПЕПЕЛ, СУХА

ЛЕТЛИВА ПЕПЕЛ,
СЪДЪРЖАЩА ОЛОВО И
ЦИНК
ФЛУОРИТ

Стъклени трошки от твърди
стъклени плоскости

РИБНИ ОСТАНКИ,
СТАБИЛИЗИРАНИ ООН
2216
Плоско желязо

HARINA DE PESCADO
ESTABILIZADA, UN 2216
DESECHOS DE
PESCADO
ESTABILIZADOS,
UN 2216

ИСПАНСКИ
SULFATO FERROSO
HEPTAHIDRATADO

ФРЕНСКИ
SULFATE FERREUX
HEPTAHYDRATÉ

РИБНО БРАШНО,
FARINE DE POISSON
СТАБИЛИЗИРАНО ООН 2216 STABILISÉE UN 2216

РИБА (В НАСИПНО
СЪСТОЯНИЕ)

АНГЛИЙСКИ
ЖЕЛЕЗЕН СУЛФАТ
ХЕПТАХИДРАТ
ТОРОВЕ БЕЗ
НИТРАТИ (неопасни)

ВЕСТНИК

СТРУЖКИ ОТ
ЧЕРНИ МЕТАЛИ
ООН 2793

ЛЮСПИ ОТ ЧЕРНИ
МЕТАЛИ ООН 2793

ОТЛОМКИ ОТ
ЧЕРНИ МЕТАЛИ
ООН 2793
ОТРЯЗЪЦИ ОТ
ЧЕРНИ МЕТАЛНИ
ООН 2793

ФЕРОСИЛИЦИЙ ООН 1408
ФЕРОСИЛИЦИЙ

Брикети от феросфори

ФЕРОФОСФОРИ

ИСПАНСКИ

HIERRO OBTENIDO
POR REDUCCIÓN
DIRECTA (B) Terrones,
pellets y briquetas
moldeadas en frío

FER OBTENU PAR
RÉDUCTION
DIRECTE (C) (Fines en tant
que sous-produit)

ФРЕНСКИ
FER OBTENU PAR
RÉDUCTION
DIRECTE (B) Morceaux,
pellets, briquettes moulées à
froid et tournures de fer
indiennes

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.515

ДЪРЖАВЕН

ШЛАКИ ОТ ФЕРОНИКЕЛ
(гранулирани)

ФЕРОХРОМ
ФЕРОХРОМ
екзотермичен
ФЕРОМАНГАН
Фероманган,
екзотермичен
ФЕРОНИКЕЛ

ФЕЛДШПАТ БУЧКИ

Кюспе

ИЗСУШЕНИ
ДЕСТИЛАЦИОННИ
ЗЪРНА С
РАЗТВОРИТЕЛИ
ДОЛОМИТ
Доломитна негасена вар
Д.Р.Ж.

ДИРЕКТНО РЕДУЦИРАНО
ЖЕЛЯЗО
(В) Вторичен продукт, фини
частици

ДИРЕКТНО РЕДУЦИРАНО
ЖЕЛЯЗО
Б) бучки, пелети,
брикети от студено
пресовани

АНГЛИЙСКИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.514

БРОЙ 12
С Т Р. 1 4 3

HIERRO, PELLETS DE
MINERAL DE
ÓXIDO DE HIERRO
AGOTADO, UN 1376
ÓXIDO DE HIERRO
(GRADO TÉCNICO)

Bordes de bandejas de
hierro
Silicato de hierro
granulado
HIERRO SINTERIZADO
Hierro en forma de cráneos
conocido como
«iron skulls»
PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA FUNDICIÓN DEL
HIERRO

FINES DE MINERAI DE
FER

MINERAI DE FER EN
PELLETS
OXYDE DE FER
RÉSIDUAIRE
UN 1376
OXYDE DE FER DE
QUALITÉ TECHNIQUE

Fer en forme de poêles dit
«iron pan edges»

SOUS-PRODUITS DE LA
FUSION DU FER

Copeaux de fer
TOURNURE DE FER
RÉSIDUAIRE UN 1376
ROCHE FERRUGINEUSE
Pièces en forme d'ours des
groupes K1-K3 dites "bears"
LABRADOR

СТРАНИЧНИ ПРОДУКТИ ПРИ
ТОПЕНЕ НА ЖЕЛЯЗО

Железни стружки
ЖЕЛЯЗНА ГЪБА,
ИЗПОЛЗВАНА ООН 1376
ЖЕЛЯЗНА РУДА
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Cuescos K1 – K3

LABRADORITA

PLOMO, RESIDUOS DE
MINERAL DE
PLOMO Y PLATA,
CONCENTRADO DE
Plomo y plata, mineral de
Sulfuro de plomo
Sulfuro de plomo (galena)
Lignita
CAL (VIVA)
PIEDRA CALIZA
SEMILLAS DE
ALGODÓN
DESPEPITADO
Linaza, prensada

RÉSIDU DE MINERAI DE
PLOMB
CONCENTRÉ DE PLOMB
ARGENTIFÈRE
Minerai de plomb argentifère
Sulfure de plomb
Sulfure de plomb (galène)
Lignite
CHAUX (VIVE)
CALCAIRE
GRAINES DE COTONNIER
AVEC LINTER

КОНЦЕНТРАТ ОЛОВО
СРЕБРО
Олово сребърна руда
Оловен сулфид
Оловен сулфид (галена)
Лигнитни въглища
ВАР (НЕГАСЕНА )
ВАРОВИК
МЪХЕСТО ПАМУЧНО СЕМЕ

NITRATE DE MAGNÉSIUM
UN 1474
ENGRAIS AU SULFATE DE
MAGNÉSIUM
Maïs, trituré

МАГНЕЗИЕВ НИТРАТ
ООН 1474
ТОРОВЕ ОТ МАГНЕЗИЕВ
СУЛФАТ
Царевица, кюспе
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Magnésite, clinkers de
MAGNÉSITE, naturelle
Carbonate de magnésium

Magnésie calcinée
Magnésie calcinée
caustique

Калциниран магнезиев оксид
Калциниран магнезиев ,
каустик
Магнезиев оксид, клинкер
МАГНЕЗИТ, естествен
Магнезиев карбонат

Magnésie calcinée légère

Magnésie en clinkers
Magnésie électrofondue

MAGNÉSIE (VIVE)

MAGNÉSIE (CALCINÉE)

Graines de lin, triturées
Graines de lin, sous-produits
de l'extraction
GRUMES

Магнезиев оксид обгорен

МАГНЕЗИЕВ ОКСИД
(ФРИТОВАН)
МАГНЕЗИЕВ ОКСИД
(НЕГАСЕН)
Магнезиев оксид, клинкер
Магнезиев оксид,
електрофузиран

Ленено семе, екстрахирано
ПЪНОВЕ

Ленено семе, експулсирано

ОЛОВНА РУДА ОСТАТЪЦИ

NITRATO DE
MAGNESIO, UN 1474
ABONOS DE SULFATO DE
MAGNESIO
Maíz, prensado

Magnesita, clinker de
MAGNESITA natural
Carbonato de magnesio

Magnesia quemada
ligeramente
Magnesia calcinada
Magnesia cáustica
calcinada

Magnesia, clinker de
Magnesia electrofundida

MAGNESIA (CALCINADA A
MUERTE)
MAGNESIA (VIVA)

TRONCOS

Linaza, en extracto

Plomo, concentrado de
mineral de

Concentré de minerai de
plomb

Концентрат от частици оловна
руда

ОЛОВНА РУДА

ВЕСТНИК

ЛАБРАДОРИТ

Отломки K1-K3

Fer en forme de crânes dit
«iron skulls»

AGGLOMÉRÉS DE FER

Железни черепи

Гранулиран железен силикат
ЖЕЛЕЗЕН СИНТЕР

Кантове за железни прибори

ТЕХНИЧЕСКИ ЖЕЛЕЗЕН
ОКСИД

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД,
ИЗПОЛЗВАН ООН 1376

ПЕЛЕТИ ЖЕЛЯЗНА РУДА

ФИНИ ЧАСТИЦИ ЖЕЛЯЗНА
РУДА

Hierro, virutas de
ESPONJA DE HIERRO
AGOTADA, UN 1376
ROCA FERRUGINOSA

FINOS DE MINERAL DE
HIERRO

Minerai de fer (concentré,
pour pellets, pour
agglomérés)

Желязна руда (концентрат,
пелети, синтер)

NITRATO DE PLOMO, UN
1469
PLOMO, MINERAL DE

NITRATE DE PLOMB
UN 1469
MINERAI DE PLOMB

ОЛОВЕН НИТРАТ ООН 1469

CONCENTRÉ DE PLOMB

PLOMO Y CINC,
MIXTOS DE
PLOMO,
CONCENTRADO DE

MIXTES DE PLOMB ET DE
ZINC

ОЛОВЕН КОНЦЕНТРАТ

ИСПАНСКИ
PLOMO Y CINC,
CALCINADOS
DE (en mezclas)

ФРЕНСКИ
PLOMB ET ZINC
CALCINÉS
(en mélange)

АНГЛИЙСКИ
ОЛОВНИ И ЦИНКОВИ
КАЛЦИНИ
(смесени)
ОЛОВНИ И ЦИНКОВИ ЛЮСПИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.517

ДЪРЖАВЕН

Silicate de fer en grains

Hierro, mineral de
(concentrado,
aglomerados o pellets)

Disulfure de fer
MINERAI DE FER

ЖЕЛЕЗЕН КОНЦЕНТРАТ
(на зърна за уедряване)

ЖЕЛЕЗЕН КОНЦЕНТРАТ
(на пелети)

Железен дисулфид
ЖЕЛЯЗНА РУДА

ЖЕЛЕЗЕН КОНЦЕНТРАТ

ESCORIA DE HIERRO Y
ACERO Y SU MEZCLA

CONCENTRÉ DE FER
(pour pellets)
CONCENTRÉ DE FER
(pour agglomérés)

CONCENTRÉ DE FER

ЖЕЛЯЗНА И СТОМАНЕНА
ШЛАКА И ТЯХНАТА СМЕС

ILMENITA (ENRIQUECIDA)

ИСПАНСКИ
Sémola de maíz triturada
YESO GRANULADO
ILMENITA, ARCILLA DE
ILMENITA (ROCA)
ILMENITA, ARENA DE

HIERRO,
CONCENTRADO DE
HIERRO,
CONCENTRADO DE
(para pellets)
HIERRO,
CONCENTRADO DE
(para aglomerados)
Disulfuro de hierro
HIERRO, MINERAL DE

ILMÉNITE VALORISÉE

SCORIES DE FER ET
D'ACIER ET LEUR
MÉLANGE

ИЛМЕНИТ (ПОДОБРЕН)

ФРЕНСКИ
Hominy chop
GYPSE EN GRAINS
ARGILE D'ILMÉNITE
ILMÉNITE (ROCHE)
SABLE D'ILMÉNITE

АНГЛИЙСКИ
Едросмляна царевица
ГИПС ГРАНУЛИРАН
ИЛМЕНИТ ГЛИНА
ИЛМЕНИТ (СКАЛА)
ИЛМЕНИТ ПЯСЪК

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.516

С Т Р. 1 4 4
БРОЙ 12

ФРЕНСКИ

FMA

[Не се прилага на френски
език]
ÉCLATS DE MARBRE
MATTE CONTENANT DU
CUIVRE ET DU PLOMB
Farines oléagineuses

CONCENTRÉS DE
SULFURES
MÉTALLIQUES,
CORROSIFS, UN 1759

MONOPHOSPHATE
D'AMMONIUM,
REVÊTEMENT ENRICHI
EN MINÉRAUX

МОНОАМОНИЕВ
ФОСФАТ (М.А.Ф.),
МИНЕРАЛНО
ОБОГАТЕНО
ПОКРИТИЕ
МОНОКАЛЦИЕВ ФОСФАТ
(MKF)
Калиев хлорид
НЕФЕЛИНОВ СИЕНИТ
(минерал)
НИКЕЛОВА РУДА

FOSFATO
MONOCÁLCICO
Muriato de potasa
SIENITA NEFELÍNICA
(mineral)
MINERAL DE NÍQUEL

FOSFATO
MONOAMÓNICO
FOSFATO
MONOAMÓNICO,
REVESTIMIENTO
ENRIQUECIDO CON
MINERALES

CACAHUÈTES (en coques)
TOURBE HORTICOLE
GALETS (de mer)
PELLETS (concentrés)
Céréales en boulettes
Brai en crayons

ФЪСТЪЦИ (с черупки)
ТОРФЕН МЪХ
КАМЪЧЕТА (морски)
ПЕЛЕТИ (концентрати)
Пелети( зърнени култури)
Моливен графит

ROCHE PHOSPHATÉE
(calciné)

НЕФТЕН КОКС
(некалциниран)
ФОСФАТНИ СКАЛИ
(калциниран)
ФОСФАТНИ СКАЛА
(некалцинирана)
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КАТРАНЕНА СГУР

Страничен продукт от чугун

ФОСФАТ (дефлуориран)
ЧУГУН

COKE DE PÉTROLE (non
calciné)

НЕФТЕН КОКС
(калциниран)

ROCHE PHOSPHATÉE
(non calcinée)
PHOSPHATE (défluoré)
FONTE EN GUEUSES
Sous-produits de la fonte
brute
BRAI EN GRAINS

ROCHE PERLITE
COKE DE PÉTROLE
(calciné)

ПЕРЛИТОВА СКАЛА

PENTAHYDRATE BRUT

Cacahuètes, sous-produits
de l'extraction

Фъстъци, екстрахирани

ПЕНТАХИДРАТ СУРОВ

Cacahuètes, triturées

Фъстъци, кюспе

Amande de palmiste, sousproduit de l'extraction

calcinado)
FOSFATO (desfluorado)
HIERRO EN LINGOTES
Productos derivados del
hierro en lingotes
BREA EN BOLITAS

(calcinado)
FOSFATO EN ROCA (no

calcinado)
FOSFATO EN ROCA

(calcinado)
COQUE DE PETRÓLEO
(no

Nuez de palma, en
extracto
Cacahuetes (maní),
prensados
Cacahuetes (maní), en
extracto
CACAHUETES (con
vaina)
TURBA FIBROSA
CANTOS RODADOS
(de mar)
PELLETS (concentrados)
Cereales, pellets de
Brea en lápices
PENTAHIDRATO EN
BRUTO
PERLITA, ROCA DE
COPETRÓLEO DE

Nuez de palma, prensada

ВЕСТНИК
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MONOPHOSPHATE
D'AMMONIUM

МОНОАМОНИЕВ
ФОСФАТ

PHOSPHATE
MONOCALCIQUE
Muriate de potasse
SYÉNITE NÉPHÉLINIQUE
(minerai)
MINERAI DE NICKEL

Concentrés de minerais

Минерални концентрати

Milorganita
Concentrados de
minerales

Piensos, pellets de

CONCENTRADOS DE
SULFUROS METÁLICOS
QUE EXPERIMENTAN
CALENTAMIENTO
ESPONTÁNEO,
UN 3190

CONCENTRADOS DE
SULFUROS
METÁLICOS,
CORROSIVOS,
UN 1759

Екстрахирани палмови ядки

Кюспе от палмови ядки

SABLE D'OLIVINE
Amande de palmiste,
triturée

ОЛИВИНОВ ПЯСЪК

PRODUCTOS
AGREGADOS
GRANULARES Y DE
GRAVA DE OLIVINO
ARENA DE OLIVINO

Torta oleaginosa

Tourteaux oléagineux
AGRÉGATS DE GRAINS
ET DE GRAVIERS
D'OLIVINE

Níger, semillas de, en
extracto

Graines de niger, sousproduits de l'extraction

ОЛИВИН ГРАНУЛИРАН И
ЧАКЪЛ - ИНЕРТНИ
ПРОДУКТИ

Níger, semillas de,
prensadas

Concentré de minerai de
nickel
Graines de niger, triturées

Níquel, concentrado de
mineral de

CONCENTRÉ DE NICKEL

ИСПАНСКИ
NÍQUEL,
CONCENTRADO DE

ФРЕНСКИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.519

ДЪРЖАВЕН

CONCENTRÉS DE
SULFURES
МЕТАЛНИ
СУЛФИДНИ
MÉTALLIQUES,
КОНЦЕНТРАТИ,
AUTOÉCHAUFFANTS UN
САМОНАГРЯВАЩИ СЕ ООН 3190
3190
Sous-produits de meunerie
Мелнични фуражни гранули en boulettes
Milorganite
Milorganite

МЕТАЛНИ
СУЛФИДНИ
КОНЦЕНТРАТИ,
КОРОЗИВНИ ООН
1759

МЕТАЛНИ
СУЛФИДНИ
КОНЦЕНТРАТИ

МРАМОРНИ ЛЮСПИ
МАТ, СЪДЪРЖАЩ
МЕД И ОЛОВО
Грис, мазен

CONCENTRÉS DE
SULFURES MÉTALLIQUES

FINOS DE MINERAL DE
MANGANESO

FINES DE MINERAI DE
MANGANÈSE

MÁRMOL, ASTILLAS DE
MATA QUE CONTIENE
COBRE Y PLOMO
Harina oleosa
SULFUROS
METÁLICOS,
CONCENTRADOS DE

Семена от гуизотия
извлечени
Кюспе от маслодайни
култури

MANGANESO, MINERAL
DE

MINERAI DE MANGANÈSE

МАНГАНОВА РУДА

ФИНИ ЧАСТИЦИ
МАНГАНОВА РУДА
M.A.Ф.

