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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81
от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74
и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г.,
бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г.,
бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от
2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и
59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12,
32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98
от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45,
77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26,
49, 53 и 98 от 2014 г., бр. 12, 14, 17, 58, 61, 95
и 101 от 2015 г., бр. 15, 51, 52 и 95 от 2016 г.,
бр. 12, 58 и 96 от 2017 г., бр. 55, 77, 98 и 103
от 2018 г., бр. 17, 25 и 61 от 2019 г., бр. 21, 44
и 52 от 2020 г. и бр. 13 и 17 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 146о се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Приетите планове за управление на
риска от наводнения се прилагат до приемането на актуализирани планове по ал. 1.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 2. В чл. 151, ал. 3, т. 5 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят
с „министъра на околната среда и водите“.
§ 3. В чл. 159 се създава ал. 3:
„(3) Приетите планове за управление на
речните басейни се прилагат до приемането
на актуализирани планове по ал. 1.“
§ 4. В чл. 171 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят
с „министъра на околната среда и водите“.
2. В ал. 6:
а) в текста преди т. 1 думите „министъра
на образованието и науката“ се заменят с
„министъра на околната среда и водите“;

б) в т. 4 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра на
околната среда и водите“.
3. В ал. 8 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят с „министъра
на околната среда и водите“.
§ 5. В чл. 173, ал. 1, т. 2 думите „министъра на образованието и науката“ се заменят
с „министъра на околната среда и водите“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Плановете за управление на риска от
наводнения за периода 2016 – 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за
периода от 2016 – 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда
на чл. 146о и чл. 159.
§ 7. (1) Националният институт по метеорология и хидрология към министъра
на образованието и науката преминава към
министъра на околната среда и водите.
(2) Националният институт по метеорология и хидрология е национална научна
организация за осъществяване на оперативни
дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, както и за
научни изследвания, и за научно-приложна,
иновативна и образователна дейност. Националният институт по метеорология и хидрология е националната хидрометеорологична
служба на Република България и не изпълнява
функции във връзка с осъществяването на
изпълнителната власт.
(3) Генералният директор на Националния
институт по метеорология и хидрология се
назначава и освобождава от министъра на
околната среда и водите.
(4) Дейността на Националния институт по
метеорология и хидрология се осъществява
от служители, които работят по трудово правоотношение, в т.ч. и заемащите академични
длъжности.
§ 8. Трудовите правоотношения на служителите на Националния институт по метеорология и хидрология при министъра на
образованието и науката, в т.ч. и заемащите
академични длъжности, се уреждат съгласно
чл. 123 от Кодекса на труда.
§ 9. Имуществото, архивът, както и всички
права и задължения, включително членствените правоотношения в национални, европейски
и международни организации по метеорология
и хидрология, и правото да обучава докторанти по акредитирани докторски програми
на Националния институт по метеорология и
хидрология към Министерството на образованието и науката преминават към Националния
институт по метеорология и хидрология към
Министерството на околната среда и водите.
§ 10. В срок до два месеца от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
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по предложение на министъра на околната
среда и водите приема необходимите промени
в правилника за устройството и дейността
на Националния институт по метеорология
и хидрология.
§ 11. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр.,
бр. 49 от 1996 г.; изм., бр. 85 от 1997 г., бр. 27
от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г.,
бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и
102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от
2008 г., бр. 6, 82 и 93 от 2009 г., бр. 41, 87 и 88
от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53,
54, 77 и 102 от 2012 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14
и 101 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и бр. 12, 58
и 85 от 2017 г., бр. 98 и 103 от 2018 г., бр. 1
и 81 от 2019 г. и бр. 18 от 2021 г.) в чл. 22,
ал. 1 думите „министъра на образованието и
науката“ се заменят с „министъра на околната
среда и водите“.
§ 12. Параграфи 1 и 3 влизат в сила от
1 януари 2022 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 2 март 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99
от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108 от
2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и
102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15,
18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 38 и 56
от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от 2013 г., бр. 61 от
2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от 2015 г., бр. 59 и
74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103 от 2017 г., бр. 7,
20 и 37 от 2018 г., бр. 17, 45 и 100 от 2019 г.,
бр. 13 и 52 от 2020 г. и бр. 20 и 23 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
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„5. напомняне за наличието на законова
гаранция за съответствие на стоките, цифровото съдържание и цифровите услуги и когато е
приложимо, за наличието на извънгаранционно обслужване и на търговските гаранции, ако
такива са предоставени, и условията по тях;“.
2. Точки 7 и 8 се изменят така:
„7. когато е приложимо, се посочва функционалността на стоките, съдържащи цифрови
елементи, на цифровото съдържание и на
цифровите услуги, включително приложимите
мерки за техническа защита;
8. когато е приложимо, се посочва всяка
съответна съвместимост и оперативна съвместимост на стоките, съдържащи цифрови
елементи, на цифровото съдържание и на
цифровите услуги с някои видове хардуер и
софтуер, които са известни на търговеца или
за които може разумно да се очаква, че са
му известни;“.
§ 2. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. за туристически пакети по смисъла на
Закона за туризма, с изключение на чл. 47,
ал. 7, чл. 49, ал. 2, 3 и 7 и чл. 62в – 62д;“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. за услуги за превоз на пътници, с изключение на разпоредбите на чл. 49, ал. 2 и
3 и чл. 62в – 62д;“.
§ 3. В чл. 47, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. седалището и адресът на управление на
търговеца, телефонният му номер и адресът
на електронната му поща; когато търговецът
предоставя други средства за онлайн комуникация, които гарантират, че потребителят
може да съхранява на траен носител всяка
писмена кореспонденция с търговеца, включително датата и часа на тази кореспонденция,
информацията съдържа също и подробно
описание на тези други средства; средствата
за комуникация, предоставени от търговеца,
трябва да дават възможност на потребителя
да установи бързо контакт с търговеца и да
общува ефективно с него; когато е необходимо,
търговецът предоставя също и седалище и
адрес на управление, както и данни, идентифициращи търговеца, от чието име действа;“.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. напомняне за наличието на законова
гаранция за съответствие на стоките, на цифровото съдържание и цифровите услуги;“.
3. Точки 18 и 19 се изменят така:
„18. когат о е п ри лож и мо, с е по с оч ва
функционалността на стоките, съдържащи
цифрови елементи, на цифровото съдържание
и цифровите услуги, включително приложимите мерки за техническа защита;
19. когато е приложимо, се посочва всяка съответна съвместимост и оперативна
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съвместимост на стоките, съдържащи цифрови елементи, на цифровото съдържание
и цифровите услуги с някои видове хардуер
и софтуер, които са известни на търговеца
или за които може разумно да се очаква, че
са му известни;“.
4. Създава се т. 21:
„21. когато е приложимо, се посочва, че
цената е била индивидуализирана въз основа
на автоматизирано вземане на решение.“
§ 4. Създава се чл. 47а:
„Чл. 47а. (1) Преди потребителят да бъде
обвързан от договор от разстояние или от
предложение за сключване на договор чрез
онлайн място за търговия, доставчикът на
онлайн мястото за търговия предоставя на
потребителя по ясен и разбираем начин и
във форма, която е съобразена със средството за комуникация от разстояние, следната
допълнителна информация относно:
1. обща информация за основните параметри, определящи класирането на направените
предложения на потребителите в отговор на
тяхното търсене, както и тяхната относителна важност в сравнение с други параметри;
информацията се предоставя в специален
раздел на онлайн интерфейса, до който има
пряк и лесен достъп от страницата, на която
са представени предложенията;
2. това дали третата страна, предлагаща
стоките, услугите или цифровото съдържание,
е търговец или не, въз основа на декларация
на третата страна пред доставчика на онлайн
мястото за търговия;
3. това, че потребителите нямат правата,
произтичащи от този закон и от други закони,
въвеждащи изисквания на правото на Европейския съюз за защита на потребителите,
когато третата страна, предлагаща стоките,
услугите или цифровото съдържание, не е
търговец;
4. разпределението на задълженията по
договора между третата страна, предлагаща
стоките, услугите или цифровото съдържание,
и доставчика на онлайн мястото за търговия,
ако е приложимо.
(2) Информацията по ал. 1, т. 4 не засяга
отговорността, която доставчикът на онлайн
мястото за търговия или третата страна,
предлагаща стоките, услугите или цифровото
съдържание, носят във връзка с договора
съгласно националното законодателство или
правото на Европейския съюз.“
§ 5. В чл. 48 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато потребителят желае предоставянето на услугата или доставянето на
вода, газ или електрическа енергия, когато
те не се предлагат за продажба, опаковани
в ог раничен обем или в определено ко личество, или доставянето на цент ра лно
отопление да започне по време на срока за
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упражняване правото на отказ от договора
извън търговския обект по чл. 50 и договорът предвижда задължение за потребителя
да плати, търговецът е длъжен да изиска
от потребителя да направи изрично искане
за това на траен носител и да потвърди, че
след като договорът бъде изпълнен изцяло
от търговеца, потребителят няма да има
право на отказ.“
§ 6. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато договорът е сключен чрез използване на средство за комуникация от разстояние, което е с ограничено пространство
или време за представяне на информация,
преди сключването на договора търговецът
предоставя на потребителя чрез използваното
средство за комуникация най-малко преддоговорната информация по чл. 47, ал. 1, т. 1,
2, 5, 8 и 15, с изключение на стандартния
формуляр за упражняване правото на отказ
съгласно приложение № 6. Преди ск лючването на договора търговецът предоставя
на потребителя останалата информация по
чл. 47, ал. 1, включително стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, по
подходящ начин съгласно ал. 1.“
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Когато потребителят желае предоставянето на услуга или доставянето на вода,
газ или електрическа енергия, когато те не
се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество,
или доставянето на централно отопление да
започне по време на срока за упражняване
правото на отказ от договора от разстояние
по чл. 50 и договорът предвижда задължение за потребителя да плати, търговецът е
длъжен да изиска от потребителя да направи
изрично искане за това на траен носител и
да потвърди, че след като договорът бъде
изпълнен изцяло от търговеца, потребителят
няма да има право на отказ.“
§ 7. В чл. 54 се създават ал. 5 – 9:
„(5) Търговецът е длъжен да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април
2016 г. относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни
и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
(ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан понатат ък „Регламент (ЕС) 2016/679“, и на
Закона за защита на личните данни.
(6) Търговецът е длъжен да се въздържа
от използване на всяко съдържание, което
е различно от лични данни и което е предоставено или създадено от потребител я
при използване на цифровото съдържание
или цифровата услуга, предоставено от тър-
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говеца, с изключение на случаите, когато
съдържанието:
1. няма приложение извън контекста на
цифровото съдържание или цифровата услуга,
предоставено/предоставена от търговеца;
2. се отнася само до дейността на потребителя при използване на цифровото съдържание или цифровата услуга, предоставено/
предоставена от търговеца;
3. е било обобщено с д ру ги данни от
търговеца и не може да бъде отделено от
другите данни или може да бъде отделено
от тях само посредством непропорционални
усилия, или
4. е било създадено съвместно от потребителя и от други лица и други потребители
могат да продължат да го използват.
(7) При искане от страна на потребителя
търговецът предоставя на негово разположение всяко цифрово съдържание, което
не съставлява лични данни, предоставено
или създадено от потребителя по време на
използване на цифровото съдържание или
цифровата услуга, предоставено/предоставена от търговеца, с изключение на случаите
по ал. 6, т. 1 – 3. Потребителят има право да
получи това цифрово съдържание безплатно,
без да бъде възпрепятстван от търговеца,
в рамките на разумен срок и в широко използван машинночетим формат.
(8) При упражняване правото на отказ от
договора от страна на потребителя търговецът може да възпрепятства всяко следващо
използване на цифровото съдържание или
цифровата услуга, като например направи
цифровото съдържание или цифровата услуга
недостъпни за потребителя или като блокира
профила на потребителя.
(9) Алинея 7 се прилага независимо от
ал. 8.“
§ 8. В чл. 55 се създава ал. 9:
„(9) След упражняване правото на отказ
от договора потребителят се въздържа от
използване на цифровото съдържание или
цифровата услуга и предоставянето им на
трети лица.“
§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за предоставяне на услуги, при които
услу гата е предоставена напълно, когато
договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало
с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще
загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;“.
2. Точка 13 се изменя така:
„13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален
носител, когато изпълнението е започнало и
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договорът задължава потребителя да плати,
в случаите, когато:
а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението
по време на срока за отказ;
б) потребителят е потвърдил, че знае, че
по този начин ще загуби правото си на отказ;
в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8;“.
3. Създава се т. 14:
„14. за п редоставяне на усл у г и, кои то
задължават потребителя да плати, когато
потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му за извършване
на дейности за ремонт, след като услугата
е предоставена напълно и изпълнението е
започнало с изричното предварително съгласие на потребителя.“
§ 10. В чл. 61а ал. 2 се отменя.
§ 11. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „старата“ се заменя с
„предишната“.
2. В т. 2 думите „стара цена“ се заменят
с „предишна цена“.
3. В т. 3 думите „старата цена“ се заменят
с „предишната цена“.
§ 12. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „старата“ се заменя с
„предишната“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предишна цена е най-ниската цена
на стоката или услугата, която търговецът
е прилагал през период, не по-кратък от 30
дни преди датата на намалението на цената
в същия търговски обект, интернет страница
или приложение.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) За стоки, които подлежат на бързо
разваляне или които имат кратък срок на
годност, или които се предлагат на пазара
за период, по-кратък от 30 дни, срокът по
ал. 2 е не по-кратък от 7 дни преди датата
на намалението на цената.
(5) При прогресивно намаление на цената
предишната цена е цената без намаление
преди първото намаление на цената.“
§ 13. В чл. 68б се правят следните допълнения:
1. В а л. 2 след д у мата „вк лючително“
се добавя „цифрово съдържание и цифрови
услуги“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Продукт по смисъла на този раздел
е всяка стока или услуга, включително недвижимо имущество, цифрово съдържание и
цифрови услуги, както и права и задължения.“
§ 14. В чл. 68д се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 3:
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„3. всяко предлагане на стока в държава – членка на Европейския съюз, като идентична на стока, предлагана на пазара в други
държави – членк и на Европейск и я съюз,
когато тази стока има значителни разлики
в състава или характеристиките, освен ако
това не е обосновано от законосъобразни и
обективни фактори, като:
а) изискванията на националното законодателство;
б) наличието или сезонния характер на
суровините, необходими за производство на
стоката;
в) наличието на доброволни стратегии,
имащи за цел подобряване на достъпа до
здравословни храни;
г) правото на търговците да предлагат
стоки от същата марка в опаковки с различно тегло или обем на различните пазари.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Заблуждаващият характер на предлагането на стоки по ал. 3, т. 3 се преценява, като се вземе предвид дали средният
потребител може да установи лесно разликата в стоките въз основа на проверка на
предоставената от търговеца информация и
нейната адекватност.“
§ 15. В чл. 68е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точка 4 се изменя така:
„4. условията за плащане, доставка и изпълнение, ако те се отклоняват от изискванията за добросъвестност и професионална
компетентност;“
б) създава се т. 6:
„6. за продукти, предлагани на онлайн
местата за търговия, информация за това дали
третата страна, която предлага продуктите,
е търговец или не, въз основа на декларация
от третата страна пред доставчика на онлайн
мястото за търговия.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато на потребителите е предоставена възможност да търсят продукти, които
се предлагат от различни търговци или от
потребители, въз основа на търсене под формата на ключова дума, фраза или други въведени данни независимо от мястото, на което
се сключват сделките, общата информация
относно основните параметри, определящи
класирането на продуктите, предоставени на
потребителя в отговор на търсенето, както
и тяхната относителна тежест в сравнение с
други параметри се счита за съществена. Тази
информация се предоставя на потребителите
в отделен раздел на онлайн интерфейса, до
който потребителите имат пряк и лесен достъп от страницата, на която са предоставени
резултатите от търсенето.“
3. Създават се ал. 6 и 7:
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„(6) Алинея 5 не се прилага за доставчици
на онлайн търсачки, посочени в чл. 2, т. 6
от Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за
насърчаване на справедливост и прозрачност
за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (ОВ, L 186/57 от 11 юли 2019 г.).
(7) Когато търговец предоставя достъп до
потребителски отзиви за продукт по смисъла
на чл. 68б, ал. 2, той предоставя информация
дали търговецът гарантира, че публикуваните
отзиви за продукт са на потребители, които
действително са закупили продукта, и ако
гарантира това – за начина на извършване на
проверка за автентичността на потребителските отзиви, и предоставя ясна информация
на потребителите за начина на обработване
на потребителските отзиви, като посочва
дали са публикувани всички отзиви, дали те
са положителни или отрицателни, дали са
били обект на спонсорство или са повлияни
от договорно отношение с търговец. Информацията, позволяваща да се установи дали и
как търговецът гарантира, че публикуваните
отзиви за продукт са на потребители, които
действително са използвали или закупили
продукта, се счита за съществена.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 8.
§ 16. В чл. 68ж се създават т. 24 – 27:
„24. да се предоставят резултати от търсене
в отговор на онлайн търсене на потребител
без ясно уведомяване на потребителя за всяка платена реклама или за всяко плащане,
извършено с цел да се постигне по-добро
к ласиране на проду кти в резултатите от
търсенето;
25. да се препродават билети за събития на
потребители, ако търговецът ги е придобил
чрез използване на автоматизирано средство,
за да заобиколи всяко наложено ограничение
относно броя на билетите, които може да
закупи едно лице, или всички други изисквания, приложими към покупката на билети;
26. да се твърди, че отзивите за продукт
са изпратени от потребители, които действително са използвали или закупили продукта,
без да бъдат предприети разумни и пропорционални мерки за проверка, че отзивите
са направени от тези потребители;
27. да се предоставят фалшиви потребителски отзиви или препоръки или да се възлага
на друго физическо или юридическо лице да
предоставя фалшиви отзиви или препоръки
на потребители, или да се преправят отзиви
на потребители или обществени препоръки с
цел насърчаване продажбата на продуктите.“
§ 17. В чл. 68м се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Потребителят има
право“ се добавя „на намаляване на цената
или“, думите „да претендира за обезщете-
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ние“ се заменят с „да претендира обезщетение за претърпени вреди“, а след думите
„по заповед за забрана на прилагането на
нелоялна търговска практика на“ се добавя
„председателя на“.
2. В ал. 2 след думите „заповед за забрана на прилагането на нелоялна търговска
практика на“ се добавя „председателя на“.
3. В ал. 3 след думите „заповедта на“ се
добавя „председателя на“.
§ 18. В чл. 167, ал. 2 думите „заемат ръководни длъжности в“ се заменят със „са
членове на“.
§ 19. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 6:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) издател е на списание или на друго
специализирано издание на потребителска
тематика;“
б) в буква „г“ накрая се добавя „различни
от тези по букви „б“ и „д“;
в) в буква „д“ накрая се добавя „различни
от тези по букви „б“ и „г“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „и индустрията“.
§ 20. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1 се разпределят
със заповед на министъра на икономиката и
индустрията по негова преценка, съобразно
дейността и при спазване принципите на
обективност, прозрачност и безпристрастност. Заповедта може да се обжалва по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Обжалването не спира изпълнението є, освен
ако съдът разпореди друго.“
2. В ал. 3 след думите „Министърът на
икономиката“ се добавя „и индустрията“.
§ 21. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след ду мите „минист ъра на
икономиката“ се добавя „и индустрията“.
2. В ал. 3 навсякъде след думата „икономиката“ се добавя „и индустрията“.
3. В ал. 4 думите „Министерството на
земеделието, храните и горите, Министерството на икономиката, Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“ се заменят с „Министерството
на земеделието, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на
транспорта и съобщенията“.
4. В ал. 5 и 6 след думите „министъра на
икономиката“ се добавя „и индустрията“.
§ 22. В чл. 180, ал. 1 се създава изречение
второ: „При случаи с фактическа или правна
сложност срокът за извършване на проверката
може да бъде удължен с още един месец.“
§ 23. В чл. 190д, ал. 3 думите „по смисъла
на чл. 3, т. 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2017/2394“
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се заличават, а думите „същия регламент“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/2394“.
§ 24. В чл. 200 думите „от 200 до 1500“
се заменят с „от 300 до 5000“ и думите „от
300 до 3000“ се заменят с „от 500 до 5000“.
§ 25. Създава се нов чл. 203:
„Чл. 203. (1) При извършено широко разпространено нарушение или широко разпространено нарушение със съюзно измерение,
установено от Комисията за защита на потребителите, при осъществяване на мерки за
прилагане на законодателството за защита
на потребителите в рамките на координирани действия, предприети от компетентните
органи на държавите – членки на Европейския съюз, съгласно чл. 21 на Регламент
(ЕС) 2017/2394, председателят на Комисията
за защита на потребителите налага на едноличните търговци и юридическите лица
имуществена санкция в размер до 4 на сто
от реализирания от тях оборот в страната
през предходната финансова година за:
1. нару шен ие на ра зпоредби т е на
чл. 68в – 68з и чл. 68к относно прилагането
на нелоялни търговски практики;
2. нарушение на разпоредбите на чл. 4,
чл. 47, ал. 1 – 3, ал. 5 – 7, чл. 47а, 48, 49,
чл. 52, ал. 4, чл. 54, ал. 1 и 2, чл. 55, ал. 3,
чл. 58, ал. 1, чл. 62, ал. 1, чл. 62а, 62б, 62в,
чл. 62г, ал. 2 и чл. 62д, както и за възпрепятстване правото на потребителя по чл. 50;
3. продължаващо прилагане от търговец на
клауза, включена в договор с общи условия
с потребители, която е обявена с влязло в
сила решение на съда за неравноправна по
смисъла на чл. 143 – 147.
(2) В случаите по ал. 1 за нарушение на
разпоредбите на чл. 16, чл. 19, ал. 2, чл. 20,
ал. 1, чл. 21, 23 и чл. 65 относно обозначаване
цените на стоките председателят на Комисията за защита на потребителите налага
на едноличните търговци и юридическите
лица имуществена санкция в размер от 5000
до 50 000 лв.
(3) Когато в резултат на координирано
действие, предприето съгласно чл. 21 на
Регламент (ЕС) 2017/2394, компетентните
органи на държавите членки вземат решение
санкцията да бъде наложена от компетентен
орган на една държава – членка на Европейския съюз, от името на всички държави – членки на Европейския съюз, участващи
в координираното действие, председателят
на Комисията за защита на потребителите
налага на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер до
4 на сто от реализирания от тях оборот във
всички държави – членки на Европейския
съюз, засегнати от нарушението. Когато извършителят на нарушението по ал. 1 е част
от обединение по смисъла на глава осем
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надесета от Търговския закон при налагане
на имуществената санкция се взема предвид
реализираният общ оборот на обединението
в държавите – членки на Европейския съюз,
засегнати от нарушението.
(4) В случаите по ал. 1 и 3, когато няма
информация за оборота, реализиран от извършителя на нарушението през предходната
финансова година в държавите – членки на
Европейския съюз, засегнати от нарушението,
се налага имуществена санкция в размер до
3 920 000 лв.“
§ 26. Член 204 се изменя така:
„Чл. 204. За неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация на
потребител по чл. 47, ал. 1 – 3, 5 – 7, чл. 47а,
48 и 49 на физическите лица се налага глоба
в размер от 300 до 2000 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
за всеки отделен случай.“
§ 27. Член 206 се изменя така:
„Чл. 206. За нарушение на разпоредбите
на чл. 52, ал. 4, чл. 54, ал. 1, 2, 6 – 7, чл. 55,
ал. 3, чл. 62в, чл. 62г, ал. 2 и чл. 62д на физическите лица се налага глоба в размер от
300 до 2000 лв., а на едноличните търговци
и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за всеки
отделен случай.“
§ 28 . В ч л. 207, а л. 1 д у м и т е „о т 50 0
до 2000“ се заменят с „от 1000 до 3000“ и
думите „от 1000 до 3000“ се заменят с „от
2000 до 5000“.
§ 29. В чл. 209 думите „от 300 до 1000“
се заменят с „от 300 до 5000“ и думите „от
500 до 3000“ се заменят с „от 500 до 5000“.
§ 30. Член 210а се изменя така:
„Чл. 210а. За нарушение на чл. 68в, чл. 68г,
чл. 68ж, т. 1 – 11, 13, 15, 18 – 27 и чл. 68к,
т. 3 – 6 на виновните лица се налага глоба в
размер от 1000 до 30 000 лв., а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 2000 до 50 000 лв.“
§ 31. В чл. 210б думите „от 1500 до 30 000“
се заменят с „от 2000 до 50 000“ и думите
„от 2000 до 50 000“ се заменят с „от 2000
до 70 000“.
§ 32. В чл. 210в думите „от 1500 до 30 000“
се заменят с „от 2000 до 50 000“ и думите
„от 3000 до 50 000“ се заменят с „от 3000
до 70 000“.
§ 33. В чл. 226 ал. 1 се изменя така:
„(1) Който не изпълни влязло в сила решение на съда за предприемане на мерки
по чл. 187 за преустановяване на нарушения
или който въпреки влязло в сила решение на
съда продължава прилагането на незаконна
търговска практика или на клауза, включена
в договор с общи условия с потребители, която е обявена за неравноправна, се наказва
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с глоба в размер от 5000 до 20 000 лв., а на
едноличните търговци и юридическите лица
се налага имуществена санкция в размер от
10 000 до 50 000 лв.“
§ 34. Създава се чл. 230е:
„Чл. 230е. При налагане на глоба или
имуществена санкция председателят на Комисията за защита на потребителите, когато
е приложимо, взема предвид:
1. естеството, тежестта, мащаба и продължителността на нарушението;
2. предприетите от търговеца действия
за смекчаване или поправяне на вредите,
претърпени от потребителите;
3. предишните нарушения на търговеца,
ако има такива;
4. получените финансови ползи или предотвратените загуби от търговеца, ако има
информация за това;
5. санкциите, наложени на търговеца за
същото нарушение в друга държава – членка
на Европейския съюз, при трансгранични
случаи, когато информацията за тези санкции е налична посредством механизма за
осъществяване на сът рудничество меж ду
националните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на
по т реби т ел и т е с ъгласно Регламен т (ЕС)
2017/2394;
6. дру ги у теж н яващи или смек чаващи
обстоятелства, приложими за конкретния
случай.“
§ 35. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1в се изменя така:
„§ 1в. (1) Разпоредбата на чл. 4 за договори,
различни от договор от разстояние или от
договор извън търговския обект, и на глава
четвърта, раздел I се прилагат по отношение
на договорите, сключени между търговец и
потребител, съгласно които потребителят заплаща или се задължава да заплати цена. Те
се прилагат и по отношение на договорите за
доставка на вода, газ, електрическа енергия
или за централно отопление, включително
тези, предоставяни от публични доставчици,
доколкото тези стоки се предоставят въз
основа на договор.
(2) Разпоредбата на чл. 4 за договори,
различни от договор от разстояние или от
договор извън търговския обект, и на глава
четвърта, раздел I се прилагат и по отношение на договорите, сключени между търговец
и потребител, съгласно които търговецът
предоставя или се задъл жава да предостави цифрово съдържание, което не е на
материален носител, или цифрова услуга на
потребителя, а потребителят предоставя или
се задължава да предостави лични данни на
търговеца, с изключение на случаите, когато
личните данни, предоставени от потребителя,
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се обработват от търговеца изключително
с цел предоставяне на цифровото съдържание, което не е на материален носител, или
на цифровата услуга, или за да позволи на
търговеца да изпълни своите задължения,
произтичащи от закон, доколкото търговецът
не обработва тези данни с друга цел.“
2. Параграф 1и се отменя.
3. Създава се нов § 9:
„§ 9. Разпоредби т е на гла ва чет вър та,
раздел I не се прилагат за вещи, продавани
при принудително изпълнение, както и по
отношение на продажби на изоставени или
отнети в полза на държавата вещи, извършвани от държавни органи.“
4. В § 13:
а) точка 13 се изменя така:
„13. „Стока“ е понятие по смисъла на § 6,
т. 18 от допълнителните разпоредби на Закона
за предоставяне на цифрово съдържание и
цифрови услуги и за продажба на стоки.“;
б) точки 34 и 35 се изменят така:
„34. „Договор за продажба“ е всеки договор, по силата на който търговецът прехвърля
или се задължава да прехвърли собствеността
на стоки на потребителя, включително договорите, имащи за предмет едновременно
стоки и услуги.
35. „Договор за услуга“ е всеки договор,
по силата на който търговецът предоставя
или се задължава да предостави услуга на
потребителя, в т.ч. цифрова услуга.“;
в) точки 38 – 40 се изменят така:
„38. „Цифрово съдържание“ е пон ятие
по смисъла на § 6, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за предоставяне на
цифрово съдържание и цифрови услуги и за
продажба на стоки.
39. „Функционалност на цифрово съдържание или цифрова услуга“ е понятие по
смисъла на § 6, т. 12 от допълнителните
разпоредби на Закона за предоставяне на
цифрово съдържание и цифрови услуги и за
продажба на стоки.
40. „Оперативна съвместимост на цифрово
съдържание или цифрова услуга“ е понятие
по смисъла на § 6, т. 13 от допълнителните
разпоредби на Закона за предоставяне на
цифрово съдържание и цифрови услуги и за
продажба на стоки.“;
г) точка 46 се изменя така:
„4 6. „Он ла й н м яс т о за т ърг ови я“ оз начава услу га, която чрез използване на
софтуер, включително интернет страница,
част от интернет страница или приложение,
управляван/о от търговеца или от негово
име, позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци
или потребители.“;
д) създават се т. 47 – 53:
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„47. „Съвместимост на цифрово съдържание или цифрова услуга“ е понятие по
смисъла на § 6, т. 10 от допълнителните
разпоредби на Закона за предоставяне на
цифрово съдържание и цифрови услуги и за
продажба на стоки.
48. „Доставчик на онлайн място за търговия“ означава всеки търговец, който доставя
на онлайн място за търговия на потребители.
49. „Цифрова услуга“ е понятие по смисъла
на § 6, т. 2 от допълнителните разпоредби
на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба
на стоки.
50. „К ласиране“ е относителната приоритетна позиция на продукти, включени в
обхвата на глава четвърта, раздел III, така
както са представени, организирани или
съобщени от търговеца, независимо от използваното технологично средство за това
представяне, организиране или съобщаване,
включително в резултат от използването на
алгоритмична последователност, механизъм
за к ласи ране и ли механизъм за оценка,
визуално осветяване или други средства за
подчертаване, или комбинация от тях.
51. „Широко разпространено нарушение“
е понятие по смисъла на чл. 3, т. 3 от Регламент (ЕС) 2017/2394.
52. „Широко разпространено нарушение
със съюзно измерение“ е понятие по смисъла
на чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2017/2394.
53. „Лични данни“ са лични данни по
смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679.“
5. В § 13а се създава нова т. 2:
„2. Директива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември
2019 г. за изменение на Директива 93/13/ЕИО на
Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО
и 2011/83/ЕС на Европейск и я парламент
и на Съвета по отношение на по-доброто
прилагане и модернизиране на правилата
за защита на потребителите в Съюза (ОВ,
L 328/7 от 18 декември 2019 г.).“
§ 36. В приложение № 6 към чл. 47, ал. 1,
т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 текстът в първото тире
се изменя така:
„ – До (наименование на търговеца, адрес
и адрес на електронната поща се попълват
от търговеца)“.
§ 37. В приложение № 7 към чл. 47, ал. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. В Стандартните указания за отказ т. III
се изменя така:
„III. Срокът за отказ е 14 дни считано от
дата (попълва се датата, съгласно видовете
договор, посочени в т. 1, букви „а“, „б“, „в“,
„г“ или „д“ от Указанията за попълване).
За да упражните правото си на отказ,
трябва да ни уведомите за Вашето решение
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да се откажете от договора с недвусмислено
заявление (например писмо, изпратено по
пощата или на електронна поща). Можете
да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от
договора, но това не е задължително.
За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението
си относно упражняването на правото на
отказ преди изтичането на срока за отказ
от договора.“
2. В Указани я та за поп ъ лва не т. 2 се
изменя така:
„2. Попълнете Вашето име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща.“
§ 38. В останалите текстове на закона
думите „министъра на икономиката“, „Министърът на икономиката“ и „Министерството на икономиката“ се заменят съответно с
„министъра на икономиката и индустрията“,
„Министърът на икономиката и индустрията“
и „Министерството на икономиката и индустрията“ и навсякъде думите „министърът
на икономиката“ се заменят с „министърът
на икономиката и индустрията“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. Неприключилите съдебни производства по дела, образувани до 27 май 2022 г. по
реда на глава втора, раздел IV, глава четвърта
и шеста се довършват по досегашния ред.
§ 40. Законът влиза в сила от 28 май 2022 г.,
с изключение на § 2, т. 1 и § 35, т. 2, които
влизат в сила от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 2 март 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
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П РЕ ЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА
УК АЗ № 70
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Димитър Иванов Абаджиев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Саудитска Арабия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 1 март 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
1602

УК АЗ № 71
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Димитър Иванов Абаджиев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Бахрейн.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 1 март 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.