Експелер от семена от
гуизотия

MANGANESO,
CONCENTRADO DE

Концентрат от никелова
руда

CONCENTRÉ DE
MANGANÈSE

НИКЕЛОВ КОНЦЕНТРАТ

АНГЛИЙСКИ

ESCORIA DE ALEACIÓN
DE HIERRO CON
MANGANESO

Maíz, en extracto

ИСПАНСКИ

SCORIES DE FERROALLIAGES DE
MANGANÈSE

Maïs, sous-produit de
l'extraction

МАНГАН
КОМПОНЕНТНА
ФЕРОСПЛАВНА
ШЛАКА
МАНГАНОВ
КОНЦЕНТРАТ

Царевица, екстрахирана

АНГЛИЙСКИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.518

БРОЙ 12
С Т Р. 1 4 5

NITRATE DE POTASSIUM
UN 1486

ФРЕНСКИ
Plaques de fer
Recoupette en boulettes
Résidus de hauts fourneaux
POTASSE
Muriate de potasse
CHLORURE DE
POTASSIUM
Sable de feldspath
potassique

Cenizas piríticas
CENIZAS PIRITOSAS
(hierro)
ESCORIAS PIRITOSAS
PIROFILITA
CUARZO
Arena de cuarzo
CUARCITA
Cal viva
MATERIALES
RADIACTIVOS, DE BAJA
ACTIVIDAD ESPECÍFICA
(BAE-I),UN 2912

Cendres pyriteuses
CENDRES PYRITEUSES
(fer)
CENDRES PYRITEUSES
PYROPHYLLITE
QUARTZ
Sable quartzeux
QUARTZITE
Chaux vive

MATIÈRES
RADIOACTIVES DE
FAIBLE ACTIVITÉ
SPÉCIFIQUE (LSA-I)
UN 2912

Cártamo, semillas de,
prensadas

Graines de carthame,
triturées

I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx

FERRAILLE

DÉPÔTS PROVENANT DE
LA FABRICATION DU FER
ET DE
L'ACIER

BOIS DÉBITÉ

ДЪРВЕНИ ТРУПИ

ARENAS DE
MINERALES PESADOS
Arena de ilmenita

SABLES MINÉRAUX
LOURDS
Sable, ilménite
MATIÈRES
RADIOACTIVES DE
FAIBLE ACTIVITÉ
SPÉCIFIQUE (LSA-I),
SABLES,
CONCENTRÉS DE
MINÉRAUX UN 2912

CHATARRA

Arena de circonio
SERRÍN
TRONCOS PARA
ASERRAR
CASCARILLA
GENERADA DE LOS
PROCESOS
SIDERÚRGICOS

ARENAS DE
CONCENTRADOS DE
MINERALES, MATERIAL
RADIACTIVO DE BAJA
ACTIVIDAD ESPECÍFICA
(BAE-I), UN 2912

SAL GEMA
Salitre
ARENA

SAL
SAL, TORTA DE
ROCHE SALINE
Salpêtre
SABLE

SEL
PAIN DE SEL

Cártamo, semillas de, en
extracto

ROLLIZOS
RUTILO, ARENA DE

RONDINS
SABLE DE RUTILE

Graines de carthame, sousproduits de l'extraction

Amonio en bruto,
desechos orgánicos de

Sable, zircon
SCIURE DE BOIS

ЛЮСПИ, ПОЛУЧЕНИ В
ПРОЦЕСА НА
ПРОИЗВОДСТВО НА
ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА
МЕТАЛЕН СКРАП

ИСПАНСКИ
MATERIALES
RADIACTIVOS,
OBJETOS
CONTAMINADOS EN LA
SUPERFICIE (OCS-I),
UN 2913
Semillas de colza,
prensadas
Semillas de colza, en
extracto
RASORITA (ANHIDRA)
Arroz, salvado de
Arroz partido

Déchets organiques
ammoniacaux

Graines de colza, sousproduits de l'extraction
RASORITE (ANHYDRE)
Son de riz
Brisures de riz

Graines de colza, triturées

MATIÈRES
RADIOACTIVES, OBJETS
CONTAMINÉS
SUPERFICIELLEMENT
(SCO-I) UN 2913

ФРЕНСКИ

ПЯСЪК, МИНЕРАЛЕН
КОНЦЕНТРАТ,
РАДИОАКТИВЕН
МАТЕРИАЛ, НИСКА
СПЕЦИФИЧНА
АКТИВНОСТ (LSA-I) UN
2912
Пясък, циркон
ДЪРВЕНИ СТЪРГОТИНИ

Пясък, илменит

ПЯСЪК, ТЕЖЪК МИНЕРАЛ

Екстрахирано шафраново
семе
СОЛИ
ДЕХИДРАТИРАН НАТРИЕВ
СУЛФАТ
СОЛЕНА СКАЛА
Селитра
ПЯСЪК

Кюспе от шафраново семе

Резервоар за необработен
амоняк
ТРУПНА ДЪРВЕСИНСА
РУТИЛ НА ПЯСЪК

Екстрахирано рапично семе
КЕРНИТ (БЕЗВОДЕН)
Оризови трици
Натрошен ориз

Кюспе от рапично семе

РАДИОАКТИВЕН
МАТЕРИАЛ, ОБЕКТИ СЪС
ЗАМЪРСЕНА
ПОВЪРХНОСТ (SCO-I) UN
2913

АНГЛИЙСКИ

ВЕСТНИК
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РАДИОАКТИВЕН
МАТЕРИАЛ С НИСКА
СПЕЦИФИЧНА
АКТИВНОСТ (LSA-I) UN
2912

ПИРИТНИ СИНДЕРИ
ПИРОФИЛИТ
КВАРЦ
Кварцов пясък
КВАРЦИТ
Негасена вар

ПИРИТНА ПЕПЕЛ (желязо)

Пирити (медни, фини,
флотационни , или
серни)
Пиритна пепел

PIRITA (contiene cobre y
hierro)
PIRITAS CALCINADAS
PIRITAS

Pyrites (cuivreuses, fines,
flottation, soufre)

ПИРИТ (съдържащ мед и
желязо)

MADERA PARA PASTA
PAPELERA
PIEDRA PÓMEZ

Nitrato potásico y nitrato
sódico, mezclas de
NITRATO POTÁSICO EN
MEZCLA
SULFATO DE POTASIO
Alquitrán de hulla en
bolitas

NITRATO POTÁSICO,
UN 1486

Arena de feldespato
potásico

CLORURO POTÁSICO

ИСПАНСКИ
Placas de hierro
Moyuelo, pellets de
Residuos de altos hornos
POTASA
Muriato de potasa

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.521

ДЪРЖАВЕН

Piritas (cuprosas,
disgregadas, flotación o
azufre)

PYRITE (contenant du
cuivre et du fer)
PYRITES CALCINÉES
PYRITES

ПЕМЗА

ПИРИТИ, КАЛЦИНИРАНИ
ПИРИТИ

BOIS À PÂTE

PONCE

ДЪРВЕСНА МАСА

Nitrate de potassium/nitrate
de sodium (en mélange)
NITRATE DE POTASSIUM
EN MÉLANGE
SULFATE DE POTASSIUM
Goudron de houille en
Късове каменовъглен катран
grains

Калиев нитрат/натриев
нитрат (смес)
КАЛИЕВ НИТРАТ
СМЕС
КАЛИЕВ СУЛФАТ

КАЛИЕВ НИТРАТ
ООН 1486

Калиев фелшпат пясък

КАЛИЕВ ХЛОРИД

АНГЛИЙСКИ
Плоско желязо
Копра Пелети
Отложено желязо
ПОТАШ
Калиев хлорид

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.520
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PLATA Y PLOMO,
CONCENTRADO DE
Plata y plomo,
concentrado de mineral
de

Sinterizado

SILICOMANGANÈSE
(carbothermique)

SILICOMANGANÈSE
(à faible teneur en carbone)

Crasses de silicium
SCORIES DE SILICIUM

CONCENTRÉ DE PLOMB
ARGENTIFÈRE

Agglomérés

СИЛИКОМАНГАН
(карботермичен)

СИЛИКОМАНГАН
(нисковъглероден)

Силициева шлака
СИЛИЦИЕВА ШЛАКА

ОЛОВНО СРЕБЪРЕН
КОНЦЕНТРАТ

SILICOMANGANESO
(carbotérmico)
SILICOMANGANESO
(bajo contenido de
carbono)
Espuma de silicio
ESCORIA DE SILICIO
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Кюспе от слънчогледово
семе

СЯРА (формована, твърда)

СЯРА ООН 1350
(Едрозърнеста и на
натрошени бучки)

СУЛФАТ НА КАЛИЙ И
МАГНЕЗИЙ
Сулфидни концентрати

Стоманени стружки
Антимонит
ДРЕБЕН ЧАКЪЛ
Strussa пелети
ЗАХАР
ПЕЛЕТИ ОТ БИОМАСА
НА ЗАХАРНА
ТРЪСТИКА

Стоманени отломки

Graines de tournesol,
triturées

SOUFRE (solide, moulé)

SOUFRE UN 1350
(concassé en morceaux et
en poudre à gros grains)

SULFATE DE POTASSIUM
ET DE MAGNÉSIUM
Concentrés sulfurés

Pièces d'acier en forme
d'ours dites "steel bears"
Rognures d'acier
Stibnite
PIERRES CONCASSÉES
Strussa en boulettes
SUCRE
BIOMASSE DE LA CANNE
A SUCRE EN PELLETS

ACIER INOXYDABLE,
POUSSIÈRE DE MEULAGE

SPODUMÈNE (ENRICHI)

Spodumène

Сподумен
СПОДУМЕН
(ОБОГАТЕН)
ПРАХ ОТ
ШЛАЙФАНЕ ОТ
НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА

Revêtement usé des cuves

Soja, prensada

Graines de soja, triturées
Graines de soja,
sous-produits de l'extraction
Cathodes usées

AZUFRE, UN 1350
(en terrones triturados o
en polvo de grano
grueso)
AZUFRE
(sólido con forma)
Girasol, semillas de,
prensadas

SULFATO DE POTASA Y
MAGNESIO
Sulfuros, concentrados de

Acero, virutas de
Estibina
GRAVILLA
Strussa, pellets de
AZÚCAR
PELLETS DE BIOMASA
DE CAÑA DE AZÚCAR

Cuescos de acero

ESPODUMENO
(ENRIQUECIDO)
ACERO INOXIDABLE,
POLVO DEL
RECTIFICADO DE

Espodumeno

Cubas electrolíticas
agotadas

Cátodos agotados

Soja, en extracto

NITRATO SÓDICO Y
NITRATO POTÁSICO,
EN MEZCLA, UN 1499
COMBUSTIBLES
SOLIDIFICADOS
RECICLADOS DE
PAPELES Y PLÁSTICOS

NITRATE DE SODIUM ET
NITRATE DE POTASSIUM
EN MÉLANGE UN 1499
COMBUSTIBLES
SOLIDIFIÉS RECYCLÉS À
PARTIR DE PAPIER ET DE
PLASTIQUE

Отпадъчен алуминий

Отработени катоди

Соя, екстрахирана

ВТВЪРДЕНИ ГОРИВА,
ПОЛУЧЕНИ ПРИ
ПРЕРАБОТВАНЕ НА
ХАРТИЯ И ПЛАСТМАСИ
Соя, кюспе

NITRATO SÓDICO,
UN 1498

ИСПАНСКИ
Escoria granulada
SLIG (mineral de hierro)
SOSA, CENIZA DE
Arena de feldespato
sódico

NITRATE DE SODIUM
UN 1498

Сода фелдшпатов пясък

Soda felspar sand
НАТРИЕВ НИТРАТ ООН
1498
SODIUM NITRATE AND
POTASSIUM NITRATE
MIXTURE UN 1499

ФРЕНСКИ
Scories, en grains
SLIG (minerai de fer)
SOUDE DU COMMERCE

АНГЛИЙСКИ
Slag, granulated
SLIG,желязна руда
КАЛЦИНИРАНА СОДА

ВЕСТНИК
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Концентрат от оловно
сребърна руда
Синтер

Concentré de minerai de
plomb argentifère

Hierro de separación

Sable siliceux

Силициев пясък

Arena de sílice

Résidus du processus de
séparation

Separation of iron

Кюспе от маслодайни
семена

Semillas oleosas, torta de
presión de

TORTAS DE SEMILLAS
Y OTROS RESIDUOS
DE PLANTAS
OLEAGINOSAS
PROCESADAS

Expellers oléagineux

TOURTEAUX ET AUTRES
RÉSIDUS DE VÉGÉTAUX
HUILEUX TRAITÉS

TORTA DE SEMILLAS,
UN 2217

TOURTEAUX contenant de
l'huile végétale UN 1386 b)
Sous-produits de l'extraction
au solvant ou graines
triturées contenant au
maximum 10 % d'huile et, si
la teneur en humidité est
supérieure à 10%, pas plus
de 20 % d'huile et d'humidité
combinées

TOURTEAUX UN 2217

TORTA DE SEMILLAS,
con una proporción de
aceite vegetal, UN 1386
b) residuos de la
extracción del aceite de
las semillas con
disolventes o por
prensado, con un
contenido de no más del
10% de aceite o, si el
contenido de humedad es
superior al 10%, no más
del 20% de aceite y
humedad combinados

TOURTEAUX contenant de
l'huile végétale UN 1386 a)
Graines triturées par
procédé mécanique
contenant plus de 10 %
d'huile ou plus de 20 %
d'huile et d'humidité
combinées

ИСПАНСКИ

TORTA DE SEMILLAS,
con una proporción de
aceite vegetal, UN 1386
a) residuos de semillas
prensadas por medios
mecánicos, con un
contenido de más del
10% de aceite o más del
20% de aceite y humedad
combinados

ФРЕНСКИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.523
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КЮСПЕТА И ДРУГИ
ОСТАТЪЦИ ОТ
ПРЕРАБОТКАТА НА
ЗЕЛЕНЧУЦИ, БОГАТИ НА
МАЗНИНИ

КЮСПЕ ОТ СЕМЕНА ООН
2217

КЮСПЕ ОТ СЕМЕНА,
съдържащо
растително масло
ООН 1386
(б) екстракция с
разтворител и изцедени
семена, съдържащи не
повече от 10 % масло и
когато количеството на
влагата е по-високо от 10
%,, не повече от 20 %
масло и влага заедно

КЮСПЕ ОТ СЕМЕНА,
съдържащо
растително масло
ООН 1386
(a) механично пресовани
семена, съдържащи
повече от 10% масло или
повече от 20% масло и
влага заедно

АНГЛИЙСКИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.522
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CINC Y PLOMO,
MIXTOS DE

MIXTES DE ZINC ET DE
PLOMB

603

Minerai de zinc, concentrés

Цинкова руда, концентрат

CIRCONIO, ARENA DE

Sulfure de zinc
Sulfure de zinc (blende)
CONCENTRÉ DE KYANITE
ET DE ZIRCON
SABLE DE ZIRCON

Цинков сулфид
Цинков сулфид (сфалерит)
КОНЦЕНТРАТ НА
ЦИРКОНИЙ
КИАНИТ
ЦИРКОНИЕВ ПЯСЪК
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CONCENTRADO DE
CIANITA DE CIRCONIO

BOUES DE ZINC

ЦИНКОВА УТАЙКА

Sulfuro de cinc (blenda)

Sulfuro de cinc

CINC, FANGOS DE

CINC, ESCORIA DE

SCORIES DE ZINC

ЦИНКОВА ШЛАКА

CINC SINTERIZADO

AGGLOMÉRÉS DE ZINC

POLVO DE LOS
CONDUCTOS DE
HUMOS ENRIQUECIDO
CON OXIDO DE CINC

Cinc, mineral de, bruto

Cinc, mineral de,
concentrados

Cinc, mineral de,
calamina

Cinc, mineral quemado
de

Cinc (desechos de,
residuos de o espuma de)

CINC, CONCENTRADO
DE

ЦИНКОВ СИНТЕР

ЦИНКОВ ОКСИД,
ОБОГАТЕН ЛЕТЛИВА
ПЕПЕЛ

CENDRES VOLANTES
ENRICHIES AUX OXYDES
DE ZINC

ИСПАНСКИ
CINC, CENIZAS DE,
UN 1435

"

ВЕСТНИК
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ЦИНКОВИ И ОЛОВНИ
КАЛЦИНИ
(смесени)
ЦИНКОВИ И
ОЛОВНИ
ОТСЕВКИ

MADERA TORRADA

CINC Y PLOMO,
CALCINADOS
DE (en mezclas)

ИЗПИЧАНО ДЪРВО

ZINC ET PLOMB
CALCINÉS
(en mélange)

Productos generales de
madera

Produits du bois –
Généralités

Дървени продукти – общи

BOIS TORRÉFIÉ

PELLETS DE MADERA
QUE NO CONTIENEN
ADITIVOS NI
AGLUTINANTES

GRANULÉS (PELLETS) DE
BOIS NE CONTENANT
AUCUN ADDITIF OU LIANT

Minerai de zinc, calamine

Цинкова руда, каламин

Цинкова руда, необработена Minerai de zinc, brut

Minerai de zinc, brûlé

Zinc, crasses, résidus, laitier

CONCENTRÉ DE ZINC

Цинкова руда, прегорена

Цинк, кюспе, остатък
или шлака

ЦИНКОВ КОНЦЕНТРАТ

ФРЕНСКИ
CENDRES DE ZINC
UN 1435

ДЪРЖАВЕН

ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ,
СЪДЪРЖАЩИ ДОБАВКИ
И/ИЛИ СВЪРЗВАЩИ
ВЕЩЕСТВА
ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ,
КОИТО НЕ
СЪДЪРЖАТ
ДОБАВКИ И/ИЛИ
СВЪРЗВАЩИ
ВЕЩЕСТВА

Fertilizante orgánico

Harinas tostadas
Superfosfato triple
UREA
VANADIO, MINERAL DE
VERMICULITA
CUARZO BLANCO
MADERA, ASTILLAS DE
PELLETS DE MADERA
QUE CONTIENEN
ADITIVOS Y/O
AGLUTINANTES

ТИТАНОМАГНЕТИТ НА
ПЯСЪК
Печени храни
Троен суперфосфат
УРЕЯ
ВАНАДИЕВА РУДА
ВЕРМИКУЛИТ
БЯЛ КВАРЦ
ДЪРВЕСНИ ТРЕСКИ

ТАПИОКА
ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

Животински компост

Farines grillées
Superphosphate triple
URÉE
MINERAI DE VANADIUM
VERMICULITE
QUARTZ BLANC
COPEAUX DE BOIS
GRANULÉS (PELLETS) DE
BOIS CONTENANT DES
ADDITIFS ET/OU
LIANTS

DÉCHETS ORGANIQUES

ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪК

TAPIOCA
MADERAJE
ARENA DE
TITANOMAGNETITA

TALC

ТАЛК

TACONITA, PELLETS
DE
TALCO
DESECHOS
ORGÁNICOS

АНГЛИЙСКИ
ПЕПЕЛ ОТ ЦИНК ООН 1435

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7,
стр.525
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Engrais à base de déchets
organiques
TAPIOCA
BILLES DE BOIS
SABLE
TITANOMAGNÉTITE

TACONITE EN PELLETS

ТАКОНИТОВИ ПЕЛЕТИ

FLUORURO DE CALCIO
SINTÉTICO
DIÓXIDO DE SILICIO
SINTÉTICO

SUPERFOSFATO (triple
granular)
Virutas

FLUORURE DE CALCIUM
DE SYNTHÈSE
DIOXYDE DE SILICONE
DE SYNTHÈSE

SUPERFOSFATO

SUPERPHOSPHATE (triple,
granuleux)
Rognures

Girasol, semillas de, en
extracto

ИСПАНСКИ

СУПЕРФОСФАТ

Graines de tournesol, sousproduits de l'extraction

ФРЕНСКИ

СИНТЕТИЧЕН
КАЛЦИЕВ ФЛУОРИД
СИНТЕТИЧЕН
СИЛИЦИЕВ
ДИОКСИД

Стружки

Екстрахирано
слънчогледово семе
СУПЕРФОСФАТ
СУПЕРФОСФАТ
(троен, гранулиран)

АНГЛИЙСКИ

MSC 101/24/Доб.3
Приложение 7, стр.524
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МЕМОРАНДУМ

за разбирателство за развитието на жп връзка
„София – Скопие“ между Република България
и Република Северна Македония като основа
за водене на преговори
(Одобрен с Решение № 25 от 24 януари 2022 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 25 януари 2022 г.)
Република България и Република Северна
Македония, наричани по-долу „Страните“,
представлявани от Министерството на транспорта и съобщенията на Република България
и Министерството на транспорта и съобщенията на Република Северна Македония,
Имайки предвид развитието на добросъседск и те о т ношени я меж д у Реп ублика
България и Република Северна Македония,
както и необходимостта от укрепване на
икономическите и търговските дейности,
Подчертавайки общата цел за разработване на „Проект за железопътна връзка
София – Скопие“, наричан по-долу „Проект“,
който е от общ интерес, и имайки предвид
значителното му стратегическо и икономическо значение за гражданите и икономиките
на двете Страни;
Имайки желание да интегрират напълно железоп ът ни т е м реж и на ст рани т е в
Тра нсевропейската т ра нспор т на м режа –
TEN T;
Приeмaйки значението на интермодалнос т та и операт и вната с ъвмес т и мос т на
т ра нспор т ната м реж а за свързва не т о на
двете Страни;
Приeмaйки, че тяхното сътрудничество
в областта на транспорта няма да засегне
задълженията на Страните, произтичащи от
участието им в международни, регионални
организации и Европейския съюз, и че то ще
се осъществява в съответствие със съответните национални закони на всяка Страна;
Ръководени от принципите на взаимно
уважение, доверие и партньорство в съответствие с националното законодателство
на страните.
Двете Страни са съгласни, както следва:
Създаване на Съвместна работна група
Член 1
С цел ускоряване на процеса на подготовка и изпълнение на дейностите по проекта
Страните се договарят да създадат Смесена
работна група (СРГ) от експерти, която да
подготви и изпълнява Работен план за действие за развитието на Проекта.
Задачи на Работната група
Член 2
Задачите на Работната група са изложени
в този Меморандум за разбирателство, както
следва, но без да се ограничават до:
• Изготвяне на Работен план за действие
за развитието на Проекта;

ВЕСТНИК
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• Изготвяне на правилник за дейността
на Смесената работна група;
• Представяне на основните технически
характеристик и на Проекта и оценка на
общата му инвестиционна стойност;
• Проучване на възможности за финансиране от Европейския съюз, други международни финансови институции и други
източници на финансиране;
• Споделяне и обмен на цялата релевантна
информация относно Проекта и свързаните
с него действия на Страните;
• Наблюдение на напредъка по проекта
от двете Страни и споделяне на актуално
състояние по време на изпълнението на
Проекта.
Организация и времеви рамки
Член 3
Членовете на Работната група ще бъдат
назначени от министрите на транспорта на
Страните 14 календарни дни след подписването на настоящия Меморандум за разбирателство. Работната група ще провежда
срещи най-малко четири пъти годишно на
експертно ниво, за да работи по напредъка
на изпълнението на Проекта.
До средата на февруари 2022 г. Работната
група ще проведе първото си заседание. Работната група ще съгласува годишния график
на заседанията и плана за работа на основа
на преценката на групата.
Срещите ще се организират в една от
двете Страни на ротационен принцип. Може
да се обмисли и възможност за използване
на други формати за провеждане на срещи
на Работната група 1. По искане на всяка от
страните могат да бъдат организирани „ad
hoc“ срещи.
Членове на Работната група
Член 4
Работната група ще се състои от членове
на екипа от министерствата на двете Страни. Членовете на Работната група трябва да
имат подходяща професионална подготовка
в области, като управление на проекти, европейско и международно право, инженеринг
и управление на финанси.
Работната група ще включва представители на Министерствата на транспорта и
съобщенията, Министерствата на финансите,
представители на предприятията за железопътна инфраструктура и при необходимост
може да се поканят експерти/съветници от
други институции.
Членовете на Работната група е необходимо да спазват конфиденциалност.
В зависимост от епидемиологичната ситуация,
свързана със здравната криза, срещите могат да
се провеждат виртуално.
1
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Заключителни разпоредби
Член 5
Разпоредбите, измененията и допълненията в този Меморандум за разбирателство
подлежат на взаимно писмено споразумение
между Страните.
Подписан в София на 25 януари 2022 г.
в два оригинални екземпляра, всеки един
на официалните езици на договарящите се
страни – български език съгласно Конституцията на Република България и македонски
език съгласно Конституцията на Република
Северна Македония, като и двата текста
имат еднаква сила.
Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила от датата на подписване.
За Република
България:
Николай Събев,
министър на
транспорта и
съобщенията
643

За Република
Северна Македония:
Благой Бочварски,
министър на
транспорта и
съобщенията

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните
оператори (обн., ДВ, бр. 87 от 2016 г.; изм., бр.
40 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2018 г.;
доп., бр. 55 от 2019 г.; изм., бр. 12 от 2020 г. и
бр. 31 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
20 февруари 2008 г. относно общи правила
в областта на гражданското въздухоплаване,
за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО)
№ 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L
79, 19/03/2008, стр. 1 – 49) (Регламент (ЕО)
№ 216/2008)“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2018/1139 на Европейския парламент и на
Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила
в областта на гражданското въздухоплаване
и за създаването на Агенция за авиационна
безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО)
№ 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014
и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО)
№ 216/2008 на Европейския парламент и на
Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (Регламент (ЕС) 2018/1139)“.
2. В т. 4 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139“.
3. В т. 5 думите „Приложение ІІ от Регламент
(ЕО) № 216/2008“ се заменят с „Приложение І
от Регламент (ЕС) 2018/1139“.
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§ 2. В чл. 3, ал. 1 след думите „изменение
и допълнение“ се поставя запетая и се добавя
„Регламент (ЕС) 2018/1139“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008,
така и в обхвата на Приложение ІІ от Регламент
(ЕО) № 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2018/1139, така и в обхвата на Приложение І
от Регламент (ЕС) 2018/1139“.
2. В т. 5 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В а л . 1 д у м и т е „ Ре г л а м е н т (Е О)
№ 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2018/1139“, а думите „осигурява и“ се заличават.
2. В ал. 4, т. 1 думите „Приложение ІІ от
Регламент (ЕО) № 216/2008“ се заменят с
„Приложение І от Регламент (ЕС) 2018/1139“.
§ 5. В чл. 10, ал. 1, т. 1 думите „Регламент
(ЕО) № 216/2008“ се заменят с „Регламент
(ЕС) 2018/1139“.
§ 6. В чл. 34, ал. 1 думите „Регламент (ЕО)
№ 216/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2018/1139“.
§ 7. В чл. 35, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139“.
2. В т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 216/2008“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139“.
§ 8. В чл. 37 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Заявлението за издаване на национално свидетелство за авиационен оператор за
специализирани операции се подава съгласно
образец – приложение № 3.
(4) Националното свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции се
издава по образец – приложение № 4.“
§ 9. В чл. 40, ал. 2, т. 3 след думата „експлоатирани“ се поставя запетая и се добавя
„типовата сертификация на същите и допълнителното оборудване на външно окачване
или вътрешен монтаж, за специализирани
операции“.
§ 10. В чл. 60 се създава ал. 11:
„(11) При проверките на перона инспекторите имат право да извършват проверка на
екипажите на въздухоплавателните средства,
експлоатирани от авиационни оператори с
издадени разрешителни за високорискови
специализирани търговски операции, национални свидетелства или приета декларация, за
употреба на алкохол и психоактивни вещества.
При отказ за извършване на проверка или
при наличието на над 0,2 промила алкохол
или психоактивни вещества на лицата не
се разрешава да изпълняват служебните си
задължения.“
§ 11. В чл. 66, ал. 1, т. 6 думите „Приложение II към Регламент (ЕО) № 216/2008“ се
заменят с „Приложение І от Регламент (ЕС)
2018/1139“.
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§ 12. Създава се приложение № 3:

„Приложение № 3
към чл. 37, ал. 3

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШИТЕЛНО/НАЦИОНАЛНО
СВИДЕТЕЛСТВО
/ВИСОКОРИСКОВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОПЕРАЦИИ/
APPLICATION FOR AUTHORIZATION/NATIONAL CERTIFICATE
/HR SPO/
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ГД ГВА / BG CAA USE ONLY

№ / Reference No

Разрешително/Национално свидетелство № (ако
има) / Authorization/National Certificate № (if
applicable)

BG.SPO
___
BG.SPO.N ___

Дата / Date
I.
1.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА / APPLICATION FOR

2.

Национално свидетелство / National Certificate

3.

Разширяване вида на операции / Enlargement Type of Operations

4.

Разширяване географската зона за опериране / Enlargement Geographical Zone of Operations

5.

Въвеждане на нов тип въздухоплавателно средство / Start using a new type of aircraft
Вписване/заличаване на поредно въздухоплавателно средство към/от наличния флот
Adding/deleting consecutive aircraft to/from existing fleet
Продължаване срока на валидност на Разрешително/ Национално свидетелство / Revalidation of SPO
HR/SPO.N
Промяна името или ръководния състав на Оператора
Changing name, or management of the Company

6.
7.
8.
II.
1.⃰
2.⃰
3.⃰

Разрешително за високорискова специализирана операция / Authorization

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ / GENERAL INFORMATION

Име на организацията и ЕИК/ Name of
Organization and UIC
Адрес на регистрация/Address
Registration
Адрес за кореспонденция /Address of
correspondence (ако е различен от този на
регистрация)/ (if different from that of legal seat)

4.⃰

Телефон / Phone

5.⃰

Електронен адрес / е-mail

6.⃰

Отговорен ръководител (име, презиме,
фамилия)/ Accountable Manager (name,

7.⃰

Дата за започване на дейността /
Date for starting of activities

III.
1.
2.
3.
4.

Факс / Fax
Интернет адрес / Internet
address

middle name, surname)

Управление/ Management:
Ръководител ЛЕ
Fight Operations Manager
Ръководител обучение
Training Manager
Ръководител Наземно Обслужване
Ground Handling Manager
Ръководител Part M / Part CAMO
Manager Part M

Номинирани ръководители и
отговорни лица/Nominated Managers
and Responsible persons:

Контакти/Contacts:
Tel:
Fax:
E-mail:
Tel:
Fax:
E-mail:
Tel:
Fax:
E-mail:
Tel:
Fax:
E-mail:

С Т Р.
5.
6.
7.
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Отговорник по безопасност
Responsible for Operator Safety
Отговорник за Съответствието
Responsible for Operator Compliance
Monitoring
Офис(и), оборудване, средства на
оператора /
Facilities of the operator

БРОЙ 12
Tel:
Fax:
E-mail:
Tel:
Fax:
E-mail:

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ / DOCUMENTATIONS
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Декларация, че не е обявена процедура по несъстоятелност (при първоначално издаване (ПИ), подновяване
на САО (ПС), изменение на САО (ИЗ)
Document from the court that there are no insolvency proceedings initiated
Оценка на риска (ПИ, ИЗ)
Documentation of risk assessment
Стандартни оперативни процедури, съгласно SPO.OP.230 (при ПИ, ИЗ)
Standard operating procedures, required by SPO.OP.230
Описание на системата на управление, включително структурата на организацията (при ПИ, ИЗ)
The management system description, including organisational structure
Описание на предложената операция, включително типа(ве) и брой на ВС, които ще бъдат експлоатирани
(Приложение № 1 към заявлението) (при ПИ, ИЗ)
Description of the proposed operation, including the type(s), and number of aircraft to be operated
(Appendix № 1 to the Application)
Ръководство за експлоатация (РЕ) (AMC4 ORO.MLR.100) Част A, B (за всеки тип), C и D (при ПИ, ИЗ)
Operations Manual (ОМ) (AMC4 ORO.MLR.100) Part A, B (for every type), C & D
Списък с имената, номерата на свидетелствата за правоспособност и други данни за всички лица, свързани
с експлоатацията на ВС на оператора (Приложение № 2 към заявлението) (при ПИ, ПС, ИЗ)
List of the names, license numbers and other information about all persons related to the operation of operator's
aircraft (Appendix № 2 to the Application)
Имената и адресите на ръководните лица, както и доказателства, че притежават необходимата
квалификация и професионален опит – Форма 4 (Приложение № 4 към заявлението) (при ПИ, ИЗ)
List of the names and addresses of the managing persons, as well as evidence that they have the necessary
qualification and professional experience - Form4 (Appendix № 4 to the Application)
Базово летище/площадка (Приложение № 5 към заявлението) (при ПИ, ИЗ)
Base airport/aerodrome (Appendix № 5 to the Application)
Декларация на отговорния ръководител (Приложение № 6 към заявлението) (при ПИ, ПС , ИЗ)
Accountable manager’s declaration (Appendix № 6 to the Application)
Характеристика на оператора (Приложение № 3 към заявлението) (ПИ, ПС , ИЗ)
Description of the operator (Appendix № 3 to the Application)
Застрахователни договори (не по-късно от 30 дни след датата на подаване на заявлението при ПИ) ( ПС)
Insurance contract (not later than 30 days after the date of submitting the application)
План за аварийни действия (ERP), който може да е включен в документацията по т.2 или т.4 (при ПИ, ИЗ)
Emergency Respond Plan (ERP), could be a part of documentations in p.2 or p.4
Програма за безопасност, включена в документацията по т.2 (при ПИ, ИЗ)
Safety Program, could be a part of documentations in p.2
Лизингови договори ( при ПИ, ИЗ)
Leasing agreements
Договори с подизпълнители за други дейности (при ПИ, ПС, ИЗ)
Agreements with subcontractors for other activities
Документ за внесена такса (при ПИ, ПС, ИЗ)
Fee document
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V.⃰

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАЯВИТЕЛЯ / DECLARATION OF APPLICANT
С настоящата декларирам:
1.
I hereby declare:
ДЕКЛАРАЦИЯ
НА
ЗАЯВИТЕЛЯ
/ DECLARATION
APPLICANT
V.⃰ Цялата информация,
дадена в това
заявление
и приложенията
към него,OF
е пълна
и вярна.
2.
С
Allнастоящата
informationдекларирам:
given in the present form is true, complete and correct.
1.
IИзвестно
hereby declare:
ми е, че при предоставяне на невярна информация нося наказателна отговорност по чл. 313
3. Цялата
от НК. информация, дадена в това заявление и приложенията към него, е пълна и вярна.
2.
in thefalse
present
form is true,
complete
IAll
aminformation
aware thatgiven
providing
information
is liable
to art.and
313correct.
of the Criminal Law.
Известно
предоставяне
невярна информация
нося наказателна
отговорност
313
Съгласно ми
чл. е,
19че
отпри
Закона
за защита на личните
данни декларирам,
че съм съгласен
личнитепо
мичл.
данни
3. от
да НК.
бъдат използвани от ГД „ГВА“ при изпълнение на служебните задължения от страна на
Iслужителите
am aware that
false information is liable to art. 313 of the Criminal Law.
наproviding
администрацията.
4.
According чл.
to art.
19 Закона
of the Personal
Data
Protection
Law,декларирам,
I hereby declare
I have
agreedличните
my personal
data
Съгласно
19 от
за защита
на личните
данни
че съм
съгласен
ми данни
will
be usedизползвани
by the BG CAA
in the„ГВА“
processпри
of performing
their
duties
as employees
the Civil
да бъдат
от ГД
изпълнение
наprofessional
служебните
задължения
от of
страна
на
Aviation Administration.
служителите
на администрацията.
4.
According
to art. 19 of the
Personal Data
Protection Law,
I hereby declare
I have
agreed my
data
Цялата документация
е изготвена
в съответствие
с Регламент
965/2012
и Наредба
№personal
37. Лицата,
will
be used
by the BG
CAA in the
process
of performing
their professional
dutiesдокументи.
as employees of the Civil
заемащи
ръководни
длъжности
са
запознати
с
всички
действащи
нормативни
5.
Aviation
Administration.
All above
presented documentations and all nominated personnel are in accordance with Regulation
965/2012документация
and Regulationе No
37.
Цялата
изготвена
в съответствие с Регламент 965/2012 и Наредба № 37. Лицата,
Подпис
на Отговорен
заемащи
ръководни длъжности са запознати с всички действащи нормативни документи.
5.
Дата:
Ръководител
All above presented documentations and all nominated personnel are in accordance with Regulation
Date:
Accountable
Manager’s
Signature:
965/2012
and Regulation
No 37.

Подпис на
Отговорен означават:
Забележка:
Съкращенията
Ръководител
ПИ-първоначално издаване/initial issue
Accountable Manager’s Signature:
ПС-продължаване срока на валидност/revalidation
ИЗ-изменение/changes.“
Забележка:
Съкращенията означават:
ПИ-първоначално издаване/initial issue
§ 13. Създава
се приложение
№ 4:
ПС-продължаване
срока на валидност/revalidation
ИЗ-изменение/changes.“

Дата:
Date:

„Приложение №
НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО 3A АВИАЦИОНЕН
към чл. 37, ал.
OПEPATOP ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОПЕРАЦИИ
AIR OPERATOR
CERTIFICATE
НАЦИОНАЛНО
СВИДЕТЕЛСТВО
3A АВИАЦИОНЕН
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
OПEPATOP
ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ОПЕРАЦИИ
Държава на оператора
REPUBLIC OF BULGARIA
State
of
the
operator
AIR OPERATOR CERTIFICATE
Държава на оператора
State of the operator
Издаващ орган
Issuing authority

САО №
AOC №
САО №
AOC №

Издаващ орган
Issuing authority
Наименование
на оператора:
Operator name:
Наименование на оператора:
Operator name:

BG.SPO.NBG.SPO.NДата на валидност:
Expiry date:
Дата на валидност:
Expiry date:

TEL.:
Fax:
E-mail:
TEL.:
Fax:
E-mail:

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
ГЛАВНА
ДИРЕКЦИЯ
„ГРАЖДАНСКА
REPUBLIC OF BULGARIA
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА

АДМИНИСТРАЦИЯ“
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ГРАЖДАНСКА
DIRECTORATE
GENERAL
CIVIL AVIATION
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА
ADMINISTRATION
АДМИНИСТРАЦИЯ“
DIRECTORATE
CIVIL
AVIATION
Данни заGENERAL
оперативен
контакт
ADMINISTRATION
Operational
points of contact

TEL.:Данни за оперативен контакт
Fax: Operational points of contact
E-mail:
TEL.:
Контактите,
позволяващи незабавна
Fax:
връзка
с оперативното ръководство са
E-mail:

посочени в допълнение към
Контактите,
позволяващи
незабавна
експлоатационните
спецификации.
връзка с оперативното ръководство са
посочени
в допълнение
към
Contact details,
at which operational
експлоатационните
спецификации.
management can be contracted
without
undue delay, are listed in the appendix to the
Contact
details,
at which operational
Operations
Specifications
management can be contracted without
undue delay, are listed in the appendix to the
Operations Specifications

4
4
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Настоящото свидетелство удостоверява, че на ………………………. е предоставено правото да
осъществява търговски въздушни операции, както е определено в приложените Експлоатационни
спецификации и в съответствие с Ръководството за експлоатация и Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за
авиационните оператори на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
This certificate certifies that ………………………………. is authorized to perform commercial air operations, as defined
in the attached Operations Specifications, in accordance with the Operations Manual and Regulation № 37/19.10.2016
on Air Operators, issued by the Minister of Transport, Information Technologies and Communications .
Настоящото свидетелство не може да се преотстъпва или разменя и е в сила до посочената дата на валидност,
освен ако не бъде изменено, отменено или отнето по-рано.
The Certificate cannot be transferred and remains valid unless it has been surrendered, superseded, limited, suspended or
revoked

Дата на първоначално
издаване:
Date of first issue:

Подпис / Signature
Печат / Stamp
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР ГД ГВА
Director General of DG CAA

София / Sofia

BG CAA BG.SPO.N- 29 СПЕЦИФИКАЦЦИ НА ОПЕРАЦИИТЕ
(при спазване на одобрените условия в ръководството за експлоатация)
OPERATIONS SPECIFICATIONS
(subject to the approved conditions in the Operations Manual)
Контакти на издаващия компетентен орган / Issuing authority contact details:

Телефон / Telephone:

САО №
AOC №

BG.SPO.N-

Факс / Fax:

Email:

Наименование на оператора:
Operator name:

Дата на издаване:
Date of issue:

Подпис:
Signature:

Търговско наименование
Trading Name

Модел въздухоплавателно средство:
Aircraft model:

Видове разрешение дейности / Types of operations:

Регистрационни знаци:
Aircraft Registration Marks:

Печат
Stamp

БРОЙ 12
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Търговски операции
Commercial air transportation
Район на опериране
Area(s) of operation
Специални ограничения
Special limitations:
Специални одобрения
Specific approval

Опасни товари
Dangerous goods
Операции при намалена
видимост
Low visibility operations
Заход и кацане
Approach and landing
Излитане
Take-off
Operational credit(s)
AR navigation specifications
for PBN operations
Продължаваща летателна
годност
Continuing airworthiness
EFB

Пътници
Passengers





EUR
NAM
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Товари
Cargo


AFI
CAR

X
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Друго:
Other:




Описание
Description

ДАYES

НЕNO

�

�

�

�

�

�

CAT: ____RVR: ___ m DH: ___ ft

�

�

RVR: _____ m

�

�

�

�

�

�

�

�

Друго
Other



�

MID/ASIA
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА
АДМИНИСТРАЦИЯ“
DIRECTORATE GENERAL CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОПЕРАЦИИ
КЪМ НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР
№ BG.SPO.NLIST OF SPECIALIZED OPERATIONS TO THE NATIONAL
AIR OPERATOR CERTICATE № BG.SPO.N-…..