1550

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Венцислав
Иванов Петков като народен представител
от Петнадесети изборен район – Плевенски.
Решението е прието от 47-ото Народно
събр ание на 9 март 2022 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
1675
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1603

УК АЗ № 72
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 166, ал. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал-майор Груди Иванов Ангелов от длъжността началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ и от военна
служба, считано от 15 март 2022 г.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 март 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
1604

УК АЗ № 73
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка
с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам генерал-майор Тодор Цонев
Дочев на длъжност та началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, считано от
15 март 2022 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 март 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
1605

УК АЗ № 75
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Снежана Радович – извънреден и пълномощен посланик на Черна
гора в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен за нейните заслуги
за развитието на двустранните отношения
между Република България и Черна гора.
Издаден в София на 4 март 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Теодора Генчовска
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
1667

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24
ОТ 7 МАРТ 2022 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на
Съвета за административната реформа (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от
2009 г., бр. 25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 30, 62 и 69
от 2013 г., бр. 16, 67 и 101 от 2014 г., бр. 19 от
2015 г., бр. 63 от 2017 г. и бр. 1 и 29 от 2021 г.)
се правят следните изменения:
1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Съветът се състои от председател,
заместник-председател и членове. Работата на
съвета се координира от секретар.
(2) Председател на съвета е заместник
министър-председателят по ефективно управление. Заместник-председател на съвета
е министърът на електронното управление.
(3) Секретар на съвета е директорът на дирекция „Модернизация на администрацията“
в администрацията на Министерския съвет.
(4) Членове на съвета са: заместник министър-председателят по еврофондовете и
министър на финансите, заместник министърпредседателят по икономиката и индустрията
и министър на икономиката и индустрията,
заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и
министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник министър-председателят по климатични политики и министър
на околната среда и водите, министърът на
образованието и науката, министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната,
министърът на здравеопазването, министърът
на транспорта и съобщенията, министърът
на иновациите и растежа, министърът на
културата, министърът на труда и социалната
политика, министърът на земеделието, министърът на туризма, министърът на външните
работи, министърът на енергетиката, министърът на младежта и спорта, министърът на
правосъдието, председателят на Националния
статистически институт, главният секретар на
Министерския съвет, изпълнителният директор на Института по публична администрация,
двама областни управители, определени от
председателя на съвета, и изпълнителният
директор на Националното сдружение на
общините в Република България.
(5) При отсъствие членовете на съвета се
представляват от резервен член. За свои заместници членовете на съвета предлагат на
заместник министър-председателя по ефективно управление, както следва:
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1. министрите предлагат за резервен член
заместник-министър;
2. председателят на Националния статистически институт предлага за резервен член
заместник-председател;
3. главният секретар на Министерския
съвет предлага за резервен член директор на
дирекция от специализираната администрация;
4. изпълнителният директор на Института по публична администрация предлага
за резервен член директор на дирекция от
специализираната администрация;
5. областните управители предлагат за
резервен член заместник областен управител;
6. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България предлага за резервен член длъжностно
лице от сдружението.
(6) Поименният състав на съвета, включително резервните членове, се определя със
заповед на заместник министър-председателя
по ефективно управление.“
2. В чл. 2б, ал. 1 думите „чл. 5, ал. 1, т. 2
от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се
заменят с „ефективно управление“.
§ 2. В Правилника за организацията на
дейността на Съвета за административната
реформа, приет с Постановление № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г., бр. 15,
25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г., бр. 30,
62 и 69 от 2013 г., бр. 16, 67 и 101 от 2014 г.,
бр. 19 от 2015 г., бр. 63 от 2017 г., бр. 1 от
2019 г. и бр. 54 от 2020 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател,
заместник-председател и членове. Работата на
съвета се координира от секретар.
(2) Председател на съвета е заместник
министър-председателят по ефективно управление. Заместник-председател на съвета
е министърът на електронното управление.
(3) Секретар на съвета е директорът на дирекция „Модернизация на администрацията“
в администрацията на Министерския съвет.
(4) Членове на съвета са: заместник министър-председателят по еврофондовете и
министър на финансите, заместник министърпредседателят по икономиката и индустрията
и министър на икономиката и индустрията,
заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и
министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник министър-председателят по климатични политики и министър
на околната среда и водите, министърът на
образованието и науката, министърът на вътрешните работи, министърът на отбраната,
министърът на здравеопазването, министърът
на транспорта и съобщенията, министърът
на иновациите и растежа, министърът на
културата, министърът на труда и социалната
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политика, министърът на земеделието, министърът на туризма, министърът на външните
работи, министърът на енергетиката, министърът на младежта и спорта, министърът на
правосъдието, председателят на Националния
статистически институт, главният секретар на
Министерския съвет, изпълнителният директор на Института по публична администрация,
двама областни управители, определени от
председателя на съвета, и изпълнителният
директор на Националното сдружение на
общините в Република България.
(5) При отсъствие членовете на съвета се
представляват от резервен член. За свои заместници членовете на съвета предлагат на
заместник министър-председателя по ефективно управление, както следва:
1. министрите предлагат за резервен член
заместник-министър;
2. председателят на Националния статистически институт предлага за резервен член
заместник-председател;
3. главният секретар на Министерския
съвет предлага за резервен член директор на
дирекция от специализираната администрация;
4. изпълнителният директор на Института по публична администрация предлага
за резервен член директор на дирекция от
специализираната администрация;
5. областните управители предлагат за
резервен член заместник областен управител;
6. изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България предлага за резервен член длъжностно
лице от сдружението.
(6) Секретарят на съвета участва в заседанията на съвета. По решение на председателя
за участие в заседанията на съвета могат да
бъдат канени представители на други държавни органи и институции, местната власт
и неправителствени организации, които имат
отношение към разглежданите въпроси.“
2. В чл. 4, ал. 1 думите „чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Устройствения правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация“ се заменят
с „ефективно управление“.
3. В чл. 5:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) При отсъствие на председателя на
съвета неговите функции се изпълняват от
заместник-председателя.“;
б) в ал. 3 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. организира подготовката и провеждането
на заседанията на съвета;
2. координира изготвянето на анализи,
експертизи, становища, инициативи и мерки
по въпроси от компетентността на съвета;“.
4. В чл. 5б думите „чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет
и на неговата администрация“ се заменят с
„ефективно управление“.
5. В чл. 8 думите „електронен път“ се заменят с „електронна поща и/или по електронен
път през деловодната система“.
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6. В чл. 12, ал. 1:
а) в изречение първо след думите „членовете му“ се добавя „или съответните резервни
членове“;
б) в изречение второ след думите „членовете на съвета“ се добавя „или съответните
резервни членове“.
7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Заседанията на съвета се ръководят от председателя на съвета. В отсъствие
на председателя заседанията се ръководят от
заместник-председателя. Заседанията на борда
се свикват и ръководят от неговия председател.“
8. В чл. 16:
а) в ал. 1 след думата „Заседанията“ се
поставя запетая и се добавя „включително
дистанционните“;
б) в ал. 3 след думата „председателя“ се
добавя „или заместник-председателя“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
1626

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
ОТ 7 МАРТ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 1
към Закона за държавните такси за таксите,
събирани от съдилищата, прокуратурата,
с ледс твени те с л у жби и Минис терс т вото
на правосъдието, приета с Постановление
№ 167 на Министерския съвет от 1992 г.
(обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 92
от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61
от 1994 г., бр. 15 от 1996 г., бр. 2, 28 и 36
от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; попр., бр. 24 от
1998 г.; изм. и доп., бр. 95 от 1998 г., бр. 14
от 2000 г.; Решение № 798 на Върховни я
а д м и н ис т рат и вен с ъд о т 2 0 01 г. – бр. 19
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2001 г.,
бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.; Решение
№ 295 на Върховния административен съд от
2004 г. – бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69
от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 35, 75 и 105
от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 22 от 2008 г.,
бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 30 от 2011 г., бр. 98
от 2012 г., бр. 88 от 2013 г. и бр. 35 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В раздел „А. Такси, събирани от съдилищата“, т. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се нова буква „б“:
„б) за издаване на поискано от съдилищата Многоезично стандартно удостоверение,
придружаващо свидетелство за съдимост,
съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/1191
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното
движение на гражданите чрез опростяване
на изискванията за представяне на някои
официални документи в Европейския съюз и
за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012
(ОВ, L 200 от 26 юли 2016 г.) – 20 лв.“
2. Досегашните букви „б“ и „в“ стават
съответно букви „в“ и „г“.
§ 2. В раздел „Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието“ се правят
следните допълнения:
1. Създават се т. 62в1 и 62в 2:
„62в1. За издаване на документа „Информация за съдимост, получена от Европейската информационна система за съдимост
(ECRIS)“– 5 лв.
62в 2 . За издаване на поискано от Министерството на правосъдието Многоезично
стандартно удостоверение, придружаващо
свидетелство за съдимост, съгласно чл. 7 от
Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския
парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за
насърчаване на свободното дви жение на
гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални
документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 – 20 лв.“
2. Създава се т. 62т:
„62т. За издаване и връчване на електронен документ, удостоверяващ съдържанието
на получената справка чрез електронна административна услуга от информационната
система за съдебното изпълнение – 2 лв.“
3. В края на раздела се създава забележка:
„Забележка. При заявено в българското
дипломатическо или консулско представителство искане за издаване на свидетелство
за съдимост таксата по т. 62б и 62в се заплаща в съответната местна валута, като
размерът є се определя по официалния курс
на Българската народна банка към лева със
закръгление до два знака след десетичната
запетая.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Параграф 2, т. 2 влиза в сила от
1 септември 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
1627
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

1

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И
МИНИСТЕРСТВО
ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ
НА ВТРАНСПОРТА
И СЪОБЩЕНИЯТА
НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC code)

Изменения на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC Code)

(приети с Резолюция MEPC.119(52) на Комитета по опазване на морската среда на

(Приети с Резолюция
MEPC.119(52)
на Комитета
понаопазване
на 2004
морската
среда на МежМеждународната
морска
организация
15 октомври
г.
дународната морска организация
на 15 октомври
г. В сила
В сила за Република
България 2004
от 1 януари
2007за
г.) Република България от
1 януари 2007 г.)

КОМИТЕТЪТ ПО ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА,
ПРИПОМНЯЙКИ член 38, буква а) от Конвенцията за Международната морска
организация относно функциите на Комитета по опазване на морската среда (Комитета),
възложени му от международните конвенции за предотвратяване и контрол на
замърсяването на морето,
КАТО ПРИПОМНЯ СЪЩО резолюция MEPC. 19 (22), с която Комитетът прие
Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни
химикали в наливно състояние (IBC кодекса),
ИМАЙКИ предвид член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973 г. (наричана по -долу „Конвенцията от 1973 г.“) и член VI
от Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби, 1973г. ( наричан по -долу „Протокола от 1978 г.“), които заедно
определят процедурата за изменение на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния
орган на Организацията функцията да разглежда и приема изменения на Конвенцията от
1973 г., изменена с Протокола от 1978 г. (MARPOL 73 /78),
КАТО ОТБЕЛЯЗВА СЪЩО, че на своята седемдесет и осма сесия Комитетът по морска
безопасност разгледа и одобри предложените изменения на Кодекса IBC с оглед
приемането им съгласно разпоредбите на Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенция SOLAS от 1974 г.),
КАТО ИМА ПРЕДВИД, че е изключително желателно разпоредбите на IBC Кодекса,
които са задължителни както по MARPOL73/ 78, така и по Конвенцията SOLAS от 1974 г.,
да останат идентични,
СЛЕД КАТО РАЗГЛЕДА предложените изменения на IBC кодекса,
ПРИЕМА, в съответствие с член 16, (2)(b), (c) и (d) от Конвенцията от 1973 г.,
измененията в IBC кодекса, чийто текст е изложен в приложението към настоящата
резолюция;
ОПРЕДЕЛЯ, в съответствие с член 16, (2)(f)(iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията
на IBC кодекса се считат за приети на 1 юли 2006 г., освен ако преди тази дата не помалко от една трета от страните или страните, чийто съвместен търговски флот съставлява
не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, са съобщили на
организацията възражението си срещу измененията;
ПРИКАНВА Страните да отбележат, че в съответствие с член 16(2)(g)(ii) от Конвенцията
от 1973г. измененията на IBC кодекса влизат в сила на 1 януари 2007 г. след приемането
им в съответствие с параграф 2 по-горе;

Пълният текст на Кодекса IBC се заменя със следното:

ПРИКАНВА Комитета по морска безопасност да приеме същите изменения на кодекса IBC
в съответствие с член VIII(b)(iv) от Конвенцията SOLAS от 1974 г., така че разпоредбите на
кодекса IBC, които са задължителни както съгласно MARPOL 73/78, така и съгласно
Конвенция SOLAS, да останат същите.
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6. Разработването на Кодекса е подпомогнато в голяма степен от редица организации в
консултативен статут, като Асоциацията на класификационните дружества (IACS) и
Международната електротехническа комисия (IEC).

ВЕСТНИК

5. Кодексът се занимава предимно с проектирането и оборудването на корабите. За да се
гарантира безопасното транспортиране на продуктите, трябва обаче да се направи
оценка на общата система. Други важни аспекти на безопасното транспортиране на
продуктите, като обучение, експлоатация, контрол на трафика и обработка в
пристанищата, също се разглеждат или ще бъдат допълнително проучени от
Организацията.

4. Измененията на Кодекса, които включват изисквания за нови продукти и условията за
тяхното транспортиране, ще се разпространяват като препоръки временно, когато
бъдат приети от Комитета по морска безопасност (MSC) и Комитета по опазване на
морската среда (MEPC) на Организацията, в съответствие с разпоредбите на член VIII
от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
(SOLAS 74), и член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на
замърсяването от кораби от 1973 г., изменена съответно с Протокола от 1978 г.
(MARPOL 73/78), до влизането в сила на тези изменения.

ДЪРЖАВЕН

3. По време на разработването на Кодекса беше отчетено, че той трябва да се основава
на разумни морски архитектурни и инженерни принципи и най-доброто разбиране на
рисковете, свързани с различните обхванати продукти. Освен това технологията за
проектиране на танкери за химични продукти е не само сложна, но и се развива бързо
и поради това Кодексът не следва да остане неизменен. По този начин организацията
периодично ще преразглежда Кодекса, като взема предвид както опита, така и
техническото развитие.

2. Основната идея на Кодекса е да определи всеки химически танкер по тип, според
степента на опасност на продуктите, превозвани от него. Всеки продукт може да има
едно или повече опасни свойства, включително запалимост, токсичност, корозивност
и реактивност, както и опасността, която може да представлява за околната среда.

1. Целта на настоящия кодекс е да осигури международен стандарт за безопасен превоз
в наливно състояние по море на опасни химикали и вредни течни вещества, изброени
в глава 17 от Кодекса. Кодексът определя стандартите за проектиране и строителство
на кораби, независимо от тонажа, които участват в такъв превоз, и оборудването,
което те носят, за да сведат до минимум риска за кораба, неговия екипаж и околната
среда, като се има предвид естеството на съответните продукти.

“Предисловие

ИЗМЕНЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА КОНСТРУКЦИЯТА И
ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В
НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ (IBC code)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗИСКВА ОЩЕ Генералният секретар да предаде копия от настоящата резолюция и
нейното приложение на членовете на Организацията, които не са страни по
MARPOL 73/78;

ИЗИСКВА от Генералния секретар, в съответствие с член 16(2)(e) от Конвенцията от
1973г., да предаде на всички страни по MARPOL 73/78 заверени копия от настоящата
резолюция и текста на измененията в IBC кодекса, съдържащи се в приложението;
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11 декември 1992 г.
30 октомври 1992 г.
4 юни 1996г.
10 юли 1996 г.
5 декември 1996 г.
10 март 1997 г.
5 декември 2000 г.
9 декември 2004 г.
15 октомври 2004 г.

Приемане
29 април 1987 г.
11 април 1989 г.
17 март 1989 г.

1 януари 1994г.
1 януари 1994 г.
1 януари 1998г.
1 януари 1998 г.
1 януари 1998г.
10 януари 1998 г.
1 Януари 2002 г.
1 юли 2006 г.
1 юли 2006 г.

Считане за приемане
29 април 1988 г.
12 април 1990 г.
12 април 1990 г.
1 юли 1994г.
1 юли 1994 г.
1 юли 1998г.
1 юли 1998 г.
1 юли 1998г.
10 юли 1998 г.
1 Юли 2002 г.
1 януари 2007 г.
1 януари 2007 г.

Влизане в сила
30 октомври 1988 г.
13 октомври 1990г.
13 октомври 1990 г.

11. Считано от датата на влизане в сила на измененията на SOLAS 74 от 1983 г. (т.е. 1
юли 1986 г.) и датата на прилагане на Анекс II към MARPOL 73/78 (т.е. 6 април 1987
г.), този кодекс стана предмет на задължителни изисквания съгласно тези конвенции.
Следователно измененията на Кодекса, независимо дали от гледна точка на
безопасността или на замърсяването на морето, трябва да бъдат приети и да влязат в
сила в съответствие с процедурите, предвидени съответно в член VIII от SOLAS 74 и
член 16 от MARPOL 73/78/78.

MSC.28(61)
MEPC.55(33)
MSC.50(66)
MEPC.69(38
MSC.58(67)
MEPC.73(39)
MSC.102(73)
MSC. 176(79)
MEPC.119(52)

Резолюция
MSC.10(54)
MSC. 14(57)
MEPC.32(27)

ВЕСТНИК

1.1.8 Кораб, независимо от датата на построяване, който се превърнат в химикаловоз на или
след 1 юли 1986 г. трябва да се третира като химикаловоз, построен на датата, на която е
започнало преобразуването му. Тази разпоредба за преобразуване не се прилага за измененията
на кораби, посочени в правило 1.14 от Анекс II към MARPOL 73/78/,

1.1.7 освен ако изрично не е предвидено друго, Кодексът се прилага за кораби, чиито килове са
положени или които се намират в стадий на:
.1 започва построяването, идентифицируемо с кораба; и
.2 сглобяването е започнало, включващо най-малко 50 тона или 1% от прогнозната маса на
целия конструктивен материал (което от двете е по-малко);
на или след 1 юли 1986 г.

1.1.6 За продукт, предложен за превоз в наливно състояние, но не е включен в глави 17 или 18,
Администрацията и пристанищните администрации, участващи в такъв превоз, предписват
предварителни подходящи условия за превоза, като се вземат предвид критериите за оценка на
опасността на товарите от насипни химикали. За оценка на опасността от замърсяване от такъв
продукт и определяне на неговата категория замърсяване, трябва да се следва процедурата,
определена в правило 6.3 от Анекс II към MARPOL 73/78/78.
Организацията се уведомява за условията за разглеждане на включването на продукта в Кодекса.

1.1.5 За целите на MARPOL 73/78, Кодексът се прилага само за танкерите NLS, както са
определени в правило 1.16.2 от Анекс II към него, които се занимават с превоз на Вредни течни
вещества, идентифицирани като такива чрез вписване X, Y или Z в колона c на глава 17.

1.1.4 За целите на Конвенцията SOLAS от 1974 г. Кодексът се прилага за кораби, които са
ангажирани в превоза на продукти, включени в глава 17, въз основа на техните характеристики
на безопасност и идентифицирани като такива чрез вписване на S или S/P в колона d.

1.1.3 Течностите, обхванати от Кодекса, са тези с абсолютно налягане на парите,
непревишаващо 0.28 MPa при температура 37.8°C.

ДЪРЖАВЕН
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1.1.2 Продукти, които са били преразгледани и определени, че не представляват опасност и
риск от замърсяване до такава степен, че да оправдаят прилагането на Кодекса, са посочени в
глава 18.

1.1.1 Кодексът се прилага за кораби, независимо от размера им, включително кораби с бруто
тегло под 500 тона, заети с превоз на насипни товари от опасни химикали или вредни течни
вещества (NLS), различни от нефт или подобни запалими продукти, както следва:
.1 продукти със значителна опасност от пожар, надвишаваща тези на петролните продукти
и подобни запалими продукти;
.2 продукти със значително ниво на опасност в допълнение към запалимостта или различна от
нея.

1.1 Приложение

Общи положения

Глава 1

5

16

10. Това издание на кодекса включва изменения, приети със следните резолюции:

9. Изданието на Кодекса от 1998 г. се основава на оригиналния текст, приет с
Резолюция MSC.4(48). В отговор на Резолюция 15 на Международната конференция
за замърсяването на морската среда, 1973 г., на двадесет и втората си сесия, приета с
Резолюция MEPC.19(22), Кодексът IBC разшири обхвата си, за да обхване аспектите
на предотвратяване на замърсяването на морската среда с оглед прилагането на
Анекс II към MARPOL 73/78.

8. Оформлението на Кодекса е в съответствие с Международния кодекс за
конструкцията и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно
състояние (IGC Code), приет от Комитета за морска безопасност на неговата
четиридесет и осма сесия. Газовозите също могат да превозват в наливно състояние
течните химикали, обхванати от настоящия кодекс, както е предписано в кодекса IGC.

7. В глава 16 от Кодекса, която се отнася до експлоатационните изисквания на танкерихимикаловози, се подчертават разпоредбите в други глави, които са оперативни по
своя характер, и се посочват онези други важни характеристики за безопасност, които
са характерни за експлоатацията на танкери- химикаловози.
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1.2.4 Опасност от замърсяване на морето чрез:
.1 биоакумулиране;
.2 липса на готова биоразградимост;
.3 остра токсичност за водните организми;
.4 хронична токсичност за водните организми;
.5 дългосрочни последици за човешкото здраве; и
.6 физични свойства, които водят до плаващ или потъващ продукт и по този начин оказват
неблагоприятно въздействие върху морския живот.

1.2.3 Опасност за здравето от реактивност:
.1 с вода;
.2 с въздух;
.3 с други продукти; или
.4 от самия продукт (напр. полимеризация).

1.3.5 Ширина (B) означава максималната ширина на кораба, измерена в средата на
формованата линия на рамката на кораб с метална обшивка и до външната повърхност на
корпуса на кораб с обшивка от какъвто и да е друг материал. Ширината (B) трябва да се
измерва в метри

1.3.4 Точка на кипене е температурата, при която даден продукт има парно налягане, равно на
атмосферното налягане.

1.3.3 Дата за годишна проверка означава деня и месеца на всяка година, която съответства
надатата на изтичане на Международното свидетелство за годност за превоз на опасни
химикали в наливно състояние.

1.2.2 Опасност за здравето, определяща се от:
.1 корозивните ефекти върху кожата в течно състояние; или
.2 острия токсичен ефект, като се вземат предвид стойностите на:

LD50 (перорално): доза, която е смъртоносна за 50% от тестваните, когато е приета перорално;
LD50 (дермална): доза, която е смъртоносна за 50% от тестваните, когато е нанесена върху кожата;
LC50 (инхалиране): концентрацията, която е летална при вдишване за до 50% от тестваните;
или
.3 Други въздействия върху здравето, като канцерогенност и сенсибилизация.

1.3.2 Администрация означава правителството на държавата, под чието знаме корабът има
право да плава.
За Администрацията (пристанище) , вижте "пристанищна администрация".

1.2.1 Опасност от пожар, определяща се от температурата на възпламеняване, границите на
експлозивност/интервал/граница на запалимост, и температура на самозапалване на
химикала.

1.3
Определения
Прилагат се следните определения, освен ако изрично не е предвидено друго. (Допълнителни
определения са дадени в отделните глави).

7

1.3.1 Помещения за настаняване са тези помещения, които се използват за обществени
помещения, коридори, тоалетни, кабини, офиси, болници, кина, стаи за игри и хобита,
бръснарници, килери
без уреди за готвене и подобни пространства. Обществени
пространства са тези части от от помещенията за настаняване, които се използват за зали,
трапезарии, всекидневни и подобни постоянно затворени помещения.

1.2 Опасности
Опасностите от продуктите, обхванати от Кодекса, включват:

1.1.9 Когато в Кодекса се прави позоваване на параграф, се прилагат всички разпоредби на
подточките в него.

6
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1.3.12 Пунктовете за управление са тези пространства, в които се намира корабният
радиоприемник или основното навигационно оборудване, или аварийният източник на
енергия, или където е централизирано оборудването за регистриране или за гасене на пожар.
Това не включва специалното оборудване за противопожарна защита,което може, за найпрактично, да бъде разположено в товарната зона.

1.3.11 Кофердам е изолираното пространство между две съседни стоманени вертикални
прегради или палуби. Това пространство може да е празно пространство или място за баласт.

1.3.10 Химикаловоз е товарен кораб, конструиран или приспособен и използван за превоз в
наливно състояние на течните продукти, посочени в Глава 17..

1.3.9 Товарната цистерна е съдът, проектиран да побира товара.

1.3.8 Обслужващите помещения за товар са пространства в рамките на товарната зона,
използвани като работилници, шкафове и складови помещения с площ над 2 m2, използвани за
товаро-разтоварната техника (оборудване).

1.3.7 Товарно помпено отделение е пространството, съдържащо помпи и техните
принадлежности за обработка на продуктите, обхванати от Кодекса.

1.3.13 Опасни химикали означава всички течни химикали, определени като опасни, въз основа
на критериите за безопасност за определяне на продуктите в глава 17.

1.3.6 Tоварна зона е тази част от кораба, която съдържа товарни цистерни, слоп цистерни,
товарни помпени отделения, включително помпени отделения, кофердами, баластни или
празни пространства, прилежащи към товарните цистерни, или слоп цистерни и палубни зони
по цялата дължина и ширина на частта на кораба над гореспоменатите пространства. Когато са
инсталирани отделни цистерни, в трюмовете, кофердамите, баластните или празните
пространства в задния край на последния трюм или в предния край на най-предния трюм,
тогава те са изключени от товарната зона.

1.3.23 Вредно течно вещество означава всяко вещество, посочено в колоната „ Категория на
замърсяване “ в глава 17 или 18 от Международния кодекс за насипни химикали, или настоящия
MEPC.2/Циркуляр или временно оценено съгласно разпоредбите на правило 6.3 от измененията
на Анекс II към MARPOL, попадащо в категория X, Y или Z ”

ВЕСТНИК

1.3.22 MARPOL означава Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от
кораби от 1973 г., в изменения ѝ с Протокола от 1978 г. вид.

1.3.21 Машинни отделения са всички машинни отделения от категория А и всички други
отделения, в които се намират двигателният механизъм, котлите, горивните отделения, парните
двигатели и двигателите с вътрешно горене, генераторите и основните електрически машини,
станциите за подаване на гориво, механизмите за замразяване, стабилизиране, вентилация и
климатизация, както и други подобни помещения и шахтите към тях.

.3 всички котли, работещи с изгаряне на нефт или горивни съоръжения, или всяко оборудване,
което се използва за изгаряне на горива, различно от котлите, като например генератори на
инертен газ, пещи и др.

.2 машини с вътрешно горене, използвани за цели, различни от основното задвижване, когато
тези машини имат обща изходна мощност не по-малка от 375 kW; или

.1 двигатели с вътрешно горене, използвани за основното задвижване; или

ДЪРЖАВЕН

1.3.20 Машинни отделения категория А са тези помещения и шахтите към тях, които съдържат:

1.3.19 Дължина (L) означава96 % от общата дължина на водолиния при85 % от най-малката
теоретична (разчетна) височина (на борда), измерена от горната част на кила, или дължината от
предната част на носа до оста на перото на руля на тази водолиния, ако тя е по-голяма. При
корабите, проектирани под ъгъл на щевен на кила, водолинията, върху която се измерва тази
дължина, трябва да бъде успоредна на проектираната водолиния. Дължината(L) трябва да се
измерва в метри

1.3.18 Самостоятелна (Независима) означава, че ако вземем за пример тръбопроводна или
вентилационна система, тя по никакъв начин не е свързана с друга система и че няма налични
условия за потенциална връзка (свързаност) с други системи

1.3.17 Трюмно пространство е пространството, затворено от конструкцията на кораба, в което
се намира самостоятелна товарна цистерна.

1.3.16 Точката на възпламеняване е температурата в градуси по Целзий, при която даден
продукт дава достатъчно запалителни пари, за да се запали. Стойностите, дадени в Кодекса, са
тези за „изпитване при затворен тигел“, определени от одобрен апарат за определяне на
температурата на възпламеняване.

1.3.15 Границите/диапазона на експлозивност/запалимост са условията, определящи
състоянието на смес от гориво-окислител, при които прилагането на подходящ силен източник
на външно запалване е единствено способен да произведе възпламеняване в даден тестови
апарат.

1.3.14 Плътността е съотношението между масата и обема на продукта, изразена в килограми
на кубичен метър. Това се отнася за течности, газове и пари.
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1.5.1.4 Когато определен инспектор или призната организация определи, че състоянието на кораба
или на неговото оборудване не съответства съществено на данните от международното
свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно състояние, или е такова, че
корабът не е годен да излезе в открито море без опасност за кораба или за лицата на борда, или без
да представлява неразумна заплаха за морската среда, този инспектор или организация трябва
незабавно да осигурят предприемането на коригиращи действия и своевременно да уведомят
администрацията. Ако такова коригиращо действие не бъде предприето, свидетелството се отнема
и администрацията се уведомява незабавно. Ако корабът се намира в пристанище на друго
договарящо правителство, съответните органи на държавата на флага също се уведомяват
незабавно. Когато служител на администрацията, номиниран инспектор или призната организация
е уведомил съответните органи на държавата на флага, правителството на съответната държава на
флага оказва на този служител, инспектор или организация необходимото съдействие за
изпълнение на задълженията им по настоящия параграф. Когато е приложимо, правителството на
съответната държава на флага предприема такива мерки, които гарантират, че корабът няма да
плава, докато не може да излезе в открито морето или да напусне

Администрацията уведомява Организацията за разпространението до договарящите правителства
на специфичните отговорности и условия на органа, упълномощен да назначава инспектори или
признати организации.

.2 да извършват прегледи, ако това бъде поискано от съответните органи на държавата на флага.

ВЕСТНИК

1.4.1 Когато Кодексът изисква специално оборудване, материал, уред, апарат, елемент от
оборудването или тип от него да бъдат монтирани или превозвани на кораб, или да се предвидят
специални разпоредби, или трябва да бъдат спазени процедури или договорености,
администрацията може да разреши да бъдат монтирани или превозвани други устройства,
материали, уреди, апарати, оборудване или тип оборудване, или да разреши да се приложат други
разпоредби, процедури или мерки на този кораб, ако тя е удовлетворена след тестване или по друг
начин, че такова монтиране, материал, уред, апаратура, елемент от оборудването или тип от него;
конкретна разпоредба, процедура или договореност са най-малкото толкова ефективни, колкото се
изисква от Кодекса. Въпреки това Администрацията може да не допусне оперативните методи или

1.4 Еквиваленти

1.3.36 Празно пространство е затворено пространство в товарната зона, извън товарните цистерни,
различно от трюмното пространство, баластния сектор, цистерните за гориво, залата за товарни
помпи, помпената зала, или местата употребявани обичайно от персонала.

1.3.35 Налягане на парите е равновесното налягане на наситените пари над течност, изразено в
паскали (Pa) при определена температура.

1.3.34 SOLAS означава Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от
1974 г., както е изменена.

1.3.33 Обслужващи помещения са помещенията, използвани за камбузи, килери, съдържащи уреди
за готвене, шкафчета, багажни отделения за писма и ценности, складови помещения, работилници,
различни от тези, които са част от машинните отделения и подобни помещения и шахтите към тях.

ДЪРЖАВЕН

.1 да изискват ремонт на кораба; и

1.5.1.3 Администрацията излъчващи инспектори или признати организации, за провеждане на
прегледите, упълномощава като минимум всеки номиниран инспектор или призната организация:

1.3.32 Отделна система означава, че тръбопроводна система за товари или вентилационна система
за товари, например, не е свързана към друга тръбопроводна система за товари или вентилационна
система за товари.

1.3.31 Еталонна температура е температурата, при която налягането на парите на товара
съответства на налягането, настроено на предпазния клапан.

1.5.1.2 Признатата организация, посочена в правило 8.2.1 от Анекс II към MARPOL, спазва
насоките, приети от Организацията с Резолюция А.739(18), която може да бъде изменена от
Организацията, и спецификацията, приета от Организацията с Резолюция А.789(19), която може
да бъде изменена от Организацията, при условие че тези изменения са приети, влязат в сила в
съответствие с разпоредбите на член 16 от MARPOL и член VIII от SOLAS относно процедурите
за изменение, приложими към настоящия кодекс.

1.5.1.1 Прегледът на корабите, що се отнася до прилагането на разпоредбите на правилата и
разрешаване на изключения от тях, трябва да се извършва от служители на Администрацията.
Администрацията обаче може да възложи прегледите или на определени инспектори за тази цел,
или на организации, признати от нея.

1.5.1 Процедура, по която се извършва прегледа

1.5 Прегледи и сертифициране

1.3.30 Признати стандарти са приложимите международни или национални стандарти, приемливи
за администрацията или стандартите, установени и поддържани от организация, която отговаря на
стандартите, приети от Организацията и която е призната от администрацията.

1.3.29 Помпено помещение е помещение, разположено в товарното пространство, съдържащо помпи
и техните принадлежности за работа с баласт и течно гориво.

1.3.28 Продукти е събирателен термин, използван за обозначаване както на вредни течни вещества,
така и на опасни химикали.

1.3.27 Пристанищна администрация означава компетентният орган на страната, в чието
пристанище корабът се товари или разтоварва.

1.3.26 Пропускливост на дадено пространство означава съотношението на обема в това
пространство, за което се приема, че е заето от вода, към общия обем на това пространство.

1.3.25 Организацията е Международната морска организация (IMO).

процедури да се превърнат в алтернатива на определен монтаж, материал, уред, апарат, артикул от
оборудване или тип, свързан с него, които са предписани от Кодекса, освен ако такова заместване
е изрично разрешено от Кодекса.

1.3.24 Горивна инсталация за течно гориво е оборудването, използвано за подготовката на течно
гориво за доставка до котли, работещи на а такова, или оборудването, използвано за подготовката
за доставяне на подгрято гориво до двигател с вътрешно горене, включващо нагнетателните
горивни помпи, горивни филтри и нагреватели, работещи под налягане по манометъра над 0.18
МРа.

1.4.2 Когато Администрацията разреши даден монтаж, материал, уред, апарат, артикул от
оборудване или тип, свързан с него, или доставка, процедура или стъкмяване, или нова
конструкция (нов проект), или приложение да бъдат заменени, тя трябва да съобщи на
Организацията данните за това заедно с доклад, изготвен въз основа на представено доказателство,
така че Организацията да може да го разпространява на другите договарящи се правителства към
Конвенцията SOLAS от 1974 г. с цел информиране на техните служители.
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1.5.6.1 Международно свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно
състояние се издава за срок, определен от администрацията, който не надвишава 5 години.

1.5.6 Срок и валидност на международното свидетелство годност

1.5.5.1 Правителство, което е едновременно договарящо правителство по Конвенцията
SOLAS от 1974 г. и страна по MARPOL 73/78/78, може, по искане на друго такова
правителство, да накара кораб, който има право да плава под флага на другата държава, да
бъде прегледан и ако се увери, че разпоредбите на Кодекса са спазени, издава или разрешава
издаването на международно свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в
наливно състояние за кораба, и когато е уместно, заверява или разрешава заверяването на
свидетелството на борда на кораба, в съответствие с Кодекса. Всяко издадено по този начин
свидетелство съдържа декларация, че е бил издаден по искане на правителството на
държавата, под чийто флаг корабът има право да плава.