А) Видове разрешени дейности / Type(s) of Operation(s):

В) Типове въздухоплавателни средства / Type(s) of Aircraft(s):

Дата на валидност:
Expiry date:

Подпис/ Signature:
Печат / Stamp

София / Sofia

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР ГД ГВА
Director General of DG CAA

КОДОВЕ SPO
SPO CODES
SPO 1
SPO 2
SPO 3
SPO 4
SPO 5

SPO 6

SPO 7

Операции с хеликоптер на товари с външно окачване
Helicopter external loads operations
Операции с товари с външно окачване и лице извън борда
Human external cargo operations
Операции за скокове с парашут
Parachute operations and skydiving
Операции за авиохимически работи
Agricultural flights
Операции за теглене на безмоторни ВС
Glider towing
Операции за строително-монтажни дейности
Construction work flights, including stringing power line operations, clearing saw
operations
Операции за целите на медии, телевизия и заснемане на филми
News media flights, television and movie flights
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SPO 8
SPO 9
SPO 10
SPO 11
SPO 12
SPO 13
SPO 14
SPO 15
SPO 16

SPO 17
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Операции за целите на специални събития, състезание и демонстративни полети
Special events, including such as flying display and competition flights
Операции за акробатични полети
Aerobatic flights
Операции за наблюдение и спасяване на животни, разпръскване на ваксини
Animal herding, animal rescue flights and veterinary dropping flights
Операции за проучвателни дейности, картографиране, контрол на замърсяването
Survey operations, including aerial mapping operations, pollution control activity
Операции за реклама от въздуха/Aerial advertising flights
Операции с хеликоптер за наблюдателни дейности
Helicopter survey operations
Операции за фотографиране
Aerial photography flights
Операции за калибриране на средства за навигация
Aerial calibration flights
Въздушни превози – полети със специално предназначение
Air transport operations- flights with special designation
Операции за наблюдение и проучване на МТО процеси и модифициране на
времето – борба с градушките и предизвикване на валежи (засяване на облаци)
Clouds seeding
D - Специални ограничения
Special Limitations

D1
D2
D3

Полети по правилата за визуални полети само през деня
VFR day only
Полети само по правилата за визуални полети
VFR only
Други
other

E – Специални одобрения и разрешения / Special Authorizations / Approvals
F - Регистрационни опознавателни знаци / Aircraft Registration Marks
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“
Министър:
Николай Събев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2016 г. за предучилищното образование
(обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72
от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77
от 2020 г.; изм. и доп., бр. 85 и 95 от 2020 г.
и бр. 75 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 18а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детската градина
или в училището е преустановено фактически или с акт на компетентен орган, след
заповед на министъра на образованието и
науката педагогическото взаимодействие в
детската градина, съответно в училището, се
осъществява, доколкото и ако е възможно, от
разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и
комуникационните технологии и с участието
на родителите.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие е преустановено
фактически или с акт на компетентен орган за
отделна група/отделни групи, педагогическото
взаимодействие за периода на преустановяването след заповед на директора на детска
градина или на училището се осъществява,
доколкото и ако е възможно, от разстояние
в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите. Директорът на детската градина или на
училището уведомява незабавно началника
на РУО за преустановяването, за причините
за това, както и за преминаването към педагогическо взаимодействие от разстояние в
електронна среда.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като в нея
думите „по ал. 1“ се заменят с „от разстояние
в електронна среда“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като в нея
думите „по ал. 1“ се заменят с „от разстояние
в електронна среда“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в нея
думите „по ал. 1“ се заменят с „от разстояние
в електронна среда“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6, като в нея
думите „по ал. 1“ се заменят с „от разстояние
в електронна среда“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Николай Денков
772
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
ПРАВИЛА

за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния
ползвател от предприятията, предоставящи
междуличностни съобщителни услуги с номера
при спешни повиквания
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези правила се уреждат условията
и редът за предоставяне на информация за
местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията,
предоставящи обществени междуличностни
съобщителни услуги с номера и осигуряващи
възможност за осъществяване на изходящи
повиквания към номера от Националния
номерационен план (предприятията), при
спешни повиквания към центровете за приемане на спешни повиквания към единен
европейски номер 112 (центрове за приемане
на спешни повиквания).
Чл. 2. (1) Предприятията са задължени
да осигурят на крайните си ползватели, в
това число на потребителите с увреждания,
безплатен достъп към единен европейски
номер 112 (ЕЕН 112) и към кратките национални номера (150, 160, 166) за достъп до
спешни повиквания на националните служби
за спешно реагиране.
(2) Задължението по ал. 1 следва да се
изпълнява и по отношение на крайни ползватели със забрана да извършват изходящи
повиквания.
(3) Предприятията са задължени да осигурят:
1. на потребителите с увреждания достъп
до услугите за спешни повиквания, равностоен на достъпа, предоставян на мнозинството
крайни ползватели;
2. на потребители с увреждания, които
са граждани на друга държава – членка на
Европейския съюз, пребиваващи на територията на страната, достъп до услугите за
спешни повиквания наравно с другите крайни
ползватели, когато това е осъществимо, без
предварителна регистрация.
Чл. 3. Предпри яти ята, осъществяващи
електронни съобщения чрез мобилни наземни
мрежи, са задължени да поддържат техническа възможност за спешни повиквания към
ЕЕН 112 и в следните случаи:
1. от мобилни устройства без SIM карта;
2. от мобилни устройства без въведен
PIN код;
3. от заключени мобилни устройства;
4. когато викащият е в зона на покритие
на друго предприятие с мобилна наземна
мрежа.
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Г л а в а

в т о р а

МАРШРУТИЗИРАНЕ НА ПОВИКВАНИЯ
КЪМ ЦЕНТРОВЕ НА ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112
Чл. 4. (1) Предприятията осигуряват за
своя сметка технически и програмни средства
за маршрутизация и пренос на повикванията към центровете за приемане на спешни
повиквания.
(2) Предприятията са задължени да изградят резервирана комуникационна свързаност
до най-малко два центъра за приемане на
спешни повиквания от най-малко две различни физически комутационни точки на
мрежата си до всеки от тях.
(3) Свързаността по ал. 2 трябва да осигури
непрекъсваемо пренасяне на повикванията
к ъм цен т ровете за п риемане на спешни
повиквания.
Чл. 5. (1) Предприятията маршрутизират
повикванията към ЕЕН 112 в посока към
центровете за приемане на спешни повиквания, директно или през мрежата на друго
предприятие.
(2) Когато преносът на повикванията към
център за приемане на спешни повиквания
се осъществява през мрежата на друго предприятие, отпада задължението по чл. 4, ал. 2.
(3) В случаите по ал. 2 разпределението на
разходите за технически и програмни средства за маршрутизация на повикванията се
урежда в споразумение между предприятията.
Чл. 6. (1) Минист ърът на вът решните
работи определя уникален идентификатор
на мрежата на всяко предприятие.
(2) Предприятията са задължени да предават по сигнализация идентификатора по
ал. 1 при всяко повикване към ЕЕН 112.
(3) В случаите, при които повиквания се
пренасят през мрежата на друго предприятие,
идентификаторът по ал. 1 трябва да се пренася през мрежата на другото предприятие
без промяна.
(4) За мрежите на предприятия, които
използват IP технология за предоставяне на
услуги за гласови съобщения, идентификаторът по ал. 1 съдържа флаг, който указва това.
Г л а в а

т р е т а

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОМЕРА ПРИ СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ
Чл. 7. (1) При повиквания към ЕЕН 112
предприятията, предоставящи услуги за гласови съобщения, са задължени да предоставят идентификация на линията на викащия
(CLI) в момента на повикването, в т. ч. и
от обществени телефони, независимо от настройките, направени от крайния ползвател,
и да гарантират, че услугата „блокиране на
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идентификацията на линията на викащия“
не може да бъде активирана.
(2) За случаите по чл. 3, т. 1 при наличие на техническа възможност се предава
идентификационни ят номер на к райното
устройство (IMEI).
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

Д А Н Н И З А М Е С Т ОПОЛОЖ Е Н И Е Н А
КРАЙНИТЕ ПОЛЗВАТЕЛИ
Чл. 8. (1) Във всички случаи на спешни
повиквания предприятията предоставят данни за местоположението на потребителите,
включително когато не е получено предварително съгласие за тяхното обработване или
е налице отказ по чл. 253, ал. 3 от Закона
за електронните съобщения (ЗЕС).
(2) Форматът на данните по ал. 1 се определя от министъра на вътрешните работи
след писмено съгласуване с предприятията.
(3) Предприятията осигуряват възможност
за предаване на данните по ал. 1 по комуникационна свързаност до най-малко два
центъра за приемане на спешни повиквания
от подходящи точки на собствената мрежа
или през мрежата на друго предприятие.
(4) Комуникационната свързаност по ал. 3
може да бъде различна от тази по чл. 4, ал. 2.
Чл. 9. Предприятията осигуряват възможност за предаване на информацията по чл. 8
автоматично, едновременно с CLI.
Чл. 10. (1) Информацията по чл. 8, предавана при повиквания от фиксирани мрежи,
включва:
1. телефонен номер, от който е извършено
повикването;
2. адрес, от който е извършено повикването;
3. географски координати на адреса по т. 2.
(2) Информацията по ал. 1 следва да се
предоставя и при повикване от обществен
телефон.
(3) Информацията по ал. 1, т. 3 се предава при наличие на техническа възможност.
Чл. 11. (1) Предприятията, предоставящи
услуги за гласови съобщения чрез фиксирани мрежи, са задължени да създадат и
поддържат актуална база данни, съдържаща
информацията по чл. 10, ал. 1.
(2) Предприятията по ал. 1 са задължени
да предоставят копие от базата данни по
ал. 1 в центровете за приемане на спешни
повиквания.
(3) Информацията в копието от базата
данни се актуализира най-малко два пъти
месечно през комуникационната свързаност
по чл. 8, ал. 3.
(4) При постигане на договореност между
министъра на вътрешните работи и предприятията актуализацията може да се осъ-
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ществява и чрез предоставяне на копие на
твърд електронен носител.
(5) Базата данни по ал. 1 се съхранява
за период не по-дълъг от необходимото за
изпълнение на задъл жени ята по чл. 8 за
предоставяне на информация за местоположението на потребителите.
Чл. 12. (1) Информацията по чл. 8, предавана при повиквания от мобилни наземни
мрежи, включва:
1. идентификатор и географски координати
на клетката, която обслужва повикването; и
2. географски координати за местоположението на крайния ползвател в момента
на повикването, базирана на получена от
телефонния апарат информация за местоположението на викащия, когато такава е
налична и такова предаване е технически
възможно.
(2) Информацията по ал. 1 се предава по
сигнализация.
Чл. 13. (1) Предприятията, предоставящи
услуги за гласови съобщения чрез мобилни
наземни мрежи, са задължени да създадат
и поддържат актуален списък с клетките от
мрежата и техните географски координати.
(2) Предприятията по ал. 1 са задължени
да предоставят копие от списъка по ал. 1 в
центровете за приемане на спешни повиквания.
(3) Информацията в копието от списъка
се актуализира най-малко два пъти месечно през комуникационната свързаност по
чл. 8, ал. 3.
(4) При постигане на договореност между
министъра на вътрешните работи и предприятията актуализацията може да се осъществява и чрез предоставяне на копие на
твърд електронен носител.
Чл. 14. (1) Предприятията, които предоставят номадски гласови услуги, включително
чрез приложения, предоставят информация за
телефонен номер и географски координати на
адреса, от който е извършено повикването.
(2) Преди да започнат предоставянето на
номадски гласови услуги на територията на
Република България, предприятията по ал. 1
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представят в Комисията за регулиране на
съобщенията (КРС) официално потвърждение
от дирекция „Национална система 112“ в
Министерството на вътрешните работи (МВР)
(двустранен протокол) за възможността на
центровете за приемане на спешни повиквания да получават и обработват информацията за идентификация на местоположението
на крайните потребители при повиквания
от тяхната мрежа и/или чрез съответното
приложение.
Чл. 15. Взаимоотношенията между предприятията и МВР при предоставяне на информация за местоположението на крайните
ползватели и данни за крайния ползвател,
които не са уредени в настоящите правила,
се уреждат в споразумения при съобразяване
с настоящите правила и при условията на
прозрачност и равнопоставеност.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
„Център за приемане на спешни повиквания“ е физическото място, където първоначално постъпват спешните повиквания и
за което отговаря център за приемане на
спешни повиквания към единния европейски
номер за спешни повиквания 112 по смисъла
на чл. 7 от Закона за Националната система
за спешни повиквания с единен европейски
номер 112.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилата се приемат с Решение № 41
от 26.01.2022 г. на Комисията за регулиране
на съобщенията на основание чл. 255, ал. 4
от Закона за електронните съобщения.
§ 3. Правилата за определ яне на реда
и условията за предоставяне на данни за
местоположението на крайните потребители и данни за абоната от предприятията,
предоставящи обществени телефонни услуги
при спешни повиквания към центровете за
спешни повиквания (ДВ, бр. 97 от 2008 г.)
се отменят.
Председател:
Иван Димитров
666
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 584
от 27 януари 2022 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Ломи дол“,
разположена в землището на с. Ерден, община
Бойчиновци, област Монтана
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от
2018 г.), § 88 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79
от 2020 г.) и протоколно решение по т. 21 от
протокол № 61 от заседанието на Министерския съвет на 8 декември 2021 г. разрешавам на
„ТБМ-2000“ – ЕООД, гр. Монтана, титуляр на
разрешението, вписан в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 111500673, със
седалище и адрес на управление – гр. Монтана,
п.к. 3400, бул. Трети март № 74, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5
от Закона за подземните богатства, в площ
„Ломи дол“, разположена в землището на с.
Ерден, община Бойчиновци, област Монтана,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е дванадесет
месеца.
2. Размерът на площта е 0,86 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проу чване с
титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
Министър:
Ал. Николов

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Ломи дол“
Координатна система БГС 2005, зона 35
№

Х (m)

Y (m)

1.

4823394

199251

2.

4823313

199615

3.

4823085

199830

4.

4822568

200481

5.

4822414

200651

6.

4822165

200582

7.

4822266

200353

8.

4822227

200159

9.

4822364

199800

10.

4822403

199567

11.