1.5.5 Издаване или заверка на международно свидетелство за годност от друго правителство

1.5.4.3 Свидетелстовото, издадено съгласно разпоредбите на настоящия раздел, е на
разположение на борда, за проверка, по всяко време.

ВЕСТНИК

.5 Допълнителен преглед, общ или частичен, според обстоятелствата, трябва да се направи,
когато се изисква след разследването, посочено в1.5.3.3, или когато се извършват някакви
важни ремонти или подновявания. Такъв преглед трябва да гарантира, че необходимите
ремонти или подновявания са били извършени ефективно, че материалите и извършването
на такива ремонти или обновявания са задоволителни; и че корабът е годен за отплаване без
опасност за кораба или лицата на борда или без да представлява неразумна заплаха за
морската среда.

.4 Годишен преглед в рамките на 3 месеца преди или след всяка годишнина от издаването на
свидетелството, включително обща проверка на конструкцията, оборудването,
принадлежностите, устройството и материалите, посочени в точка 1.5.2.1.1.1, за да се
гарантира, че са поддържани в съответствие с точка 1.5.3 и че продължават да са годни за
експлоатацията, за която е предназначен корабът. Тези годишни прегледи се заверяват в
свидетелството, издадено съгласно 1.5.4 или 1.5.5.

1.5.4.2 Таково свидетелство се изготвя във формата, съответстваща на образеца, даден в
допълнението. Ако използваният език не е английски, френски или испански, текстът
включва превода на един от тези езици.

1.5.4.1 Международно свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно
състояние, образецът на който е даден в Приложението към Кодекса, трябва да бъде издаван
след първоначален или периодичен преглед на химикаловоз, който отговаря на съответните
изисквания на Кодекса.

1.5.4 Издаване или заверка на международно свидетелство за годност

1.5.3.3 При настъпване на произшествие на кораб или откриване на дефект, като който и да е
от тези два случая засяга безопасността на кораба или ефикасността или пълнотата на
неговите спасителни средства или друго оборудване, капитанът или собственикът на кораба
трябва да докладва при първа възможност на Администрацията, номинирания сървейор или
призната организация, отговорни за издаването на съответното свидетелство. Съответно те
трябва да предприемат разследвания, за да определят дали даден преглед, както се изисква
съгласно 1.5.2.1.5. е необходим. Ако корабът се намира в пристанище на друго договарящо
правителство, капитанът или собственикът докладва незабавно на съответните власти на
държавата на флага, а назначеният инспектор или призната организация се уверява, че такъв
доклад е бил изготвен.

1.5.3.2 След като е приключил всеки преглед на кораба съгласно 1.5.2, не трябва да се правят
промени в конструкцията, оборудването, арматурата, устройството и материалите, предмет
на прегледа, без разрешението на Администрацията, с изключение на директна замяна.

1.5.3.1 Състоянието на кораба и неговото оборудване трябва да се поддържат, така че да
съответстват на разпоредбите на Кодекса, за да се гарантира, че корабът ще остане годен да
плава на море без опасност за кораба или лицата на борда, или без да представлява
неразумна заплаха за морската среда.

1.5.3 Поддържане на състоянието на кораба след прегледа
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ДЪРЖАВЕН

. 3 Междинен преглед в срок от 3 месеца преди или след втората годишнина или в срок от 3
месеца преди или след третата годишнина на свидетелството, който се провежда на мястото
на един от годишните прегледи, посочени в 1.5.2.1.4. Междинният преглед е такъв, че да
гарантира, че оборудването за безопасност и другото оборудване, както и съответните
помпени и тръбопроводни системи напълно съответстват на приложимите разпоредби на
Кодекса и са в добро работно състояние. Тези междинни прегледи се заверяват в
свидетелството, издадено съгласно 1.5.4 или 1.5.5.

. 2 Периодичен преглед на интервали, определени от Администрацията, но ненадвишаващи 5
години, с изключение на случаите, когато се прилагат 1.5.6.2.2, 1.5.6.5, 1.5.6.6 или 1.5.6.7.4.
Този преглед трябва да е такъв, който гарантира, че конструкцията, оборудването,
арматурата, устройството и материалът съответстват на приложимите разпоредби на
Кодекса.

.1 първоначален преглед преди корабите да бъдат въведени в експлоатация или преди
издаването за първи път на международно свидетелство за годност за превоз на опасни
химикали в наливно състояние, което включва пълен преглед на неговата конструкция,
оборудване, принадлежности, устройството и материали, касаещ кораба в обхвата на
Кодекса. Този преглед е такъв, че да гарантира, че конструкцията, оборудването, арматурата,
устройството и материалите напълно отговарят на приложимите разпоредби на Кодекса.

1.5.2.1 Конструкцията, оборудването, принадлежностите, приспособленията и материалите
(различни от елементите, за които са издадени Свидетелства за безопасност на товарен кораб
по отношение на Конструкцията, Оборудването, Радиовръзките или на кораба като цяло) на
химикаловоз се подлагат на следните прегледи:

1.5.2 Изисквания към прегледа

1.5.1.5 Във всички случаи администрацията гарантира пълнотата и ефикасността на прегледа
и се задължава да осигури необходимите мерки за изпълнение на това задължение.

пристанището, за да се придвижи до най-близкия подходящ ремонтен док, без опасност за
кораба или лицата на борда, или без да представлява неразумна заплаха за морската среда.
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В случай на прехвърляне между правителства, които са едновременно договарящи
правителства по Конвенцията SOLAS от 1974 г. и страни по MARPOL 73/78, ако това бъде
поискано в рамките на 3 месеца след извършване на прехвърлянето, правителството на
държавата, под чието знаме корабът преди това е имал право да плава, възможно най-скоро
предава на администрацията копия от свидетелството, който е носен от кораба преди
прехвърлянето, и копия от съответните доклади от прегледи, ако има такива.

1.5.6.5 Ако кораб, към момента на изтичане на валидността на свидетелство, не е в
пристанище, в което ще бъде подложен на преглед, Администрацията може да удължи срока
на валидност на свидетелството, но това удължаване се разрешава само с цел да позволи на
кораба да завърши пътуването си до пристанището, в което ще бъде прегледан, и то само в
случаите, когато това изглежда правилно и разумно да се направи.

1.5.6.7 При особени обстоятелства, определени от администрацията, не е необходимо новото
свидетелство да бъде датирано от датата на изтичане на валидността на съществуващия
такъв, както се изисква в 1.5.6.2.2, 1.5.6.5 или 1.5.6.6. При тези специални новото
свидетелство е валидно до дата, която не надвишава 5 години от датата на приключване на
периодичния преглед.

ДЪРЖАВЕН

1.5.6.6 Свидетелство, издадено на кораб, осъществяващ кратки пътувания, което не е било
удължено съгласно предходните разпоредби на настоящия раздел, може да бъде продължено
от администрацията за срок до един месец от датата на изтичане на срока на валидност,
посочена в него. Когато периодичният преглед приключи, новото свидетелство е валидно до
дата, която не надвишава 5 години от датата на изтичане на валидността на съществуващото
свидетелство, преди да бъде предоставено удължаването.

.3 при прехвърляне на кораба под флага на друга държава. Ново свидетелство се издава само
когато правителството, което го издава, е напълно убедено, че корабът отговаря на
изискванията на 1.5.3.1 и 1.5.3.2.

.2 ако свидетелството не е заверено в съответствие с 1.5.2.1.3 или 1.5.2.1.4;

.1 ако съответните прегледи не са завършени в рамките на периодите, посочени в 1.5.2;

1.5.6.9 Свидетелство, издадено съгласно 1.5.4 или 1.5.5, престава да бъде валиден в следните
случаи:

.3 срокът на валидност може да остане непроменен, при условие че се извършват един или
повече годишни или междинни прегледи, според случая, така че да не се превишават
максималните интервали между прегледите, предписани в 1.5.2.

. 2 последващ годишен или междинен преглед, изискван по 1.5.2, се извършва на
интервалите, предписани от този раздел, като се използва датата на новата годишнина; и

. 1 датата на годишнината, посочена в свидетелството, се изменя чрез заверка на дата, която
не може да бъде по-късна от 3 месеца след датата, на която е извършен прегледа;

1.5.6.8 Ако преди периода, посочен в точка 1.5.2, е извършен годишен или междинен
преглед, тогава:
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1.5.6.4 Ако периодичният преглед е завършен и новото свидетелство не може да бъде
издаден или поставен на борда на кораба преди датата на изтичане на валидността на
съществуващото свидетелство, лицето или организацията, упълномощени от
администрацията, могат да заверят съществуващото свидетелство. Такова свидетелство се
приема за валидно за допълнителен срок, който не надвишава 5 месеца от датата на изтичане
на срока на валидност.

1.5.6.3 Ако свидетелството е издадено за срок, по-кратък от 5 години, администрацията може
да удължи срока на неговата валидност до максималния срок, посочен в 1.5.6.1, при условие
че прегледите, посочени в 1.5.2.1.3 и 1.5.2.1.4, приложими, когато свидетелството е издадено
за период от 5 години, са извършени както е необходимо.

1.5.6.2.3 Когато периодичният преглед приключи по-рано от 3 месеца преди датата на
изтичане на валидността на съществуващото свидетелство, новото свидетелство е валидно от
датата на приключване на периодичния преглед до дата, която не я надвишава с повече от 5
години.

1.5.6.2.2 Когато периодичният преглед приключи след датата на изтичане на валидността на
съществуващото свидетелство, новото свидетелство е валидно от датата на приключване на
периодичния преглед до дата, която не надвишава 5 години от датата на изтичане на
валидността на съществуващото свидетелство.

1.5.6.2.1 Независимо от разпоредбите на 1.5.6.1, когато периодичният преглед приключи в
срок от 3 месеца преди датата на изтичане на валидността на съществуващото свидетелство,
новото такова е валидно от датата на приключване на периодичния преглед до дата, която
не надвишава 5 години от датата на изтичане на валидността на съществуващото
свидетелство.
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2.2.2 Устойчивостта на кораба при всякакви морски условия трябва да отговаря на стандарт,
който е приемлив за администрацията.

Непотопяемостта при повреда се изследва въз основа на информацията за натоварването,
предоставена на администрацията за всички очаквани условия на натоварване и изменения
в газенето и диферента. Не е необходимо да се вземат предвид условията за плаване под
баласт, когато химикаловозите не превозват продукти, обхванати от Кодекса, или
превозват само остатъци от такива продукти.

2.4 Условия на натоварване

2.3.3 Автоматичните възвратни клапани, посочени в 2.3.1.1 и 2.3.1.2, са напълно ефективни
за предотвратяване на влизането на вода в кораба, като се вземат предвид изискванията по
отношение на потъването, диферента и ъгъла на крен в 2.9 и отговарят на признатите
стандарти.

2.3.2 За целите на настоящата глава „лятна товарна водолиния“ и „палуба на надводен
борд“ имат значенията, определени в действащата международна конвенция за товарните
водолинии.

.2 когато вертикалното разстояние от лятната товарна водолиния до бордовия край на
изпускателната тръба надвишава 0.01L, два автоматични възвратни клапана без
принудително затваряне, при условие че бордовият вентил е винаги достъпен за проверка в
експлоатационни условия.

.1 един автоматичен възвратен клапан с принудително затваряне над палубата на
надводния борд; или

ВЕСТНИК

2.2.1 На корабите, които са предмет на Кодекса, може да бъде предписана минимална запасна
височина, разрешена от действащата международна конвенция за товарните водолинии.
Въпреки това газенето по предписанието, не трябва да бъде по-голямо от максималното,
разрешено от настоящия кодекс.

2.2 Запасна височина и устойчивост в неповредено състояние

2.1.4 Ако даден кораб е предназначен да превозва повече от един продукт, посочен в глава 17,
стандартът при повреда съответства на този продукт, който има най-строгото изискване за тип
кораб. Изискванията за разположението на отделните товарни резервоари са тези, важащи за
типовете кораби, според съответните превозвани продукти.

2.1.3Типът кораб, изискван за отделните продукти, е посочен в колона е в таблицата на глава
17.

По този начин кораб от тип 1 е химикаловоз, предназначен за превоз на продукти, за които се
счита, че представляват най-голямата обща опасност, а тип 2 и тип 3 - за продукти
представляващи постепенно по-малки опасности. Съответно, корабът от тип 1 трябва може да
се държи на вода при най-тежките условия на повреда и неговите товарни резервоари трябва да
бъдат разположени на максималното предписано разстояние от вътрешната страна на
обшивката на корпуса.

2.3.1 Осигуряването и управлението на клапани, монтирани на зауствания, водещи през
корпуса, от помещения под палубата на надводния борд или от вътрешността на
надстройките и рубките на палубата на надводния борд, оборудвани с херметични врати,
отговарят на изискванията на съответното правило на Международната конвенция за
товарните водолинии в сила, с изключение на това, че изборът на клапани се ограничава
до:

2.3 Отводи на кораба под палубата на надводния борд

2.2.5 На капитана на кораба се предоставя книжка с информация за натоварването и
устойчивостта. Тази книжка съдържа подробности за типичните условия на експлоатация и
баласт, разпоредби за оценка на други условия на натоварване и обобщение на
непотопяемостта на кораба. Освен това книжката съдържа достатъчно информация, която
да позволи на капитана да натовари и експлоатира кораба по безопасен и годен начин.

2.2.4 Твърдият баласт обикновено не се използва в помещенията с двойно дъно в товарната
зона. Когато, обаче, поради съображения за стабилност, поставянето на твърд баласт в
такива помещения става неизбежно, тогава неговото разположение се регулира от
необходимостта да се гарантира, че ударните натоварвания, произтичащи от повреда на
дъното, не се предават директно на конструкцията на товарната цистерна.

2.2.3 При изчисляване на ефекта на свободните повърхности на консумативни течности за
определяне условията на натоварване, се приема, че за всеки тип течност, най-малко една
напречна двойка или един централен резервоар има свободна повърхност и резервоарът
или комбинацията от резервоари, които трябва да се вземат предвид, са тези, при които
въздействието на свободните повърхности е най-голямо. Ефектът на свободните
повърхности в неповредените отделения се изчислява по приемлив за администрацията
метод.
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.3 Кораб от тип 3 е химикаловоз, предназначен за превоз на продукти от глава 17
представляващи достатъчно сериозна заплаха за околната среда и безопасността, които
изискват умерена степен на херметизация, за да се увеличи непотопяемостта в повредено
състояние.

.2 Кораб от тип 2 е химикаловоз, предназначен за превоз на продукти от глава 17
представляващи значително сериозна заплаха за околната среда и безопасността, които
изискват значителни превантивни мерки, за да се предотврати изтичането от такива товари.

.1 Кораб от тип 1 е химикаловоз, предназначен за превоз на продукти от глава 17
представляващи много сериозна заплаха за околната среда и безопасността, които изискват
максимални превантивни мерки, за да се предотврати изтичането от такива товари.

2.1.2 Корабите, които са предмет на Кодекса, се проектират съгласно един от следните
стандарти:

2.1.1 Корабите, които са предмет на Кодекса, трябва да остават на вода в условията на
наводняване след евентуална повреда на корпуса, причинена от някаква външна сила. Освен
това, с цел опазване на кораба и околната среда, е предприета мярка за защита от повреда в
случай на сблъсък или засядане; товарните цистерни на някои видове кораби се предпазват от
проникване в случай на малки повреди, като например резултат от контакт с кей или влекач,
като се разполагат на определени минимални разстояния навътре от обшивката на кораба.
Както предполагаемата повреда, така и близостта на товарните цистерни до корпуса на кораба
определят степента на опасност, която представляват продуктите, които ще бъдат превозвани.

2.1 Общи положения

Непотопяемост на кораба и разположение на товарните цистерни

Глава 2
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B/6 или 10 m, в зависимост зависимост от това коя
от това коя от двете
от двете стойности е постойности е по-малка
малка

Вертикално
измерение:

B/15 или 6 m, в
B/15 или 6 m, в зависимост зависимост от това коя
от това коя от двете
от двете стойности е постойности е по-малка
малка [измерена от
[измерена от формованата формованата линия на
линия на дъното на
дъното на обшивката
обшивката при централната при централната линия
линия (вж. 2.6.2)]
(вж. 2.6.2)]

2.5.2 Ако повреда в по-малка степен от максималната щета, посочена в точка 2.5.1, би
довела до по-тежко състояние, се взема предвид такава повреда.

.2.3

.2.2

Помещения
Подходящи за магазини
Заети с настаняване
Заети от машини
Кухини
Предназначени за консумативни
Предназначени за други течности

$

Пропускливост
0,60
0,95
0,85
0,95
0 до 0.95*
0 до 0.95*

2.7.2 Пропускливостта на помещенията, за които се приема, че са повредени, е следната:

2.7.1 Изискванията на точка 2.9 се потвърждават чрез изчисления, които отчитат
проектните характеристики на кораба; подредбите, конфигурацията и съдържанието на
повредените отделения; разпределението, относителната плътност и ефекта на свободните
повърхностни на течностите; и газенето и диферента при всички условия на натоварване.

2.7 Допускания за наводнения

2.6.2 С изключение на корабите от тип 1, смукателите, инсталирани в товарните цистерни,
могат да се подават във вертикалния размер на повредата на дъното, посочен в точка
2.5.1.2.3, при условие че са възможно най-малки и издатината под вътрешното дънно
покритие не надвишава 25% от дълбочината на двойното дъно или 350 mm, което от двете
е по-малко. Когато няма двойно дъно, издатината на всмукателя на независимите
резервоари под горната граница на повредата на дъното не трябва да надвишава 350 mm.
При определяне на отделенията, засегнати от повреда, могат да не се вземат предвид
всмукателните отвори, инсталирани в съответствие с настоящата точка.

.3 кораби от тип 3: няма изискване.

.2 кораби от тип 2: От формованата линия на дънната обшивка на корпуса при централната
линия, не по-малко от вертикалната степен на повреда, посочена в 2.5.1.2.3, и навсякъде не
по-малко от 760 mm от външната обшивка на корпуса. Това изискване не се прилага за
резервоари за разредени отпадни течности, резултат от миенето на резервоарите.

.1 кораби тип 1: от страничната външна обшивка, на не по-малко от разстоянието равно на
напречната степен на повреда, посочена в точка 2.5.1.1.2, и от формованата линия на
дънната обшивка на корпуса при централната линия, не по-малко от вертикалната степен
на повреда, посочена в точка 2.5.1.2.3, и навсякъде на не по-малко от 760 mm от външната
обшивката на корпуса. Това изискване не се прилага за резервоари за разредени отпадни
течности, резултат от миенето на резервоарите.

2.6.1 Товарните цистерни трябва да бъдат разположени на следните разстояния навътре:

2.6 Местоположение на товарните резервоари
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.2.1

.2

.1.3

.1.2

.1.1

1/3L2/3 или 14.5 m, в
зависимост от това коя от
двете стойности е по-малка
Напречно измерение: B/5 или 11.5 m, в
зависимост от това коя от
двете стойности е по-малка
(измерена навътре от
страната на кораба под прав
ъгъл към централната линия
на нивото на лятната
водолиния)
Вертикално
нагоре без ограничение
измерение:
(измерено от формованата
линия на дънната обшивка
на корпуса при централната
линия)
Повреда на дъното:
За 0.3L от предния
Всяка друга част на
перпендикуляр на кораба кораба
Надлъжно
1/3L2/3 или 5 m, в
измерение:
1/3L2/3 или 14.5 m, в
зависимост от това коя
зависимост от това коя от от двете стойности е подвете стойности е по-малка малка
Напречно измерение:
B/6 или 5 m, в

Надлъжно
измерение:

2.5.1 Предполагаемият максимален размер на щетите е:
Повреда на борда:
.1

2.5 Предположения за щетите
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*Пропускливостта на частично напълнените отделения трябва да съответства на количеството течност, превозвано в
отделението.

2.7.8 Плаваемостта на надстройките, непосредствено над страничните повреди, не се взема
под внимание. Ненаводнените части на надстройките извън обхвата на повреда обаче
могат да бъдат взети под внимание, при условие че:
----------------------------------------

. 1 водолинията, като се вземат предвид потапянето, крена и диферента, трябва да бъде под
долния ръб на всеки отвор, през който могат да се случат постепенно наводняване или
заливане

ВЕСТНИК

2.9.2 Във всеки етап на наводняване:

2.9.1 Корабите, които са предмет на Кодекса, трябва да могат да останат на вода
при предполагаемите щети, посочени в точка 2.5, съгласно стандарта, предвиден в точка
2.8, в състояние на стабилно равновесие и трябва да отговарят на следните критерии.

2.9 Изисквания за непотопяемост

2.8.2 В случай на малки кораби тип2 и тип 3, които не отговарят във всички отношения на
съответните изисквания, посочени в 2.8.1.3 и 2.8.1.6, специални освобождавания могат да
бъдат разглеждани от Администрацията само при условие, че могат да се използват
алтернативни приспособления, които запазват същата степен на безопасност. Естеството
на алтернативните мерки се одобрява и посочва ясно и е на разположение на
пристанищната администрация. Всяко такова отменяне се отбелязва надлежно в
Международното свидетелство за годност, посочено в точка 1.5.4.

.6 Приема се, че кораб тип 3 с дължина под 125 м може да понесе повреди навсякъде по
дължината си, с изключение на повреда на машинното отделение, когато е разположено на
кърмата. Въпреки това, непотопяемостта при наводняване на машинното помещение
трябва да се разглежда от администрацията.

.5 Приема се, че кораб тип 3 с дължина 125 m или повече, но непревишаваща 225 m
дължина, ще понесе повреди навсякъде по своята дължина, с изключение на преградите,
ограничаващи машинното помещение, разположено на кърмата.

.4 Приема се, че кораб тип 3 с дължина над 225 м понася повреди навсякъде по своята
дължина.

.3 Приема се, че кораб тип 2 с дължина 150 м или по-малка е в състояние да понесе повреди
навсякъде по дължината си, с изключение на преградите, ограничаващи машинното
помещение, разположено на кърмата.

.2 Приема се, че кораб тип 2 с дължина над 150 м понася повреди навсякъде по своята
дължина.

.1 Приема се, че кораб тип 1 понася повреди навсякъде по дължината си.

Корабите трябва да могат да останат на вода със щетите, посочени в 2.5 с предположенията
за наводнения в 2.7, до степента, определена от типа кораб съгласно следните стандарти:

2.8 Стандарт за повреда

.2 отворите в тези отделения могат да бъдат затворени чрез дистанционно управлявани
плъзгащи херметични врати и незащитените отвори не се потапят в минималния обхват на
остатъчната стабилност, изискван в точка 2.9; въпреки това, може обаче да се разреши
потапянето на всички други отвори, устойчиви на атмосферни влияния, които могат да
бъдат затворени.

.1 те са отделени от повреденото помещение от водонепроницаемите отделения и са
спазени изискванията на точка 2.9.3 по отношение на тези незасегнати помещения; и
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2.7.7 Ако тръби, канали, шахти или тунели са разположени в
предполагаемия размер на проникване, причинен от повреда, както е определено в точка
2.5, мерките трябва да са такива, че прогресивното наводняване да не може да обхване
отделения, различни от тези, за които се предполага, че са наводнени за дадения авариен
случай.

2.7.6 Механизмите за изравняване, изискващи механични помощни средства, като клапани
или тръби за напречно изравняване, ако са монтирани, не се разглеждат с цел намаляване
на ъгъла на крен или постигане на минималния обхват на остатъчна стабилност, за да се
отговори на изискванията на точка 2.9, а по време на всички етапи, когато се използва
изравняване, да се поддържа достатъчна остатъчна стабилност. Пространствата, които са
свързани с канали от голямо напречно сечение могат да се считат за общи.

2.7.5 Корабът е проектиран така, че да поддържа несиметрично наводняване до минимума,
съответстващ на ефикасните мерки.

2.7.4 Приема се, че всяко водонепроницаемо отделение в рамките на максималния размер
на щетите, определени в точка 2.5.1 и считани за претърпени щети на местата, посочени в
точка 2.8.1, е пробито. Когато в съответствие с точка 2.5.2, се разглежда повреда, по-малка
от максималната, се приема, че са пробити само водонепроницаемите отделения или
комбинации от водонепроницаеми отделения в обхвата на такава по-малка повреда.

2.7.3 Когато резервоар, съдържащ течности, е пробит от повреда се приема, че
съдържанието от това отделение е напълно загубено и то се заменя със солена вода до
нивото на крайната равнина на равновесие.
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3.2.2 За предпазване от вредните изпарения, се обръща необходимото внимание на
разположението на въздухопроводите и отворите в жилищните, сервизните и машинните
отделения и пунктовете за управление по отношение на товарните тръбопроводи и
вентилационните системи за товара.

3.2.1 В товарната зона не се разкриват жилищни или сервизни помещения или пунктове за
управление, освен в помещенията за товарните помпи или в помпената ниша, които
съответстват на изискванията на правила II-2/ от 4.5.1 до 4.5.2.4 на SOLAS, като никакъв
товар или цистерна не трябва да се намира отвъд предния край на помещенията.

3.2 Настаняване, сервизни и машинни помещения и контролни станции

3.1.5 Товарите, предмет на Кодекса, не се превозват нито в носа, нито в кърмата.

.2 монтиране на два последователни фланеца-очила с цел откриване на изтичане в тръбата
между двата фланеца.

.1 отстраняване на шпулите или клапаните и затваряне на краищата на тръбите;

3.1.4 Ако тръбопроводните системи за товари или вентилационните системи за товари
трябва да бъдат разделени. Това разделяне може да се постигне чрез използване на
конструктивни или експлоатационни методи. В товарната цистерна не се използват методи
на работа и те трябва да представляват един от следните типове:

.3 да имат отделна вентилационна система на резервоара.

.2 да имат отделни помпени и тръбопроводни системи, които не преминават през други
товарни резервоари, съдържащи такива товари, освен ако не са затворени в тунел; и

.1 да бъдат отделени от други товари посредством шлюз, празно пространство, помещения
за товарни помпи , помпено помещение, празен резервоар, или резервоар, съдържащ
взаимно съвместим товар;

3.1.3 Товарите, остатъците от товари или смеси, съдържащи товари, които реагират по
опасен начин с други товари, остатъци или смеси трябва:

3.1.2 Товарните тръбопроводи не трябва да преминават през нито едно жилищно, сервизно
или машинно помещение, различно от отделенията за товарните помпи или помпените
отделения.

3.1.1 Освен ако изрично не е предвидено друго, цистерни, съдържащи товари или остатъци
от товари, предмет на Кодекса, трябва да бъдат отделени от помещенията за настаняване,
обслужване (сервизни помещения) и машинни механизми (машинно оборудване) и от
питейната вода и складовете за човешка консумация посредством кофердама, празно
пространство, отделение за товарни помпи , помпено отделение, празен резервоар, горивен
резервоар или друго подобно пространство.

3.1 Разделяне на товарите

Глава 3
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.2 аварийният източник на енергия трябва да може да работи.

.1 кривата на рамото за изправяне има минимален диапазон от 20° над равновесното
положение във връзка с максималното остатъчно рамо за изправяне с радиус най-малко 0.1
m в рамките на диапазона от 20°; пространството под кривата в този диапазон не трябва да
бъде по-малко от 0.0175 m радиана. Незащитените отвори не трябва да се потапят в този
диапазон, освен ако съответното пространство не е наводнено. В рамките на този диапазон
може да се разреши потопяването на всеки от отворите, изброени в точка 2.9.2.1, и други
отвори, които могат да бъдат затворени, устойчиви на атмосферни влияния; и

2.9.3 При окончателно равновесие след наводняване:

.3 остатъчната стабилност по време на междинните стадии на наводняване трябва да бъде
удовлетворителна за администрацията. Тя обаче никога не трябва да бъде значително помалка от изискваната съгласно 2.9.3.

.2 максималният ъгъл на крен, дължащ се на несиметрично наводняване, не трябва да
надвишава 25°, с изключение на това, че този ъгъл може да бъде увеличен до 30°, ако не е
налице потапяне на палубата;

. Такива отвори включват въздушни тръби и отвори, които са затворени с помощта на
херметични врати или капаци на люкове като по този начин ги изключват, малки
херметични капаци на люкове на товарните цистерни, които поддържат високото ниво на
цялост на палубата , херметични плъзгащи се врати с дистанционно управление и
странични люкове от неотварящ се тип;
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3.4.1 Достъпът до шлюза, баластните резервоари, товарните цистерни и други помещения в
товарната зона е директен от откритата палуба, така че да се осигури пълната им проверка.
Достъпът до помещенията с двойно дъно може да се осъществява през товарно-помпеното
помещение, помпената зала, дълбок шлюз, тръбен тунел или други подобни отделения, при
условие че се вземат предвид съображенията за вентилацията.

.1 Тръбите извън товарната зона се монтират на откритата палуба най-малко на 760 mm навътре.
Тези тръбопроводи са ясно обозначени и снабдени със спирателен вентил

3.7.3 В допълнение към 5.1 се прилагат следните разпоредби:

3.7.2 За прехвърлянето на продукти, които се изисква да бъдат превозвани на кораби от тип 1, не
се използват линии за товарене и разтоварване на носа или кърмата. Товаро-разтоварните линии
на носа и кърмата не трябва да се използват за прехвърляне на товари, излъчващи токсични
изпарения, които трябва да отговарят на изискванията на точка 15.12.1, освен ако не са специално
одобрени от администрацията.

3.7.1 Товарният тръбопровод може да бъде монтиран така, че да позволява товарене и
разтоварване на носа или кърмата. Не се разрешават преносими приспособления.

3.7 Съоръжения за товарене и разтоварване на носа или кърмата

Трябва да се предвидят разпоредби за отличителната маркировка на помпи, клапани и
тръбопроводи, за да се вижда предназначението им и резервоарите, които обслужват.

3.6 Идентификация на помпата и тръбопровода

3.5.3 Помпите в трюма за залите с товарни помпи , помпените отделения, празните помещения,
резервоарите за разливи, резервоарите с двойно дъно и подобни помещения трябва да се
разполагат изцяло в товарната зона, с изключение на празните пространства, резервоарите с
двойно дъно и резервоарите за баласт, когато тези помещения са отделени от резервоарите,
съдържащи товари или остатъци от товари, чрез двойна преграда.

ВЕСТНИК

3.4 Достъп до помещенията в товарната зона

3.3.7 Когато машината се задвижва от трансмисия, минаваща през преграда или палуба, се
монтират херметизиращи уплътнения с ефективно смазване или други средства за осигуряване на
трайността на газовата пломба през преградата или палубата.

3.3.6 Манометрите за налягане на разтоварващата помпа трябва да са осигурени извън залата на
товарната помпа.

3.3.5 Трябва да се осигуряват средства за справяне с отводняването и евентуалните течове от
товарните помпи и клапаните в отделенията за товарните помпи. Системата за трюма, която
обслужва отделението за товарните помпи, трябва да може да се управлява извън залата на
товарните помпи. Трябва да се осигурят един или повече резервоари за разливи за съхранение на
замърсена трюмна вода или от промивки от резервоара. Трябва да се осигури връзка на брега със
стандартно съединение или други съоръжения за прехвърляне на замърсени течности към
разположени на сушата приемни съоръжения.

3.3.4 Стълбите за нормален достъп не трябва да се монтират вертикално и включват платформи на
подходящи интервали.

3.3.3 Предпазните парапети трябва да се монтират на всички стълби и платформи.

3.5.2 Запълването с баласт на товарните резервоари може да се организира от палубно ниво чрез
помпи, обслужващи постоянните баластни резервоари, при условие че линията за пълнене няма
постоянна връзка с товарните цистерни или тръбопроводи и че са монтирани възвратни клапани.

3.5.1 Помпите, баластните линии, вентилационните тръбопроводи и другото подобно оборудване,
което обслужва постоянни баластни резервоари, трябва да са независими от подобно оборудване,
което обслужва товарните цистерни и самите товарни резервоари. Съоръженията за изпразване на
постоянните резервоари за баласт, разположени непосредствено до товарните резервоари, трябва
да са извън машинните отделения и жилищните помещения. Съоръженията за пълнене могат да
бъдат в машинните отделения, при условие че осигуряват пълнене от нивото на палубата на
резервоара и възвратните клапани.

3.5 Трюмни и баластни системи

3.4.4 По-малки размери могат да бъдат одобрени от администрацията при специални
обстоятелства, ако възможността за преминаване през такива отвори или за извличане на ранено
лице може да се докаже по задоволителен за администрацията начин.
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3.3.2 Трябва да са налице постоянни приспособления за извличане на ранено лице, чрез
спасително оборудване, като се избягват всякакви издадени препятствия.

.1 свободно преминаване през цялото време от всяка платформа на стълбата и от пода; и
. 2 свободен достъп до всички клапани, необходими за обработката на товари за лица, носещи
необходимите лични предпазни средства (ЛПС).

3.3.1 Трябва да са разположени така, че да осигуряват:

3.3 Помещения за товарни помпи

3.4.2 За достъп през хоризонтални отвори, люкове или наблюдателни отвори, размерите трябва да
са достатъчни, за да позволят на лице, носещо автономен дихателен апарат с въздух и защитно
оборудване, да се изкачва или да слиза от всяка стълба без препятствия, както и да осигури чисто
отваряне, за да се улесни извличането на ранено лице от дъното на пространството. Минималният
чист отвор не трябва да бъде по-малък от 600 mm на 600 mm.

3.2.3 Входовете, отворите за въздух и отворите за жилищните, сервизните и машинните отделения
и пунктовете за управление не трябва да гледат към товарната зона. Те трябва да се разполагат на
крайната вертикална преграда, която не е обърната към товарната зона и/или от външната страна
на надстройката или рубката, на разстояние най-малко 4 % от дължината (L) на кораба, но не помалко от 3 m от края на надстройката или рубката, с лице към товарната зона. Това разстояние,
обаче, не трябва да надвишава 5 m. Не се допускат врати в границите, посочени по-горе, с
изключение на това, че могат да бъдат монтирани врати към тези помещения, които нямат достъп
до жилищни и сервизни помещения и пунктове за управление, като пунктове за управление на
товари и складови помещения. Когато такива врати са монтирани, границите на помещението се
изолират по стандарт „А-60“. Болтови плочи за отстраняване на машини могат да бъдат
монтирани в границите, посочени по-горе. Вратите на рулевата рубка и прозорците на рулевата
рубка могат да бъдат разположени в границите, посочени по-горе, при условие че са проектирани
така, че да може да се осигури бързо и ефективно изолиране на рулевата рубка от газ и пара.
Прозорците и люковете, разположени срещу товарната зона и отстрани на надстройките и рубките
в границите, посочени по-горе, трябва да са от фиксиран (неотварящ се) тип. Тези илюминатори
на първия етаж на главната палуба трябва да са оборудвани с вътрешни капаци от стомана или
еквивалентен материал.