4823017

199246

12.
637

4823144

199127

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 290
от 21 януари 2022 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 443 от
22.07.2021 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 7.03.2022 г. от 13 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.4358.571, идентичен
с УПИ IV-308, кв. 35а, местност Ж.к. Люлин –
8 м.р., София, ж.к. Люлин – 8 м.р., общински
нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 320 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 7000 лв.
4. Депозитът за участие – 32 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.03.2022 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер на 240 лв. (с вкл. ДДС) е
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платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

607

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 291
от 21 януари 2022 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 443 от
22.07.2021 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 8.03.2022 г. от 10 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 68134.1944.3012
(предишен 68134.1944.2815), представляващ УПИ
XXXIII – „за КОО“, кв. 2, м. В.з. „Киноцентъра – III част“, София, ул. Сири дол, между № 12
и № 14, общински нежилищен имот, стопанисван
от Район „Витоша“.
2. Начална тръжна цена – 55 500 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5550 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.03.2022 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 292
от 21 януари 2022 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 774 от
4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:

ВЕСТНИК
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1. На 8.03.2022 г. от 13 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на почивна база
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9
и ПИ с ид. 03928.183.10, гр. Берковица, общински
нежилищен имот, предоставен за стопанисване
и управление на „Софийски имоти“ – ЕАД, като
правоприемник на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 199 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 19 900 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.03.2022 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

22. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК съобщава, че с постановление № С210013-091-0001093/
29.10.2021 г. възлага на „Машком“ – ЕООД, с
ЕИК 205232410, адрес: с. Говедаре, ул. Единадесета № 3, следния недвижим имот: поземлен
имот, представляващ 317/577 кв. м идеални части от УПИ с КИД 55155.508.337, целия с площ
577 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, намиращ
се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, област
Пазарджик, ул. Мильо Войвода № 5, с граници
на имота: имоти с № 55155.508.341, 55155.508.543,
55155.508.542, 55155.508.338, 55155.508.324, ведно с
построените върху имота: сграда с идентификатор
55155.508.337.1 със застроена площ 119 кв. м, брой
етажи: 1, предназначение: промишлена сграда;
сграда с идентификатор 55155.508.337.2.1, представляващ самостоятелно обособен обект – склад,
който се намира в сграда № 2, разположена в
поземлен имот с идентификатор 55155.508.337,
със застроена площ 199,95 кв. м, представляващ
дял „А“, съгласно одобрен на 26.11.2008 г. архитектурен проект за делба на построения в имота
склад с площ 460 кв. м; брой нива на обекта: 1,
предназначение: за склад, със съседи на сградата: на същия етаж: 55155.508.337.2.2, под обекта:
няма, над обекта: няма. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
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и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при Агенцията по вписванията по
местонахождението на имота.
623
30. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ C210016-091-0001326/2.12.2021 г. на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК възлага на „Форего
Пропърти Мениджмънт“ – ООД, с БУЛСТАТ
160057601, адрес за кореспонденция: Пловдив,
бул. Освобождение № 3, адрес по чл. 8 от ДОПК:
Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза № 25А, ет. 1,
следния недвижим имот: гараж № 7 с идентификатор 80371.174.13.1.64 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-57 от 28.08.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, адрес на имота: гр. Чепеларе,
к.к. Пампорово, бл. Замъка 3, вх. А, ет. -4, гараж
№ 7; самостоятелният обект се намира в сграда
№ 1, разлоложен в поземлен имот с идентификатор
80371.174.13; предназначение на имота: гараж в
сграда; съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 80371.174.13.1.65, под обекта: няма,
над обекта: 80371.174.13.1.167, застроена площ
16,97 кв. м, ведно с 0,31 % ид. ч. от общите части
на сградата, възлизащи на 3,33 кв. м, и същия
процент от правото на строеж върху терена, ведно
с 2,60 % ид. ч. от подземната улица, възлизащи
на 26,53 кв. м, с административен адрес: гр. Чепеларе, п.к. 4850, к.к. Пампорово, бл. Замъка 3,
вх. А, ет. -4, гараж 7, с предназначение: гараж в
сграда; с постановление за възлагане на недвижим
имот с изх. № С210016-091-001325/2.12.2021 г. на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК възлага на „Форего Пропърти Мениджмънт“ – ООД, с БУЛСТАТ
160057601, адрес за кореспонденция: Пловдив,
бул. Освобождение № 3, адрес по чл. 8 от ДОПК:
Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза № 25А, ет.
1, следния недвижим имот: гараж № 1 с идентификатор 80371.174.13.1.73 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-57 от 28.08.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Чепеларе,
к.к. Пампорово, бл. Замъка 3, вх. А, ет. -4, гараж
№ 1; самостоятелният обект се намира в сграда
№ 1, разположен в поземлен имот с идентификатор
80371.174.13; предназначение на имота: гараж в
сграда; съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 80371.174.13.1.72, под обекта: няма,
над обекта: 80371.174.13.1.167, застроена площ
14,56 кв. м ведно с 0,27 % ид. ч. от общите части
на сградата, възлизащи на 2,86 кв. м, и същия
процент от правото на строеж върху терена, ведно
с 2,23 % ид. ч. от подземната улица, възлизащи на
22,76 кв. м, с адрес: гр. Чепеларе, п.к. 4850, к.к.
Пампорово, бл. Замъка 3 вх. А, ет. -4, гараж 1,
с предназначение: гараж в сграда.
636
152. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Дентална
медицина, за заемане на академичната длъжност професор – един, по научна специалност
„Протетична дентална медицина“ за нуждите на
катедра „Протетична дентална медицина“, със
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срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в деканата на
Факултета по дентална медицина, София, ул. Св.
Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и
от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
664
21. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве „Проф. д-р
Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните
конкурси за: доцент на 0,25 длъжност в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.4. Обществено
здраве и специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията“
за нуждите на Катедрата по здравна политика
и мениджмънт – един; главен асистент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по професионално направление 7.4. Обществено
здраве и специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията“
за нуждите на Катедрата по икономика на здравеопазването – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите
на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р
Цекомир Воденичаров, дмн“ при Медицинския
университет – София. За справки и подаване
на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по
обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор
„Наука“.
638
289. – Медицинският университет – Пловдив,
на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование и във връзка с Решение № 437
от 2.06.2021 г. на Министерския съвет обявява
конкурси за учебната 2021/2022 г. за редовни
докторанти по следните научни специалности:
№ по Област на висше образование, Редовред
професионално направление
но
и докторски програми
1.

7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина

1.1.

Сърдечна и съдова хирургия

1

1.2.

Обща медицина

1

1.3.

Онкология

1

1.4.

Гастроентерология

2

1.5.

Медицина на бедствените ситуации

1

1.6.

Хигиена

1

2.