3.4.3 За достъп през вертикални отвори или наблюдателни отвори, осигуряващи преминаване през
дължината и ширината на пространството, минималният чист отвор трябва да бъде не по-малък от
600 mm x 800 mm на височина не повече от 600 mm от външната обшивка на дъното, освен ако не
са предвидени решетки или други опори за крака.
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3.7.10 Средствата за комуникация между станцията за контрол на товара и мястото на свързване
на брега и товаро-разтоварната система трябва да бъдат осигурени и сертифицирани като
безопасни, ако е необходимо. Предвижда се дистанционно изключване на товарните помпи от
мястото на свързване на брега и товаро-разтоварната система.

3.7.9 Противопожарните мерки за зоните за товарене и разтоварване на носа или кърмата трябва са
в съответствие с точка 11.3.16.

3.7.8 Електрическото оборудване в комингсите, изисквано съгласно точка 3.7.7 или на разстояние
до 3 м зад тях, трябва да съответства на изискванията на глава 10.

3.7.7 Трябва да се монтират непрекъснати прегради с подходяща височина, за да се задържат
разливи на палубата, далеч от жилищните и сервизни помещения.

3.7.6 Аварийните изходи не трябва да свършват в комингсите, изисквани по 3.7.7
разстояние до 3 м зад тях.

Поместване на товара

Изискванията както за монтаж, така и за проектиране на типовете резервоари за отделните
продукти са показани в колона f в таблицата от глава 17.

4.2 Изисквания за типа резервоар за отделните продукти

4.1.4 Резервоар под налягане означава резервоар с проектно налягане по-голямо от 0.07
МРа по манометър, в горната му част. Резервоарът под налягане е самостоятелен и е с
конфигурация, позволяваща прилагането на критериите за проектиране на съдовете под
налягане в съответствие с признатите стандарти.

4.1.3 Гравитационен резервоар означава резервоар с проектно налягане не по-голямо от
0.07 МРа по манометър, в горната му част. Гравитационният резервоар може да бъде
самостоятелен или вграден. Гравитационният резервоар трябва да се конструира и изпитва
в съответствие с признати стандарти, като се отчита температурата на превоза и
относителната плътност на товара.

4.1.2 “Вградена цистерна “ означава обем за задържане на товара, който е част от корпуса
на кораба и който може да бъде напрегнат по същия начин и със същите натоварвания,
които въздействат върху прилежащата структура на корпуса и който обикновено е от
съществено значение за структурната завършеност на корпуса на кораба.

4.1.1 Самостоятелен резервоар означава обем за задържане на товара, който не е съседен
на структурата на корпуса нито е част от нея. Самостоятелният резервоар е изграден и
монтиран така, че да се елиминира, когато е възможно (или винаги да е сведено до
минимум) неговото напрягане в резултат на напрягането или движението на съседната му
конструкция на корпуса. Самостоятелният резервоар не е от съществено значение за
конструктивната завършеност на корпуса на кораба.

4.1 Определения

Глава 4
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3.7.5 Въздухопроводите и другите отвори към затворени помещения, които не са изброени в точка
3.7.4.1, трябва да са защитени от всякакъв вид газ, който може да бъде изпуснат при разрушаване
на шланг или връзка.

3.7.4 Входовете, входовете за въздух и отворите на помещенията за настаняване, сервизни и
машинни помещения и контролни станции не трябва да гледат към свързването на носовите или
кърмовите товаро-разтоварни съоръжения с брега. Те се разполагат от външната страна на
надстройката или рубката на разстояние най-малко 4 % от дължината на кораба, но не по-малко от
3 m от края на рубката, обърната към мястото на свързването на носовите или кърмовите товароразтоварни съоръжения с брега. Това разстояние, обаче, не трябва да надвишава 5 m. Страничните
люкове, разположени срещу мястото на свързване към брега и отстрани на надстройката или
рубката, в рамките на посоченото по-горе разстояние, са от фиксиран (неотварящ се) тип. Освен
това, по време на използването на носовите или кърмови съоръжения за товарене и разтоварване,
всички врати и отвори на съответната надстройка или рубка трябва да се държат затворени.
Когато, в случай на малки кораби, не е възможно да се постигне съответствие с точка 3.2.3 и
настоящата точка, администрацията на държавата на флага може да одобри облекчаване на
горните изисквания.

при свързването им към товарната тръбопроводна система в товарната зона. На това място, когато
не се използва, тя трябва да може да бъде отделяна посредством демонтируема шпула и слепи
фланци.
. 2 Връзката към брега трябва да бъде снабдена с спирателен вентил и сляп фланец.
. 3 Тръбите трябва да са челно заварени и напълно прегледани с рентгеноскопия. Фланцовите
връзки в тръбопроводите трябва да се разрешават само в товарната зона и в бреговата връзка.
. 4 Предпазни щитове трябва да бъдат осигурени при връзките, посочени в точка 3.7.3.1, както и
събирателни тави с достатъчна вместимост, със дренажни средства за изхвърляне.
.5 Тръбопроводите трябва да се самооттичат към товарната зона и за предпочитане в товарна
цистерна. Администрацията може да приеме алтернативни мерки за източване на тръбопроводите.
.6 Трябва да се предприемат мерки, които да позволят такива тръбопроводи да бъдат прочистени
след употреба и да бъдат поддържани газобезопасни, когато не се използват. Вентилационните
тръби, свързани с прочистването, се разполагат в товарната зона. Съответните връзки към
тръбопроводите се осигуряват със спирателен вентил и сляп фланец.
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a = отрицателен производствен толеранс за дебелината (%).

r = среден радиус на огъването(mm).
c = допустимо отклонение при корозия (mm). Ако се очаква корозия или ерозия, дебелината на
стените на тръбите се увеличава над тази, която се изисква от другите изисквания към
конструкцията.

с

b = D to/ 2.5r (mm)

b = допустимо отклонение при огъване (mm). Стойността на b се избира така, че изчисленото
напрежение в кривата, дължащо се само на вътрешното налягане, да не превишава допустимото
напрежение. Когато не е дадена такава обосновка, b не трябва да е по-малко от:

ВЕСТНИК

5.1.6.4 За фланци, които не отговарят на стандарт, размерите на фланците и свързаните с
тях болтове трябва да отговарят на изискванията на администрацията.

5.1.6.3 Фланците, клапаните и другите сглобки трябва да бъдат в съответствие с признатите
стандарти, като се вземе предвид проектното налягане, определено в 5.1.2.

5.1.6.2 Когато е необходима механичната якост, за да се предотвратят повреди, срутване,
прекомерно провисване или изкривяване на тръби поради теглото и съдържанието им и
поради насложени товари от опори, деформация на кораба или други причини, дебелината
на стената се увеличава над необходимата според 5.1.1, или ако това е практически
невъзможно или би причинило прекомерни локални натоварвания, тези натоварвания
трябва да бъдат намалени, защитени или елиминирани чрез други методи на проектиране.

5.1.6.1 минималната дебелина на стената трябва да бъде в съответствие с признатите
стандарти.

A и B трябва да имат стойности най-малко А = 2.7 и B = 1.8.

Re = специфицирано минимално напрежение на провлачване при околна температура
(N/mm2). Ако кривата на напрежение-деформация не показва определена граница на
пластичност, се прилага 0.2% доказано напрежение.

Rm = специфичната минимална якост на опън при температура на околната среда (N/mm2)

ДЪРЖАВЕН

K = допустимо напрежение (N/mm2), посочено в точка 5.1.5
e = коефициент на полезно действие, равен на 1.0 за безшевни тръби и за надлъжно или
спираловидно заварени тръби, доставени от одобрени производители на заварени тръби, които се
считат за еквивалентни на безшевни тръби, когато се извършва безразрушително изпитване на
заварки в съответствие с признати стандарти. В други случаи, в зависимост от производствения
процес, може да се изисква коефициент на полезно действие, по-малък от 1.0, в съответствие с
признатите стандарти.

D = външен диаметър (mm)

RM/A или Re/B
където:

5.1.5 За тръбите допустимото напрежение К, което трябва да се вземе предвид във
формулата за t0 през 5.1.1, е по-ниското от следните стойности:

P = проектното налягане (в МРа), посочено в точка 5.1.2

с

5.1.4 Проектното налягане не трябва да бъде по-малко от 1 Мра манометрично, с
изключение на отворените линии, при които не трябва да бъде по-малко от 0.5 Мра
манометрично .

. 3 максималния възможен напор на изхода на съответните помпи
когато не е монтиран предпазен клапан на помпата.

. 2 настройката на налягането на съответния предпазен клапан на помпата;

. 1 налягането на наситените пари при 45°C на тръбопроводни системи или компоненти,
които могат да съдържат малко течност;

5.1.3 Тръбите и компонентите на тръбопроводната система, които не са защитени с
предпазен клапан или които могат да бъдат изолирани от предпазния клапан, трябва да са
проектирани най-малко за най-високата стойност на:

5.1.2 Налягането Р на конструкцията във формулата за to през 5.1.1 е максималното
експлоатационно налягане по манометъра, на което системата може да бъде подложена,
като се взема предвид най-високото налягане на всеки предпазен клапан на системата.
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to = PD/(2Ke+P) (mm)

to = теоретична дебелина

където:

t = (t0 + b + c)/(1-а/100) (mm)

5.1.1 При спазване на условията, посочени в 5.1.4, дебелината на стената (t) на тръбите не трябва
да бъде по-малка от:

5.1 Размери в системата от тръбопроводи

Прехвърляне на товара

Глава 5
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5.4.2 След сглобяването, всяка тръбопроводна система за превоз на товари трябва да бъде
подложена на хидростатично изпитване до най-малко пъти проектното налягане. Когато
тръбопроводните системи или части от системите са напълно

5.4.1 Изискванията за изпитване на настоящия раздел се прилагат за тръбопроводите вътре и
извън товарните цистерни. Отстъпки от тези изисквания обаче могат да бъдат приети в
съответствие с признатите стандарти за тръбопроводи вътре в резервоарите и за тръби с отворен
край.

5.4 Изисквания за изпитване на тръбопроводите

5.3.2 Фланците трябва да отговарят на признати стандарти за техния тип, производство и
изпитване.

5.3.1 Фланците трябва да бъдат от заварен тип, с приплъзване или със заварка тип гнездо.
Въпреки това, фланци, заварени чрез тип гнездо, не трябва да се използват при номинален размер
над 50 мм.

5.3 Фланцови връзки

.1 Сифонът може да бъде специално разгледан, в съответствие с признатите стандарти.
. 2 Не трябва да се използват съединения за приплъзване.
5.2.5 Заваряването, топлинната обработка след заваряването и безразрушителното изпитване се
извършват в съответствие с признатите стандарти.

5.6.1 За целите на адекватния контрол на товара системите за прехвърляне на трябва да са
снабдени с:

ВЕСТНИК

5.6 Системи за контрол на прехвърлянето на товара

5.5.5 Тръбите за товара, преминаващи през вертикалните прегради, трябва да са разположени
така, че да изключват прекомерни натоварвания на подпорната стена и да не използват фланци,
закрепени с болтове през подпорната стена.

5.5.4 тръбите за товари, инсталирани в тръбни тунели, също трябва да отговарят на
изискванията на 5.5.1 и 5.5.2. Тръбопроводните тунели трябва да отговарят на всички
изисквания към резервоара за безопасност по отношение на конструкция, местоположение и
вентилация и електроинсталация. В случай на повреда в тръбопроводите трябва да бъде
осигурена съвместимост с товара. Тунелът не трябва да има други отвори, освен за открита
палуба и товаро- помпена зала или помпеното помещение.

.5 може да се управлява от открита палуба.
5.5.3 Във всяко товарно-помпено помещение, в което помпата обслужва повече от един
резервоар, на линията към всеки резервоар се монтира спирателен вентил.

.4 монтиран на разстояние от корпуса, както се изисква, с цел защита от повреди; и

.3 подходящо защитен от механични повреди;

.2 монтиран на подпорната стена на товарната цистерна, която обслужва;

. 1 проектиран да изключва риска от изтичане;

5.5.2 тръбите за товари, разположени под основната палуба, могат да се преминават от
резервоара, който обслужват, през вертикалните прегради или границите на резервоара, общи
за надлъжно или напречно съседните товарни, баластни, празни резервоари, помпени отделения
или отделения за товарни помпи, при условие че вътре в резервоара, който обслужват, са
оборудвани със спирателен вентил, който може да се управлява от открита палуба и при
условие че е осигурена съвместимост на товара в случай на повреда на тръбопровода. По
изключение, когато товарният резервоар е в непосредствена близост до товарната помпа,
спирателният вентил, който може да се управлява от открита палуба, може да се намира на
подпорната стена на резервоара от страната на товарната помпа, при условие че между клапана
на подпорната стена и товарната помпа е монтиран допълнителен клапан. Напълно затворен
хидравлично управляван клапан, разположен извън товарния резервоар, може обаче да бъде
приет, при условие че клапанът е:

5.5.1 Не се инсталират тръбопроводи за товари под палубата между извънбордната страна на
пространствата за задържане на товара и корпуса на кораба, освен ако не се поддържат отвори,
необходими за защита от повреди (виж точка 2.6); но такива разстояния могат да бъдат
намалени, когато повреда на тръбата не би довела до освобождаване на товара, при условие че
се поддържа необходимия отвор за проверка.

5.5 Тръбопроводни системи

5.4.3 След монтажа на борда всяка тръбопроводна система за превоз на товари се изпитва за
течове под налягане в зависимост от използвания метод.

произведени и оборудвани с всички сглобки, хидростатичното изпитване може да се проведе
преди монтажа на борда на кораба. Заварените на борда съединения се подлагат на
хидростатично изпитване до най-малко пъти проектното налягане.
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5.2.4 Разширяването на тръбопроводите обикновено се разрешава чрез осигуряване на
разширителни контури или завои в тръбопроводната система.

.3 Резбови съединения, в съответствие с признатите стандарти, се използват само за
допълнителни линии и линии на измервателната апаратура с външен диаметър 25 mm или помалък.

. 2 Плъзгащи се заварените съединения с втулки и свързано заваряване, имащи размери в
съответствие с признати стандарти, се използват само за тръби с външен диаметър 50 mm или помалък. Този тип фуги не трябва да се използва, когато се очаква корозия на пукнатините.

5.2.3 Могат да се разглеждат следните директни връзки на дължини на тръбите без фланци:
.1 При всички приложения могат да се използват заварени с челно заваряване съединения с
пълно проницаемост в основата.

. 2 други изключителни случаи, специално одобрени от администрацията.

.1 одобрени връзки към спирателните клапани и разширителните съединения; и

5.2.2 Товарните тръбопроводи трябва да се съединяват чрез заваряване, с изключение на:

5.2.1 Изискванията на настоящия раздел се прилагат за тръбопроводите вътре и извън товарните
цистерни. Въпреки това, отстъпките от тези изисквания могат да бъдат приети в съответствие с
признатите стандарти за тръби с отворен край и за тръбопроводи вътре в товарните цистерни, с
изключение на товарните тръбопроводи, обслужващи други товарни резервоари.

5.2 Изработка и свързващи детайли на тръбопроводите
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Глава 6

.1 пластичност на прореза при работна температура;
.2 корозивен ефект на товара; и

5.7 Товарни шлангове на кораба

5.7.1 Маркучите за течности и пари, използвани за прехвърляне на товари, трябва да са
съвместими с товара и да са подходящи за температурата на товара.

6.5 Когато продуктът е представен на IMO за оценка и когато съвместимостта на продукта
с материалите, посочени в параграф 6.1, поставя специални изисквания, формулярът за
докладване на данните за продукта BLG трябва да предоставя информация за
необходимите материали за построяване. Тези изисквания трябва да бъдат отразени в глава
15 и съответно да бъдат посочени в колона o на глава 17. Във формуляра за докладване се
посочва и дали не са необходими специални изисквания. Производителят на продукта е
отговорен за предоставянето на правилната информация.

.2 да не се създава опасна или потенциално опасна реакция.

.1 да не се повредят целостта на конструктивните материали; и/или

ДЪРЖАВЕН

5.7.3 За товарните шлангове, монтирани на борда на кораби на или след 1 юли 2002 г.,
всеки нов тип товарен шланг, окомплектован с накрайници, се подлага на прототипно
изпитване при нормална температура на околната среда с 200 цикъла от налягане нула до
най-малко два пъти определеното максимално работно налягане. След провеждането на
това изпитване прототипното изпитване трябва да докаже разрушаващо налягане, което е
най-малко 5 пъти по-високо от определеното му максимално работно налягане при
екстремна работна температура. Маркучи, използвани за прототипно изпитване, не се
използват за обработка на товари. След това, преди да бъде пуснат в експлоатация, всяка
нова дължина на изходния товарен маркуч се подлага на хидростатично изпитване при
температурата на околната среда до налягане не по-малко от 1.5 пъти от определеното му
максимално работно налягане, но не повече от две пети от неговото разрушаващо налягане.
Маркучът трябва да бъде белязан или маркиран по друг начин с датата на изпитването,
определеното му максимално работно налягане и, ако се използва в дейности, различни от
тези, свързани с околната температура, неговата максимална и минимална работна
температура, според случая. Посоченото максимално работно налягане не трябва да бъде
по-малко от 1 МРа манометрично.

6.4 Изпращачът на товара е отговорен за предоставянето на информацията на корабния
оператор и/или капитана по отношение на съвместимостта. Това трябва да се направи
своевременно преди транспортирането на продукта. Товарът трябва да бъде съвместим с
всички строителни материали, така че:

.3 възможност за опасни реакции между товара и материала на конструкцията.

6.3 Когато е приложимо, следва да се вземе предвид следното при избора на материал за
построяване:

5.6.3 За някои продукти допълнителните изисквания за контрол на прехвърлянето на
товари са посочени в колона o в таблицата от глава 17.

5.7.2 Шланговете, подложени на налягане в резервоара или в нагнетателните помпи, трябва
да са проектирани за разрушаващо налягане не по-малко от 5 пъти от максималното
налягане, на което биха били подложени по време на трансфера на товара.

6.2 Корабостроителят е отговорен за предоставянето на информацията на корабния
оператор и/или капитан по отношение на съвместимостта. Това трябва да се извърши
своевременно преди доставката на кораба или при завършване на съответната промяна на
материала на конструкцията.

6.1 Строителните материали, използвани за изграждането на цистерни, заедно със
съответните тръбопроводи, помпи, клапани, вентилационни отвори и техните
съединителни материали, трябва да отговарят на приетите стандарти за температура и
налягане, при превозва товара. Прието е, че стоманата е нормалният материал на
конструкцията.

Материали за изработка, предпазни покрития и слоеве
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5.6.2 Контролът, необходим по време на прехвърлянето или превоза на товари, обхванати
от Кодекса, различен от този в товаро-помпените отделения, който е бил предмет на друга
част в Кодекса, не трябва да се намира под открита палуба.

.3 устройства за дистанционно изключване на всички товарни помпи и подобно
оборудване.

.2 един спирателен вентил на всяко свързване товар-шланг;

.1 един спирателен вентил, който може да се задейства ръчно на всеки тръбопровод за
пълнене и изпразване на резервоара, разположен близо до отвора на резервоара; ако за
изпускане на съдържанието на резервоара се използва отделна помпа за дълбоко пълнене,
не се изисква спирателен вентил на изпускателния тръбопровод на този резервоар;
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.1 която е независима от другите корабни операции, с изключение на другите системи за
отопление или охлаждане на товари, и която не минава през машинното отделение; или
.2 която е външна за резервоара, носещ токсични продукти; или
.3 където от средата се вземат проби за проверка за наличие на товар, преди той да бъде
подведен към други операции на кораба или в машинното отделение. Оборудването за
вземане на проби трябва да бъде разположено в товарната зона и да може да открива
наличието на токсичен товар, който се нагрява или охлажда. Когато се използва този метод,
връщането на намотката се пробва не само в началото на нагряването или охлаждането на
токсичния продукт, но и при първия случай на използване на намотката след превоз на
неотоплен или неохладен токсичен товар.

7.1.6 когато продукти, за които 15.12, 15.12.1 или 15.12.3 са изброени в колона o в
таблицата от глава 17, се загряват или охлаждат, нагревателната или охладителната среда
трябва да работи във верига:

За някои продукти допълнителните изисквания съдържащи се в глава 15 са посочени в
колона o в таблицата от глава 17.

7.2 Допълнителни изисквания
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ДЪРЖАВЕН

.1 Средствата за измерване на температурата на товара трябва да бъдат от ограничен или
затворен тип, когато за отделните вещества се изисква съответно ограничено или затворено
контролно устройство, както е показано в колона j в таблицата от глава 17.
.2 Ограниченото устройство за измерване на температурата е предмет на определението за
ограничено измервателно устройство в т. 13.1.1.2 (напр. преносим термометър, спуснат в
тръбен измервателен уред от ограничен тип).
.3 Затворено устройство за измерване на температурата е предмет на определението за
затворено устройство за измерване в т. 13.1.1.3 (напр. термометър за дистанционно
отчитане, на който сензорът е монтиран в резервоара).
.4 Трябва да бъде осигурена алармена система, която да следи температурата на товара, в
случаите когато прегряването или преохлаждането може да доведе до опасно състояние.
(Вж. Също оперативните изисквания в точка 16.6).

7.1.5 Трябва да се осигуряват средства за измерване на температурата на товара.

7.1.4 Във всяка отоплителна или охладителна система трябва да се осигуряват средства,
които да гарантират, че когато е в състояние, различно от изпразването, в системата може
да се поддържа по-високо налягане от максималното налягане, което може да се упражнява
върху системата от съдържанието на товарните цистерни.

7.1.3 Системите за отопление или охлаждане трябва да бъдат снабдени с клапани за
изолиране на системата за всеки резервоар и за осигуряване на ръчно регулиране на дебита.

7.1.2 нагревателните или охлаждащите среди трябва да са от тип, одобрен за използване
със специфичния товар. Трябва да се отчита температурата на повърхността на
отоплителните намотки или тръби, за да се избегнат опасни реакции от локализирано
прегряване или прекомерно охлаждане на товара. (Вж. Също 15.13.6.)

7.1.1 Когато има такива, всички системи за отопление или охлаждане на товара трябва да се
конструират, монтират и изпитват по начин, удовлетворяващ администрацията.
Материалите, използвани при изграждането на системи за контрол на температурата,
трябва да са подходящи за използване с продукта, който ще се превозва.

7.1 Общи положения

Контрол на температурата на товара

Глава 7
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8.2.4 Вентилационните системи на резервоарите трябва да бъдат проектирани и експлоатирани
така, че нито налягането, нито вакуумът, създадени в товарните резервоари по време на
натоварване или разтоварване, да не надвишават конструктивните параметри на резервоара.
Основните фактори, които трябва да се вземат предвид при оразмеряването на вентилационната
система на резервоара, са следните

8.2.3 Трябва да се вземат мерки, които да гарантират, че напорът на течността във всеки от
резервоарите не надвишава конструктивния напор на резервоара. За тази цел могат да се приемат
подходящи аларми за високо ниво, системи за управление на препълването или преливни клапани,
заедно с процедури за измерване и пълнене на резервоарите. Когато средствата за ограничаване на
свръхналягането в товарните резервоари включват автоматичен затварящ вентил, клапанът трябва
да отговаря на съответните разпоредби на точка 15.19.

8.3.2 Контролирана вентилационна система за резервоара е система, в която на всеки резервоар са
монтирани предпазни клапани за налягане и вакуум или клапани за налягане/вакуум, за да се ограничи
налягането или вакуума в резервоара. Контролираната вентилационна система може да се състои от
отделни вентилационни отвори за всеки резервоар или такива отделни вентилационни отвори само от
страната на налягането, които могат да бъдат комбинирани в общ хедер или хедери, при надлежно
отчитане на разделянето на товара. В никакъв случай не трябва да се поставят спирателни клапани над
или под налягане- или вакуум-предпазни клапани или налягане/вакуум-клапани. Може да се предвиди
заобикаляне на налягане- или вакуум-предпазен клапан, или налягане/вакуум-клапан при определени
работни условия, при условие че се поддържа изискването на точка 8.3.6 и че има подходяща
индикация, която да показва дали клапанът е шунтиран или не.

8.3.1 Отворена вентилационна система за резервоар е система, която не предлага никакви ограничения,
с изключение на загубите от триене при свободния поток на товарните пари към и от товарните
резервоари по време на работните дейности. Една отворена вентилационна система може да се състои
от отделни вентилационни отвори за всеки резервоар или такива отделни вентилационни отвори да
бъдат комбинирани в общ хедер или хедери, като се отчита разделянето на товара. В никакъв случай не
трябва да се монтират спирателни клапани нито към отделните отвори, нито към хедера.

8.3 Типове вентилационни система за резервоари.

8.2.6 Капитанът трябва да бъде снабден с максимално допустимите норми на натоварване и
разтоварване за всеки резервоар или група резервоари, съответстващи на конструкцията на
вентилационните системи.

ДЪРЖАВЕН

8.2.2 Изпускателните системи трябва да са свързани към горната част на всеки товарен резервоар и
доколкото е възможно, вентилационните тръби на товарите трябва да са самоотводнителни
обратно към товарните резервоари при всички нормални експлоатационни условия на наклонено и
балансирано положение. Когато е необходимо да се източат изпускателните системи над нивото
на клапаните за налягане/вакуум, се осигуряват затворени или запушени изпускателни кранове.

8.2.1 Всички товарни резервоари трябва да са снабдени с вентилационна система, подходяща за
превозвания товар, и тази система да е независима от въздушните тръби и изпускателните системи
на всички останали отделения на кораба. Изпускателните системи на резервоарите трябва да се
проектират така, че да се сведе до минимум възможността за натрупване на пари от товара около
палубите, навлизане в жилищните, сервизните и машинните отделения и пунктовете за
управление, а в случай на запалими пари — навлизане или събиране в помещения или площи,
съдържащи източници на запалване. Изпускателните системи на резервоарите трябва да са
разположени така, че да предотвратяват навлизането на вода в товарните резервоари и в същото
време вентилационните отвори трябва да насочват отделянето на пари нагоре под формата на
неорганизирани струи.

8.2 Вентилация на товарните цистерни

8.1.6 Корабите, построени на или след 1 юли 1986 г., но преди 1 юли 2002 г., трябва да отговарят
на изискванията на 8.3.3.

8.1.5 За корабите, за които се прилага Кодексът, изискванията на настоящата глава се прилагат
вместо правила II-2/4.5.3 и 4.5.6 на SOLAS.

8.1.4 Корабите, построени на или след 1 юли 1986 г., но преди 1 януари 1994 г., които напълно
отговарят на изискванията на Кодекса, приложими по това време, могат да се считат за
отговарящи на изискванията на правила II-2/4.5.3, 4.5.6—4.5.8, 4.5.10 и 11.6 на SOLAS.

8.1.3 По смисъла на настоящото правило терминът „кораб, построен“ е определен в правило II1/1.3.1 на SOLAS.
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.5 настройките на налягането/вакуума на предпазните устройства за понижаване на налягането.
8.2.5 Вентилационните тръбопроводи на резервоарите, свързани с резервоари за товари от
корозионноустойчив материал, или с резервоарите, които са облицовани или покрити с цел обработка
на специални товари, както се изисква от Кодекса, трябва да са облицовани или покрити по подобен
начин или да са изработени от корозионноустойчив материал.

.4 загубата на налягане във вентилационните тръби и през клапаните и фитингите; и

8.1.1 Освен ако изрично не е предвидено друго, настоящата глава се прилага за кораби, построени
на или след 1 януари 1994 г.

8.1.2 Корабите, построени преди 1 януари 1994 г., отговарят на изискванията на глава 8 от
настоящия кодекс, които са били в сила преди посочената дата.

.3 плътността на сместа от изпарения от товара;

8.1 Приложение

.1 конструктивната скорост на товарене и разтоварване;
.2 отделянето на газ по време на натоварване: това трябва да се отчита, като се умножи максималната
скорост на натоварване по коефициент най-малко 1.25;

Съоръжения за вентилация и освобождаване на газ от товарни резервоари
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.2 на разстояние най-малко 10 m, измерено хоризонтално от най-близката въздухоподаваща система или
отвор към жилищните, сервизните и машинните отделения и източниците на запалване.

.1 на височина не по-малка от 6 m над открита палуба или над повдигнат пешеходен коридор, ако е
монтирана на 4 m от повдигнат пешеходен коридор; и

8.3.4 Разположението на вентилационните отвори на контролирана вентилационна система на
резервоара трябва да бъде:

8.3.5 Височината на отдушника, посочена в точка 8.3.4.1.1, може да бъде намалена до 3 m над
палубата или повдигнатия пешеходеа коридор, според случая, при условие че са монтирани вентили
за вентилиране с висока скорост от одобрен тип, насочващи паро-въздушната смес нагоре, чрез
невъзпрепятствана струя със скорост на излизане най-малко 30 m/s.

8.3.3 Kонтролираните вентилационни системи на резервоарите се състоят от първично и вторично
средство, позволяващо пълно освобождаване на парата за предотвратяване на свръхналягане или
подналягане в случай на повреда на едно от средствата. Като алтернатива, вторичните средства могат да
се състоят от сензори за налягане, монтирани във всеки резервоар със система за наблюдение в стаята за
управление на товара на кораба или на позицията, от която обикновено се извършват товарните
операции. Такова оборудване за наблюдение трябва също да осигури алармено съоръжение, което се
активира чрез откриване на условия на свръхналягане или подналягане в резервоара.

8.5.2 изходите, посочени в 8.5.1.2 и 8.5.1.3, могат да бъдат фиксирани или преносими тръби.

.1 през вентилационните отвори, посочени в 8.3.4 и 8.3.5; или
. 2 през изпускателни отвори, разположени най-малко на 2 m над палубата на товарните цистерни, с
вертикална изходна
скорост от най-малко 30 m/s, поддържана по време на освобождаването на газ; или
.3 през изпускателни отвори, разположени на най-малко 2 m над палубата на товарните цистерни, с
вертикална изходна скорост най-малко 20 m/s, които са защитени от подходящи устройства за
предотвратяване на преминаването на пламък.
Когато концентрацията на запалимите пари в изпускателните отвори е намалена до 30 % от долната
граница на запалимост и, в случай на токсичен продукт, концентрацията на парите не представлява
значителна опасност за здравето, освобождаването на газ на равнището на палубата на товарните
цистерни може да бъде продължено.

8.5.1 Приспособленията за освобождаващи газ товарни резервоари, използвани за товари, различни
от тези, за които е разрешена отворена вентилация, трябва да бъдат такива, че да сведат до минимум
опасностите, дължащи се на разсейването на запалими или токсични изпарения в атмосферата и на
запалими или токсични смеси от пари в товарния резервоар. Съответно операциите по
освобождаване на газ се извършват така, че първоначално да се изпускат парите:

8.5 Освобождаване на газ от резервоар за товари

ДЪРЖАВЕН

Изискванията за вентилиране за отделните продукти са показани в колона g, а допълнителните
изисквания в колона o в таблицата от глава 17.

8.4 Изисквания за вентилация за отделните продукти

8.3.8 Позоваването в 8.3.1 и 8.3.2 на използването на спирателни клапани във вентилационните тръби
се тълкува така, че да обхване всички други средства за спиране, включително фланци-очила и слепи
фланци.

8.3.7 При проектирането на вентилационните системи и при избора на устройства за предотвратяване
на преминаването на пламък във вентилационната система на резервоара, трябва да се обърне
необходимото внимание на възможността за блокиране на тези системи и инсталации, например чрез
замразяване на товарните пари, натрупване на полимери, атмосферен прах или обледяване при
неблагоприятни атмосферни условия. В този контекст трябва да се отбележи, че пламъкоуловителите
и устройствата за регулиране на пламъка са по-податливи на блокиране. Трябва да се предвидят
разпоредби, които да гарантират, че системата и устройствата могат да бъдат инспектирани,
оперативно проверени, почистени или прегледани според случая.

8.3.6 Контролираните вентилационни системи на резервоари, монтирани на резервоари, които се
използват за товари с температура на възпламеняване, не по-голяма от 60°C (изпитване при затворен
съд), трябва да бъдат снабдени с устройства за предотвратяване преминаването на пламък в
товарните резервоари. Проектирането, изпитването и разполагането на изделията трябва да отговарят
на изискванията на администрацията, като трябва да покриват най-малко стандартите, приети от
организацията.
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При проектирането на система за освобождаване на газ в съответствие с точка 8.5.1,
по-специално с цел постигане на изискваните изходни скорости от 8.5.1.2 и 8.5.1.3,
се обръща необходимото внимание на следното:
.1 материалите за изграждане на система;
.2 времето за работа без газ;
.3 характеристиките на потока на вентилаторите, които ще се използват;
.4 загубите на налягане, предизвикани от канали, тръбопроводи, входове и изходи на
товарните цистерни;
.5 налягането, което може да се постигне в средата за задвижване на вентилатора (напр.
вода или сгъстен въздух); и
.6 плътността на товарните паро/въздушни смеси за гамата от товари, които трябва да се
превозват.

8.5.3

40
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Типът Контрол на околната среда, изискван за отделните продукти, е показан в колона h в
таблицата на глава 17.

9.2 Изисквания за екологичен контрол към отделните продукти

ДЪРЖАВЕН

9.1.4 когато се прилага изсушаване и като среда се използва сух азот, се прилагат мерките
за доставка на изсушаващия агент както изискваните в 9.1.3. Когато като среда за
изсушаване се използват изсушители във всички въздушни входни устройства на
резервоара, трябва да се носи достатъчно количество среда за времетраенето на
пътуването, като се вземе предвид температурния диапазон на денонощното изпитване и
очакваната влажност.