7. Здравеопазване и спорт,
7.2. Дентална медицина

2.1.
Пародонтология и ЗОЛ
2
За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България (изм. и доп., ДВ, бр. 15
от 2019 г.) във връзка със ЗРАСРБ (изм., ДВ,
бр. 17 от 2020 г.) и вътрешни за МУ – Пловдив,
нормативни актове: 1. заявление до ръководителя на научната организация; 2. автобиография
в европейски формат, подписана от кандидата;
3. нотариално заверено копие от дипломата за
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ОКС „магистър“ и приложението към нея или
нотариално заверено копие на академична справка; 4. списък на публикации (ако има такива);
5. квитанция за внесена административна такса – 100 лв.; таксите се внасят в клона на банка
„УниКредит Булбанк“ – АД. Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът
има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения
съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование.
Полага се писмен изпит по специалността и по
един избран от кандидата чужд език (английски,
немски, френски и испански). На основание Решение № 373 от 22.04.2021 г. на Министерския
съвет, приложение № 19 към т. 1, докторантите
заплащат еднократна такса за обучението си в
размер на 900 лв. Срок за подаване на документи –
2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Адрес за справки, контакти и подаване
на документи: Пловдив, бул. В. Априлов № 15А,
Научен отдел: Д. Русев, тел. 032/200 544.
651
13. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 826 по
протокол № 44 от 16.12.2021 г. на Столичния
общински съвет е одобрен подробен устройствен
план – план за регулация на поземлен имот с
идентификатор 68134.1970.1874 за създаване на
нов УПИ II-1874 „за ЖС“, кв. 18, и изменение на
плана за улична регулация за създаване на нова
задънена улица от о.т. 58а до о.т. 59в (нова), кв. 18,
м. Ботаническа градина; план за застрояване на
нов УПИ II-1874 „за ЖС“, кв. 18, м. Ботаническа
градина, район „Витоша“. Решението и проектът
са изложени в Район „Витоша“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район „Витоша“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
658
319. – Столичната община на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 11 по протокол № 45 от 13.01.2022 г. на СОС
е одобрен проект за подробен устройствен план
(ПУП): проект за изменение на плана за регулация – план-извадка на м. Бул. Сливница
(бул. Баба Парашкева), район „Люлин“, УПИ
І – „за търговски център“, и УПИ II – „за ОЖС,
училище, КОО и ПГ“, кв. 2, и създаване на нови
УПИ І – „за търговски център“, кв. 2а (нов), УПИ
II – „за ОЖС, училище, КОО и ПГ“, и УПИ XII264 – „за ЖС и магазини“, кв. 2 (нов); проект за
изменение на плана за улична регулация – планизвадка на м. Бул. Сливница (бул. Баба Парашкева), район „Люлин“, на улици от о.т. 314 до о.т.
315 и от о.т. 115 до о.т. 116 и създаване на нова
улица от о.т. 312а (нова) – о.т. 312 (нова) – о.т.
429 (нова) до о.т. 429а (нова); проект за изменение на плана за застрояване – план-извадка
на м. Бул. Сливница (бул. Баба Парашкева),
район „Люлин“, кв. 2 (нов), с предвиждане на
ново застрояване в нов УПИ XII-264 – „за ЖС
и магазини“. Решението и одобреният проект на
ПУП са публикувани на интернет страницата на
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Столичната община – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени
за запознаване в Район „Люлин“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район „Люлин“
и се изпращат в Административния съд – Софи я-г рад, от дирек ци я „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
660
416. – Столичната община на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 13 по протокол № 45 от 13.01.2022 г. на СОС
е одобрен проект за подробен устройствен план
(ПУП): проект за изменение на плана за улична
регулация (ИПУР) на улица от о.т. 92и до о.т 92м
за прокарване на нова улица от о.т. 92л до о.т. 92с
(нова), м. С. Бусманци, район „Искър“; проект за
план за регулация за урегулиране на поземлени
имоти с идентификатори 07106.1421.4 и 07106.1425.5
по КККР на с. Бусманци – създаване на нови УПИ
VI-4 – „за ЖС“; и УПИ VII-5 – „за общ. обсл.“,
кв. 5б, м. С. Бусманци, район „Искър“; проект за
план за застрояване на нови УПИ VI-4 – „за жс“,
и УПИ VII-5 – „за общ. обсл.“, кв. 5б, м. С. Бусманци, район „Искър“. Решението и одобреният
проект на ПУП са публикувани на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
и са изложени за запознаване в Район „Искър“.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването. Жалбите се подават в Район „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
662
595. – Столичната община на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 12 по протокол № 45 от 13.01.2022 г. на СОС
е прекратено производството по одобряване на
проект за план за регулация на м. Ж.к. Люлин
5 мр, район „Люлин“, в граници: бул. Райко
Даскалов, бул. Добринова скала и бул. Панчо
Владигеров, в частта му относно УПИ I-184, 188,
185, 187, 186, кв. 12, който е изключен от обхвата
на одобряване с т. 2 от Решение № 411 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС. Решението
и одобреният проект на подробен устройствен
план са публикувани на интернет страницата на
Столичната община – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени
за запознаване в Район „Люлин“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район „Люлин“
и се изпращат в Административния съд – Софи я-г рад, от дирек ци я „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
661
712. – Столичната община на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 10 по протокол № 45 от 13.01.2022 г. на СОС
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е одобрен п роек т за под робен уст ройст вен
план – изменение на план за улична регулация
между о.т. 334 и о.т. 335 и план за регулация
на УПИ III-993 – „за производство, складове,
офиси и търговия“, за поземлен имот с идентификатор 07140.8104.993, кв. 45а, м. Бухово, район
„Кремиковци“. Проектът е изложен в Район
„Кремиковци“. Решението и одобреният проект
за подробен устройствен план са публикувани на
интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитекту ра и градоустройство“
(https://nag.sofia.bg/). Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
659
4. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване
на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф за утвърждаване на трасе на
нова обслужваща улица о.т. 51Б-2003-2004-20052006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 до о.т. 2013 за
обслужване на ПИ с идентификатор 07079.9.964
по к.к. на гр. Бургас, местност Брястите, землище
М. рудник, гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“.
624
126. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) и подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) за обект: „Разширение
на капацитета на ПГХ „Чирен“ – надземна част“,
на територията на землището на с. Чирен, община Враца. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародането в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Враца
(стая № 11) и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
645
186. – Община Доспат на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че е издадена заповед
за отчуждаване на недвижим имот на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 2 от
ЗОС и чл. 205, т. 1 от ЗУТ във връзка с одобрен
ПУП – ПУР за обект „Изграждане на ул. Крайбрежна, ул. Панорамен път в м. Чинлий и улица
в м. Каркъма по КККР на гр. Доспат“ с Решение
№ 139 от 28.08.2020 г. и изменен с Решение № 174
от 27.10.2020 г. на Общинския съвет – Доспат,
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост, попадащ в улична регулация, за задоволяване на неотложна общинска
нужда, която не може да бъде задоволена по друг
начин. Издадена е Заповед № 782 от 10.12.2021 г.
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на кмета на община Доспат за отчуждаване на
част от ПИ с идентификатор № 23025.45.245 (незастроен) с площ за отчуждаване 9 кв. м и обща
площ 744 кв. м по КККР на гр. Доспат, одобрени
със Заповед № РД-18-35 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на
имота са н-ци на Младен И. Джинсов: Камелия
Л. Джинсова – 2/3 ид.ч.; Лидия М. Пашова – 1/6
ид.ч., и Красимира М. Крушарова – 1/6 ид.ч.
Стойността на паричното обезщетение съгласно
изготвена пазарна оценка от независим оценител
е в размер общо на 90 лв. Сумата в размер 90 лв.
ще бъде преведена до седем дни след влизане
в сила на заповедта по сметка, открита от Община Доспат в „Асет Банк“ – АД, клон Доспат,
на името на правоимащите пропорционално
на идеалните части. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обнародването в
„Държавен вестник“.
646
187. – Община Доспат на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че е издадена заповед
за отчуждаване на недвижим имот на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 2 от
ЗОС и чл. 205, т. 1 от ЗУТ във връзка с одобрен
ПУП – ПУР за обект „Изграждане на улица Крайбрежна, ул. Панорамен път в м. Чинлий и улица
в м. Каркъма по КККР на гр. Доспат“ с Решение
№ 139 от 28.08.2020 г. и изменен с Решение № 174
от 27.10.2020 г. на Общинския съвет – Доспат,
предвиждащ изграждане на обект – публична
общинска собственост, попадащ в улична регулация, за задоволяване на неотложна общинска
нужда, която не може да бъде задоволена по друг
начин. Издадена е Заповед № К-779 от 10.12.2021 г.
на кмета на община Доспат за отчуждаване на
част от ПИ с идентификатор № 23025.45.137 (незастроен), с площ за отчуждаване 17 кв. м и обща
площ 243 кв. м по КККР на гр. Доспат, одобрени
със Заповед № РД-18-35 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на
имота – н-ци на Абдула А. Байрактаров: Фатма
М. Хюсеин – 5/32 ид.ч.; Юлия М. Ушева – 5/32
ид.ч.; Снежана М. Бошнакова – 5/32 ид.ч.; Вежди
М. Козлуев – 5/32 ид.ч.; Джемиле А. Ферева – 1/4
ид.ч.; Силвие А. Бумбова – 1/4 ид.ч., и Фатме А.
Парутева – 1/4 ид.ч. Стойността на паричното
обезщетение съгласно изготвена пазарна оценка от независим оценител е в размер общо на
170 лв. Сумата в размер 170 лв. ще бъде преведена
до седем дни след влизане в сила на заповедта
по сметка, открита от Община Доспат в „Асет
Банк“ – АД, клон Доспат, на името на правоимащите пропорционално на идеалните части.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“.
647
188. – Община Доспат на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че е издадена заповед
за отчуждаване на недвижим имот на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 2 от
ЗОС и чл. 205, т. 1 от ЗУТ във връзка с одобрен
ПУП – ПУР за обект „Изграждане на улица
Крайбрежна, ул. Панорамен път в м. Чинлий
и улица в м. Каркъма по КККР на гр. Доспат“
с Решение № 139 от 28.08.2020 г. и изменен с
Решение № 174 от 27.10.2020 г. на Общинския
съвет – Доспат, предви ж дащ изг ра ж дане на
обект – публична общинска собственост, попадащ
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в улична регулация, за задоволяване на неотложна
общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин. Издадена е Заповед № К-771
от 10.12.2021 г. на кмета на община Доспат за
отчуждаване на част от ПИ с идентификатор
№ 23025.45.276 (незастроен), с площ за отчуждаване 115 кв. м и обща площ 1589 кв. м по КККР
на гр. Доспат, одобрени със Заповед № РД-18-35
от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК. Собственик на имота – Петър К. Тодоров.
Стойността на паричното обезщетение съгласно
изготвена пазарна оценка от независим оценител
е в размер общо 2300 лв. Сумата в размер 2300 лв.
ще бъде преведена до седем дни след влизане в
сила на заповедта по сметка, открита от Община Доспат в „Асет Банк“ – АД, клон Доспат, на
името на правоимащия. Заповедта подлежи на
обжалване в 14-дневен срок след обнародването
в „Държавен вестник“.
648
189. – Община Доспат на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че е издадена заповед за
отчуждаване на недвижим имот на основание
чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОС
и чл. 205, т. 1 от ЗУТ във връзка с одобрен
ПУП – ПУР за обект: „Изграждане на ул. Крайбрежна, ул. Панорамен път в м. Чинлий и улица
в м. Каркъма по КККР на гр. Доспат“, с Решение
№ 139 от 28.08.2020 г. и изменен с Решение № 174
от 27.10.2020 г. на Общинския съвет – Доспат,
предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, попадащ в улична регулация,
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Издадени са заповеди на кмета на община
Доспат за отчуждаване, както следва:
Заповед № К-784 от 10.12.2021 г. на част от
ПИ с идентификатор № 23025.46.3 (незастроен),
с площ за отчуждаване 69 кв. м и обща площ
457 кв. м по КККР на гр. Доспат, одобрени със
Заповед № РД-18-35 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота – Лидия К. Бабчева. Стойността на паричното
обезщетение съгласно изготвена пазарна оценка
от независим оценител е в размер общо 690 лв.
Заповед № К-786 от 10.12.2021 г. на част от
ПИ с идентификатор № 23025.45.130 (незастроен),
с площ за отчуждаване 49 кв. м и обща площ
1069 кв. м по КККР на гр. Доспат, одобрени със
Заповед № РД-18-35 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота – Лидия К. Бабчева. Стойността на паричното
обезщетение съгласно изготвена пазарна оценка
от независим оценител е в размер общо 490 лв.
Заповед № К-835 от 13.12.2021 г. на част от ПИ
с идентификатор № 23025.46.6 (незастроен), с площ
за отчуждаване 51 кв. м и обща площ 536 кв. м по
КККР на гр. Доспат, одобрени със Заповед № РД18-35 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК. Собственик на имота – 1/2 ид.ч. – Лидия К. Бабчева, 1/2 ид.ч. – Владо С. Терзиев.
Стойността на паричното обезщетение съгласно
изготвена пазарна оценка от независим оценител
е в размер общо 510 лв.
Заповед № К-845 от 13.12.2021 г. на част от ПИ
с идентификатор № 23025.45.237 (незастроен), с
площ за отчуждаване 8 кв. м и обща площ 942 кв.
м по КККР на гр. Доспат, одобрени със Заповед
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№ РД-18-35 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК – 1/2 ид.ч. – Лидия К. Бабчева,
и 1/2 ид.ч. – Владо С. Терзиев. Стойността на
паричното обезщетение съгласно изготвена пазарна оценка от независим оценител е в размер
общо 90 лв. Сумата в размер 1475 лв., полагаема
на Лидия К. Бабчева, ще бъде преведена до седем
дни след влизане в сила на заповедта по сметка,
открита от Община Доспат в „Асет Банк“ – АД,
клон Доспат, на името на правоимащите, пропорционално на идеалните части. Сумата на Владо
С. Терзиев е получена.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“.
653
190. – Община Доспат на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че е издадена заповед за
отчуждаване на недвижим имот на основание
чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОС
и чл. 205, т. 1 от ЗУТ във връзка с одобрен
ПУП – ПУР за обект: „Изграждане на ул. Крайбрежна, ул. Панорамен път в м. Чинлий и улица
в м. Каркъма по КККР на гр. Доспат“, с Решение
№ 139 от 28.08.2020 г. и изменен с Решение № 174
от 27.10.2020 г. на Общинския съвет – Доспат,
предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, попадащ в улична регулация,
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Издадена е Заповед № К-785 от 10.12.2021 г. на
кмета на община Доспат за отчуждаване на част
от ПИ с идентификатор № 23025.46.24 (незастроен),
с площ за отчуждаване 103 кв. м и обща площ
1827 кв. м по КККР на гр. Доспат, одобрени със
Заповед № РД-18-35 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота
е „Лизинг Инвеста А1“ – ЕООД. Стойността на
паричното обезщетение съгласно изготвена пазарна оценка от независим оценител е в размер
общо 2060 лв. Сумата ще бъде преведена до седем
дни след влизане в сила на заповедта по сметка,
открита от Община Доспат в „Асет Банк“ – АД,
клон Доспат, на името на правоимащата. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок след
обнародването в „Държавен вестник“.
654
191. – Община Доспат на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот на основание чл. 25,
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОС и чл. 205, т. 1
от ЗУТ във връзка с одобрен ПУП – ПУР за обект:
„Изграждане на ул. Крайбрежна, ул. Панорамен
път в м. Чинлий и улица в м. Каркъма по КККР
на гр. Доспат“, с Решение № 139 от 28.08.2020 г.
и изменен с Решение № 174 от 27.10.2020 г. на
Общинския съвет – Доспат, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост,
попадащ в улична регулация, за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин. Издадена е
Заповед № К-853 от 14.12.2021 г. на кмета на
община Доспат за отчуждаване на част от ПИ с
идентификатор № 23025.45.278 (незастроен), с площ
за отчуждаване 69 кв. м и обща площ 600 кв. м
по КККР на гр. Доспат, одобрени със Заповед
№ РД-18-35 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота – Аида К.
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Радева – 2/3 ид.ч.; Фатме Р. Шимова – 1/30 ид.ч.;
Денис Р. Хавальов – 1/30 ид.ч.; Шура К. Черкезова – 1/30 ид.ч.; Деян К. Хавальов – 1/30 ид.ч.;
Велин Д. Аликанов – 1/15 ид.ч; Кристина Д. Жуглева – 1/15 ид.ч., и Фатме А.Аликан – 1/15 ид.ч.
Стойността на паричното обезщетение съгласно
изготвена пазарна оценка от независим оценител е
в размер общо 690 лв. Сумата ще бъде преведена
до седем дни след влизане в сила на заповедта
по сметка, открита от Община Доспат в „Асет
Банк“ – АД, клон Доспат, на името на правоимащите, пропорционално на идеалните части.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“.
655
192. – Община Доспат на основание чл. 25, ал. 4
ЗОС съобщава, че е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот на основание чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОС и чл. 205, т. 1 от
ЗУТ във връзка с одобрен ПУП – ПУР за обект:
„Изграждане на ул. Крайбрежна, ул. Панорамен
път в м. Чинлий и улица в м. Каркъма по КККР
на гр. Доспат“, с Решение № 139 от 28.08.2020 г.
и изменен с Решение № 174 от 27.10.2020 г. на
Общинския съвет – Доспат, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост,
попадащ в улична регулация, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин. Издадена е Заповед № К-850 от 14.12.2021 г. на кмета на община
Доспат за отчуждаване на част от ПИ с идентификатор № 23025.45.278 (незастроен), с площ за
отчуждаване 182 кв. м и обща площ 950 кв. м
по КККР на гр. Доспат, одобрени със Заповед
№ РД-18-35 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственик на имота – Аида К.
Радева – 2/3 ид.ч.; Фатме Р. Шимова – 1/30 ид.ч.;
Денис Р. Хавальов – 1/30 ид.ч.; Шура К. Черкезова – 1/30 ид.ч.; Деян К. Хавальов – 1/30 ид.ч.;
Велин Д. Аликанов – 1/15 ид.ч; Кристина Д. Жуглева – 1/15 ид.ч., и Фатме А. Аликан – 1/15 ид.ч.
Стойността на паричното обезщетение съгласно
изготвена пазарна оценка от независим оценител е
в размер общо 1820 лв. Сумата ще бъде преведена
до седем дни след влизане в сила на заповедта
по сметка, открита от Община Доспат в „Асет
Банк“ – АД, клон Доспат, на името на правоимащите, пропорционално на идеалните части.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“.
656
193. – Община Доспат на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че е издадена заповед
за отчуждаване на недвижим имот на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 2 от
ЗОС и чл. 205, т. 1 от ЗУТ във връзка с одобрен
ПУП – ПУР за обект: „Изграждане на ул. Крайбрежна, ул. Панорамен път в м. Чинлий и улица
в м. Каркъма по КККР на гр. Доспат“, с Решение
№ 139 от 28.08.2020 г. и изменен с Решение № 174
от 27.10.2020 г. на Общинския съвет – Доспат,
предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, попадащ в улична регулация,
за задоволяване на неотложна общинска нужда,
която не може да бъде задоволена по друг начин.
Издадена е Заповед № К-826 от 13.12.2021 г. на
кмета на община Доспат за отчуждаване на част
от ПИ с идентификатор № 23025.57.70 (незастроен),
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с площ за отчуждаване 32 кв. м и обща площ
1397 кв. м по КККР на гр. Доспат, одобрени със
Заповед № РД-18-35 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота
са наследници на Мустафа М. Долев: Исмаил
М. Долев – 1/5 ид.ч.; Фатме М. Якубова – 1/5
ид.ч.; Абдула М. Долев – 1/5 ид.ч.; Кремена А.
Парутева – 1/5 ид.ч.; Шукрие Р. Куцлева – 1/15
ид.ч.; Светослав Р. Долев – 1/15 ид.ч, и Валентин
Р. Долев – 1/15 ид.ч. Стойността на паричното
обезщетение съгласно изготвена пазарна оценка
от независим оценител е в размер общо на 320 лв.
Сумата в размер 320 лв. ще бъде преведена до
седем дни след влизане в сила на заповедта
по сметка, открита от Община Доспат в „Асет
Банк“ – АД, клон Доспат, на името на правоимащите пропорционално на идеалните части.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“.
650
3. – Община Перущица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е внесен проект за „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
линейни обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищни
образувания на трасе кабел l kV, преминаващ
през имот 55909.99.446 за захранване на ПИ с
ид. 55909.99.471, м. Керена, землище на Перущица, община Перущица, област Пловдив“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
представения ПУП – ПП в сградата на Община
Перущица и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
625
70. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на уличен водопровод и
водопроводни отклонения до поземлен имот с
идентификатор 40484.3.102 по КККР в землището
на с. Кукорево, област Ямбол. Трасето на новия
уличен водопровод започва от съществуващ уличен
водопровод ∅ 125 мм, намиращ се в строителните граници на населеното място, и преминава
по поземлен имот с идентификатор 40484.3.167
и поземлен имот с идентификатор 40484.3.169 с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствени пътища, публична общинска собственост,
и достига до поземлен имот с идентификатор
40484.3.102 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол. До всеки новообразуван
УПИ от ПИ 40484.3.102 ще има водопроводно
отклонение с дължина 2 м. Дължината на новия
уличен водопровод е 234 м, а на водопроводните
отклонения – 22 м. Проектът за ПУП е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО
и С“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
670
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70а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за трасе на подземна
кабелна линия НН 1 kV до поземлен имот с идентификатор 40484.3.102 по КККР в землището на
с. Кукорево, област Ямбол. Трасето на подземната
кабелна линия НН 1 kV започва от съществуващ
трафопост, намиращ се в УПИ II – за озеленяване,
в кв. 54 по ПУП на с. Кукорево, преминава през
улична и тротоарна мрежа, публична общинска
собственост, извън строителните граници трасето
преминава през поземлен имот с идентификатор
40484.3.168 с НТП – изоставена орна земя, земя
по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисвана от Община „Тунджа“, поземлен имот с идентификатор
40484.3.167 и поземлен имот с идентификатор
40484.3.169 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствени пътища – публична общинска
собственост, и достига до северната граница
на поземлен имот с идентификатор 40484.3.102.
Общата дължина на подземната линия НН 1 kV
ще бъде 628 м, като 206 м – извън строителните
граници. Проектът за ПУП е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
671
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
В. С. А. от София на Наредбата за определяне
на условията и реда за осигуряване на левовата
равностойност на полагащата се безплатна храна
на служителите на Министерството на вътрешните
работи за извършване на дейности, свързани със
специфичен характер на труда, и осигуряване на
левовата равностойност на ободряващи напитки
на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00
до 6,00 ч. (загл. изм., ДВ, бр. 69 от 4.08.2020 г., в
сила от 4.08.2020 г.,), издадена от министъра на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.,
в сила от 14.08.2015 г.; изм., бр. 21 от 9.03.2018 г.,
в сила от 9.03.2018 г., бр. 77 от 1.10.2019 г., в сила
от 1.10.2019 г.; изм. и доп., бр. 69 от 4.08.2020 г.,
в сила от 4.08.2020 г.), по което е образувано
адм. д. № 11516/2021 г. по описа на Върховния
административен съд, насрочено за 20.04.2022 г.
от 11 ч., зала № 3.
652
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по жалба на „Автогара Сандански“ – ООД, против
Решение № 234 по протокол № 10 от заседание на
Общинския съвет – гр. Сандански, проведено на
30.09.2021 г., е образувано адм. д. № 935/2021 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.03.2022 г. от 10 ч.
644
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 179 по описа за
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2022 г. на Административния съд – Пловдив, по
оспорване от „Реал – 24“ – ЕООД, срещу чл. 36
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Съединение, приета с Решение № 135,
взето с протокол № 17 от 22.12.2017 г. на Общинския съвет – гр. Съединение. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
22.03.2022 г. от 10,10 ч.
663
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. д. № 2319/2021 г.
по предявен от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 129010997, чрез
Сотир Стефанов Цацаров в качеството на председател на КПКОНПИ, с адрес: София, ул. Г. С.
Раковски № 112, и адрес за призоваване: Варна
ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, против: Румен
Николов Славев, ЕГН 6406197968, с постоянен
адрес: област Варна, община Варна, гр. Варна,
ул. Дружба № 26, ет. 6, ап. 22, с правно основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
120 967,50 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Румен Николов
Славев, ЕГН 6406197968:
– 1080 дружествени дяла, всеки един от тях по
100 лв., с обща номинална стойност 108 000 лв.
от капитала на „Супер оил комерс“ – ЕООД,
ЕИК 103599677;
– сумата в размер на 12 967,50 лв., представляваща 1/4 от причинената имотна вреда на
пострадалите лица по ДП № 11938 ЗМ 162/2015 г.
по описа на ГДНП – МВР – Софи я, пр. пр.
№ 2067/2013 г. по описа на ВР – Ихтиман.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
19.05.2022 г. от 13,30 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят претенциите си върху имуществото
в срок до датата на първото по делото съдебно
заседание – 19.05.2022 г., заедно с доказателства за
заплатена от ищеца такса по сметка на „Държавен
вестник“ и че неподадените в срока претенции
няма да бъдат разгледани от съда.
712
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. д. № 1506/2021 г.
по предявен от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 129010997, чрез Сотир
Стефанов Цацаров в качеството на председател
на КПКОНПИ, с адрес: София, ул. Г. С. Раковски
№ 112, и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко
Константинов № 17, ет. 1, против: Живко Димчев
Димов, ЕГН 7508161168, с постоянен и настоящ
адрес: с. Приселци, община Аврен, област Варна;
Костадинка Кирилова Нанева, ЕГН 7903291137, с
постоянен и настоящ адрес: с. Приселци, община
Аврен, област Варна, ул. Централна № 16, и Наум
Диманов Димов, ЕГН 9812090984, с постоянен
и настоящ адрес: с. Приселци, община Аврен,
област Варна, ул. Централна № 16, иск с правно
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнема-
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не в полза на държавата на имущество на обща
стойност 228 538,66 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 147 от ЗПКОНПИ от Живко Димчев Димов,
ЕГН 7508161168, с цена на иска 11 300 лв.
Парични средства на обща стойност 11 300 лв.,
иззети с разрешение на съдия от Специализирания
наказателен съд с изх. № 62356/11.12.2020 г., 6-и
състав, НОХД № 2858/2020 г. по ДП № 18/2017 г.
по описа на ТСБОП – Варна, пр. пр. № 572/2017 г.
по описа на Специализираната прокуратура, съхранявани в банкова касета на „Банка ДСК“ – АД
(в качеството на правоприемник на „Експресбанк“ – АД – клон Варна), ползвана от ОД на
МВР – Варна, описани в протокола за изземване,
както следва:
Обект № 9:
26 бр. банкноти с номинал от 100 лв., 158
бр. банкноти с номинал от 50 лв.
Обект № 10:
4 бр. банкноти с номинал от 50 лв.; 22 бр. банкноти с номинал от 20 лв.; 15 бр. банкноти с номинал от 10 лв.; бр. банкноти с номинал от 5 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Живко Димчев Димов,
ЕГН 7508161168, с цена на иска 10 000 лв.:
Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Транспортер“, бял, рама № WV2ZZZ70ZWH044458,
двигател № ABL133877, рег. № В 3473 НС. Пазарна
стойност към настоящия момент – 4000 лв.
Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 220
ЦДИ“, черен металик, рама № WDB2112061А449789,
двигател № 64696130149926, рег. № В 6005 НС. Пазарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Костадинка Кирилова
Нанева, ЕГН 7903291137, с цена на иска 40 000 лв.:
Сграда за търговия – сладкарница, с идентификатор 58445.502.87.5 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, намираща се в с. Приселци, община Аврен, област Варна, състояща
се от търговска зала, склад, битовка, тоалетна с
площ 90 кв. м, намираща се в общински поземлен имот с идентификатор 58445.502.87, с площ
1169 кв. м, начин на трайно ползване – терени
за обществени сгради и центрове, придобит с
нотариален акт № 111, том 3, рег. № 7282, дело
№ 500 от 20.08.2015 г. (Акт № 49, том 41, вх. рег.
№ 19637, дело № 10788/2015 г. от 20.08.2015 г. на
СВ – Варна). Пазарна стойност към настоящия
момент – 25 000 лв.
Недвижим имот, представляващ поземлен имот
с площ 411 кв. м, съставляващ общински имот
с идентификатор 58445.502.723 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на с. Приселци,
община Аврен, област Варна, начин на трайно
ползване – за друг обществен обект, комплекс,
със стар идентификатор № 58445.502.87, номер
по предходен план: парцел V-177 I XI-719 в квартал 18, притежаван с АчОС № 3962/13.03.2018 г.
на Коста динка К и ри лова Нанева, съгласно
н.а. № 111, том 3, рег. № 7282, дело № 500 от
20.08.2015 г. (Акт № 49, том 41, вх. рег. № 19687,
дело № 10738/2015 г. от 20.08.2015 г. на СВ – Варна), на Сграда за търговия – Сладкарница, с
идентификатор 58445.502.87.5 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, намираща се
в с. Приселци, община Аврен, област Варна,
състоящ се от търговска зала, склад, битовка,
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тоалетна с площ 90 кв. м, намиращ се в общински
поземлен имот с идентификатор 58445.502.723.1,
ведно с издадено Разрешение за строеж № 72 от
6.10.2015 г., придобит с Договор за продажба на
недвижим имот № 137 от 30.06.2018 г. (Акт № 79,
том 43, вх. рег. № 17299, дело № 17146/2018 г. от
30.06.2018 г. на СВ – Варна). Пазарна стойност
към настоящия момент – 15 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Наум Диманов Димов,
ЕГН 9812090984, с цена на иска 2000 лв.:
Мотоциклет марка „Кавазаки“, модел „КХ
125“, светлозелен, рама № МХ125А006142, двигател
№ MX 125АЕ010976, рег. № В 0107 В. Пазарна
стойност към настоящия момент – 2000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Живко Димчев
Димов, ЕГН 7508161168, с цена на иска 21 025,06 лв.:
сума в размер 5000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
автомобил марка „Мерцедес“, модел „MJ1 270
ЦДИ“, масленозелен, рама № WDC1631131X739095,
двигател № 61296330070901, рег. № В 2288 РВ,
дата на първоначална регистрация – 5.02.2001 г.,
отчужден с договор от 21.11.2012 г.;
су ма в размер 30 0 0 лв., п редставл яваща
пазарната стойност на автомобила към датата на отчу ж даване, лек автомобил марка
„Сеат“, модел „Ибиза“, тъмносив металик, рама
№ WSSZZZ6KZ2R097352, двигател № AGR644800,
рег. № В 7554 ВВ, дата на първоначална регистрация – 16.10.2001 г., собственост на Живко
Димчев Димов;
сума в размер 400 лв., представляваща вноски
през 2011 г. по разплащателна сметка в левове
с № BG 12 UBBS 8002 1087 6100 20, открита на
1.06.2009 г., закрита на 9.02.2012 г., с титуляр
Живко Димчев Димов, непреобразувани в друго
имущество;
сума в размер 5653 лв., представляваща вноски
през 2011 г. и 2013 г. по спестовна сметка в левове
с № BG 50 UBBS 8002 2055 4949 30, открита на
13.09.2011 г., закрита на 26.10.2015 г., с титуляр
Живко Димчев Димов, непреобразувани в друго
имущество;
сума общо в размер 4150 лв., представляваща
вноски от трети лица по спестовна сметка в левове с № BG 50 UBBS 8002 2055 4949 30, открита
на 13.09.2011 г., закрита на 26.10.2015 г., с титуляр
Живко Димчев Димов, непреобразувани в друго
имущество;
сумата в общ размер 2822,06 лв., представляваща погасителни вноски по кредити през 2011 г.,
2018 г. и 2019 г. по разплащателна сметка в левове
с № BG 63 UBBS 8002 1019 4883 30, открита на
23.08.2010 г. в „Обединена българска банка“ – АД,
с титуляр Живко Димчев Димов.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Костадинка Кирилова Нанева, ЕГН 7903291137, с цена на иска
144 213,60 лв.:
сума в размер 77 213,60 лв., представляваща
4/5 ид.ч. от пазарната стойност към датата на
отчуждаване на еднофамилна жилищна сграда на
два етажа, намираща се в с. Близнаци, община
Аврен, област Варна, отчуждена с нотариален
акт № 54, том 2, рег. № 16911, дело № 226 от
30.10.2013 г. (Акт № 9, том 56, вх. рег. № 24980, дело
№ 13659/2013 г. от 30.10.2013 г. на СВ – Варна);