.1 Достатъчно количество инертен газ за пълнене и изпразване на товарните резервоари
трябва да се превозват или произвежда на борда, освен ако не е налично снабдяване от
брега. Освен това на кораба се осигурява достатъчно инертен газ, за да се компенсират
нормалните загуби по време на транспортирането.
.2 Системата за инертен газ на борда на кораба е в състояние да поддържа налягане от наймалко 0.007 Мра манометрично във вътрешността на системата за задържане, по всяко
време. Освен това системата за инертен газ не трябва да повишава налягането в резервоара
повече от регулираното по предпазния клапан на резервоара.
.3 Когато се прилага уплътняване, подаването на пълнежната среда се извършва, спямо
изискванията за инертния газ в 9.1.3.1 и 9.1.3.2.
.4 Осигуряват се средства за наблюдение на незапълнените пространства, съдържащи газов
слой, за да се гарантира поддържането на правилната атмосфера.
.5 Системите за инертиране или за уплътнение, или и двете, когато се използват със
запалими товари, трябва да са такива, че да сведат до минимум създаването на статично
електричество по време на приемането на инертната среда.

9.1.3 когато се изисква инертиране или уплътняване на товарните резервоари:

.1 Инертиране: Чрез пълнене на товарната цистерна и свързаните с нея тръбопроводни системи и,
където е посочено в глава 15, помещенията, които обграждат товарните цистерни, с газ или пара,
които не поддържат горенето и които не реагират на товара, и поддържане на това състояние.
. 2 Уплътняване: Чрез пълнене на резервоара за товари и свързаните тръбопроводни системи с
течност, газ или пара, които отделят товара от въздуха, и поддържане на това състояние.
. 3 Изсушаване: Чрез пълнене на резервоара за товари и свързаните с него тръбопроводни системи с
газ или пара без влага с точка на оросяване -40°C или по-ниска при атмосферно налягане и
поддържане на това състояние.
. 4 Вентилация : Принудителна или естествена.

9.1.2 Съществуват четири различни вида контрол за товарните цистерни, както следва:

9.1.1 Паропространствата в товарните цистерни и, в някои случаи, помещенията,
обграждащи товарните резервоари
може да се изисква да имат специално контролирани атмосфери.

9.1 Общи положения

Контрол на околната среда

Глава 9
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Електрическите изисквания за отделните продукти са показани в колона i в таблицата на
глава 17.

10.3 Електрически изисквания за отделните продукти

Отделните товарни резервоари трябва да са електрически свързани с корпуса. Всички
уплътнени съединения товар-тръба и шлангови връзки трябва да са електрически свързани.

10.2 Свързване

10.1.6 Като насоки, дава се знак когато температурата на възпламеняване на дадено
вещество надвишава 60°C. В случай на отопляем товар може да се наложи да се определят
условията на превоз и да се прилагат изискванията за товари с точка на възпламеняване,
която не надвишава 60°C.

ВЕСТНИК

11.2.3 Ако се превозват товари, които не са пригодени за гасене с въглероден двуокис или с
еквивалентни среди, залата за товарни помпи се предпазва от пожарогасителна система,
състояща се от стационарна система за пръскане на вода под налягане или система за пяна
с висок коефициент на разширение. Международното свидетелство за годност за превоз на
опасни химикали в наливно състояние отразява това условно изискване.

11.2.2 Залите за товарни помпи на корабите, предназначени за превоз на ограничен брой
товари, са защитени от подходяща пожарогасителна система, одобрена от
администрацията.

11.2.1 Залата за товарни помпи на всеки кораб е оборудвана със стационарна
пожарогасителна система с въглероден двуокис, както е посочено в правило II-2/10.9.1.1 на
SOLAS. На органите за управление трябва да се показва предупреждение, в което се
посочва, че системата трябва да се използва само за пожарогасене, а не за инертиране,
поради опасността от електростатично запалване. Сигнализациите, посочени в правило II2/10.9.1.1.1 на SOLAS, трябва да бъдат безопасни за употреба в запалима смес от
пари/въздух, контактуваща с товарите. За целите на това изискване се осигурява
пожарогасителна система, която би била подходяща за машинните отделения. Въпреки
това, във всички случаи, количеството на пренасяния газ трябва да бъде достатъчно, за да
осигури количество свободен газ, равно на 45 % от брутния обем на залата за товарни
помпи.

11.2 Помещения за товарни помпи

11.1.3 За кораби, извършващи единствено превоз на продукти с точка на възпламеняване от
60°C и повече (вписване „Да“ в колона i от таблицата с минималните изисквания),
изискванията на глава II-2 от SOLAS могат да се прилагат, както е посочено в правило II2/1.6.4, вместо разпоредбите на настоящата глава.

. 5 разпоредбите на точка 11.2 трябва да се прилагат вместо правило 10.9.
11.1.2 Независимо от разпоредбите на 11.1.1, корабите, ангажирани единствено с превоза
на продукти, които не са запалими (вписване NF в колона i на таблицата с минимални
изисквания), не е необходимо да отговарят на изискванията за танкери, посочени в глава II2 на SOLAS, при условие, че отговарят на изискванията за товарните кораби от тази глава,
с изключение на това, че правило 10.7 не е необходимо да се прилага за тези кораби и 11.2
и 11.3, по-долу, също не е необходимо да се прилагат.

. 4 разпоредбите на точка 11.3 трябва да се прилагат вместо правило 10.8; и

ДЪРЖАВЕН

10.1.5 когато електрическото оборудване е монтирано на опасни места, както е разрешено в
настоящата глава, то трябва да отговаря на изискванията на администрацията и да бъде
сертифицирано от съответните органи, признати от администрацията, за работа в запалима
атмосфера, както е посочено в колона i в таблицата от глава 17.

10.1.4 Електрическо оборудване, кабели и проводници не трябва да бъдат инсталирани на
опасните места, освен ако не отговарят на стандарти не по-ниски от приемливите за
организацията*. Въпреки това, за места, които не са обхванати от такива стандарти,
електрическите съоръжения, кабелите и проводници, които не съответстват на стандартите,
могат да бъдат инсталирани на опасни места въз основа на оценка на риска,
удовлетворяваща администрацията, за да се гарантира еквивалентно ниво на безопасност.

10.1.3 Администрацията трябва да предприеме необходимите мерки, за да осигури
еднообразие при изпълнението и прилагането на разпоредбите на настоящата глава по
отношение на електрическите инсталации.

10.1.2.2 когато специфичният товар може да повреди материалите, които обикновено се
използват в електрическите апарати, се отчитат специфичните характеристики на
материалите, избрани за проводници, изолация, метални части и т.н.. Доколкото е
необходимо, тези компоненти трябва да бъдат защитени, за да се предотврати контакт с
газовете или парите, които могат да се срещнат.

. 1 правила 4.5.5, 10.8 и 10.9 не трябва да се прилагат;
. 2 не е необходимо да се прилага правило 4.5.1.2 (т.е. изискванията за местоположението
на главната станция за контрол на товарите);
. 3 правила 10.2, 10.4 и 10.5 трябва да се прилагат, както биха се прилагали за товарни
кораби с брутен тонаж равен или по-голям от 2 000 тона;

11.1.1 изискванията за танкери по глава II-2 на SOLAS се прилагат за кораби, обхванати от
Кодекса, независимо от тонажа, включително кораби с тонаж, по-малък от 500 тона бруто
тонаж, с изключение на:

10.1.2.1 Електрическите инсталации трябва да бъдат такива, че да свеждат до минимум
риска от пожар и експлозия от запалителни продукти.

11.1 Приложение

10.1.1 Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за кораби, превозващи товари, които
по своята същност или поради тяхната реакция с други вещества са запалими или
корозивни към електрическото оборудване и се прилагат във връзка с приложимите
електрически изисквания на част D от глава II-1 на SOLAS.

Противопожарна защита и потушаване на пожар
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Електрически инсталации
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Всички пожарогасителни средства, определени като ефективни за всеки от продуктите, са
изброени в колона 1 в таблицата от глава 17.

11.4 Специални изисквания

ВЕСТНИК

11.3.10 Апликаторите трябва да се осигуряват за гъвкавост на действията по време на
противопожарните операции и за покриване на участъците, които се проверяват чрез контро;ните
уреди. Капацитетът на всеки апликатор трябва да бъде не по-малък от 400 л/мин, а обсегът на
апликатора при безветрие трябва да бъде не по-малък от 15 m. Броят на предвидените
пожарогасители с пяна трябва да бъде не по-малък от четири. Броят и разположението на

11.3.9 Връзка за монитор и маркуч за апликатор за пяна трябва да бъде разположена както на левия,
така и на десния борд отпред или местата за настаняване с лице към товарната зона.

11.3.8 Разстоянието от монитора до най -отдалечения край на защитената зона пред този монитор
трябва да бъде не повече от 75% от обсега на монитора при безветрие.

11.3.7 Пяната от стационарната система за пяна се подава посредством монитори и апликатори за
пяна. От всеки монитор се доставят най-малко 50 % от изискваната норма на пяната по 11.3.5.1 или
11.3.5.2. Капацитетът на всеки монитор трябва да бъде най-малко 10 l/min разтвор на пяна на
квадратен метър палубна площ, защитена от този монитор, като тази площ трябва да е изцяло пред
монитора. Този капацитет трябва да бъде не по-малък от 1,250 л/мин. За кораби с дедуейт по-малко
от 4,000 тона, минималният капацитет на монитора трябва да бъде удовлетворяващ за
администрацията.

11.3.16 Корабите, оборудвани с устройства за товарене и разтоварване на носа или кърмата,
трябва да бъдат оборудвани с един допълнителен монитор за пяна, който отговаря на
изискванията на точка 11.3.7, и един допълнителен апликатор, отговарящ на изискванията
на точка 11.3.10. Допълнителният монитор трябва да е разположен така, че да предпазва
носа или кърмата при товарене и разтоварване. Площта на товарната линия напред или
назад по товарната зона е защитена от гореспоменатия апликатор.

11.3.15 Когато трябва да се превозват запалими товари, всички източници на запалване
трябва да бъдат изключени от опасните места, освен ако тези източници не съответстват на
10.1.4.

11.3.14 За превозваните продукти трябва да се осигурява и поддържа в добро работно
състояние подходящо преносимо пожарогасително оборудване.

11.3.13 Корабите, които са предназначени за превоз на ограничен брой товари, трябва да
бъдат защитени с алтернативни мерки, удовлетворяващи администрацията, които да бъдат
също толкова ефективни за съответните продукти, колкото и системата за палубна пяна,
изисквана за общоприложимост при запалимите товари.

11.3.12 Работата на палубната система за пяна при изисквания дебит позволява
едновременното използване на минималния необходим брой струи вода при необходимото
налягане от противопожарния тръбопровод.

11.3.11 Трябва да бъдат налични клапани в основния тръбопровод за пяна и в
противопожарния тръбопровод, когато те са неразделна част от системата за пяна на
палубата, непосредствено преди всяко местоположение на монитор, за да се изолират
повредените участъци от тази мрежа.

основните изпускателни отвори за пяна трябва да са такива, че пяната от най-малко два
апликатора да може да се насочва към всяка част от палубната зона на товарните
резервоари.
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.3
10 л/мин на квадратен метър от защитената от най-големия монитор такава площ намираща се
изцяло пред монитора, но не по-малко от 1,250 л/ мин. За кораби с дедуейт по-малко от 4,000 тона,
минималният капацитет на монитора трябва да бъде удовлетворяващ за администрацията.
11.3.6 Трябва да се осигурява достатъчно пенообразуващ концентрат, за да се осигури най-малко 30
минути генериране на пяна, когато се използва най-високата от стойностите на разтвора, посочени в
11.3.5.1, 11.3.5.2 и 11.3.5.3.

.2
20 л/мин на квадратен метър от хоризонталната площ на напречното сечение на един
резервоар имащ най-голямата такава площ;

.1
2 л/мин на квадратен метър от палубната площ на товарните цистерни, където палубната площ
на товарните резервоари
означава максималната ширина на кораба, която е по-голяма от общата надлъжна площ на
пространствата на товарните цистерни;

11.3.5 Скоростта на подаване на разтвор на пяна трябва да бъде не по-малка от най-голямата от
следните стойности:

11.3.1 Всеки кораб е снабден със стационарна система за пяна на палубата в съответствие с
изискванията от 11.3.2 до 11.3.12.
11.3.2 Трябва да се доставя се само един вид пенообразуващ концентрат и той да е ефективен за
максималния възможен брой товари, предназначени за превоз. За други товари, за които пяната не е
ефективна или е несъвместима, трябва да се предвиждат допълнителни мерки, удовлетворяващи
администрацията. Не трябва да се използва редовна протеинова пяна.
11.3.3 Приспособленията за осигуряване на пяна трябва да могат да доставят пяна за цялото палубно
пространство на товарните цистерни, както и за всеки товарен резервоар, чиято палуба се предполага,
че е пробита.
11.3.4 Системата за пяна на палубата трябва да може да функционира лесно и бързо. Главният пункт
за управление на системата трябва да бъде разположен по подходящ начин извън товарното
пространство, в непосредствена близост до жилищните помещения и лесно достъпен и работещ в
случай на пожари в защитените зони.

11.3 Товарна зона
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.1 ротори или корпуси от неметална конструкция, като се обръща необходимото внимание
на премахването на статичното електричество;
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12.1.8 Електрическите двигатели, които управляват вентилатори, трябва да се разполагат
извън вентилационните тръби, ако е предвидено да се превозват запалителни продукти.
Вентилационните вентилатори и вентилаторните канали, по отношение само на
вентилаторите, за места, посочени в глава10 като опасни, трябва да са с неискряща
конструкция, определена като:

12.1.7 Вентилационните канали не трябва да се прокарват през жилищни, сервизни и
машинни помещения или други подобни помещения.

12.1.6 Вентилационните смукатели трябва да се разполагат по начин, който свежда до
минимум възможността за рециклиране на опасни пари от всеки вентилационен
изпускателен отвор.

12.1.5 Вентилационните изпускателни тръби от помещенията в товарната зона трябва да
изпускат нагоре на места, разположени най-малко на 10 m в хоризонтална посока от
вентилационните смукателни отвори до жилищните, сервизните и машинните отделения,
пунктовете за управление и другите помещения извън товарната зона.

Помпените помещения и другите затворени помещения, които обикновено не са обхванати
от точка 12.1.1.1, се оборудват с механични вентилационни системи, които могат да се
управляват от външни такива помещения и отговарят на изискванията на точка 12.1.3, с
изключение на това, че капацитетът не може да бъде по-малък от 20 смени на въздуха на
час, въз основа на общия обем на пространството. Трябва да е предвидено проветряване на
тези помещения преди влизането на персонала.

12.2 Помпени помещения и други затворени пространства, в които обикновено се
влиза

12.1.10 Във външните отвори на вентилационните тръби трябва да се поставят защитни
екрани с квадратно око, не по-големи от 13 mm.

12.1.9 За всеки тип вентилатор на борда, изискван съгласно настоящата глава, трябва да се
носят достатъчно резервни части.

Всяка комбинация от фиксиран или въртящ се компонент от алуминиева или магнезиева
сплав и фиксиран или въртящ се компонент от желязо, независимо от просвета до върха, се
счита за опасност от искри и не трябва да се използва на тези места.

.4 метални ротори и корпус с не по-малко от 13 мм конструктивен просвет на върха.

.3 ротори и корпус от аустенитна неръждаема стомана; и

.2 ротори и корпус от материали от цветни метали;
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12.1.4 Вентилационните системи трябва да са постоянни и обикновено от всмукателен тип.
Трябва да е възможно да се извършва изсмукване отгоре и отдолу на подовите пластини. В
помещения с двигатели, задвижващи товарни помпи, вентилацията трябва да бъде с
положително налягане.

12.1.3 Входните и изходни отвори за механична вентилация трябва да бъдат разположени
така, че да осигуряват достатъчно движение на въздуха през пространството, за да се
избегне натрупването на токсични или запалими пари или и двете (като се отчита тяхната
плътност на парите) и да се осигури достатъчно кислород за безопасна работна среда, но в
никакъв случай вентилационната система не трябва да има капацитет по-малко от 30
промени на въздуха на час, въз основа на общия обем на помещението. За някои продукти
са предписани повишени вентилационни норми в т. 15.17 за залата за товарни помпи.

12.1.2 Трябва да се предвижда проветряване на такива помещения преди влизане в
отделението и експлоатация на оборудването, като трябва да бъде
поставено
предупреждение, изискващо използването на такава вентилация, извън отделението.

12.1.11 Залите за товарни помпи и други затворени помещения, които съдържат оборудване
за обработка на товари и подобни помещения, в които се извършва работа по товара, се
оборудват с механични вентилационни системи, които могат да се контролират от външни
такива помещения.

12.1 Помещения, в които обикновено се влиза по време на операциите по обработка на
товари

Въпреки това, за продуктите, обхванати от параграфи 11.1.2 и 11.1.3, с изключение на
киселини и продукти, за които се прилага параграф 15.17, правилата на SOLAS II-2/4.5.2.6
и 4.5.4 могат да се прилагат вместо разпоредбите на настоящата глава.

За корабите, за които се прилага Кодексът, изискванията на настоящата глава заместват
изискванията на правила П-2/4.5 4.5.2.6 и 4.5.4 на SOLAS.

Механична вентилация в товарната зона

Глава 12

46

БРОЙ 20
С Т Р. 3 7

Двойните дъна, шлюзовете, каналните килове, тръбопроводни тунели, пространствата за
задържане и другите помещения, където може да се натрупва товар, трябва да могат да
бъдат вентилирани, за да се осигури безопасна среда при влизането в помещенията. Когато
за такива помещения не е предвидена постоянна вентилационна система, се осигуряват
одобрени средства за преносима механична вентилация. Когато е необходимо, поради
разположението на помещенията, например помещенията за задържане, трайно се
инсталира смукателна система за вентилация. За постоянните инсталации се осигурява
капацитет от осем подмени на въздуха на час, а за преносимите системи — капацитет от 16
подмени на въздуха на час. Вентилаторите или нагнетателните вентилатори не трябва да
имат достъп до отворите за персонала и трябва да отговарят на изискванията на точка
12.1.8.

12.3 Помещения в които обикновено не се влиза
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Глава 13
Инструментариум

13.2.3 Когато не е налично оборудване за откриване на токсични пари за някои продукти, които
изискват такова откриване, , както е посочено в колона k от таблицата в глава 17, администрацията
на държавата на флага може да освободи кораба от това изискване, при условие, че е направено
подходящо вписване в международното свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в
наливно състояние. При предоставянето на такова освобождаване администрацията трябва да
отбележи необходимостта от допълнително захранване с въздух за дишане и трябва да се направи
вписване в Международното свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в наливно
състояние, като се обръща внимание на разпоредбите на 14.2.4 и 16.4.2.2.

13.2.2 Уредите за откриване на пара могат да бъдат преносими или фиксирани. Ако е инсталирана
стационарна система, трябва да се предостави поне един преносим уред.

ДЪРЖАВЕН

13.2 Откриване на пара
13.2.1 корабите, превозващи токсични или запалими продукти, или и двете, се оборудват с наймалко два инструмента, проектирани и калибрирани за изпитване на съответните специфични пари.
Ако такива уреди не могат да се изпитват както за токсични концентрации, така и за запалими
концентрации, се предоставят два отделни комплекта от уреди.

.1 Отворено устройство, което използва отвор в резервоарите и може да изложи измервателния
елемент на товара или неговите пари. Пример за такова е отвора към незапълнения обeм.
.2 Ограничено устройство: което прониква в резервоара и което, когато се използва, позволява на
малко количество товарни пари или течности да бъдат изложени на атмосферата. Когато не се
използва, устройството е напълно затворено. Конструкцията трябва да гарантира, че при отварянето
на устройството не може да се осъществи опасно изпускане на съдържанието на резервоара
(течност или газ).
.3 Затворено устройство: Което прониква в резервоара, но е част от затворена система и не
изпуска от съдържанието на резервоара. Примери за това са системите с поплавък, електронната
сонда, магнитната сонда и защитеното наблюдателно стъкло. Като алтернатива може да се използва
Непряко устройство, което не прониква в обвивката на резервоара и което е независимо от
резервоара. Примери за това са претеглянето на товари, тръбата-дебитомер.
13.1.2 устройствата за измерване трябва да са отделно от оборудването, изисквано съгласно 15.19.
13.1.3 отвореното и ограниченото измервания се допускат само когато:
.1 кодексът позволява отворен вентилационен режим; или
.2 са осигурени средства за понижаване на налягането в резервоара преди да се задейства
манометърът.
13.1.4 Типове измервателни уреди за отделните продукти са показани в колона j в таблицата на
глава 17.

13.1.1 Товарните цистерни трябва да бъдат оборудвани с един от следните видове устройства за
измерване:

13.1 Измерване
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14.3.4 На палубата трябва да има достатъчно маркирани душове за обеззаразяване и миене
на очите, на подходящи места. Душовете и мивките за хигиена трябва да могат да се
използват при всякакви условия на околната среда.

14.3.3 Носилка, която е подходяща за пренос на ранено лице от помещения като залите за
товарни помпи, се поставя на леснодостъпно място.

14.3.2 Корабът трябва да разполага на борда с медицинско оборудване за оказване на първа
помощ, включително с оборудване за кислородна реанимация и антидоти при превоз на
товари, въз основа на насоките, разработени от Организацията.

.3 за целите на противопожарната или товаро-разтоварната дейност не се използва
дихателната защита при аварийна евакуация и затова тя трябва да бъде обозначена, че е
такава.

.2 автономните дихателни апарати трябва да имат най-малко 15 min продължителност на
експлоатация;

.1 дихателната защита от филтърен тип е неприемлива;

14.3.1 Корабите, превозващи товари, за които в колона n на глава 17 е отбелязано „да“ , се
подсигуряват с подходящи средства за дихателна и зрителна защита, достатъчни за всяко
лице на борда, при аварийно напускане, при условие че:

ВЕСТНИК

.3 колектор за зареждане, който може да обслужи достатъчен брой резервни бутилки въздух
за дихателния апарат; или

.1 един комплект напълно заредени резервни бутилки за въздух за всеки дихателен апарат;
.2 специален въздушен компресор, подходящ за подаване на въздух с високо налягане с
необходимата чистота;

14.2.3 За предпазната екипировка, изисквана по точка 14.2.1, всички кораби трябва да носят:

.4 лампа, устойчива на експлозия.

.3 огнеупорно спасително въже с колан, устойчив на превозваните товари; и

.2 защитно облекло, ботуши, ръкавици и защитни очила;

.1 един самостоятелен кислороден апарат (не използващ съхраняван кислород);

14.3 Аварийно оборудване

14.2.6 Апаратурата за дишане се проверява най-малко веднъж месечно от отговорен
служител и проверката се записва в корабния дневник. Оборудването се проверява и
изпитва от експерт най-малко веднъж годишно.

14.2.5 най-малко един комплект предпазна екипировка, както се изисква от 14.2.2 г., трябва
да се съхранява в подходящо ясно обозначено шкафче на леснодостъпно място, в близост до
товарната помпа. Другите комплекти предпазна екипировка се съхраняват също на
подходящи, ясно обозначени и лесно достъпни места.

.2 равно количество резервен бутилиран въздух вместо въздушната линия с ниско налягане.

.1 система с тръбопроводи с ниско налягане с връзки за маркучи, подходяща за използване с
дихателния апарат, изискван съгласно 14.2.1. Тази система трябва да осигурява достатъчен
капацитет за въздух под високо налягане, който да осигурява, чрез устройства за намаляване
на налягането, достатъчно въздух с ниско налягане, за да позволи на двама мъже да работят
в пространство изложено на опасност от обгазяване, в продължение на най-малко 1 часа,
без да използват бутилките с въздух на дихателния апарат. Трябва да бъдат осигурени
средства за презареждане на стационарните бутилки с въздух и на бутилките с въздух на
дихателния апарат от специален въздушен компресор, подходящ за подаване на въздух с
високо налягане с необходимата чистота; или

14.2.4 Залата за товарни помпи на корабите, превозващи товари, които са предмет на
изискванията на точка 15.18, или товари, за които в колона k от таблицата на глава 17 се
изисква оборудване за откриване на токсични изпарения, но не е налично, трябва имат в
наличност или:

.4 напълно заредени бутилки с въздух с общ капацитет на свободния въздух най-малко
6,000 l за всеки кислороден апарат на борда, в допълнение към изискванията на правило II2/10.10 на SOLAS.
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14.2.2 Един пълен комплект предпазни средства трябва да се състои от:

14.2.1 Корабите, превозващи товари, за които 15.12, 15.12.1 или 15.12.3 са изброени в
колона О в таблицата на глава 17, трябва да имат на борда достатъчно, но не по-малко от
три пълни комплекта предпазни средства, всеки от които позволява на персонала да влиза в
отделение, напълнено с газ, и да извършва работа там в продължение на най-малко 20
минути. Това оборудване трябва да бъде в допълнение към това, което се изисква съгласно
правило II-2/10.10 на SOLAS.

14.2 Предпазна екипировка

14.1.3 При всяка операция която може да доведе до опасност за персонала, .трябва да се
използват предпазни средства,

14.1.2 Работните дрехи и предпазните средства трябва да се съхраняват на леснодостъпни
места и в специални шкафчета. Такова оборудване не се съхранява в жилищните
помещения, с изключение на ново, неизползвано оборудване и екипировка, което не е
използвано след извършване на цялостен процес на почистване. Въпреки това,
администрацията може да одобри стаи за съхранение за такова оборудване в жилищните
помещения, ако са подходящо отделени от жилищните помещения, като например кабини,
коридори, трапезарии, бани и др.

14.1.1 За защита на членовете на екипажа, които извършват операции по товарене и
разтоварване, корабът трябва да разполага на борда с подходящо защитна екипировка,
състояща се от големи престилки, специални ръкавици с дълги ръкави, подходящи обувки,
предпазни очила от химически устойчив материал и плътно прилепващи очила или
предпазни шлемове за лице или и двете. Защитното облекло и екипировка трябва да
покриват цялата кожа, така че нито една част от тялото да не е незащитена.

14.1 Защитна екипировка

Защита на персонала

Глава 14
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Глава 15
Специални изисквания

15.3.10 Поради ниската си температура на запалване и тесните просвети, необходими за спиране
на разпространението на пламъка, в опасните места се допускат само системи и вериги със
собствена безопасност.
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15.2.9 Работата, която се извършва при висока температура по цистерните, тръбопроводите и
оборудването, които са били в контакт с разтвор на амониев нитрат, трябва да се осъществява
само след отстраняване на всички следи от него, които се намират както вътре, така и извън
цистерните, тръбопроводите и оборудването.

15.2.8Вентилационните тръби трябва да бъдат снабдени с одобрени капаци, устойчиви на
атмосферните условия, за да се предотврати запушването. Такива капаци, устойчиви на
атмосферните условия, трябва да бъдат достъпни за проверка и почистване.

15.2.7 Товарните помпи трябва да бъдат от центробежен тип „deepwell“ или от центробежен тип
с промити с вода уплътнения.

15.2.6 Трябва да бъде осигурена стационарна инсталация за инжектиране на амонячен газ в
товара. Органите за управление на тази система трябва да бъдат разположени на навигационния
мостик. За тази цел на борда трябва да се предоставят 300 кг амоняк на 1,000 тона разтвор на
амониев нитрат.

15.3.9 Предпазните изпускателни клапани трябва да бъдат от неръждаема стомана.

15.3.8 Изместването чрез вода или инертен газ може да се използва за разтоварване на товара,
при условие че товарната система е проектирана за очакваното налягане и температура.

15.3.7 Ако се използва товарно-разтоварна помпа, тя се вкарва през цилиндричен кладенец, който
се простира от върха на резервоара до точка, разположена близо до дъното на резервоара. Преди
да се извърши демонтирането на помпата, трябва да се направи водна възглавница, освен ако
резервоарът не е сертифициран като несъдържащ газ.

15.3.6 Помпите могат да се използват за разтоварване на товари, при условие че са от
дълбоководен или хидравлично задвижван потопяем вид. Средствата за задвижване на
дълбоководна помпа не трябва да представляват източник на запалване за въглероден дисулфид
и не трябва да използват оборудване, което може да надвишава температура от 80 °C.

15.3.5 Товарните и вентилационните тръбопроводи трябва да са независими от тръбопроводите и
вентилационните линии, използвани за други товари.

15.3.4 Трябва да се предвиди стандартно незапълнено пространство за измерване дълбочината на
водата при авария.

15.3.3 Товарните линии трябва да се завършват близо до дъното на резервоара.

15.3.2 Всички отвори трябва да бъдат в горната част на резервоара, над палубата.

15.3.1 Трябва да се предвиди възможност за поддържане на водна възглавница в товарния
резервоар по време на товаренето, разтоварването и превоза. Освен това в незапълнения обeм, по
време на превоза, се поддържа възглавница от инертен газ.

Превоз под водна възглавница

Въглеродният дисулфид може да се пренася или под водна възглавница, или под подходяща
възглавница от инертен газ, както е посочено в следващите точки.

15.3 Въглероден дисулфид
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15.2.5 Aко средната температура на товара в наливно състояние достигне 145°C, товарната проба
се разрежда с десет части дестилирана или деминерализирана вода na една тегловна част от
товара и рН трябва да бъде определяna посредством индикаторна хартия или пръчка с малък
обхват . След това измерванията на киселинността се извършват на всеки 24 часа. Ако се
установи, че рН е под 4.2, амонячният газ се впръсква в товара до достигане на рН 5.0.

15.2.4 Температурата на топлоотдаващата среда в отоплителната система на резервоара не трябва
да надвишава 160°C. Отоплителната система трябва да бъде снабдена със система за контрол,
която поддържа товара при средна температура в наливно състояние от 140°C. Осигуряват се
аларми за високи температури при 145°C и 150°C и аларма за ниски температури при 125°C.
Когато температурата на топлообменната среда надвишава 160°C, се подава и алармен сигнал.
На щурманския мостик трябва да се поставят температурни сигнализации и органи за
управление.

15.2.3 С изключение на случаите, изрично одобрени от администрацията, разтвори на амониев
нитрат не се транспортират в резервоари, които преди това са съдържали други товари, освен ако
резервоарите и свързаното с тях оборудване не са били почистени по начин, удовлетворяващ
администрацията.

15.2.2 Резервоарите и оборудването за разтвор на амониев нитрат са независими от резервоарите
и оборудването, съдържащи други товари или запалими продукти. Не се използва оборудване,
което по време на експлоатация или когато е дефектно, може да изпусне запалителни продукти в
товара (напр. смазочни материали). Резервоарите не трябва да се използват за баласта от
морската вода.

15.2.1 Разтворът на амониев нитрат трябва да съдържа най-малко 7 тегловни процента вода.
Киселинността (pH) на товара, когато се разрежда с десет части вода до една част от товара,
трябва да бъде между 5.0 и 7.0. Разтворът не трябва да съдържа повече от 10 ppm хлоридни йони,
10 ppm железни йони и не трябва да съдържа други замърсители.

15.2 Разтвор на амониев нитрат (93% или по-малко)

15.1.1 Разпоредбите на настоящата глава се прилагат, когато в колона о от таблицата на глава 17
е направено специфично позоваване . Тези изисквания са в допълнение към общите изисквания
на Кодекса.

15.1 Общи положения
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15.3.21 Трябва да се осигури система за пръскане на вода с достатъчен капацитет, за да покрива
ефективно зоната около товарния колектор, откритите палубни тръбопроводи за обработването на
продукта и куполите на резервоара. Разположението на тръбопроводите и накрайниците трябва да
бъде такова, че да осигурява еднаква степен на разпределение от 10 l/m2/min Дистанционното
ръчно управление трябва да се организира така, че дистанционното стартиране на помпи,
захранващи системата за пръскане на вода, и дистанционното управление на всички нормално
затворени клапани в системата да могат да се извършват от подходящо място извън товарната зона
в непосредствена близост до помещенията за настаняване и лесно достъпни и действа в случай на
пожар в защитените зони. Системата за пръскане на вода трябва да може да работи както с пряко,
така и с дистанционно ръчно управление, като трябва да гарантира, че всеки разлят товар се
отмива. Освен това, когато температурата на въздуха позволява това, се свързва маркуч за вода с
налягане към дюзата, който е готов за незабавна употреба по време на операциите по товарене и
разтоварване.

15.3.20 Не трябва да се извършва обработка на други товари, почистване на резервоари или
поставяне на баласт едновременно със товаренето или разтоварването на въглероден дисулфид.

15.3.19 Не трябва да се допуска влизането на въздух в товарния резервоар, товарната помпа или
тръбопроводи, докато в системата се съдържа въглероден дисулфид.

15.3.18 Въглеродният дисулфид трябва да се разтоварва само чрез дълбоко потопени помпи или
чрез подходящо изтласкване с инертен газ. Потопените помпи за дълбоко изпомпване трябва да се
експлоатират по начин, който предотвратява натрупването на топлина в помпата. Помпата също
така е оборудвана с температурен датчик в корпуса ѝ, с дистанционно отчитане и сигнализация в
помещението за управление на товара. Аларменият сигнал се включва при 80°C. Помпата трябва
да е снабдена и с устройство за автоматично изключване, което да се задейства, ако налягането в
резервоара спадне под атмосферното по време на разтоварването.
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15.3.17 Въглеродният дисулфид трябва да се натоварва, транспортира и изхвърля по такъв начин,
че да не се изпуска в атмосферата. Ако по време на товаренето към брега се връща сулфидна
пара или при разтоварването - към кораба, системата за отвеждане на парите трябва да бъде
отделна от всички други съдържащи системи.

15.3.16 Трюмно пространство около самостоятелен резервоар, в който се съдържа въглероден
дисулфид, се инертират от подходящ инертен газ, докато нивото на кислорода достигне 2 % или
по-малко. Трябва да бъдат осигурени средства за наблюдение и поддържане на това условие по
време на цялото пътуване. Трябва да бъдат осигурени и средства за вземане на проби от тези
помещения за дисулфидни пари.

15.3.15 преди натоварването резервоарът(ите) трябва да бъде(ат) инертиран(и) с подходящ
инертен газ, докато нивото на кислорода стане 2 % по обем или по-ниско. Трябва да бъдат
осигурени средства за автоматично поддържане на положително налягане в резервоара, като се
използва подходящ инертен газ по време на товарене, транспортиране и разтоварване. Системата
трябва да може да поддържа това положително налягане между 0.01 и 0.02 МРа и да бъде
следена дистанционно и снабдена със сигнализации за свръхналягане/подналягане.

15.3.14 Резбови съединения не се допускат в системата за задържане на товара, включително в
паропроводите.

15.3.13 Уплътнения, използвани в системата за задържане, трябва да бъдат от материал, който не
реагира със или не се разтваря в въглероден дисулфид.

15.3.12 Всички отвори трябва да бъдат в горната част на резервоара, над палубата.

15.3.11 Въглеродният дисулфид се превозва в отделни резервоари с проектно налягане не помалко от 0.06 Мра манометрично.

Превоз под подходяща възглавница от инертен газ
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VL = 0.98 V ΡR/ΡL

V = обем на резервоара
PR = плътност на товара при референтната температура (R)
PL = плътност на товара при температура на натоварване
R = референтна температура

където:

15.3.23 Максималният обем (VL) на товара, който трябва да се натовари в резервоара, е:

15.3.22 Ррезервоарите за товари не трябва да са пълни с повече от 98 % течност при референтната
температура (R).
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15.4.6 Трябва да се предвиди възможност за поддържане на възглавница от инертен газ в
товарния резервоар по време на товаренето, разтоварването и превоза.

15.4.5 Помпите могат да се използват за разтоварване на товари, при условие че са от тип,
предназначен да предотвратява налягането на течността върху уплътнителния вал или са
хидравлично управляван потопен тип и са съвместими с товара.

15.4.4 С оглед на опасността от пожар се вземат мерки за избягване на всякакъв източник на
запалване или генериране на топлина, или и двете в товарното пространство.

15.4.3 Изтласкването чрез инертен газ може да се използва за разтоварване на резервоари
под налягане при условие че товарната система е проектирана за съответното налягане.

ДЪРЖАВЕН

15.4.2 Регулировките на предпазния клапан не трябва да бъдат по-малки от 0.02 МРа
манометрично за гравитационните резервоари.

15.4.1 Освен ако не са инертирани, се осигурява естествена вентилация за кухините около
товарните резервоари, докато корабът е в ход. Ако е инсталирана механична вентилационна
система, всички вентилатори трябва да са с конструкция, която не предизвиква искри.
Механичното вентилационно оборудване не се разполага в празните пространства,
заобикалящи товарните резервоари.

15.4 Диетилов етер

15.3.27 Продуктът трябва да се транспортира само в съответствие с план за обработка на
товари, одобрен от администрацията. Плановете за обработка на товари показват цялата
тръбопроводна система за товари. Копие от одобрения план за обработка на товари трябва
да бъде на разположение на борда. Международното свидетелство за годност за превоз на
опасни химикали в наливно състояние се заверява и по отношение на включено позоваване
на одобрения план за обработка на товари.

15.3.26 Трябва да се подсигурят средства за вземане на проби от товара, без да се отваря
резервоара или да се нарушава слоя от инертен газ.

15.3.25 Зоните на открита палуба, или полузатворените помещения на открита палуба на
разстояние до три метра от изхода на резервоара, комини за газ или пара, фланец на
товарната тръба или карго клапана на резервоар, сертифициран за превоз на серовъглерод,
трябва да отговарят на поставените изискванията за електрическо оборудване, за
серовъглерод в колона i, глава 17. Също така, в рамките на определената зона, не трябва да
се допускат други източници на топлина, като парните тръбопроводи с температура на
повърхността над 80°C.

15.3.24 Максимално допустимите граници на пълнене на резервоара за всеки товарен
резервоар се посочват за всяка възможна температура на натоварване, и за приложимата
максимална референтна температура в списък, одобрен от администрацията. Копие от
списъка се съхранява постоянно на борда, от капитана.
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.1 Когато се пренася водороден прекис, не се превозват едновременно други товари.

ВЕСТНИК

15.5.2.2 Водородният пероксид се пренася в резервоари, старателно и ефективно почистени
от всички следи от предходни товари и техните пари или баласт. Процедурите за проверка,
почистване, пасивиране и зареждане на резервоарите трябва да бъдат в съответствие с
MSC/Circ.394. На борда на кораба трябва да бъде наличен сертификат, указващ, че са
спазени процедурите в циркулярния документ. Изискването за пасивиране може да бъде
отменено от администрацията за краткосрочни вътрешни превози. Особеното внимание в
това отношение е от съществено значение, за да се гарантира безопасния превоз на
водороден пероксид:

15.5.2.1 Външна обшивка на кораба не трябва да образува никакви граници с резервоарите,
съдържащи този продукт.

15.5.2 Разтвори на водороден пероксид над 8%, но не над 60% от масата

15.5.1.12 За всеки член на екипажа, участващ в операции по прехвърляне на товари, се
осигурява защитно облекло, което е устойчиво на разтвори на водороден пероксид.
Защитното облекло включва незапалими комбинезони, подходящи ръкавици, ботуши и
защита на очите.

15.5.1.11 Трябва да се превозват само тези разтвори на водороден пероксид, които имат
максимална степен на разлагане от 1% годишно при 25°C. На капитана се представя
сертификат от изпращача и сесъхранява на борда, че продуктът отговаря на този стандарт.
Техническият представител на производителя трябва да бъде на борда, за да наблюдава
операциите по прехвърляне и да има възможността да изпитва стабилността на водородния
пероксид. Той трябва да удостоверява пред капитана, че товарът е натоварен в стабилно
състояние.

.2 Скоростта и приблизителния размер на разлива се основават на максималните очаквани
скорости на товарене и разтоварване, времето, необходимо за спиране на потока от товари в
случай на препълване на резервоара или повреда на тръбопровода/маркуча, и времето,
необходимо за започване на прилагането на водата за разреждане от задействането ѝ от
мястото за управление на товара или от щурманския мостик.

.1 Продуктът да се разрежда от първоначалната концентрация до 35 % от масата в рамките
на 5 минути след разлива.

15.5.1.10 Трябва да бъде осигурена стационарна система за пръскане с вода за разреждане и
измиване на всеки концентриран разтвор на водороден пероксид, разлят на палубата.
Зоните, обхванати от водната струя, трябва да включват връзките на колектора/маркуча и
таваните на резервоарите, предназначени за пренасяне на разтвори на водороден пероксид.
Минималният процент на прилагане трябва да отговаря на следните критерии:

15.5.1.9 Вентилационните системи на товарните резервоари трябва да имат изпускателни
клапани за налягане/вакуум за нормално контролирано вентилиране, както и разрушими
дискове или подобно устройство за аварийно изпускане, в случай че налягането в
резервоара се повиши бързо в резултат на неконтролиран разпад. Дисковете за разрушаване
трябва да бъдат оразмерени въз основа на проектното налягане на резервоара, размера на
резервоара и очакваната степен на разпад.

15.5.1.8 Като предпазна мярка срещу неконтролирано разпадане се инсталира система за
изхвърляне на товара зад борда. Товарът се разтоварва, ако повишаването на температурата
на товара с темп по-голям от 2°C на час за период от 5 часа или когато температурата в
резервоара надвишава 40°C.
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15.5.1.7 Стационарните кислородни монитори (или газопроводите за вземане на проби) се
осигуряват в празните пространства, прилежащи към резервоарите, за да се открие изтичане
на товара в тези помещения. Дистанционните показания, непрекъснатото следене (ако се
използват линии за вземане на проби от газ, периодичното вземане на проби е
задоволително) и визуалните и звукови сигнализации, подобни на тези за температурните
датчици, също се разполагат на щурманския мостик. Сигнализациите (визуални и звукови)
трябва да се активират, ако концентрацията на кислород в тези празни помещения
надвишава 30 % от обема. Като резервни системи трябва да се използват и два преносими
кислородни монитора.

15.5.1.6 В горната и долната част на резервоара трябва да се монтират датчици за
температура. Дистанционното отчитане на температурата и непрекъснатото наблюдение
трябва да бъдат разположени на навигационния мостик. Ако температурата в резервоарите
се повиши над 35°C, на щурманския мостик трябва да се задействат визуални и звукови
сигнализации.

15.5.1.5 Резервоарите, предназначени за превоз на водороден пероксид, не се използват за
баласт от морската вода.

15.5.1.4 Товарните цистерни трябва да бъдат отделени от резервоарите за течно гориво или
от всяко друго помещение, което съдържа запалими или взривоопасни материали.

15.5.1.3 Помпените помещения не се използват за операции по прехвърляне на товари.

15.5.1.2 Товарните резервоари и свързаното с тях оборудване трябва да бъдат или от чист
алуминий (99.5%) или от твърда неръждаема стомана (304L, 316, 316L или 316Ti) и
пасивирани в съответствие с одобрените процедури. Не се използва алуминий за
тръбопроводи на палубата. Всички неметални материали на конструкцията на съдържащата
система трябва да са изолирани от контакт с водороден пероксид, и да не допринасят за
неговото разграждане.

15.5.1.1 Разтвори на водороден пероксид над 60%, но не повече от 70% от масата се
пренасят само в специални кораби и не превозващи други товари.

15.5.1 Разтвори на водороден пероксид над 60%, но не над 70% от масата

15.5 Разтвори на водороден пероксид
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15.5.2.6 Стационарните кислородни монитори (или газопроводите за вземане на проби) се
осигуряват в празните пространства, прилежащи към резервоарите, за да се открие изтичане
на товара в тези помещения. Трябва да се отчита се повишаването на запалимостта чрез
обогатяването с кислород. Дистанционните показания, непрекъснатото следене (ако се
използват линии за вземане на проби от газ, периодичното вземане на проби е
задоволително) и визуалните и звукови сигнализации, подобни на тези за температурните
датчици, също се разполагат на щурманския мостик. Сигнализациите (визуални и звукови)
трябва да се активират, ако концентрацията на кислород в тези празни помещения
надвишава 30 % от обема. Като резервни системи трябва да се използват и два преносими
кислородни монитора.

15.5.2.5 В горната и долната част на резервоара трябва да се монтират датчици за
температура. Дистанционното отчитане на температурата и непрекъснатото наблюдение
трябва да бъдат разположени на навигационния мостик. Ако температурата в резервоарите
се повиши над 35°C, на щурманския мостик трябва да се задействат визуални и звукови
сигнализации.

15.5.2.4 Товарните цистерни трябва да бъдат отделени чрез шлюз от резервоарите за течно
гориво или от всяко друго помещение, което съдържа материали несъвместими с
водородния пероксид.

15.5.2.3 Товарните цистерни и свързаното с тях оборудване трябва да бъдат или от чист
алуминий (99.5 %), или твърда неръждаема стомана от типове, подходящи за използване с
водороден пероксид (напр. 304, 304L, 316, 316L, 316Ti). Не се използва алуминий за
тръбопроводи на палубата. Всички неметални материали на конструкцията на съдържащата
система трябва да са изолирани от контакт с водороден пероксид, и да не допринасят за
неговото разграждане.

.3 При проектирането трябва да се вземат предвид минималната вътрешна структура на
резервоара, свободното източване, липсата на запушване и леснотата на визуалната
проверка.

.2 Резервоари, които са съдържали водороден пероксид, могат да се използват за други
товари след почистване в съответствие с процедурите, описани в MSC/Circ.394.
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15.5.2.10 Трябва да се превозват само тези разтвори на водороден пероксид, които имат максимална
степен на разлагане от 1% годишно при 25°C. На капитана се представя сертификат от изпращача и
сесъхранява на борда, че продуктът отговаря на този стандарт. Техническият представител на
производителя трябва да присъства на борда, за да наблюдава операциите по прехвърляне и да има
възможността да изпитва стабилността на водородния пероксид. Той трябва да удостоверява пред
капитана, че товарът е натоварен в стабилно състояние.

.2 Скоростта и приблизителния размер на разлива се основават на максималните очаквани скорости
на товарене и разтоварване, времето, необходимо за спиране на потока от товари в случай на
препълване на резервоара или повреда на тръбопровода/маркуча, и времето, необходимо за
започване на прилагането на водата за разреждане от задействането ѝ от мястото за управление на
товара или от щурманския мостик.

.1 Продуктът да се разрежда от първоначалната концентрация до 35 % от масата в рамките на 5
минути след разлива.

15.5.2.9 Трябва да бъде осигурена стационарна система за пръскане с вода за разреждане и измиване
на всеки концентриран разтвор, разлят на палубата. Зоните, обхванати от водната струя, трябва да
включват връзките на колектора/маркуча и таваните на резервоарите, предназначени за пренасяне
на разтвори на водороден пероксид. Минималният процент на прилагане трябва да отговаря на
следните критерии:

15.5.2.8 Системите за обезвъздушаване на резервоарите за товари с филтрация трябва да имат
клапани за освобождаване на налягането/вакуум за нормално контролирано обезвъздушаване и
устройство за аварийно обезвъздушаване, ако налягането в резервоара се повиши бързо в резултат
на неконтролирана скорост на разпад, както е посочено в 15.5.2.7. Тези вентилационни системи
трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да не се допуска морска вода в товарния резервоар
дори при тежки морски условия. Аварийното вентилиране трябва да бъде изчислено въз основа на
проектното налягане на резервоара и размера на резервоара.

15.5.2.7 Като предпазна мярка срещу неконтролирано разпадане се инсталира система за
изхвърляне на товара зад борда. Товарът се разтоварва, ако повишаването на температурата на
товара с темп по-голям от 2°C на час за период от 5 часа или когато температурата в резервоара
надвишава 40°C.
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15.5.3.3 Резервоарите и свързаното с тях оборудване се измиват с чиста филтрирана вода.
Използваната вода трябва да има най-малко качеството на питейната вода с ниско
съдържание на хлор.

15.5.2.12 при прехвърляне на водороден прекис съответната тръбопроводна система трябва да бъде
отделна от всички други системи. Товарните маркучи, използвани за прехвърляне на водороден
пероксид, се обозначават с „САМО ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД“.

15.5.3.1 Резервоарите, които съдържат товари, различни от водороден пероксид, се проверяват,
почистват и пасивират преди повторна употреба за транспортиране на разтвори на водороден
пероксид. Процедурите за проверка и почистване, посочени в точки 15.5.3.2—15.5.3.8 по-долу, се
прилагат както за резервоари от неръждаема стомана, така и за резервоари от чист алуминий (вж.
точка 15.5.2.2). Процедурите за пасивиране са дадени в точка 15.5.3.9 за неръждаема стомана и в
15.5.3.10 за алуминий. Освен ако не е посочено друго, всички стъпки се прилагат за резервоарите и
за цялото свързано оборудване, което е било в контакт с другия товар.

ВЕСТНИК

.5 Всички метални повърхности, които могат да влязат в контакт с водороден прекис, се
пасивират чрез прилагане на азотна киселина с концентрация между 10 и 35 % от масата.
Азотната киселина не трябва да съдържа тежки метали, други окисляващи агенти или
флуороводород. Процесът на пасивиране продължава от 8 до 24 часа в зависимост от
концентрацията на киселина, температурата на околната среда и други фактори. През това
време се осигурява непрекъснат контакт между повърхностите, които ще бъдат пасивирани,
и азотната киселина. В случай на големи повърхности това може да се постигне чрез
рециркулиране на киселината. Може да се отдели водороден газ в процеса на пасивиране,
което води до наличието на експлозивна атмосфера в резервоарите. Поради това трябва да
се вземат подходящи мерки, за да се избегне натрупването или запалването на такава
атмосфера.

.4 При следващата стъпка налепите и ръждата се отстраняват чрез прилагане на киселина
(напр. смес от азотна и флуороводородна киселина), след което отново се измива с чиста
вода.

.3 Остатъците от обезмаслителя се отстраняват, последвано от измиване с вода.

.2 Остатъците от мазнини и масла се отстраняват чрез използването на подходящи
органични разтворители или разтвори на детергенти във вода. Трябва да се избягва
използването на хлорни съединения, тъй като те могат сериозно да повлияят на
пасивацията.

ДЪРЖАВЕН

.1 Новите заварки и другите ремонтирани части се почистват и забърсват с помощта на
неръждаема телена четка, длето, шкурка или кожа. Грубите повърхности трябва да се
загладят. Необходимо е окончателно полиране.

15.5.3.9 Резервоарът и оборудването, изработени от неръждаема стомана, които са
съдържали товари, различни от водороден пероксид или които са били ремонтирани, се
почистват и пасивират, независимо от предишната пасивиране, съгласно следната
процедура:

15.5.3.8 Ако инспекцията или измерванията покажат наличие на остатъци от предишния
товар или неговите пари, действията, описани в точки 15.5.3.3—15.5.3.5, се повтарят.

15.5.3.7 Резервоарът се проверява отново чрез визуална проверка, за остатъци от предишния
товар, котлен камък и ръжда, както и за миризма от предишния товар.

15.5.3.6 От атмосферата в резервоара се вземат проби и се изследват за наличието на
органични пари и концентрация на кислород.

15.5.3.5 Резервоарът и оборудването се измиват отново с чиста вода (с качество, както погоре) и се изсушават, като се използва филтриран въздух, без маслени примеси.

15.5.3.4 Остатъците и изпаренията на предишния товар се отстраняват чрез обработване с
пара на резервоара и оборудването.

15.5.3.2 След разтоварването на предходния товар резервоарът се привежда в безопасно
състояние и проверява за всякакви остатъци, котлен камък и ръжда.

15.5.2.11 За всеки член на екипажа, участващ в операции по прехвърляне на товари, се осигурява
защитно облекло, което е устойчиво на водороден пероксид. Защитното облекло включва
незапалими комбинезони, подходящи ръкавици, ботуши и защита на очите.

15.5.3 Процедури за проверка, почистване, пасивиране и товарене на резервоари за превоз на
разтвори на водороден пероксид 8-60%, които са съдържали други товари, или за превоз на други
товари след превоза на водороден пероксид
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15.5.3.13 Ако се забележи значително кипене, което не изчезва в рамките на 15 минути след
приключване на зареждането, съдържанието на резервоара се разтоварва и изхвърля по
безопасен за околната среда начин. След това резервоарът и оборудването се репасивират,
както е описано по-горе.

15.5.3.12 Водородният пероксид се натоварва под периодично визуално наблюдение на
вътрешността на резервоара, от подходящ отвор.

15.5.3.11 Определя се концентрацията и стабилността на разтвора на водороден пероксид,
който ще се зареди.

.5 извършва се визуална проверка, за да се гарантира, че всички повърхности са били
обработени. Препоръчва се допълнително промиване да се извършва за минимум 24 часа с
разреден разтвор на водороден пероксид с концентрация приблизително 3% от масата.

.4 След пасивиране повърхностите се измиват старателно с чиста филтрирана вода.
Процесът на измиване се повтаря, докато отпадъчните води придобият същата стойност на
pH, както постъпващата вода.

ВЕСТНИК

15.6.4 Трябва да се извършва анализ на въздуха за съдържанието на олово, за да се определи
дали атмосферата е подходяща, преди да се позволи на персонала да влезе в товарната
помпа или в празните пространства около товарната цистерна.

15.6.3 влизането в товарни резервоари, използвани за превоз на тези товари, не е разрешено,
освен ако не е одобрено от администрацията.

15.6.2 Ако товарно-помпено помещение е разположено на палубно ниво съгласно точка
15.18, вентилационните съоръжения са в съответствие с точка 15.17.

15.6.1 Резервоарите, използвани за тези товари, не се използват за превоз на други товари, с
изключение на стоките, които се използват при производството на антидетонаторни
съединения за моторно гориво, съдържащи оловни алкили.

15.6 Антидетонаторни препарати за моторни горива (съдържащи оловни алкили)

1 Разпадът на водородния пероксид може да обогати атмосферата с кислород и трябва да се
спазват подходящи предпазни мерки.
2 Може да се отдели водороден газ в процесите на пасивиране, описани в точки 15.5.3.9.5,
15.5.3.10.2 и 15.5.3.10.4, което води до наличието на експлозивна атмосфера в резервоара.
Поради това трябва да се вземат подходящи мерки, за да се избегне формирането или
запалването на такава атмосфера.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Стъпки от .1 до .3, в 15.5.3.16, се извършват под наблюдението на капитана или изпращача.
Стъпка .3 в параграф 15.5.3.16 се извършва от лице, което е запознато със свързаните с
безопасността свойства на химикала, който ще се транспортира, и на водородния пероксид.

ДЪРЖАВЕН

.3 След пасивиране цистерната се измива старателно с чиста филтрирана вода. Възможно
най -скоро след измиване, повърхността се пасивира чрез нанасяне на азотна киселина с
концентрация между 30 и 35% от масата. Процесът на пасивиране трябва да продължи от 16
до 24 часа. През това време трябва да се осигури непрекъснат контакт между
повърхностите, които трябва да се пасивират, и азотната киселина.

.2 Резервоарите и оборудването се изплакват с чиста вода и след това се измиват старателно
с чиста вода.

.2 След това повърхността се обработва в продължение на 15 до 20 min с разтвор на натриев
хидроксид с концентрация от 7 % от масата или се обработва за по-дълъг период с по-малко
концентриран разтвор (напр. за 12 часа с 0.4 до 0.5 % натриев хидроксид). За да се
предотврати прекомерна корозия на дъното на резервоара при третиране с поконцентрирани разтвори на натриев хидроксид, непрекъснато се добавя вода за разреждане
на разтвора, който се събира там.

.3 Вътрешността на резервоара се изсушава и проверява за наличие на остатъчни вещества.

1. Остатъкът от товара на водороден пероксид се източва възможно най-пълно от
резервоарите и оборудването.

15.5.3.16 Следната процедура се прилага, когато резервоари, съдържащи разтвор на
водороден пероксид, се използват за други продукти (освен ако не е посочено друго, всички
стъпки се прилагат за резервоарите и за цялото свързано с тях оборудване, което е било в
контакт с водороден прекис):

15.5.3.15 Действията, описани в параграфи 15.5.3.2—15.5.3.8, се извършват под надзора на
капитана на кораба или търговеца-изпращач. Действията, описани в параграфи 15.5.3.9—
15.5.3.15, се извършват под надзора на място и отговорността на представител на
производителя на водороден пероксид или под надзора и отговорността на друго лице,
което е запознато с свойствата на водородния прекис, свързани с безопасността.

15.5.3.14 Определя се концентрацията и стабилността на разтвора на водороден пероксид.
Ако същите стойности са получени в границите на грешката, посочена в точка 15.5.3.10,
резервоарът се счита за правилно пасивиран и товарът е готов за превоз.
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.1 Резервоарът се измива с разтвор на сулфониран перилен препарат в гореща вода,
последвано от измиване с вода.

15.5.3.10 Резервоарите и оборудването, изработени от алуминий и съдържащи товари,
различни от водороден пероксид, или които са били ремонтирани, се почистват и пасивират.
По-долу е даден пример за препоръчителна процедура:

В процеса се използват само обезмаслители и почистващи препарати за киселина, които са
препоръчани за тази цел от производителя на водороден пероксид.

.7 Повърхностите, третирани в съответствие с горните стъпки, могат да причинят известно
разграждане, когато влизат в контакт с водороден пероксид за първи път. Това разлагане
спира след кратко време (обикновено в рамките на два или три дни). Поради това се
препоръчва допълнително промиване с водороден пероксид за период от най-малко два дни.

.6 След пасивиране повърхностите се измиват старателно с чиста филтрирана вода.
Процесът на измиване се повтаря, докато отпадъчните води придобият същата стойност на
pH, както постъпващата вода.
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15.8.1 Продуктите, транспортирани съгласно разпоредбите на настоящия раздел, не трябва
да съдържат ацетилен.

ВЕСТНИК

15.8 Смеси от пропилен оксид или етиленов оксид/пропиленов оксид със съдържания
на етиленов оксид не повече от 30 % от масата

15.7.12 Връзките за товарене и разтоварване от кораба до брега са от тип, одобрен от
администрацията.

15.7.11 По време на прехвърлянето на товара воден маркуч на палубата се свързва към
водопровод и се държи да тече по време на операцията, така че всеки разлив на фосфор да
може да се измие незабавно с вода.

15.7.10 Товаренето и разтоварването на фосфор се регулират от централна система на
кораба, която в допълнение към включената сигнализация за високо ниво гарантира, че не е
възможно преливане на резервоарите и че тези операции могат да бъдат спрени бързо при
аварийна ситуация от или кораба, или от брега.

15.7.9 Празните пространства, посочени в точка 15.7.8, се осигуряват с ефективни средства
за механична вентилация, които могат бързо да бъдат затворени в аварийна ситуация.

15.7.8 Във всички празни пространства около резервоарите се инсталира система за водна
струя, която е приемлива за администрацията. Системата трябва да работи автоматично в
случай на изтичане на фосфор.

15.8.4 Във всички случаи ефективността на процедурите за почистване на резервоарите и
свързаните с тях тръбопроводи се проверява чрез подходящо изпитване или проверка, за да се
установи, че не остават следи от киселинни или алкални материали, които биха могли да създадат
опасна ситуация при контакт с тези продукти.

.8 окислителни вещества.
15.8.3 Преди натоварването резервоарите и свързаните с тях тръбопроводи се почистват
старателно и ефективно, за да се отстранят всички следи от предходни товари, освен когато
непосредствено предхождащия товар е бил пропиленов оксид или смеси на етиленов
оксид/пропиленов оксид. Особено внимание трябва да се обръща когато амонякът е в резервоари,
изработени от стомана, различна от неръждаема стомана.

.7 амини и аминни разтвори; и

.6 амоняк и амонячни разтвори;

.5 основи на каустик (напр. натриев хидроксид, калиев хидроксид);

.4 сулфонови киселини (напр. бензенсулфонови);

.3 халогенирани карбоксилни киселини (напр. хлорaцетна киселина);

.2 карбоксилни киселини и анхидриди (напр. мравчена, оцетна);

.1 минерални киселини (напр. сярна, солна, азотна);

15.8.2 Освен в товарни цистерни, които са правилно почистени, тези продукти не се превозват в
резервоари, които са съдържали в трите предходни превоза някои от продуктите, за които е
известно, че катализират полимеризация, като например:
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15.7.7 Системите за нагряване на резервоара са външни за резервоарите и имат подходящ
метод за регулиране на температурата, за да се гарантира, че температурата на фосфора не
надвишава 60°C. Инсталира се аларма за висока температура.

15.7.6 Фосфорът се натоварва при температура, която не надвишава 60°C.

15.7.5 Всички отвори трябва да се намират отгоре на товарните резервоари, а фитингите и
съединенията, прикрепени към тях, да са изработени от материали, устойчиви на фосфорен
пентаоксид.

15.7.4 Над водната възглавница трябва да се поддържа минимално празно пространство от
1%. Свободното пространството се запълва с инертен газ или се вентилира по естествен
начин от две стандартни тръби, завършващи на различни височини, но най-малко на 6 m над
палубата и най-малко на 2 m над капака на помпата.

15.7.3 Резервоарите се проектират така, че да се сведе до минимум контактната зона между
течния фосфор и водната възглавница.

15.7.2 Резервоарите се проектират и изпитват на минимален еквивалентен воден напор от
2,4 m над горната част на резервоара, по конструктивни условия на зареждане, като се
вземат предвид дълбочината, относителната плътност и метода на зареждане и източване на
фосфора.

15.7.1 Фосфорът винаги се натоварва, пренася и разтоварва под водна възглавница с
минимална дълбочина 760 mm. По време на операциите по разтоварване се вземат мерки, за
да се гарантира, че водата заема обема на източения фосфор. Вода, изхвърлена от фосфорен
резервоар, трябва да се връща само в инсталация на брега.

15.7 Фосфор, жълт или бял
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15.8.10 Изолацията и опаковането, ако се използват, трябва да са от материал, който не реагира, не
разтваря или не понижава температурата на самозапалване на тези продукти.

15.8.9 Уплътненията се изработват от материали, които не реагират, не се разтварят или не
понижават температурата на самозапалване на тези продукти и които са пожароустойчиви и
притежават адекватно механично поведение. Повърхността, контактуваща с товара, трябва да бъде
политетрафлуороетилен (PTFE) или материали, осигуряващи подобна степен на безопасност
поради своята инертност. Може да се приеме спирално навита неръждаема стомана с пълнител от
PTFE или подобен флуориран полимер.

15.8.8 Всички клапани, фланци, фитинги и допълнително оборудване трябва да са от тип,
подходящ за използване с продуктите и да са изработени от стомана или неръждаема стомана в
съответствие с признатите стандарти. Дисковете или дисковите повърхности, седалките и другите
носещи части на клапаните трябва да са изработени от неръждаема стомана, съдържаща не помалко от 11 % хром.

15.8.7 Цистерните за превоз на тези продукти могат да се използват за други товари след цялостно
почистване на резервоарите и свързаните с тях тръбопроводни системи чрез измиване или
пречистване.

15.8.20 Преди откачване на брега налягането в тръбопроводите за течност и пара се
освобождава чрез подходящи клапани, монтирани на товарния хедер. Течността и парите от
тези тръбопроводи не трябва да се изхвърлят в атмосферата.

ВЕСТНИК

15.8.18 Товарните цистерни, празните пространства и другите затворени пространства,
прилежащи към резервоар за товари с интегрална тежест, пренасящи пропиленов оксид,
трябва да съдържат или съвместим товар (товарите, посочени в 15.8.2 са примери за
вещества, които се считат за несъвместими) или да се инертират чрез вкарване на подходящ
инертен газ. Всяко трюмно пространство, в което се намира самостоятелен товарен
резервоар, трябва да бъде обработено с инертен газ. Тези инертирани пространства и
резервоари трябва да се наблюдават за тези продукти и кислород. Съдържанието на
кислород в тези помещения трябва да се поддържа под 2 %. Преносимото оборудване за
вземане на проби е задоволително.
15.8.19 В никакъв случай не трябва да се допуска навлизането на въздух в товарната помпа
или тръбопроводната система, докато тези продукти се съдържат в системата.

15.8.17 Товарните маркучи, използвани за прехвърляне на тези продукти, се обозначават със
„САМО ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АЛКИЛЕНОВ ОКСИД“.

15.8.16 Резервоарите, превозващи тези продукти, се вентилират отделно от резервоарите,
пренасящи други продукти. Осигуряват се съоръжения за вземане на проби от
съдържанието на резервоара, без той да се отваря за достъп до атмосферата.

ДЪРЖАВЕН

15.8.15 товарът може да се разтоварва само чрез дълбокопоставени помпи, хидравлични
потопени помпи или с работен обем от инертен газ. Всяка товарна помпа се разполага по
начин, който гарантира, че продуктът не се нагрява значително, ако изпускателната тръба от
помпата е затворена или запушена по друг начин.

15.8.14.3 По време на операциите по разтоварване налягането в товарния резервоар трябва
да се поддържа над 0.007 MPa манометрично.

15.8.14.2 Продуктите трябва да се натоварват, транспортират и разтоварват по такъв начин,
че да няма изпускане от резервоарите, в атмосферата. Ако по време на зареждане на
резервоара се използва връщане на парите към брега, системата за връщане на парите,
свързана със система за съдържане на продукта, трябва да бъде независима от всички други
системи за съдържане.

15.8.14.1 Съдържащата система за резервоар, който съдържащ тези продукти, трябва да има
връзка за връщане на парите от клапанен тип.

15.8.12 Не се допускат резбови съединения в товарните тръбопроводи.
15.8.13 Тръбите за пълнене и изпразване трябва да се простират на не повече от 100 mm от
дъното на резервоара или от отводнителните шахти.

.3 материали, съдържащи магнезиеви оксиди, като например минерални вати.

.2 азбест или свързващи вещества, използвани с азбест.

.1 неопрен или естествен каучук, ако влиза в контакт с продуктите.

15.8.11 Следните материали като цяло са приети за незадоволителни за уплътнения,
опаковки и подобни употреби в системите за съдържане на тези продукти и биха изисквали
изпитване, преди да бъдат одобрени от администрацията:

15.8.5 Трябва да се влезе в резервоарите и да бъдат проверени преди всяко започване на
натоварване на тези продукти, за да се гарантира, че няма замърсяване, тежки отлагания на ръжда
и видими структурни дефекти. Когато товарните цистерни са в непрекъснато действие с тези
продукти, тези проверки се извършват на интервали, не по-дълги от две години.

15.8.6 Резервоарите за превоз на тези продукти трябва да бъдат изработени от стомана или
неръждаема стомана.
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15.8.25.2 Тези продукти могат да се транспортират само в съответствие с плановете за обработка на
товари, одобрени от администрацията. Всяка планирана товарна схема се показва в отделен план за
обработка на товари. В плановете за товарно-разтоварните операции се показват цялата
тръбопроводна система и местата за монтаж на слепи фланци, необходими за изпълнение на
горепосочените изисквания за разделяне на тръбопроводите. Копие от одобрения план за обработка
на товари трябва да бъде налично на борда на кораба. Международното свидетелство за годност за
превоз на опасни химикали в наливно състояние се заверява и по отношение на включено
позоваване на одобрения план за обработка на товари.

15.8.25.1 Тръбопроводната система за резервоарите, натоварени с тези продукти, трябва да е
отделена (както е определено в 3.1.4) от тръбопроводните системи за всички останали резервоари,
включително празните резервоари. Ако тръбопроводната система за зареждане на резервоарите не е
самостоятелна (както е определена в точка 1.3.18), необходимото разделяне на тръбопроводите се
извършва чрез отстраняване на шпулата, клапаните или други тръбни секции и инсталирането на
слепи фланци на тези места. Необходимото разделяне се прилага за всички тръбопроводи за
течности и пари, вентилационни линии за течности и пари и всякакви други възможни връзки, като
например общи линии за подаване на инертен газ.

15.8.24 регулировките на предпазния клапан не трябва да бъдат по-малки от 0.02 МРа, а за
резервоарите под налягане — не по-големи от 0.7 МРа за превоза на пропиленов оксид и не поголеми от 0.53 МРа за превоза на смеси от пропиленов оксид/етиленов оксид.

15.8.23.4 Не се използват системи за охлаждане, изискващи компресиране на продуктите.