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

сума в размер 7000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
автомобил марка „Мерцедес“, модел „С320 ЦДИ“,
черен металик, рама № WDB2200261А134299,
двигател № 61396030023606, рег. № В 3581 РР,
дата на първоначална регистрация 26.06.2000 г.,
отчужден с договор от 20.04.2012 г.;
сума в размер 60 000 лв., представляваща
вноски през 2015 г. по спестовна сметка в левове
с № BG 39 UBBS 8002 4032 0928 40, открита на
23.04.2015 г., закрита на 7.01.2016 г., с титуляр
Костадинка Кирилова Нанева, непреобразувани
в друго имущество.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
19.05.2022 г. от 13,30 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят претенциите си върху имуществото
в срок до датата на първото по делото съдебно
заседание – 19.05.2022 г., заедно с доказателства за
заплатена от ищеца такса по сметка на „Държавен
вестник“ и че неподадените в срока претенции
няма да бъдат разгледани от съда.
715
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. д. № 198/2019 г.
по предявен от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя, с адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко
Константинов № 17, ет. 1, срещу Петър Димитров
Коларов, ЕГН 6405221020, с постоянен и настоящ
адрес: Варна, ул. Селиолу № 36, ет. 4, ап. 11, и
Невянка Димчева Коларова, ЕГН 7108161013, с
постоянен адрес: Варна, ул. Селиолу № 36, ет. 4,
ап. 11, и настоящ адрес: Варна, ул. Селиолу № 36,
ет. 4, ап. 10, иск с правно основание чл. 74, ал. 2
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща стойност
79 382,92 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Петър Димитров Коларов
имущество на стойност 67 000 лв., включващо:
– поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1104
по кадастралната карта и кадастралните регистри, намиращ се във Варна, район „Приморски“,
ж.к. Изгрев – 1, с площ 750 кв. м (742 кв. м по
скица), трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), номер по предходен план:
1321А, при граници и съседи по скица: поземлени имоти с идентификатори 10135.2552.1101,
10135.2552.1103, 10135.2552.956 и 10135.2552.1105
ведно с построените в имота жилищна сграда с
идентификатор 10135.2552.1104.4 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на Варна, със
застроена площ 62,16 кв. м по удостоверение за
търпимост, брой етажи: един, предназначение:
жилищна сграда – еднофамилна, разположена в
поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1104, и
гараж с идентификатор 10135.2552.1104.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Варна,
район „Приморски“, ж.к. Изгрев – 1, по скица,
а по удостоверение за търпимост – ж.к. Изгрев,
със застроена площ 21,90 кв. м по удостоверение
за търпимост, брой етажи: един, предназначение:
хангар, депо, гараж, разположен в поземлен имот
с идентификатор 10135.2552.1104, както и всички
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подобрения, приращения и трайни насаждения
в поземления имот, придобит с нотариален акт
№ 47, том 3, pег. № 6659, дело № 406/29.08.2016 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Невянка Димчева
Коларова, ЕГН 7108161013:
– сумата в размер на 11 230 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижими имоти, намиращи се в с. Орлова
могила, община Добрич, област Добрич, представляващи поземлен имот – дворно място с площ
1030 кв. м, включено в УПИ III, с планоснимачен
№ 146, целият с площ 1060 кв. м, в кв. № 15А по
уличната и дворищната регулация на с. Орлова
могила, при граници и съседи на имота – изток:
УПИ І-147 и УПИ II-147, север: улица, запад:
УПИ IV-146 по плана на селото, и поземлен
имот – дворно място с площ 980 кв. м, включено в УПИ IV-146, целият на площ 990 кв. м,
в кв. № 15А по уличната и дворищната регулация
на с. Орлова могила, при граници и съседи на
имота: изток – УПИ III-146, север – улица, запад – УПИ V-145 по плана на селото, отчуждени
от Невянка Димчева Коларова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Петър Димитров
Коларов, ЕГН 6405221020:
– сумата общо в размер на 160 лв., представляваща лични вноски по банкова сметка
№ BG83UBBS80021030010530 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Петър Димитров
Коларов;
– сумата в размер на 642,36 щ.д. с левова
равностойност 992,92 лв., представляваща част от
прехвърлени средства по срочен влог в щатски
долари № 16433834 в „Банка ДСК“ – ЕАД, от спестовен срочен влог в щатски долари № 10472883 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Петър Димитров
Коларов.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
27.05.2022 г. от 10,30 ч. на основание чл. 153, ал. 2
от ЗПКОНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно до деня, предхождащ
деня на насроченото първо съдебно заседание, т.е
до 26.05.2022 г. При неподаване на претенции в
срок същите няма да бъдат разгледани от съда.
701
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. д. № 2284/2020 г.
по предявен от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 129010997, чрез
председателя, с адрес за призоваване: Варна,
ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу Мария
Сашкова Златкова, ЕГН 8602070997, с постоянен и
настоящ адрес: Варна, ж.к. Младост № 110, вх. 6,
ет. 4, ап. 113, и Константин Пламенов Панайотов, ЕГН 7706281109, с постоянен адрес: Варна,
ж.к. Младост № 110, вх. 6, ет. 4, ап. 113, и настоящ
адрес: Варна, ул. Клокотница № 3, ет. 8, ап. 54, иск
с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ
във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество и суми
на обща стойност 129 743,35 лв., както следва:
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мария Сашкова Златкова
имущество на стойност 9300 лв., включващо:
– Сумата в размер на 8000 лв., представляваща равностойност на 100 дружествени дяла от
капитала на „Крисими – 2019“ – ЕООД, ЕИК
205545298.
– Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“,
pег. № В0328СА, дата на първоначална регистрация 15.06.2004 г., рама № VF33CNFUB83295402,
двигател № NFU10FX4V2114763. Пазарна стойност
на МПС към настоящия момент – 1300 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 и 147 от ЗПКОНПИ от Мария Сашкова
Златкова и Константин Пламенов Панайотов:
– Сумата в размер на 17 077,49 лв. (16 745 лв.
и 170 евро), представляваща иззети парични
средства, съгласно протокол за претърсване и
изземване с разрешение на съдия от 25.03.2019 г.,
извършено на адрес: Варна, ж. к. Младост, бл. 110,
вх. 6, ет. 4, ап. 113, и обитавано от Мария Сашкова Златкова и Константин Пламенов Панайотов,
както следва: 1 бр. банкнота с номинал от 10 лв.;
1 бр. банкнота с номинал от 5 лв.; 26 бр. банкноти с номинал от 100 лв.; 201 бр. банкноти с
номинал от 50 лв.; 204 бр. банкноти с номинал
от 20 лв.; 3 бр. банкноти с номинал от 50 евро и
1 бр. банкнота с номинал от 20 евро.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 147 от ЗПКОНПИ от Константин Пламенов Панайотов:
– Сумата в размер на 2450,92 лв. (1974 лв., 15
евро, 86 USD и 135 британски лири), представляваща иззети парични средства, съгласно протокол
за претърсване и изземване с разрешение на съдия
от 25.03.2019 г. на лек автомобил, марка „Пежо“,
модел „307“, pег. № В0328СА, собственост на Мария Златкова и управлявано от Константин Пламенов Панайотов, както следва: 34 бр. банкноти
с номинал от 20 лв.; 38 бр. банкноти с номинал
от 10 лв.; 3 бр. банкноти с номинал от 5 евро; 18
бр. банкноти с номинал от 5 лв.; 5 бр. банкноти
с номинал от 100 лв.; 6 бр. банкноти с номинал
от 50 лв.; 2 бр. банкноти с номинал от 2 лв.; 4
бр. банкноти с номинал от 20 щатски долара;
1 бр. банкнота с номинал от 5 щатски долара;
1 бр. банкнота с номинал от 1 щатски долар: 1
бр. банкнота с номинал от 20 лв.; 1 бр. банкнота
с номинал от 50 британски лири; 3 бр. банкноти
с номинал от 20 британски лири; 2 бр. банкноти
с номинал от 10 британски лири и 1 бр. банкнота
с номинал от 5 британски лири.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мария Сашкова
Златкова имущество на стойност 71 914,94 лв., в
това число:
– Сумата в размер на 49 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се във
Варна, район „Младост“, ж.к. Младост, бл. 110,
вх. 8, ет. 4, а именно: апартамент № 162, представляващ самостоятелен обект с идентификатор
№ 10135.3512.16.18.11 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Варна, намиращ
се в сграда № 18, разположена в поземлен имот с
идентификатор № 10135.3512.16, с предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент,
със застроена площ 40,71 кв. м, при граници
по кадастрална схема: на същия етаж: обект
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№ 10135.3512.16.18.12 и обект № 10135.3512.16.18.10;
под обекта – обект № 10135.3512.16.18.8; над
обекта – № 10135.3512.16.18.14, заедно с принадлежащото му избено помещение № 162 с площ
3,75 кв. м, при граници по предходен нотариален
акт: изток: зелени площи, запад – Ружа Манчева,
север – коридор, юг – зелени площи, отгоре – жилища, както и 0,6806 % ид. ч. от общите части
на сградата и правото на строеж върху мястото,
в което е построена сградата, представляващо
поземлен имот с идентификатор № 10135.3512.16.
– Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
pег. № В1512НК, дата на първоначална регистрация 20.02.2008 г., рама № WVWZZZ1KZ8W224455,
двигател № BMN117833.
– Сумата в размер на 518,37 лв., представляваща непреобразувани вноски по банкова сметка
в левове с IBAN: BG84 UNCR 7000 1522 5767 12,
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Мария
Сашкова Златкова.
– Сумата в размер на 1459,39 лв., представляваща непреобразувани постъпили суми от трети лица
по банкова сметка в левове с IBAN: BG84 UNCR
7000 1522 5767 12, в „УниКредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Мария Сашкова Златкова.
– Сумата в размер на 6794,42 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по банкова
сметка в левове с IBAN: BG84 UNCR 7000 1522
5767 12, в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Мария Сашкова Златкова.
– Сумата в размер на 234,69 лв., представляваща погасителни вноски по кредити от трети лица
по банкова сметка в левове с IBAN: BG84 UNCR
7000 1522 5767 12, в „УниКредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Мария Сашкова Златкова.
– Сумата в размер на 1733,15 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по погасителна
сметка в левове с IBAN: BG15 UNCR 7000 1522
5808 64, в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Мария Сашкова Златкова.
– Сумата в размер на 1776,42 лв., представляваща непреобразувани постъпили суми от
трети лица по разплащателна сметка в левове
с IBAN: BG47 STSA 9300 0021 1903 49, в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Мария Сашкова Златкова.
– Сумата в размер на 100 лв., представляваща погасителна вноска по кредитна линия с
№ 24731149, в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Мария Сашкова Златкова.
– Сумата в размер на 298,50 лв., представляваща погасителна вноска по кредитна карта по
разплащателна сметка в левове с IBAN: BG25
STSA 9300 0023 3398 77, в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Мария Сашкова Златкова.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Константин Пламенов Панайотов:
– Сумата в размер на 29 000 лв., представляваща паричните средства, платени от Константин Панайотов на Димитър Атанасов Георгиев
за придобиване на високорискови наркотични
вещества.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
10.06.2022 г. от 10,30 ч. на основание чл. 153, ал. 2
от ЗПКОНПИ.
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Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно до деня, предхождащ
деня на насроченото първо съдебно заседание,
т.е. до 9.06.2022 г.
При неподаване на претенции в срок същите
няма да бъдат разгледани от съда.
668
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр. дело
№ 494/2018 г. по искова молба на КПКОНПИ
срещу Данаил Анжелов Петков, ЕГН 8503037984,
с която са предявени искове на основание чл. 74,
ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ от ответника на имуществото на
обща стойност 294 226,68 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Данаил Анжелов
Петков, ЕГН 8503037984:
– сумата в размер на 25 800 лв., представляваща пазарната стойност на продаденото МПС
към датата на отчуждаване 4.11.2016 г.;
– сумата в размер на 270 лв., представляваща
стойността на автомобила към датата на бракуването му 9.07.2014 г.;
– сумата в размер на 50 лв., представляваща
стойността на отчуждените дружествени дялове
от „Оксижен 2013“ – ООД;
– сумата в размер на 50 лв., представляваща
стойността на отчуждените дружествени дялове
от „Оксижен инвест“ – ООД, ЕИК 203499927;
– сумата в размер на 50 лв., представляваща
стойността на отчуждените дружествени дялове от
„Оксижен ентъртеймънт“ – ООД, ЕИК 203996473.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Данаил Анжелов Петков,
ЕГН 8503037984:
– сумата в размер общо на 148 208,92 лв.,
представляваща вноски от титуляря по спест овна сме т к а „Б е з ог ра н и чен и я“ в левове
в „Райфайзенбанк Българи я“ – А Д, с IBA N
BG10RZBB91551007296004;
– сумата в размер общо на 233,43 лв., представляваща изплатени в периода 2011 – 2016 г. лихви
върху средства с неустановен законен източник
по спестовна сметка „Без ограничения“ в левове в „Райфайзенбанк България“ – АД, с IBAN
BG10RZBB91551007296004;
– сумата в размер общо на 48 419 лв., представляваща вноски от трети лица с неустановени
законни източници и основание по спестовна сметка „Без ограничения“ в левове в „Райфайзенбанк
България“ – АД, с IBAN 10RZBB91551007296004;
– сумата в размер общо на 7840 лв., представляваща вноски от трети лица с неустановени законни източници и основание по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG15UNCR70001522425179
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер общо на 57 302,85 лв., представляваща вноски от титуляря по депозити в
левове в „Райфайзенбанк България“ – АД;
– сумата в размер общо на 368,03 лв., представляваща изплатени в периода м. 9.2008 г. – 2011 г.
лихви върху средства с неустановен законен
източник по депозитни сметки в левове в „Райфайзенбанк България“ – АД;
– сумата в размер на 5584,45 лв., представляваща погасителни вноски в периода 2015 – 2017 г.,
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
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– сумата в размер на 50 лв., представляваща
равностойност та на наличните дру жествени
дялове от „Пъзел 2014“ – ООД, ЕИК 203294089.
Уведомява заинтересованите лица, че могат да
предяват своите претенции върху имуществото,
предмет на отнемане, в срока по чл. 225, ал. 2
от ГПК – до приклочване на съдебното дирене
пред първоинстанционния съд.
Делото е насрочено за 26.05.2022 г. от 10 ч.
699
Плевенският окръжен съд обявява, че в
същия съд е образувано гр. д. № 930/2021 г. по
предявена на 2.12.2021 г. искова молба (искане) от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя є Сотир
Стефанов Цацаров, против Виктор Красимиров
Викторов, ЕГН 8607284081, от София, ул. Димитър Манчев № 1В, вх. Б, ет. 2, ап. 6, и Виктория
Чавдарова Викторова, ЕГН 8805233992, от София,
ул. Димитър Манчев № 1В, вх. Б, ет. 2, ап. 6, за
отнемане на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
в полза на държавата имущество на стойност
859 031,28 лв., подробно описано в исковата молба,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Виктор Красимиров Викторов с
цена на иска 27 528 лв.:
27 528 бр. обикновени поименни акции от капитала на „Екомтех“ – АД, с ЕИК 203578118, всяка
на стойност 1 лв., на обща стойност 27 528 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Виктор Красимиров Викторов и Виктория Чавдарова Викторова с цена на
иска 24 000 лв.:
Лек автомобил марка „Тойота“, модел „Авенсис
1,6“, рег. № ЕН5444ВВ, рама № SB1BA56L20E074175,
двигател № 2AD5241516, с пазарна стойност в
размер 11 000 лв.
Недвижими имоти с пазарна стойност в размер
13 000 лв., намиращи се в с. Долни Луковит, с
административен адрес с. Долни Луковит, община
Искър, област Плевен, ул. Петър Берон № 8, а
именно: УПИ с площ 1319 кв. м, съставляващ
УПИ № VI-891 в кв. 55 по плана на с. Долни
Луковит, ведно с построените в имота жилищна
сграда и стопански постройки; УПИ (незастроен)
с площ 1260 кв. м, съставляващ УПИ № VII-891
в кв. 55 по плана на с. Долни Луковит.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Виктор Красимиров
Викторов с цена на иска 189 223,96 лв.:
сумата в размер 72 лв., представляващи паричната равностойност на 72 дружествени дяла от
капитала на „Май мол“ – ООД, с ЕИК 201510353,
към датата на отчуждаването им;
сумата в размер 42 лв., представляващи вноска
от проверяваното лице през 2011 г. по разплащателна сметка в лв., IBAN BG35PRCB92301025200815,
открита в „Прокредит банк – България“ – ЕАД;
сумата в размер 250 лв., представляващи вноска от трети лица през 2011 г. по разплащателна
сметка в лв., IBAN BG35PRCB92301025200815,
открита в „Прокредит банк – България“ – ЕАД;
су мата в размер 12 784 лв., п редставл ява щ и вно ск а о т п р оверя ва но т о л и це п р е з
2012 г. по разплащателна сметка в лв., IBAN
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BG35PRCB92301025200815, открита в „Прокредит
банк – България“ – ЕАД;
сумата в размер 6665,31 лв., представляващи
вноска от трети лица през 2013 г. по разплащателна сметка в лв., IBAN BG35PRCB92301025200815,
открита в „Прокредит банк – България“ – ЕАД;
сумата в размер 30 лв., представляващи вноска
от проверяваното лице през 2013 г. по разплащателна сметка в лв., IBAN BG35PRCB92301025200815,
открита в „Прокредит банк – България“ – ЕАД;
сумата в размер 1161,52 лв., представляващи
вноска от трети лица през 2013 г. по разплащателна сметка в лв., IBAN BG35PRCB92301025200815,
открита в „Прокредит банк – България“ – ЕАД;
сумата в размер 51,60 лв., представляващи
вноска от трети лица през 2014 г. по разплащателна сметка в лв., IBAN BG35PRCB92301025200815,
открита в „Прокредит банк – България“ – ЕАД;
сумата в размер 79,59 лв., представляващи
вноска от трети лица през 2014 г. по разплащателна сметка в лв., IBAN BG35PRCB92301025200815,
открита в „Прокредит банк – България“ – ЕАД;
сумата в размер 3520 лв., представляващи вноска от проверяваното лице през 2012 г. по разплащателна сметка в лв., IBAN BG94PRCB92301025200820,
открита в „Прокредит банк – България“ – ЕАД;
сумата в размер 1955 лв., представляващи вноска от трети лица през 2012 г. по разплащателна
сметка в лв., IBAN BG94PRCB92301025200820,
открита в „Прокредит банк – България“ – ЕАД;
сумата в размер 10 900 лв., представляващи
вноска от трети лица през 2013 г. по разплащателна сметка в лв., IBAN BG94PRCB92301025200820,
открита в „Прокредит банк – България“ – ЕАД;
сумата в размер 2000 лв., представляващи вноска от проверяваното лице през 2017 г. по дебитна
сметка в лв., IBAN BG78UNCR70001523110805,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;
сумата в размер 8400,01 лв., представляващи
преведени от трети лица през 2019 г. по дебитна
сметка в лв., IBAN BG78UNCR70001523110805,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;
сумата в размер 4811,35 лв., представляващи погасителни вноски по кредит № 957LRA1130850001
през 2013 г.;
сумата в размер 12 332,33 лв., представляващи вноска от проверяваното лице през 2013 г.
по многофакторен спестовен влог в лв., IBAN
BG87UNCR70004520910872, открит в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
сумата в размер 1170 лв., представляващи
преведени средства от трето лице през 2013 г.
по многофакторен спестовен влог в лв., IBAN
BG87UNCR70004520910872, открит в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
сумата в размер 6193,70 лв., представляващи погасителни вноски по кредит № 957LRA1130850001
през 2014 г.;
сумата в размер 948,90 лв., представляващи
вноска от Виктор Красимиров Викторов през
2014 г. по многофакторен спестовен влог в лв.,
IBAN BG87UNCR70004520910872;
сумата в размер 80 951,56 лв., представляващи
погасителни вноски по кредит № 957LRA1130850001
през 2015 г.;
сумата в размер 1341,52 лв., представляващи погасителни вноски по кредит № 957LRAM153100201
през 2015 г.;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7 3