15.8.23.3 Охлаждащите среди, които са отделени от продуктите само с една стена, не трябва да
реактивни на продуктите.
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15.8.23.2 Алтернативна схема може да се състои от три охладителни инсталации, всеки от които две
да са достатъчни за поддържане на температурата на течността под референтната температура.

15.8.23.1 Всяка охладителна система поддържа температурата на течността под температурата на
кипене при херметично налягане. Осигуряват се най-малко две пълни охладителни инсталации,
които се регулират автоматично от промените в резервоарите. Всяка охладителна инсталация се
окомплектова с необходимите спомагателни устройства за правилното ѝ функциониране. Системата
за управление трябва също да може да се управлява ръчно. Осигурява се сигнализация, която да
показва неизправно функциониране на органите за управление на температурата. Капацитетът на
всяка охладителна система е достатъчен за поддържане на температурата на течния товар под
референтната температура на системата.

15.8.22.2 Администрацията може да отмени изискването за охлаждане на резервоари с проектно
налягане по-малко от 0.06 МРа за кораби, работещи в зони с ограничен достъп или в плавания с
ограничена продължителност, като в такива случаи може да се вземе предвид всякаква изолация на
резервоарите. Зоната и часовете на годината, за които такъв превоз би бил разрешен, се включват в
условията за превоз на Международото свидетелство за годност за превоз на опасни химикали в
наливно състояние.

15.8.22.1Резервоарите за превоз на пропиленов оксид с проектно налягане, по-малко от 0.06 МРа, и
резервоарите за превоз на смеси от етиленов оксид/пропиленов оксид с проектно налягане, помалко от 0.12 МРа, трябва да имат охлаждаща система за поддържане на товара под референтната
температура.

15.8.21 Пропиленовият оксид може да се пренася в резервоари под налягане или в самостоятелни
или резервоари с интегрална гравитация. Смесите от етиленов оксид/пропиленов оксид се пренасят
в самостоятелни гравитационни резервоари или резервоари под налягане. Резервоарите трябва да
бъдат проектирани за максималното налягане, което се очаква да се получи по време на товарене,
транспортиране и разтоварване на товара.
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плътност на товара при температурата и налягането по време на
товарене

PL

15.8.29 Трябва да се осигури система за пръскане на вода с достатъчен капацитет, за да покрива
ефективно зоната около товарния колектор, откритите палубни тръбопроводи за обработването на
продукта и куполите на резервоара. Разположението на тръбопроводите и накрайниците трябва да
бъде такова, че да осигурява еднаква степен на разпределение от 10 l/m2/min Дистанционното ръчно
управление трябва да се организира така, че дистанционното стартиране на помпи, захранващи
системата за пръскане на вода, и дистанционното управление на всички нормално затворени
клапани в системата да могат да се извършват от подходящо място извън товарната зона в
непосредствена близост до помещенията за настаняване и лесно достъпни и действа в случай на
пожар в защитените зони. Системата за пръскане на вода трябва да може да работи както с пряко,
така и с дистанционно ръчно управление, като трябва да гарантира, че всеки разлят товар се отмива.
Освен това, когато температурата на въздуха позволява това, се свързва маркуч за вода с налягане
към дюзата, който е готов за незабавна употреба по време на операциите по товарене и
разтоварване.

15.8.28 Паровото пространство на товарните цистерни се изпитва преди и след товаренето, за да се
гарантира, че съдържанието на кислород е 2 % по обем или по-малко.

ВЕСТНИК

15.11.4 Фланците на връзките на товарния и изпускателния колектор трябва да бъдат снабдени с
предпазни щитове, които могат да бъдат преносими, за предпазване от опасността от напръскване
на товара; освен това трябва да се осигуряват тави за отцеждане, които да предпазват от изтичане
върху палубата.

15.11.3 Освен ако не е изцяло изработено от устойчиви на корозия материали или снабдени с
одобрена облицовка, дебелината на покритието трябва да е съобразена с корозивността на товара.

15.11.2 Предложения за облицоване на стоманени резервоари и свързаните с тях тръбопроводни
системи с устойчиви на корозия материали могат да бъдат разглеждани от администрацията.
Еластичността на облицовката не трябва да бъде по -малка от тази на носещата гранична обшивка.

15.11.1 Външна обшивка на кораба не трябва да образува никакви граници с резервоарите,
съдържащи минерални киселини.

15.11 Киселини

15.10.7 Сярата (разтопената) има температура на възпламеняване над 60°C; електрическото
оборудване трябва да бъде сертифицирано като безопасно за отделените газове.

15.10.6 Осигуряват се регулатори на температурата на товара, за да се гарантира, че температурата
на сярата не надвишава 155°C.

15.10.5 Осигуряват се връзки, които позволяват вземането на проби и анализа на парите в празните
пространства.

15.10.4 Отворите към празните помещенията, прилежащи към товарните резервоари, са
проектирани и монтирани така, че да предотвратяват навлизането на вода, сяра или товарни пари.

15.10.3 Вентилационните системи се проектират и разполагат така, че да изключват попадането на
сяра в тях.

15.10.2 Когато се използват механични вентилационни системи за поддържане на ниски
концентрации на газ в товарните цистерни, се инсталира алармена система, която предупреждава,
ако системата аварира.

15.10.1 Трябва да се осигури вентилация на товарния резервоар, за да се поддържа концентрацията
на сероводород под половината от долната му граница на експлозия в цялото му парово
пространство, за всички условия на превоз (т.е. под 1,85% от обема).

15.10 Сяра (разтопена)

15.9.2 В случай на разливане на този продукт, цялата разлята течност незабавно трябва добре да се
измива. За да се сведе до минимум опасността от пожар, не се допуска разливането да изсъхване.

15.9.1 Резервоарите и свързаното с тях оборудване, които съдържат този продукт, могат да се
използват за други товари след цялостно почистване чрез измиване или продухване.

ДЪРЖАВЕН

15.8.27 Товарът се превозва под подходяща защитна възглавница от азотен газ. Трябва да се
инсталира автоматична система за приготвяне на азот, за да се предотврати падането на налягането
в резервоара под 0,007 MPa манометрично в случай на спадане на температурата на продукта
поради условията на околната среда или неправилно функциониране на хладилните системи. На
борда трябва да има достатъчно азот, за да се покрият изискванията на автоматичното управление
на налягането. За подпълване се използва азот с чисто търговско качество (99.9 % по обем). Батерия
от азотни бутилки, свързани към товарните резервоари чрез клапан за намаляване на налягането,
удовлетворява намерението на израза „автоматично“ в този контекст.

15.8.26.3 Максимално допустимите граници на пълнене на резервоара за всеки товарен резервоар се
посочват за всяка възможна температура на товарене за приложимата максимална референтна
температура в списък, одобрен от администрацията. Копие от списъка се съхранява постоянно на
борда, от капитана.

V
може да бъде натоварен обем на резервоара
плътност на товара при референтната температура

максимален обем, до който резервоарът V

PR

Където VL

VL = 0.98VρR/ρL

15.8.26.2 максималният обем, до който се пълни товарният резервоар, е:

15.8.26.1 Резервоарите за товари не трябва да са пълни с повече от 98 % течност при референтната
температура.

15.8.30 На всяка връзка товар-шланг, използвана по време на прехвърлянето на товар, трябва да се
осигури дистанционно задвижван, контролиран затварящ клапан.

15.8.25.3 Преди всяко първоначално натоварване на тези продукти и преди всяко следващо
товарене, сертифицирането, удостовераващо, че е постигнато необходимото разделяне на
тръбопроводите, се получава от отговорно лице, признато от пристанищната администрация и
возещо се на плаващо на борда на кораба. Всяка връзка между сляп фланец и фланец на
тръбопровод трябва да се подсигури с тел и пломба от отговорното лице, за да се гарантира, че
неволното отстраняване на слепия фланец е невъзможно.
15.9 Разтвор на натриев хлорат (50 % или по-малко от масата)
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* За еквивалентни мерки за превоз на стиренов мономер, виж MSC/Circ.879 и
MSC/Circ.879/Corr.1

15.14.1 За товар, посочен в колона o от таблицата от глава 17 към настоящия раздел, се
осигурява механична хладилна система, освен ако товарната система не е проектирана да
издържа на налягането на парите на товара при 45°C. Когато товарната система е
проектирана да издържа на налягането на парите на товара при 45°C, и в условията на
превоза не е предвидена хладилна система, в международното свидетелство за годност за
превоз на опасни химикали в наливно състояние се отбелязва изискваната настройка на
предпазния клапан за резервоарите.

15.14 Товари с налягане на парите над 0.1013 MPa абсолютно при 37.8°C

15.13.7 Кристализацията или втвърдяването на товарите, които обикновено се превозват в
разтопено състояние, може да доведе до изчерпване на инхибитора в някои части от
съдържанието на резервоара. Последващото претопяване може по този начин да доведе до
джобове на неинхибирана течност, със съпътстващия риск от опасна полимеризация. За да
се предотврати това, трябва да се внимава в нито един момент тези товари да не могат да
кристализират или втвърдяват изцяло или частично в която и да е част на резервоара.
Всички необходими отоплителни уредби трябва да са такива, че да гарантират, че в никоя
част на резервоара товарът няма да се прегрява до такава степен, че да започне опасна
полимеризация. Ако температурата на парните серпентини би довела до прегряване, се
използва непряка нискотемпературна отоплителна система.

ВЕСТНИК

15.13 Товари, защитени със спомагателни материали
15.13.1 Някои товари, които се споменават в колона о от таблицата в глава 17, поради
естеството на техния химичен състав, при определени условия на температура, излагане на
въздух или контакт с катализатор, се подлагат на полимеризация, разлагане, окисляване или
други химични промени. Намаляването на тази тенденция се осъществява чрез въвеждане
на малки количества химически добавки в течния товар или чрез контролиране на околната
среда на товарния резервоар.

15.12.4 Регулировките на предпазния клапан на резервоара за товари трябва да бъдат
минимум 0.02 МРа манометрично.

15.12.3 Продуктите трябва :
.1 да не се съхраняват в близост до резервоарите за течно гориво;
.2 да имат отделни тръбопроводни системи; и
.3 да разполагат с отделни отдушни системи от резервоарите, съдържащи нетоксични
продукти.

15.12.2 Вентилационните системи на резервоара трябва да бъдат снабдени с връзка към
линия за връщане на парите към инсталацията на брега.

.4 височината на вентилационния отвор може да бъде намалена до 3 m над палубата или
предната и задната пътека, когато е приложимо, при условие, че са монтирани
вентилационни клапани с висока скорост от одобрен тип, насочващи сместа пара/въздух
нагоре в безпрепятствена струя с изходна скорост поне 30 m/s.

15.13.6 Вентилационните системи трябва да бъдат проектирани така, че да се елиминира
запушването от натрупването на полимер. Вентилационните съоръжения трябва да бъдат от
тип, който може да бъде проверяван периодично за адекватност на работата.

15.13.5 Продукт, съдържащ кислородно-зависима добавка, се пренася без инертиране (в
резервоари с размер не по-голям от 3,000 m3). Такива товари не се превозват в резервоар,
изискващ инертиране съгласно изискванията на глава II-2 на SOLAS.

15.13.4 Корабите, които използват като метод за предотвратяване окисляването на товара, се
съобразяват с изискванията на 9.1.3.

15.13.3 Необходимо е да се гарантира, че тези товари са достатъчно защитени, за да се
предотврати вредна химическа промяна по време на пътуването. На корабите, превозващи
такива товари, се предоставя сертификат за защита от производителя и се съхранява по
време на пътуването, като се посочва:
.1 името и количеството на добавката в момента;
.2 дали добавката зависи от кислорода;
.3 дата, на която добавка е пусната в продукта и продължителност на ефективността;
.4 всички температурни ограничения, които отговарят на изискванията за ефективен живот
на добавките; и
.5 действието, което трябва да се предприеме, трябва да надвишава продължителността на
пътуването над действителния живот на добавките.

15.13.2 Корабите, превозващи тези товари, са проектирани така, че да отстраняват от
товарните цистерни и от системата за обработка на товари всеки материал от конструкцията
или замърсителите, който би могъл да действа като катализатор или да унищожи
инхибитора.
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.3 15 м от всеки отвор или всмукване на въздух до помещения за настаняване и
обслужване;и

.2 не по-малко от 6 m над предната и задната пътека, ако са монтирани в рамките на 6 m от
прохода;

.1 на височина B/3 или 6 m, в зависимост от това коя от двете стойности е по-голяма, над
открита палуба или, в случай на палубен резервоар, над пътеката за достъп;

15.12.1 Изпускателните отвори на вентилационните системи на резервоара трябва да са
разположени:

15.12 Токсични продукти

15.11.8 Устройствата за изпомпване и отводняване на трюмни води залата на товарните
помпи трябва да бъдат от устойчиви на корозия материали.

15.11.7 Трябва да бъде предвиден подходящ апарат за откриване на изтичане на товар в
прилежащите помещения.

15.11.6 Веществата, които са предмет на изискванията на настоящия раздел, трябва да бъдат
отделени от резервоарите за течно гориво в допълнение към изискванията за отделяне,
посочени в 3.1.1.

15.11.5 Поради опасността от отделяне на водород при превоз на тези вещества
електрическите инсталации трябва да отговарят на изискванията на 10.1.4.
Сертифицираното като безопасно оборудване трябва да бъде подходящо за използване в
смеси на водород/въздух. В тези помещения не се допускат други източници на запалване.
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.2 Водата или парата не трябва да се използват като топлоносител в система за контрол на
температурата на товарите, изисквана съгласно глава 7.

да се включва, когато нормалните процедури за зареждане на резервоара не
могат да спрат нивото на течността в резервоара, което надвишава
нормалното ниво на запълване ;
да дава звукова и визуална сигнализация за препълване на резервоара към
оператора на кораба; и

.1

.2

15.19.1 Разпоредбите на настоящия раздел са приложими при направено специално
позоваване в колона o в таблицата от глава 17 и са в допълнение към изискванията за
устройства за измерване.
15.19.2 В случай на прекъсване на електрозахранването на система, която е от
съществено значение за безопасното натоварване, на съответните оператори се подава
алармен сигнал.
15.19.3 Операциите по натоварване трябва да се прекратяват веднага в случай на отказ на
система, която е от съществено значение за безопасното натоварване.
15.19.4 Алармите за нивото трябва да се изпробват преди започване на товаренето.
15.19.5 Алармената система за високо ниво, която се изисква съгласно точка 15.19.6,
трябва да е отделна от системата за управление на препълването изисквана по т. 15.19.7 и
да е отделна от необходимото оборудване по т. 13.1.
15.19.6 Товарните цистерни трябва да са снабдени с визуална и звукова сигнализация за
високо ниво, която да отговаря на изискванията от 15.19.1 до 15.19.5 и която да показва
кога нивото на течността в резервоара за товари се приближава до нормалното ниво на
запълване.
15.19.7 Системата за управление на препълване на резервоара по този раздел трябва:

15.19 Контрол срещу препълване

ВЕСТНИК

.1 Входните отвори за въздух към предпазните клапани за налягане/вакуум на резервоарите,
съдържащи товара, трябва да са разположени на най-малко 2 m над открита палуба.

15.16.1 Заличен.
15.16.2 Когато колона о от таблицата в глава 17 се отнася до този раздел, не се разрешава
замърсяване на този товар с вода. В допълнение се прилагат следните разпоредби:

15.16 Замърсяване на товара

Заличено

15.15 Товари с ниска температура на запалване и широк диапазон на запалимост

15.14.7.3 Максимално допустимите граници на пълнене на резервоара за всеки товарен
резервоар се посочват за всяка възможна температура на товарене за приложимата
максимална референтна температура в списък, одобрен от администрацията. Копие от
списъка се съхранява постоянно на борда, от капитана.

ρ L= плътност на товара при температурата по време на натоварване

ρR= плътност на товара при референтната температура (R)

Където V = обем на резервоара

За определени продукти залата за товарни помпи трябва да бъде разположена на нивото на
палубата или товарните помпи да бъдат разположени в товарния резервоар.
Администрацията може да обърне специално внимание на залите за товарните помпи под
палубата.

15.18 Специални изисквания към залата за товарни помпи

За някои продукти вентилационната система, описана в точка 12.1.3, трябва да има
минимална вместимост от най-малко 45 смени на въздуха на час, въз основа на общия обем
на помещението. Изпускателните тръби на вентилационната система трябва да изпускат на
разстояние най-малко 10 m от отворите на жилищните помещения, работните помещения
или други подобни помещения, и входните отвори към вентилационните системи, и наймалко 4 m над палубата на резервоара.

15.17 Повишени изисквания за вентилация

.4 Товарът не трябва да се превозва в резервоари, разположени в близост до резервоари за
разливи или товарни резервоари, съдържащи баласт, отпадни продукти или други товари,
съдържащи вода, които могат да реагират по опасен начин. Помпите, тръбите или
вентилационните тръбопроводи, обслужващи такива резервоари, трябва да са отделени от
подобни оборудване обслужващо резервоарите, съдържащи товара. Тръбопроводите от
резервоари за отпадни продукти или баластни линии не трябва да преминават през
резервоари, съдържащи товара, освен ако не са затворени в тунел.

.3 Товарът не трябва да се превозва в товарни резервоари в непосредствена близост до
постоянен баласт или резервоари за вода, освен ако резервоарите са празни и сухи.
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Vl = 0.98 V ρR/ρl

15.3.23 Максималният обем (VL) на товара, който трябва да се натовари в резервоара, е:

15.14.7.1 Резервоарите за товари не трябва да са пълни с повече от 98 % течност при
референтната температура(R).

15.14.6 Когато товарът трябва да се охлажда, се осигуряват термометри в горната и долната
част на всеки резервоар.

15.14.5 Всеки резервоар трябва да бъде снабден с манометър, който да показва налягането в
паровото пространство над товара.

15.14.4 Осигуряват се връзки за връщане на изхвърлените газове към брега по време на
натоварването.

15.14.3 Когато корабите оперират в зони с ограничен достъп и в ограничен период от време
на годината, или при пътувания с ограничена продължителност, съответната администрация
може да се съгласи да не прилага изискванията за хладилна система. Обозначението на
всяко такова споразумение, изброяващо ограничения на географските райони и времената
на годината, или ограниченията за продължителността на пътуването, се включва в
условията за превоз в Международното свидетелство за годност за превоз на опасни
химикали в наливно състояние.

15.14.2 Механичната хладилна система трябва да поддържа температурата на течността под
температурата на кипене при проектното налягане на товарния резервоар.
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Алкил (С7-С9) нитрати, всички изомери

плавателният съд има водна система за измиване на резервоарите, така че
температурата на товара да се поддържа под 100°С, а повишаването на
температурата в резервоарите да не надвишава 1.5°С на час при огън с
650°С.

.2

За откриване на прегряване температурата на товарната помпа се следи чрез датчици за
температура при повреда на помпата.
.

15.21 Температурни датчици

резервоарите са достатъчно изолирани от огъня; и

.1

Информация за товара

16.2.2 Всеки товар, предлаган за транспорт в наливно състояние, трябва да бъде посочен
в документите за превоз с правилното техническо наименовани продукта, под което е
включен в глава 17 или 18 от Кодекса или в последното издание на MEPC.2/Circ. или под
което е временно оценен. Когато товарът е смес, се предоставя анализ, показващ
опасните компоненти допринасящи значително за общата опасност на продукта, или
пълен анализ, ако това е възможно. Този анализ трябва бъде сертифициран от
производителя или от независим експерт признат от администрацията.

16.2.1 Копие от настоящия кодекс или от националните разпоредби, съдържащи
разпоредбите на настоящия кодекс, трябва да е налично на борда на всеки кораб,
обхванат от настоящия кодекс.

16.2

15.20.5 Резервоари, превозващи течности при температурата на околната среда, трябва да
бъдат така натоварени, че да се избегне цялостното им запълване по време на рейса, като
се вземе предвид най-високата температура, която товарът може да достигне.

15.20.4 Количеството товар, необходимо да бъде превозвано на кораб от тип 2, не
надвишава 3,000 m3 във всеки един резервоар.

15.20.3 Количеството товар, необходимо да бъде превозвано на кораб тип 1, не трябва да
надвишава 1,250 m3 във всеки един резервоар.

16.1 Максимално позволено количество товар за резервоар

Експлоатационни изисквания

Глава 16
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15.20.2 Товарът не може да се превозва в самостоятелни съдове под налягане, постоянно
прикрепени към палубата на кораба, освен ако:

15.20.1 Температурата на превоза на товара трябва да се поддържа под 100°С, за да се
предотврати появата на самоподдържаща се екзотермична реакция на разпад.

15.20

и също така трябва да се вземе предвид проектното налягане на тръбопроводната система.

Където U = свободният обем (mЗ) при работно ниво на сигнала;
t = времето(ната), необходимо(и) от подаването на сигнала за включване до
пълното спиране на товарния поток в резервоара, представлявайки сумата от
времето, необходимо за всяка стъпка от последователните операции, като
например реакцията на оператора към сигнали, спиране на помпите и
затваряне на клапаните;

15.19.8 Скоростта на зареждане (LR) на резервоара не трябва да надвишава:
LR=  3600U/t (m3/ h)

да осигурява съгласуван сигнал за последователно изключване на помпите
или клапаните на сушата или и двете, както и на клапаните на кораба.
Сигналът, както и спирането на помпата и клапана, могат да зависят от
намесата на оператора. Използването на автоматични затварящи клапани на
борда се разрешава само когато администрацията и съответният орган на
държавата на флага са дали специално одобрение.
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16.2.5 Товарите, които отделят силно токсични незабележими пари, не трябва да се
превозват, освен ако в товара не се вкарат допълнителни вещества.

16.2.4 Ако не е налична достатъчно информация, необходима за безопасното
транспортиране на товара, той се отказва.

.6

.2
.3
.4
.5

пълно описание на физичните и химичните свойства, включително
реактивността, необходими за безопасното съхраняване на товара;
действия които трябва да бъдат предприети в случай на разливи или течове;
мерки за противодействие срещу случаен личен контакт;
противопожарни процедури и противопожарни средства;
процедури за прехвърляне на товари, почистване на резервоари,
освобождаване на газ и баласт; и
за товарите, които е необходимо да бъдат стабилизирани или забавени,
товарът трябва да бъде отказан, ако не е предоставен изискваното по тези
параграфи свидетелство.

16.2.6 Kогато колона o в таблицата от глава 17 се отнася за настоящия параграф,
вискозитетът на товара при 20°C се посочва в корабния документ и ако вискозитетът на
товара надвишава 50 mPa при 20 °C температурата, при която товарът има вискозитет 50
mPa, трябва да бъде уточнена в документа за доставка.
16.2.7 Заличен.
16.2.8 Заличен.
16.2.9 Когато колона o в таблицата на глава 17 се позовава на този параграф, в документа за
доставка се посочва точката на топене на товара.
16.3 Обучение на персонала
16.3.1 Целият персонал трябва да бъде подходящо обучен за използване на предпазните
средства и да има основно обучение по процедурите, съответстващи на техните
задължения, необходими при извънредни условия.
16.3.2 Персоналът, участващ в операциите по превоз на товари, трябва да бъде подходящо
обучен по работните процедури.
16.3.3 Служителите се обучават в аварийни процедури, за да се справят в случаи на
изтичане, разливане или пожар, свързани с товара, и достатъчен брой от тях трябва да
бъдат инструктирани и обучени за оказване на първа помощ при превоз на товари, въз
основа на насоките, разработени от Организацията.
16.4 Отваряне и влизане в товарните резервоари
16.4.1 по време на обработката и превоза на товари, произвеждащи запалими и/или
токсични пари или при баластиране след разтоварването на такъв товар или при товарене
или разтоварване на товар, капаците на товарния резервоар трябва винаги да се държат
затворени. При опасни товари, капаците на товарните цистерни, свободното пространство
и наблюдателните отвори, и капаците за достъп до измиване на резервоарите, трябва да
бъдат отворени само когато е необходимо.
16.4.2 Персоналът не влиза в товарните цистерни, празните пространства около тези
резервоари, пространствата за обработка на товарите или други затворени помещения,
освен ако:
.1 отделението е чисто от токсични изпарения и съдържа достатъчно кислород; или
.2 персоналът носи дихателни апарати и друго необходимо защитно оборудване, и
цялата операция е под строг надзор на отговорен служител.
16.4.3 Персоналът не трябва да влиза в такива помещения, когато опасността е само от
запалване, освен под непосредствения надзор на отговорен служител.
16.5 Съхраняване на товарни проби
16.5.1 Пробите, които трябва да се съхраняват на борда, се съхраняват в определено
помещение, разположено в товарната зона или, по изключение, на друго място, което е
одобрено от администрацията

16.2.3 Информацията трябва налична на борда и достъпна за всички заинтересовани
страни, като се предоставят необходимите данни за безопасното превозване на товара в
наливно състояние. Тази информация включва план за складиране на товара, който да
бъде съхраняван на достъпно място, като се посочват всички товари на борда,
включително всеки превозван опасен химикал:

.1
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16.5.2 Мястото за съхранение трябва да бъде:
.1 разделено на клетки, за да се избегне разместване на бутилките по време на плаване;
.2 изработено от материал, напълно устойчив на различните течности, предназначени за
съхраняване; и
.3 оборудвано с подходящи вентилационни съоръжения.
16.5.3 пробите, които реагират опасно една с друга, не се съхраняват близо една до друга.
16.5.4 пробите не се съхраняват на борда по-дълго от необходимото.
16.6 Товари, които не трябва да са изложени на прекомерна топлина
16.6.1 Когато съществува възможност за опасна реакция на товар, като полимеризация,
разпад, термична нестабилност или отделяне на газ, в резултат на локално прегряване на
товара или в резервоара, или в свързаните тръбопроводи, такъв товар трябва да се
натоварва и превозва като по подходящ начин е отделен от други продукти, чиято
температура е достатъчно висока, за да започне реакция в него (вж. 7.1.5.4).
16.6.2 Нагревателните намотки в резервоари, пренасящи този продукт, се изолират или
обезопасяват с еквивалентни средства.
16.6.3 Топлочувствителните продукти не се пренасят в палубни резервоари, които не са
изолирани.
16.6.4 За да се избегнат повишени температури, този товар не трябва да се превозва в
палубни цистерни.
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Смеси от вредни течни вещества, които представляват само опасност от замърсяване и които
са оценени или временно оценени съгласно правило 6.3 от Анекс II към MARPOL, могат да
бъдат превозвани съгласно изискванията на Кодекса, приложими към съответната позиция
на вписването в настоящата глава за вредни течни вещества, неуточнени по друг начин
(н.д.н.).

Обобщение на минималните изисквания

Глава 17
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Точка на възпламеняване (i’’’) Да: Точка на възпламеняване над 60°C
(10.1.6)
Не: Точка на възпламеняване, която не надвишава 60°C (10.1.6) NF:
Незапалим продукт (10.1.6)
Измерване(колона j) O: отворено измерване (13.1.1.1)
R: ограничено измерване (13.1.1.2) C: затворено измерване (13.1.1.3)

Група апарати (i“) IIA, IIB или IIC:
няма изискване празно няма информация

Температурни класове (i’) T1—T6
няма изискване празно няма информация

Контр.: Контролирано вентилиране Отв.: Отворено вентилиране
Инерт.: Инертиране (9.1.2.1)
Възгл.: течна или газова възглавница (9.1.2.2)
Сух: сушене (9.1.2.3)
Вент: Естествена или принудителна вентилация (9.1.2.4)
Не: няма специални изисквания съгласно настоящия кодекс

1: отделен резервоар (4.1.1) 2: вграден резервоар (4.1.2)
G: Гравитационен резервоар (4.1.3)
P: Резервоар под налягане (4.1.4)

1: кораб тип 1 (2.1.2.1) 2: кораб тип 2 (2.1.2.2) 3: кораб тип 3 (2.1.2.3)

Буквата X, Y, Z означава категорията на замърсяване, определена за
всеки продукт съгласно Анекс II към MARPOL
„S“ означава, че продуктът е включен в Кодекса поради рисковете за
безопасността му; „P“ означава, че продуктът е включен в Кодекса
поради опасностите от замърсяване; а „S/P“ означава, че продуктът е
включен в Кодекса поради рисковете за безопасността му и

(колона n)
Специфични и
оперативни
изисквания
(колона o)

Аварийно
оборудване

МАТЕРИАЛИ НА
КОНСТРУКЦИЯТА
(колона m)

Откриване на
изпарения
(колона k)
Противопожарна
защита
(колона l)

Когато се прави специално позоваване на глави 15 и/или 16, тези
изисквания трябва да са допълнителни към изискванията в другите колони

Да: Виж 14.3.1
Не: не се посочват специални изисквания съгласно настоящия кодекс

Заличено

A: устойчива на алкохол пяна или многофункционална пяна
B: обикновена пяна; обхваща всички пени, които не са от алкохолно
устойчив тип, включително флуоро-протеин и пяна, образуваща воден
филм (AFFF)
C: разпръскване на вода D: сух химикал
Не: не се посочват специални изисквания съгласно настоящия кодекс

F: запалими пари T: токсични пари
Не: не се посочват специални изисквания съгласно настоящия кодекс
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Електрическо
оборудване
(колона i)

Вентилационни
отвори на
Контрол на(средата
в резервоара :
(колона h)

Тип резервоар
(колона f)

Вид кораб
(колона e)

Категория
замърсяване
(колона c)
Опасности
(колона d)

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Име на продукта
Наименованието на продукта се използва в документа за доставка за
всеки товар, предлаган за превоз в наливно състояние. Всяко
(колона a)
допълнително наименование може да бъде включено в скоби след
наименованието на продукта. В някои случаи наименованията на
Номер на ООН
Заличено
(колона b)
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Глава 17
a

c

d

e

Оцетна киселина

Z

S/P

3

Оцетен анхидрид

Z

S/P

g

h

i' i''

i'''

k

l

2G

f

Контр

Не

T1 IIА

Не

R

F

A

Да

n

2G

Контр

Не

T2 IIА

Не

R

F-T

A

Да

2G

Контр

Не

T1 IIА

Да

C

T

A

Да

o
15,11.2, 15,11.3, 15,11.4, 15,11.6, 15,11.7, 15,11.8,
15,19.6, 16,2.9
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8,

2
Ацетон цианохидрин

Y

S/P

15.19.6

2

15,13, 15,12, 15,17, 15,18, 15,19, 16,6.1, 16,6.2, 16,6.3

Ацетонитрил

Z

S/P

2

2G

Контр

Не

T2 IIА

Не

R

F-T

A

Не

15.12, 15.19.6

Акрилова киселина

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

T2 IIА

Не

R

F-T

A

Не

15,13, 15,19.6, 16,6.1, 16,2.9

Акрилонитрил

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

T1 IIB

Не

C

F-T

A

Да

15.12, 15.13, 15.17, 15.19

Акрилонитрил-Стирен съполимер дисперсия в полиетер полиол

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Не

15.19.6, 16.2.6

Адипонитрил

Z

S/P

3

2G

Контр

Не

Да

R

T

Не

16.2.9

Алахлор технически (90 % или повече)

X

S/P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Алкохол (C9-C11) поли (2.5-9) етоксилат

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Алкохол (С6-С17) (вторичен) поли (3-6) етоксилати

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Алкохол (С6-С17) (вторичен) поли (7-12) етоксилати

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Алкохол (C12-C16) поли (1-6) етоксилати

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Алкохол (C12-C16) поли (20+) етоксилати

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.9

Алкохол (C12-C16) поли (7-19) етоксилати

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Алкохоли (C13+)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Алкани (C6-C9)

X

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Изо- и цикло-алкани (C10-C11)

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

Изо- и цикло-алкани (C12+)

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

n- Алкани (C10+)

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

Алкенил (C16-C20) янтарен анхидрид

Z

S/P

3

2G

Контр

Не

Да

C

T

X

S/P

2G

Контр

Не

Да

C

T

Да

O

Не

Да

O

Не

Алкиларил фосфатни смеси (повече от 40 % дифенил толил фосфат, по-малко от 0.02 %

IIB

T1 IIА

АВ
A
AC

АВ

АВ

Не
Не

Да

15.12, 15.17, 15.19

АВС

Не

15.12, 15.17, 15.19

BD

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Не

15.19.6

1

ортоизомери)
Алкилирани (C4-C9) ограничени феноли

Y

S/P

2

2G

Отв

Не

Алкилбензен, алкилиндан, алкилинден смес (всеки C12-C17)

Z

P

3

2G

Отв

Не

-

-

A
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Глава 17
a

c

d

e

g

h

k

l

n

o

Алкил (C5-C8) бензени

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Алкил (C9+) бензени

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

Алкил (C12+) диметиламин

X

S/P

1

2G

Контр

Не

Да

C

T

BCD

Да

15.12, 15.17, 15.19

Алкил дитиокарбамат (C19-C35)

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Алкилдитиотиадиазол (C6-C24)

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

Съполимер на алкилови естери (C4-C20)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Не

Не

16.2.9, 16.2.6

Алкил (C8-C40) фенолов сулфид

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Алкил (C8-C9) фениламин в ароматни разтворители

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

Алкил (C9-C15) фенил пропоксилат

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Алкил (С8-С10)/(С12-С14) :( 50%/50%) разтвор на полиглюкозид (55%или по-малко)

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Не

Не

16.2.9, 16.2.6

Разтвор на алкил (С12-С14) полиглюкозид (55% или по-малко)

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Разтвор на алкил (С8-С10) полиглюкозид (65% или по-малко).