сумата в размер 700 лв., представляващи
вноски от проверяваното лице и трети лица
по многофакторен спестовен влог в лв., IBAN
BG87UNCR70004520910872;
сумата в размер 1940,88 лв., преставляващи погасителни вноски по кредит № 957LRAM153100201
през 2016 г.;
сумата в размер 23 790 лв., представляващи вноска от проверяваното лице през 2017 г.
по многофакторен спестовен влог в лв., IBAN
BG87UNCR70004520910872, открит в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
сумата в размер 139 лв., представляващи вноска
от трети лица през 2017 г. по многофакторен спестовен влог в лв., IBAN BG87UNCR70004520910872;
сумата в размер 2674,04 лв., представляващи
погасителни вноски през 2013 г. по кредитна карта
в лв., IBAN BG62UNCR70001520929369, открита
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
сумата в размер 4319,65 лв., представляващи
погасителни вноски през 2014 г. по кредитна карта
в лв., IBAN BG62UNCR70001520929369, открита
в „УниКредит Булбанк“ – АД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Виктор Красимиров
Викторов и Виктория Чавдарова Викторова с цена
на иска 166 970,53 лв.:
сумата в размер 4000 лв., представляващи
пазарна стойност към момента на отчуждаването
на лек автомобил марка „Рено“, модел „Клио“,
рег. № ЕН2077ВС и рама № VF1C53B0508915029;
сумата в размер 48 000 лв., представляващи пазарна стойност към момента на отчуждаването на
лек автомобил марка „Додж“, модел „Челенджер“,
рег. № 191М113 и рама № 2C3CDZAG7FH861296;
сумата в размер 15 000 лв., представляващи
пазарна стойност към момента на отчуждаването
на лек автомобил марка „Тойота“, модел „Лексус“,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ;
сумата в размер 49 000 лв., представляващи
пазарна стойност към момента на отчуждаването
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „320 Д“,
рег. № СВ4143НК, подлежаща на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 151 във връзка
чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ;
сумата в размер 4100 лв., представляващи пазарна стойност към момента на отчуждаването
на лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“,
рег. № ЕН5640ВТ, рама № VF32H9HZA44391003;
сумата в размер 30 000 лв., представляващи
пазарна стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „ГЛ 320 ЦДИ“, рег. № СВ1854НР, рама
№ WDC1648221А156712;
сумата в размер 5900 лв., представляващи пазарна стойност към момента на отчуждаването на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „А170“,
рег. № ЕН5525КА, рама № WDD1690321J192094;
сумата в размер 2283,86 евро с левова равностойност в размер 4470,53 лв., представляващи
вноска от Виктория Чавдарова Викторова през
2012 г. по съвместна разплащателна сметка в
евро, IBAN BG92UNCR70001519113183, открита
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
сумата в размер 6500 лв., представляващи
пазарна стойност към момента на отчужда-
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ването на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „Ц 220 Т ЦДИ“, рег. № ЕН2077ВС, рама
№ WDB2032061F230654.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Виктория Чавдарова
Викторова с цена на иска 12 405,79 лв.:
сумата в размер 10 лв., представляващи паричната равностойност на 10 дружествени дяла
от капитала на „Ню Интуишън“ – ЕООД, с ЕИК
202576281, към датата на отчуждаването им;
сумата в размер 45,44 лв., представляващи преведени средства от трети лица през 2013 г. по дебитна сметка в лв., IBAN BG72UNCR70001502246310,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;
сумата в размер 440 лв., представляващи
вно ск а о т Ви к т ори я Ча вдар ова Ви к т ор ова
през 2014 г. по дебитна сметка в лв., IBA N
BG72UNCR70001502246310, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
сумата в размер 64 лв., представляващи преведени средства от трети лица през 2014 г. по дебитна
сметка в лв., IBAN BG72UNCR70001502246310,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;
сумата в размер 420 лв., представляващи
вно ск а о т Ви к т ори я Ча вдар ова Ви к т ор ова
през 2015 г. по дебитна сметка в лв., IBA N
BG72UNCR70001502246310, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
сумата в размер 566 лв., представляващи вноска от трети лица през 2016 г. по дебитна сметка
в лв., IBAN BG72UNCR70001502246310, открита
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
сумата в размер 1593 лв., представляващи погасителни вноски по кредит № 957LRAM1803651SH
през 2009 г.;
сумата в размер 1382 лв., представляващи
разликата между вноска от трети лица и погасителни вноски по кредит № 957LRAM1803651SH
през 2019 г. по дебитна сметка в лв., IBA N
BG72UNCR7000150224631, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД;
сумата в размер 4050 евро с левова равностойност в размер 7885,35 лв., изтеглена на каса
през 2015 г. от многофакторен спестовен влог в
евро, IBAN BG90UNCR70004522336912, открит в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 149, чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Виктор Красимиров Викторов и Виктория Чавдарова Викторова
с цена на иска 438 903 лв.:
сумата в размер 330 000 лв., представляващи
60 % от пазарната стойност на отчуждения недвижим имот – апартамент № К 5.1;
сумата в размер 3600 лв., представляващи 60 %
от преведените средства от Джанер Кемал, във
връзка с продажба на имот, описан в т. 1.1 на
СВ – София (недвижим имот с административен
адрес: София, СО, район „Триадица“, ул. Димитър
Манчев № 1В, бл. 3, вх. Б, секция G, а именно:
апартамент № G 2.3), използвани за предоставен
заем на „Ню Интуишън“ – ЕООД, през 2018 г.;
сумата в размер 59 703 лв., представляващи
60 % от преведените средства от Джанер Кемал,
във връзка с продажба на имот, описан в т. 1.1 на
СВ – София (недвижим имот с административен
адрес: София, СО, район „Триадица“, ул. Димитър
Манчев № 1В, бл. 3, вх. Б, секция G, а именно:
апартамент № G 2.3), използвани за погасител-

ВЕСТНИК

БРОЙ 12

ни вноски по кредит № 957LRAM153100201 през
2017 г.;
сумата в размер 45 600 лв., представляващи
60 % от преведените средства от Джанер Кемал,
във връзка с продажба на имот, описан в т. 1.1 на
СВ – София (недвижим имот с административен
адрес: София, СО, район „Триадица“, ул. Димитър
Манчев № 1В, бл. 3, вх. Б, секция G, а именно:
апартамент № G 2.3), използвани за предоставен
заем на „Ню Интуишън“ – ЕООД.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 17.05.2022 г. – 9,30 ч.
669
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия
съд е образувано гр. д. № 21/2022 г. по предявено
на 20.01.2022 г. мотивирано искане (искова молба)
от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя Сотир
Цацаров, за отнемане в полза на държавата на
следното имущество на стойност 108 012,40 лв.,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Билент Яшар Рифат, ЕГН
8703305580, с цена на иска 1200 лв., в т. ч.:
– лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“
с рег. № СС2064АМ, дата на първа регистрация – 8.03.2000 г., рама № W0L0JBF19Y1094648,
двигател № Х20DТН17596943, регистриран на
името на Билент Яшар Рифат на 6.02.2015 г., придобит с договор от 15.01.2015 г. Пазарна стойност
към настоящия момент – 1200 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Билент Яшар Рифат,
ЕГН 8703305580, с цена на иска 8004,99 лв., в т. ч.:
– сумата общо в размер 8004,99 лв., представляваща вноски по спестовен влог в левове
№ BG80PIRB73254605590866 в Пиреос банк, открит
на 12.02.2016 г., закрит на 22.05.2018 г., с титуляр
Билент Яшар Рифат, през 2016 г., нетрансферирани
по други банкови сметки и непреобразувани в
друго имущество.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Силвия Анкова
Демирова, ЕГН 9105135570, и Билент Яшар Рифат,
ЕГН 8703305580, с цена на иска 98 807,41 лв., в т. ч.:
– сумата в размер 98 807,41 лв., представляваща
получени парични преводи от трети лица, непреобразувани в друго имущество, за получаването
на които не е установено законно основание.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в първо открито съдебно заседание
на 10.05.2022 г. от 11,30 ч. в Окръжния съд – Силистра.
В двумесечен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите
заинтересовани лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото.
700
Окръжният съд – Силистра, обявява, че на
19.02.2019 г. е образувано гр. д. № 41/2019 г. по
описа на СсОС по предявено от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
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незаконно придобитото имущество искане срещу
Севда Стефанова Демирова, ЕГН 7703195630,
Емил Радев Русев, ЕГН 7211139282, Севдалина
Емилова Радева, ЕГН 0044265579, и Евгений Емилов Радев, ЕГН 0548305580, всички с постоянен
адрес: община Кайнарджа, област Силистра,
с. Давидово, ул. Шеста, с правно основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с § 5,
ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
370 196,57 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Севда Стефанова Демирова, ЕГН 7703195630:
– недвижим имот – урегулиран поземлен
имот (дворно място), с площ 300,00 кв. м, представляващ имот № 83 по плана на с. Давидово,
община Кайнарджа, област Силистра, ведно с
построената в него масивна нежилищна сграда
със ЗП от 48,00 кв. м, при граници и съседи за
поземления имот: имот № 28 и улица, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба № 124,
том 9, дело № 1701/23.05.2013 г. на Службата
по вписванията – Силистра (акт № 119, том 4,
рег. № 3256, нот. дело № 225/2013 г. на нотариус – Десислава Петрова с рег. № 429); пазарната
стойност към настоящия момент е в размер
на 4700 лв.;
– недвижим имот – урегулиран поземлен
имот – незастроен, намиращ се в с. Давидово,
община Кайнарджа, област Силистра, с площ
3468 кв. м, съставляващ имот с пл. № 44, при
граници и съседи: от две страни улици, имот № 45,
имот № 46 и имот № 47, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба № 180, том 3, дело
№ 494/16.03.2016 г. на Службата по вписванията – Силистра (акт № 59, том 3, рег. № 1946, нот.
дело № 284/2016 г. на нотариус – Румен Тодоров
с рег. № 105); пазарната стойност към настоящия
момент е в размер на 16 000 лв.;
– недви ж им имо т – позем лен имо т с
идентификатор 66425.501.2487 съгласно скица
№ 15-403560 от 16.08.2016 г., издадена от СГКК –
Силистра, с адрес на поземления имот: гр. Силистра, община Силистра, област Силистра,
ул. Петър Мутафчиев № 65А, с площ 63,00 кв. м,
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 2.06.2008 г.
на изпълнителния директор на СГКК, при трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по
предходен план: 2487, квартал: 31А, парцел: част
от едно, при съседи: имот № 66425.501.2486, имот
№ 66425.501.3049, имот № 66425.501.2488 и имот
№ 66425.501.8895, ведно с построената в имота
еднофамилна жилищна сграда с идентификатор
66425.501.2487.1, с обща застроена площ 63 кв. м,
състояща се от две стаи, кухня, две мазета и
тоалетна, брой етажи: 1, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба № 136, том 12, дело
№ 1948/17.08.2016 г. на Службата по вписванията – Силистра (акт № 140, том 1, рег. № 1064,
нот. дело № 88/2016 г. на нотариус – Никола
Николов с рег. № 704); пазарната стойност към
настоящия момент е в размер на 18 800 лв.;
– сумата в общ размер на 37 362,47 лв., внесени
и преведени по разплащателна сметка в левове с
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IBAN BG73PRCB92301029749819 в „Прокредитбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Севда Стефанова
Демирова;
– с у мата в ра змер на 30 0 0 л в., вне с ен а по д епо з и т н а с м е т к а л ев ов е с I B A N
BG77PRCB92302029749810 в „Прокредитбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Севда Стефанова
Демирова;
– сумата в общ размер на 13 644,96 лв.,
внесени по влогова сметка в левове с IBAN
BG73PRCB92304029749814 в „Прок редитбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Севда Стефанова
Демирова;
– с у м ат а в о б щ р а з м е р н а 6 0 01,6 8 л в.,
внесени по депозитна сметка с IBA N
BG33PRCB92302029749826 в „Прокредитбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Севда Стефанова
Демирова;
– с у м ат а в о бщ ра змер н а 5713, 51 л в.,
внесени по влогова сметка в левове с IBAN
BG08PRCB92304029749820 в „Прокредитбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Севда Стефанова
Демирова;
– сумата в общ размер на 1862,94 лв., представляваща погасителни вноски по кредити,
предоставени от „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД;
– сумата в общ размер на 62 953,48 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица чрез системата за парични плащания на
Western Union.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Емил Радев Русев, ЕГН
7211139282:
– лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А6“, с
рег. № CC4159MC, рама № WAUZZZ4BZXN032127,
двигател № AFB122026, дата на първа регистрация
30.04.1999 г.; пазарната стойност на автомобила
към настоящия момент е в размер на 2700 лв.;
– сумата в общ размер на 2221 лв., представ
ляваща равностойността на погасителните вноски
по кредити, предоставени от „Прокредитбанк
България“ – ЕАД;
– сумата в общ размер на 51 714 лв., внесени
и преведени по разплащателна сметка в левове с
IBAN BG19PRCB92301023415624 в „Прокредитбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Емил Радев Русев;
– сумата в размер на 5500 лв., внесена по влогова сметка в левове с IBAN BG57PRCB92304023415614
в „Прокредитбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Емил Радев Русев;
– сумата в общ размер на 17,14 лв., предс та в л я ва ща нач ис лен и л и х ви върх у внес е ни суми по влогова сметка в левове с IBAN
BG57PRCB92304023415614 в „Прок редитбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Емил Радев Русев;
– су мата в размер на 27 550 лв., внесена по влогова сметка в левове с IBA N
BG89PRCB92304023415620 в „Прокредитбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Емил Радев Русев;
– сумата в общ размер на 131,26 лв., представляваща погасителни вноски по кредити,
предоставени от „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД;
– сумата в размер на 19 000 лв., внесена
на каса по спестовен влог в левове с IBAN
BG56BРBІ71154056793001 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Емил Радев Русев;
– сумата в общ размер на 9392,69 лв., представляваща преводи към трети лица чрез системата
за парични плащания на Western Union;

С Т Р.

176

ДЪРЖАВЕН

– сумата в общ размер на 50 913,88 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица чрез системата за парични плащания на
Western Union.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Емил Радев Русев,
ЕГН 7211139282:
– сумата в размер на 500 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждено движимо имущество – лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“,
с рег. № СС1334СА, рама № W0L000059P5064845,
двигател № C14SE02T86850, дата на първа регистрация 7.12.1992 г.;
– сумата в размер на 3200 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо имущество – лек автомобил, марка „Рено“,
модел „Меган Сценик“, с рег. № СС8376РВ,
ра м а № V F1 JA A 50E2 558153 4, д ви г ат е л
№ F9QK740C023222, дата на първа регистрация
15.10.2001 г., придобит на 11.04.2013 г.;
– сумата в размер на 1600 лв., представл я ва щ а п а з арн ат а с т ой но с т н а о т ч у ж дено
движимо имущество – лек автомобил, марка
„Ауди“, модел „А4 1,8“, с рег. № СС0096РВ, рама
№ WAUZZZ8DZTA037466, двигател № ADR074143,
дата на първа регистрация 2.02.1996 г.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Евгений Емилов Радев,
ЕГН 0548305580:
– сумата в размер на 9100 лв., внесена от
Севда Стефанова Демирова по депозитна сметка в левове с IBAN BG08PRCB92302045414515 в
„Прокредитбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Евгений Емилов Радев;
– сумата в размер на 11 100 лв., внесена от
Емил Радев Русев по депозитна сметка в левове
с IBAN BG08PRCB92302045414515 в „Прокредитбанк България“ – ЕАД, с титуляр Евгений
Емилов Радев;
– сумата в общ размер на 232,90 лв., представляваща начислени лихви върху суми от Севда
Стефанова Демирова по депозитна сметка в
левове с IBAN BG08PRCB92302045414515 в „Прокредитбанк България“ – ЕАД, с титуляр Евгений
Емилов Радев;
– сумата в общ размер на 284,66 лв., представляваща начислени лихви върху внесени суми от
Емил Радев Русев по депозитна сметка в левове
с IBAN BG08PRCB92302045414515 в „Прокредитбанк България“ – ЕАД, с титуляр Евгений
Емилов Радев.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Севдалина Емилова Радева,
ЕГН 0044265579:
– сумата в размер на 5000 лв., внесена от
Емил Радев Русев по влогова сметка в левове с
IBAN BG97PRCB92304049448918 в „Прокредитбанк България“ – ЕАД, с титуляр Севдалина
Емилова Радева.
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Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 12.07.2022 г. от 11 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Окръжния съд – Силистра,
по делото.
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ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
6. – Управителният съвет на ПП БЗНС на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 и 3 от
устава свиква редовния XLІІ конгрес на политическа партия „Български земеделски народен
съюз“ (БЗНС) на 28.05.2022 г. в 11 ч. в Плевен,
пл. Възраждане № 4, зала „Катя Попова“, при
следния проект за дневен ред: 1. доклад на
председателя на ПП БЗНС; 2. доклад на организационния секретар на ПП БЗНС; 3. доклад на
председателя на УС на ПП БЗНС; 4. доклад на
председателя на ВКРС; 5. доклад на председателя
на ЕС на ПП БЗНС; 6. дискусия по докладите; 7.
приемане изменения и допълнения на устава на
ПП БЗНС; 8. одобряване членовете на УС на ПП
БЗНС; 9. утвърждаване членовете на ВКРС; 10.
приема изменения и допълнения в програмата на
ПП БЗНС; 11. приема решения на XLІІ редовен
конгрес на ПП БЗНС.
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4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Уч и л и щ но нас т оя т е лс т во „ Д-р Пе т ър Берон“ – Перник, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 11.04.2022 г. от 17,30 ч. на адрес:
Перник, ул. Отец Паисий № 10, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишните финансови
отчети на сдружението за 2020 г. и предходни
периоди; 2. приемане на доклада за дейността
на сдружението за 2020 г. и предходни периоди;
3. освобождаване и избор на председател и членове на управителния съвет на сдружението; 4.
промяна в устава на сдружението.
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Поправка. Агенцията по геодезия, картография и кадастър прави поправка в обявление
№ 376 (ДВ, бр. 8 от 28.01.2022 г., стр. 79): думите
„с. Игнатиево, община Аксаково“ да се четат
„гр. Игнатиево, община Аксаково“.
692
Поправка. Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна, прави поправка в обявление
№ 377 (ДВ, бр. 8 от 28.01.2022 г., стр. 80): думите
„с. Игнатиево“ да се четат „гр. Игнатиево“.
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