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Не

Не

16.2.6

Алкил(C10-C20, наситени и ненаситени) фосфит

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.9

Естер на алкилсулфоновата киселина на фенол

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Не

15.19.6, 16.2.6

Алилов алкохол

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

T2 IIB

Не

C

F-T

A

Да

15.12, 15.17, 15.19

Алилхлорид

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

T2 IIА

Не

C

F-T

A

Да

15.12, 15.17, 15.19

Разтвор на алуминиев сулфат

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Аминоетилетаноламин

Z

S/P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

2-амино-2-метил-1-пропанол

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Воден амоняк (28 % или по-малко)

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

NF

R

T

Разтвор на амониев хидроген фосфат

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Разтвор на амониев нитрат (93% или по -малко)

Z

S/P

1G

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Алкил (C8-C10)/(C12-C14):(40% или по-малко/60% или повече) разтвор на полиглюкозид

f

i' i''

--

i'''

(55% или по-малко)
Алкил (C8-C10)/(C12-C14):(60% или повече/40% или по-малко) разтвор на полиглюкозид
(55% или по-малко)

T2 IIА

АВ
F

Не
A

АВ

Не

АВ

АВС

Да

2
Разтвор на амониев полифосфат

Z

P

3

15.19.6

Не

15.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.18, 15.19.6, 16.2.9

С Т Р. 5 8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 20
88

a

c

d

e

Разтвор на амониев сулфат

Z

P

3

Разтвор на амониев сулфид (45% или по -малко)

Y

S/P

g

h

k

l

2G

f

Отв

Не

i' i''

i'''
Да

O

Не

A

Не

n

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

A

Да

A

Не

2

o

15.12, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

Амил ацетат (всички изомери)

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

n-амилов алкохол

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

АВ

Не

Амил алкохол, първичен

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

АВ

Не

2-Пентанол

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

АВ

ТЕРТ-амилов алкохол

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

Терт-амил метилов етер

X

P

2

2G

Контр

Не

T3

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Анилин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

T1

Да

C

T

A

Не

15.12, 15.17, 15.19

Арил полиолефини (C11-C50)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Авиационни алкилати (C8 парафини и iso-парафини BPT 95 - 120°C)

X

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

Не

15.19.6

Бариев алкарил сулфонат с дълга верига (C11-C50)

Y

S/P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

AD

Не

15.12.3, 15.19, 16.2.6, 16.2.9

Бензен и смеси с 10 % бензен или повече (i)

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

АВ

Не

15.12.1, 15.17, 15.19.6, 16.2.9

Триоктилов естер на бензентрикарбоксилната киселина

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6

Бензил ацетат

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Бензилов алкохол

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Бромохлорметан

Z

S/P

3

2G

Контр

Не

NF

R

T

Бутил ацетат (всички изомери)

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Бутил ацетат (всички изомери)

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

A

Не

15,13, 15,19.6, 16,6.1, 16,6.2

ТЕРТ-бутилов алкохол

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

Бутиламин (всички изомери)

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

A

Да

15.12, 15.17, 15.19.6

Бутилбензен (всички изомери)

X

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Бутил бензил фталат

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Бутил бутират (всички изомери)

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Смес от бутил/децил/цетил/ейкозил метакрилат

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Да

R

Не

Не

15,13, 16,6.1, 16,6.2, 15,19.6

Бутилен гликол

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

IIА

T1

IIА

T2

IIB

15.19.6

Не

АВ
B

A

Не

A

Не

Не

Не

AD
A

Не

89
a

c

d

e

f

1,2-бутилен оксид

Y

S/P

3

2G

g
Контр

h

i'

i''

i'''

Инертни

T2

IIB

Не

R

k

l

F

AC

n

o

Не
15.8.1 to 15.8.7, 15.8.12, 15.8.13, 15.8.16, 15.8.17,
15.8.18, 15.8.19, 15.8.21, 15.8.25, 15.8.27, 15.8.29,
15.19.6

n-бутилов етер

Y

S/P

3

2G

Контр

Инертни

Бутил метакрилат

Z

S/P

3

2G

Контр

Не

n-бутилов пропионат

Y

P

3

2G

Контр

Не

Бутиралдехид (всички изомери)

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Маслена киселина

Y

S/P

3

2G

Контр

Гама-Бутиролактон

Y

P

3

2G

Калциев карбонат суспензия

Z

P

3

Разтвор на калциев хипохлорит (15% или по -малко)

Y

S/P

2

Разтвор на калциев хипохлорит (повече от 15%)

X

S/P

Калциев дълодериен алкил(C5-C10) фенат

Y

P

Калциев дълговерижен алкил (С5-С10) фенат

Z

Калциев алкилфенат сулфид с дълга верига (C8-C40)

Y

Епсилон капролактам (разтопен или воден разтвор)

T4

IIB

Не

R

F-T

A

Не

15.4.6, 15.12, 15.19.6

IIА

Не

R

F-T

AD

Не

15,13, 15,19.6, 16,6.1, 16,6.2

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6

Не

Да

R

Не

A

Не

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

2G

Контр

Не

NF

R

Не

Не

Не

15.19.6

2G

Контр

Не

NF

R

Не

Не

Не

15.19, 16.2.9

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Въглероден дисулфид

Y

S/P

2

1G

Контр

Възгл.+
инерт.

Не

C

F-T

C

Да

15.3, 15.12, 15.19

Тетрахлорметан

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

NF

C

T

Не

Да

15.12, 15.17, 15.19.6

Рициново масло (съдържащо по-малко от 2% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6

Смес от цетил/ейкозил метакрилат

Y

S/P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

AD

Не

15.13, 16.6.1, 16.6.2, 15.19.6, 16.2.9

Хлорирани парафини (C10-C13)

X

P

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19, 16.2.6

Хлороцетна киселина (80 % или по-малко)

Y

S/P

2G

Контр

Не

NF

C

Не

Не

Не

Не

R

F-T

АВ

Не

15.19.6

NF

R

T

Не

Да

15.12, 15.19.6

Не

C

F-T

A

Не

15.12, 15.19

NF

O

Не

Не

Не

16.2.9

T3

IIА

15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8,
15.19.6

1

1

T6

IIВ

-

-

Да

Отв

2

15.19.6

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

15.11.2, 15.11.4, 15.11.6, 15.11.7, 15.11.8, 15.12.3,
15.19, 16.2.9

Хлоробензен

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Хлороформ

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Хлорхидрини (сурови)

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

4-хлоро-2-метилфеноксиоцетна киселина, разтвор на диметиламинова сол

Y

P

2

2G

Отв

Не

T1

IIА

IIА
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a

c

d

e

f

g

h

1-(4-хлорофенил)-4,4- диметил-пентан-3-он

Y

P

2

2G

Отв

Не

i' i''

i'''
Да

O

k
Не

l

2- или 3-хлоропропионова киселина

Z

S/P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Хлоросулфонова киселина

Y

S/P

1

2G

Контр

Не

NF

C

T

Не

Да

ABD

n
Не

o
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9
15.11.2,

15.11.3,

15.11.4,

15.11.6,

15.11.7, 15.11.8, 16.2.9
15.11.3,

15.11.4,

15.11.5,

15.11.6,

15.11.7, 15.11.8, 15.12,
15,19
M-хлоротолуен

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

АВ

Не

15.19.6

o-хлоротолуен

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

АВ

Не

15.19.6

р-хлоротолуен

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

АВ

Не

15.19.6, 16.2.9

Хлоротолуени (смесени изомери)

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

АВ

Не

15.19.6

Разтвори на холин хлорид

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Лимонена киселина (70% или по -малко)

Z

P

3

2G

Отв

Не

O

Не

A

Не

Кокосово масло (съдържащо по -малко от 5% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

-

-

Да

Отв

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Царевично масло (съдържащо по -малко от 10% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

-

-

Да

Отв

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6

Масло от памучно семе (съдържащо по -малко от 12% свободни мастни
киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

-

-

Да

Отв

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Крезоли (всички изомери)

Y

S/P

2

2G

Отв

Не

Крезилова киселина, дефенолизирана

Y

S/P

2

2G

Отв

Не

Кротоналдехид

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

1,5,9-Циклододекатриен

X

S/P

1

2G

Контр

Циклохептан

X

P

2

2G

Циклохексан

Y

P

2

Циклохексанол

Y

P

Циклохексанон

Z

Циклохексанон, смес на циклохексанол

Да

T1 IIА

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.9

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6

Не

R

F-T

A

Да

15.12, 15.17, 15.19.6

Не

Да

R

T

A

Не

15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.9

S/P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Да

R

F-T

A

Не

Циклохексилацетат

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

Циклохексиламин

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

1,3-Циклопентадиен димер (разтопен)

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

Циклопентан

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

T3 IIB

T2 IIА

T3 IIА

A

Не

15.19.6

AC

Не

15.19.6

F

A

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

F

A

Не

15.19.6
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a

c

d

e

g

h

k

l

Циклопентен

Y

P

2

2G

f

Контр

Не

i' i''

Не

R

F

A

Не

15.19.6

P-цимен

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Декахидронафтален

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

Не

15.19.6

Деканова киселина

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.9

Децилакрилат

X

S/P

1

2G

Отв

Не

Да

O

Не

ACD

Не

15.13, 15.19, 16.6.1, 16.6.2

Декилов алкохол (всички изомери)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9(e)

Диацетон алкохол

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

Диалкил (C8-C9) дифениламини

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Диалкил (С7-С13) фталати

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Дибромметан

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

NF

R

T

Дибутиламин

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

Дибутилхидрогенфосфонат

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Дибутилфталат

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

Дихлорбензен (всички изомери)

X

S/P

2

2G

Контр

Не

3,4-дихлоро-1-бутен

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Дихлоретилов етер

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

2,2'-Дихлороизопропил етер

Y

S/P

2

2G

Контр

2,4-дихлорофенол

Y

S/P

2

2G

1,1-Дихлорпропан

Y

S/P

2

1,2-Дихлорпропан

Y

S/P

1,3-дихлоропропен

X

Смеси от дихлоропропен/дихлоропропан

T3

IIА

i'''

АВ

n

o

Не
Не

15.19.6, 16.2.6

Не

15.12.3, 15.19

ACD

Не

15.19.6

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

O

Не

A

Не

15.19.6

Да

R

T

ABD

Не

15.19.6

Не

C

F-T

АВС

Да

15.12.3, 15.17, 15.19.6

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6

Не

Да

R

T

ACD

Не

15.12, 15.17, 15.19

Контр

Сух

Да

R

T

A

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

АВ

Не

15.12, 15.19.6

2

2G

Контр

Не

T1

IIА

Не

R

F-T

АВ

Не

15.12, 15.19.6

S/P

2

2G

Контр

Не

T2

IIА

Не

C

F-T

АВ

Да

15.12, 15.17, 15.18, 15.19

X

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

ABD

Да

15.12, 15.17, 15.18, 15.19

Диетаноламин

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

T1

IIА

Да

O

Не

A

Не

16.2.6, 16.2.9

Диетиламин

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

T2

IIА

Не

R

F-T

A

Да

15.12, 15.19.6

Диетиламиноетанол

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

T2

IIА

Не

R

F-T

Не

15.19.6

Диетилбензен

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Диетилентриамин

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

T2

T1

T2

T2

IIА

IIА

IIА

IIА

Не

AC
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a

c

d

e

f

Диетилов етер

Z

S/P

2

1G

Контр

g

Ди-(2-етилхексил) адипат

Y

P

2

2G

Отв

Диетил фталат

Y

P

2

2G

Диетилов сулфат

Y

S/P

2

Дихептил фталат

Y

P

2

Ди-n-хексил адипат

X

P

Дихексилфталат

Y

Диизобутиамин

h

i' i''

i'''

T4 IIB

Не

C

Не

Да

O

Не

Отв

Не

Да

O

Не

2G

Контр

Не

Да

C

T

2G

Отв

Не

Да

O

Не

1

2G

Отв

Не

Да

O

Не

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

Диизобутилен

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

Диизобутилкетон

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

Диизобутил фталат

X

P

2

2G

Отв

Не

Диизооктил фталат

Y

P

2

2G

Отв

Не

Диизопропаноламин

Z

S/P

3

2G

Отв

Не

Диизопропиламин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Диизопропилбензен (всички изомери)

X

P

2

2G

Отв

Не

N,N-диметилацетамид

Z

S/P

3

2G

Контр

Не

N, N-диметилацетамид разтвор (40% или по-малко)

Z

S/P

3

2G

Контр

Диметил адипат

X

P

2

2G

Разтвор на диметиламин (45 % или по-малко)

Y

S/P

3

Разтвор на диметиламин (по-голям от 45 %, но не по-голям от 55 %)

Y

S/P

Разтвор на диметиламин (по-голям от 55 %, но не по-голям от 65 %)

Y

N,N-диметилциклохексиламин

Инертни

k

l

F-T

A
АВ

n

o

Да

15.4, 15.14, 15.19

Не

15.19.6

A

Не

A

Не

15.19.6

Не

15.19.6

Не

15,19

АВ

Не

15.19.6

ACD

Не

15.12.3, 15.19.6

F

A

Не

15.19.6

R

F

A

Не

15.19.6

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Да

O

Не

Не

15.19.6, 16.2.6

T2 IIА

Да

O

Не

A

Не

16.2.9

T2 IIА

Не

C

A

Да

15.12, 15.19

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Да

C

T

ACD

Не

15.12, 15.17

Не

Да

R

T

B

Не

15.12.1, 15.17

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

ACD

Не

15.12, 15.19.6

2

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

ACD

Да

15.12, 15.17, 15.19

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

ACD

Да

15.12, 15.14, 15.17, 15.19

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

AC

Не

15.12, 15.17, 15.19.6

Диметилдисулфид

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

B

Не

15.12.3, 15.12.4, 15.19.6

N,N-диметилдодециламин

X

S/P

1

2G

Отв

Не

Да

O

B

Не

15,19

Диметилетаноламин

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

T3 IIА

Не

R

F-T

AD

Не

15.19.6

Диметилформамид

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

T2 IIА

Не

R

F-T

AD

Не

15.19.6

Диметил глутарат

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

-

T2 IIА

T3 IIА

-

F-T

АВ
A

АВ

F-T

Не

Не

A

Не
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a

c

d

e

g

h

i' i' i''''

Диметил хидроген фосфит

Y

S/P

3

2G

f

Контр

Не

Да

R

T

k

l

Диметилоктанова киселина

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Диметил фталат

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Диметилполисилоксан

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

2,2-диметилпропан-1,3-диол (разтопен или разтвор)

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Диметил сукцинат

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Динитротолуен (разтопен)

X

S/P

2G

Контр

Не

Да

C

T

A

Не

AD

n

o

Не

15.12.1, 15.19.6

A

Не

16.2.6, 16.2.9

A

Не

16.2.9

АВ

Не

15.19.6

АВ

Не

2

16.2.9
15.12, 15.17, 15.19, 15.21, 16.2.6,
16.2.9, 16.6.4

Диоктил фталат

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

1,4-диоксан

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

T2 IIB Не

C

F-T

Дипентен

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

Дифенил

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

Дифенил/дифенил етер смеси

X

P

2

2G

Отв

Не

Дифенил етер

X

P

2

2G

Отв

Смес от дифенил етер/дифенил фенил етер

X

P

2

2G

Дифенилол пропан-епихлорхидрин смоли

X

P

2

Ди-n-пропиламин

Y

S/P

Дипропиленгликол

Z

Дитиокарбамати естер (C7-C35)
Диундецилфталат

АВ

Не

15.19.6

A

Не

15.12, 15.19, 16.2.9

F

A

Не

15.19.6

O

Не

B

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Да

O

Не

B

Не

15.19.6, 16.2.9

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

A

Не

15.12.3, 15.19.6

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

AD

Не

15.19.6, 16.2.9

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Додекан (всички изомери)

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

АВ

Не

15.19.6

Терт-Додеканетиол

X

S/P

1

2G

Контр

Не

- - да

C

T

ABD

Да

15.12, 15.17, 15.19

Додецен (всички изомери)

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Додецил алкохол

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Додецилбензен

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Додецил хидроксипропил сулфид

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Додецил метакрилат

Z

S/P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15,13

Додецил/октадецил метакрилат (смес)

Z

S/P

3

2G

Отв

Не

Да

R

Не

Не

15.13, 16.6.1, 16.6.2

АВ

AD

Не
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a

c

d

e

g

h

Смес от додецил/пентадецил метакрилат

Y

S/P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Додецил фенол

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Додецил ксилен

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Пробивани солни разтвори (съдържащи цинкови соли)

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Епихлорхидрин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

IIB

Не

C

F-T

A

Да

15.12, 15.17, 15.19

Етаноламин

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

IIА

Да

O

F-T

A

Не

16.2.9

2-Етоксиетил ацетат

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

A

Не

15.19.6

Етоксилиран алкилоксиалкиламин с дълга верига (С16+)

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Етилацетат

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

Етил ацетоацетат

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Етилакрилат

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

T2

IIB

Не

R

F-T

A

Да

15,13, 15,19.6, 16,6.1, 16,6.2

Етиламин

Y

S/P

2

1G

Контр

Не

T2

IIА

Не

C

F-T

CD

Да

15.12, 15.14, 15.19.6

Разтвор на етиламин (72 % или по-малко)

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

AC

Да

15.12, 15.14, 15.17, 15.19

Етилбензен

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Етил терт-бутил етер

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Етилциклохексан

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

N-етилциклохексиламин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6

S-етил дипропилтиокарбамат

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.9

Етилен хлорхидрин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

IIА

Не

C

F-T

Да

15.12, 15.17, 15.19

Етилен цианхидрин

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

IIB

Да

O

Не

Етилендиамин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

IIА

Не

R

F-T

Етилен дибромид

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

NF

C

T

Не

Етилен дихлорид

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

АВ

Етиленгликол

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Етилен гликол бутилов етер ацетат

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Етиленгликол диацетат

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Пробивани солни разтвори, включително: разтвор на калциев бромид, разтвор на калциев

f

i' i''

i'''

k

l
AD

n

o

Не

15,13, 16,6.1, 16,6.2, 15,19.6

Не

15.19.6, 16.2.6

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6

Не

Не

15.19.6

A

хлорид и разтвор на натриев хлорид

T2

T2

T2

T2

IIА

F
Не

АВ
F

Не

АВ

Не

AD
A

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Да

15.12, 15.19.6, 16.2.9

Не

15,19

A

Не

15.19.6

Не

A

Не

Не

A

Не

95
a

c

d

e

f

g

h

Етиленгликолмоноалкилни етери

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Y

S/P

1G

Контр

Смес от етилен оксид/пропилен оксид със съдържание на етилен оксид не повече от 30%

Инертни

i' i''

i'''

T2 IIB

k

l

Не

R

F

A

Не

n

o
15.19.6, 16.2.9

Не

C

F-T

AC

Не

15.8, 15.12, 15.14, 15.19

2

от масата
Етил-3-етоксипропионат

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

Не

A

Не

15.19.6

2-етилхексанова киселина

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6

2-етилхексил акрилат

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15,13, 15,19.6, 16,6.1, 16,6.2

2-етилхексиламин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

A

Не

15.12, 15.19.6

2-етил-2-(хидроксиметил) пропан-1,3-диол, C8-C10 естер

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Етилиден норборнен

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

AD

Не

15.12.1, 15.19.6

Етилметакрилат

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

T2 IIА

Не

R

F-T

AD

Не

15,13, 15,19.6, 16,6.1, 16,6.2

N-етилметилалиламин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

T2 IIB

Не

C

F

AC

Да

15.12.3, 15.17, 15.19

2-етил-3-пропилакролеин

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

IIА

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Етил толуен

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Мастни киселини (наситени C13+)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.9

Мастни киселини, основно линейни, C6-C18, 2-етилхексил естер.

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6

Разтвори на железен хлорид

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.11, 15.19.6, 16.2.9

Разтвор на железен нитрат/азотна киселина

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

NF

R

T

Не

Да

15.11, 15.19

Рибено масло (съдържащо по -малко от 4% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Формалдехидни разтвори (45% или по -малко)

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Формамид

Y

P

3

2G

Отв

Не

Мравчена киселина

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

T3 IIB

T2 IIB

T1 IIА

-

Да

Отв

Не

Не

R

F-T

A

Да

15.19.6, 16.2.9

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Не

R

T(g

A

Да

15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6,

)

Фурфурал

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Фурфурилов алкохол

Y

P

3

2G

Отв

Глутаралдехидни разтвори (50% или по -малко)

Y

S/P

3

2G

Глицерил триацетат

Z

P

3

2G

Глицидилов естер на C10 триалкилацетна киселина

Y

P

2

Глицин, разтвор на натриева сол

Z

P

3

T2 IIB

15.11.7, 15.11.8, 15.19.6, 16.2.9

Не

R

F-T

A

Не

Не

Да

O

Не

A

Не

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

15.19.6

15.19.6
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a

c

d

e

f

g

h

i' i' i''''

Разтвор на гликолова киселина (70% или по -малко)

Z

S/P

3

2G

Отв

Не

- - NF

O

k
Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Глиоксалов разтвор (40% или по -малко)

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Разтвор на глифозат (не съдържа повърхностно активно вещество)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Фъстъчено масло (съдържащо по -малко от 4% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Хептан (всички изомери)

X

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9

n-хептанова киселина

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

Хептанол (всички изомери) (d)

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Хептен (всички изомери)

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Хептилацетат

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Смес от 1-хексадецилнафтален / 1,4-бис (хексадецил) нафтален

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6

Хексаметилендиамин адипат (50% във вода)

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Хексаметилендиамин (разтопен)

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Да

C

T

C

Да

15.12, 15.17, 15.18, 15.19.6, 16.2.9

Разтвор на хексаметилендиамин

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Да

R

T

A

Не

15.19.6

Хексаметилен диизоцианат

Y

S/P

1G

Контр

Сух

T1 IIB Да

C

T

Да

15.12, 15.17, 15.16.2, 15.18, 15.19

- - да Отв

2

l

AC(b)
D

n

o

Хексаметилен гликол

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Хексаметиленимин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

AC

Не

15.19.6

Хексан (всички изомери)

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

1,6-хександиол, горни дестилати

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

- - да

R

T

ABCD

Не

15.12.3, 15.12.4, 15.19.6, 16.2.9

Хексанова киселина

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6

Хексанол

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6

Хексен (всички изомери)

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Хексилацетат

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Солна киселина

Z

S/P

3

1G

Контр

Не

NF

R

T

Не

Да

15,11

Разтвори на водороден пероксид (над 60%, но не над 70% по маса)

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

NF

C

Не

Не

Не

15.5.1, 15.19.6

2-хидроксиетил акрилат

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Да

C

T

A

Не

15.12, 15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

N-(Хидроксиетил)етилендиаминтриоцетна киселина, разтвор на тринатриева сол

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

2-хидрокси-4-(метилтио)бутанова киселина

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

97
a

c

d

e

f

g

h

k

l

Изоамилов алкохол

Z

P

3

2G

Контр

Не

i' i''

i'''
Не

R

F

АВ

Не

Изобутилов алкохол

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

АВ

Не

Изобутил формиат

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

АВ

Не

Изобутил метакрилат

Z

S/P

3

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

BD

Да

Изофорон

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Да

R

Не

A

Не

Изофорондиамин

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Да

R

T

A

Не

16.2.9

Изофорон диизоцианат

X

S/P

2

2G

Контр

Сух

Да

C

T

Не

15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19.6

Изопрен

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

T3 IIB

Не

R

F

B

Не

15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

Изопропаноламин

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

T2 IIА

Да

O

F-T

A

Не

16.2.9, 15.19.6, 16.2.6

Изопропилацетат

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

АВ

Не

Изопропиламин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

CD

Да

15.12, 15.14, 15.19

Изопропилциклохексан

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Изопропилов етер

Y

S/P

3

2G

Контр

Инертн
и

Не

R

F

A

Не

15.4.6, 15.13.3, 15.19.6

Млечна киселина

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Разтвор на лактонитрил (80% или по -малко)

Y

S/P

1G

Контр

Не

Да

C

T

ACD

Да

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6

IIА

T2 IIА

ABD

n

2

o

15.12, 15.13, 15.17, 15.19, 16.6.1, 16.6.2

15.1, 15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.6.1, 16.2.2,
16.6.3

Свинска мас (съдържаща по -малко от 1% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

-

-

Да

Отв

Лауринова киселина

X

P

2

2G

Отв

Не

Ленено масло (съдържащо по -малко от 2% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

Течни химически отпадъци

X

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

A

Да

15.12, 15.19.6, 20.5.1

Алкарил-полиетер с дълга верига (C11-C20)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

16.2.6, 16.2.9

Разтвор на L-лизин (60% или по-малко)

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Разтвор на магнезиев хлорид

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Малеинов анхидрид

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Да

R

Не

AC(f)

Не

16.2.9

Меркаптобензотиазол, разтвор на натриева сол

X

S/P

2

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Мезитилов оксид

Z

S/P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

A

Не

15.19.6

Разтвор на метам натрий

X

S/P

1

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.19, 16.2.9

Метакрилова киселина

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Да

R

T

A

Не

15,13, 16,6.1, 15,19.6, 16,2.9

Да
-

T2 IIB

-

Да

O
Отв
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a

c

d

e

g

h

i' i''

i'''

Метакрилова смола в етилен дихлорид

Y

S/P

2

2G

f

Контр

Не

T2 IIА

Не

R

F-T

АВ

Не

15.19, 16.2.9

Метакрилонитрил

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

A

Да

15.12, 15.13, 15.17, 15.19

3-метокси-1-бутанол

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

A

Не

3-метоксибутилацетат

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6

N-(2-метокси-1-метил етил)-2-етил-6-метил хлороацетанилид

X

P

1

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19, 16.2.6

Метил ацетат

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

A

Не

Метил ацетоацетат

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Метилакрилат

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

A

Да

15,13, 15,19.6, 16,6.1, 16,6.2

Метилов алкохол

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

A

Не

15.19.6

Разтвори на метиламин (42% или по -малко)

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

C

Да

15.12, 15.17, 15.19

Метиламилацетат

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Метиламилов алкохол

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Метиламилкетон

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Метилбутенол

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Метил терт-бутил етер

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

АВ

Не

Метил бутил кетон

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

АВ

Не

Метилбутинол

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

Метилбутират

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Метилциклохексан

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Метилциклопентадиенов димер

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

B

Не

15.19.6

Метилциклопентадиенил манган трикарбонил

X

S/P

1

1G

Контр

Не

Да

C

T

ABCD

Да

15.12, 15.18, 15.19, 16.2.9

Метилдиетаноламин

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.6

2-метил-6-етил анилин

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

AD

Не

Метил етил кетон

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

A

Не

2-метил-5-етил пиридин

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

AD

Не

15.19.6

Метилформат

Z

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

A

Да

15.12, 15.14, 15.19

2-метил-2-хидрокси-3-бутин

Z

S/P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

Не

15.19.6, 16.2.9

T1 IIB

-

-

IIА

IIА

k

l

F

F

F
F-T

ACD

F

ABD

n

o

15.19.6

99
a

c

d

e

g

h

Метил изобутил кетон

Z

P

3

2G

f

Контр

Не

Метилметакрилат

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

3-метил-3-метоксибутанол

Z

P

3

2G

Отв

Не

Метилнафтален (разтопен)

X

S/P

2

2G

Контр

2-метилпиридин

Z

S/P

2

2G

Контр

3-метилпиридин

Z

S/P

2

2G

4-метилпиридин

Z

S/P

2

N-метил-2-пиролидон

Y

P

Метил салицилат

Y

Алфа-метилстирен

i' i''

i'''

k

Не

R

F-T

A

Не

Да

O

Не

A

Не

Не

Да

R

Не

Не

Не

C

F

Контр

Не

Не

C

F

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

3

2G

Отв

Не

Да

O

P

3

2G

Отв

Не

Да

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

T1

IIB

3-(метилтио)пропионалдехид

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

T3

Морфолин

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Антидетонаторни препарати за моторни горива (съдържащи оловни алкили)

X

S/P

1

1G

Контр

Нафтален (разтопен)

X

S/P

2

2G

Неодеканова киселина

Y

P

2

Азотна киселина (смес от сярна и азотна киселина)

Y

S/P

Азотна киселина (70% и повече)

Y

S/P

Азотна киселина (по-малко от 70%)

Y

Нитрилотриоцетна киселина, разтвор на тринатриева сол

IIА

АВ

n

R

T2

F

l

Не

o

Не

Не

15.19.6

Не

15.12.3, 15.19.6

Не

15.12.3, 15.19

A

Не

15.12.3, 15.19, 16.2.9

Не

A

Не

15.19.6

O

Не

A

Не

15.19.6

Не

R

F-T

AD(j)

Не

15,13, 15,19.6, 16,6.1, 16,6.2

IIА

Да

C

T

BC

Да

15.12, 15.17, 15.19

T2

IIА

Не

R

Не

15.19.6

Не

T4

IIА

Не

C

F-T

AC

Да

15.6, 15.12, 15.18, 15.19

Контр

Не

T1

IIА

Да

R

Не

AD

Не

15.19.6, 16.2.9

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

2

2G

Контр

Не

NF

C

T

Не

Да

15.11, 15.16.2, 15.17, 15.19

2

2G

Контр

Не

NF

C

T

Не

Да

15.11, 15.19

S/P

2

2G

Контр

Не

NF

R

T

Не

Да

15.11, 15.19

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Нитробензен

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

IIА

Да

C

T

AD

Не

15.12, 15.17, 15.18, 15.19, 16.2.9

Нитроетан

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

IIB

Не

R

F-T

A(f)

Не

15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4

Нитроетан(80%)/ Нитропропан(20%)

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

IIB

Не

R

F-T

A(f)

Не

15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

o-нитрофенол (разтопен)

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Да

C

T

AD

Не

15,12, 15,19.6, 16,2.6, 16,2.9

1- или 2-нитропропан

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

Не

15.19.6

Нитропропан (60%)/Нитроетан (40%) смес

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

A(f)

Не

15.19.6

Нонан (всички изомери)

X

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

BC

Не

15.19.6

Нонанова киселина (всички изомери)

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

АВ

Не

15.19.6, 16.2.9

T1

T2

IIB

AD

15,13, 15,19.6, 16,6.1, 16,6.2

A
AC

F

A

F
Не

A
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a

c

d

e

f

g

h

k

l

Нонен (всички изомери)

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Нонилов алкохол (всички изомери)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

Нонилметакрилат мономер

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.9

Нонилфенол

X

P

1

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19, 16.2.6, 16.2.9

X

P

1

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19, 16.2.6

X

P

1

2G

Контр

Не

Не

R

Не

A

Не

15.19, 16.2.6

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19, 16.2.6

X

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

Не

A

Не

15.19, 16.2.6

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

Не

A

Не

15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

Не

A

Не

15.19, 16.2.6, 16.2.9(l)

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Вредна течност, NF, (1) не е посочено друго (търговското наименование съдържа ...)
ST1, кат. X
Вредна течност, F, (2) не е посочено друго (търговското наименование съдържа ...)
ST1, кат. X
Вредна течност, NF, (3) не е посочено друго (търговското наименование... съдържа ...)
ST2, кат. X
Вредна течност, F, (4) не е посочено друго (търговското наименование съдържа ...)
ST2, кат. X
Вредна течност, NF, (5) не е посочено друго (търговското наименование... съдържа ...)
ST2, кат. Y
Вредна течност, F, (6) не е посочено друго (търговското наименование съдържа ...)
ST2, кат. Y
Вредна течност, NF, (7) не е посочено друго (търговското наименование... съдържа ...)
ST3, кат. Y
Вредна течност, F, (8) не е посочено друго (търговското наименование съдържа ...)
ST3, кат. Y
Вредна течност, NF, (9) не е посочено друго (търговското наименование... съдържа ...)
ST3, кат. Z
Вредна течност, F, (10) не е посочено друго (търговското наименование съдържа ...)
ST3, кат. Z

i'

i''

T3

i'''

IIА

T3

IIА
-

T3

IIА
-

T3

IIА

T3

IIА

n

o

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

Не

A

Не

Октан (всички изомери)

X

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

Октанова киселина (всички изомери)

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

Октанол (всички изомери)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Октен (всички изомери)

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Октилалдехиди

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Съполимер на олефин-алкил естер (молекулно тегло 2000+)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Олефини (C13+, всички изомери)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.9

Олеинова киселина

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.9

Олеум

Y

S/P

2G

Контр

Не

NF

C

T

Не

Да

15.19.6

15.11.2 to 15.11.8, 15.12.1, 15.16.2, 15.17,

2

15.19, 16.2.6

Маслиново олиоо (съдържащо по -малко от 3,3% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

Масло от палмови ядки (съдържащо по-малко от 5% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

Палмово масло (съдържащо по-малко от 5% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

Палмов олеин (съдържащ по-малко от 5% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

T3

-

Да

Отв

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Да

Отв

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

-

Да

Отв

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

-

Да

Отв

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

IIB
-

101
a

c

d

e

f

h

i'

i''

Палмов стеарин (съдържащ по-малко от 5% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

g

Не

-

-

Парафинов восък

Y

P

2

2G

Отв

Не

Параалдехид

Z

S/P

3

2G

Контр

Не

Продукт от реакцията параалдехид-амоняк

Y

S/P

2

2G

Контр

Пентахлороетан

Y

S/P

2

2G

1,3-пентадиен

Y

S/P

3

Пентан (всички изомери)

Y

P

Пентанова киселина

Y

P

смес от n-пентанова киселина (64%)/2-метил маслена киселина (36%)

Y

S/P

i'''
Да

k
Отв

l

n

o

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Не

Не

C

F-T

A

Не

15.12.3, 15.19

Контр

Не

NF

R

T

Не

Не

15.12, 15.17, 15.19.6

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

АВ

Не

15.13, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.14, 15.19.6

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6

2G

Отв

Не

Да

C

Не

AD

Не

Да
T3

IIB

T2

2

15,11.2, 15,11.3, 15,11.4, 15,11.6, 15,11.7,
15,11.8, 15,12.3, 15,19

Пентен (всички изомери)

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.14, 15.19.6

n-Пентил пропионат

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Перхлороетилен

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

NF

R

T

Не

Не

15.12.1, 15.12.2, 15.19.6

Вазелин

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

16.2.6, 16.2.9

Фенол

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Да

C

T

A

Не

15.12, 15.19, 16.2.9

1-фенил-1-ксилил етан

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

Фосфорна киселина

Z

S/P

3

2G

Отв

Не

O

Не

Не

Не

Фосфор, жълт или бял

X

S/P

1G

Контр

No(c)

C

Не

C

Да

15.7, 15.19, 16.2.9

Да

T1

IIА

NF

15.11.1, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.6,
15.11.7, 15.11.8, 16.2.9

1

Възгл.+(вент.
или инерт.)

Фталов анхидрид (разтопен)

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

R

Не

AD

Не

16.2.9, 15.19.6, 16.2.6

Алфа-пинен

X

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Бета-пинен

X

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Борово масло

X

P

2

2G

Отв

Не

O

Не

A

Не

16.2.6, 16.2.9

Полиалкил (C18-C22) акрилат в ксилен

Y

P

3

2G

Контр

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Полиалкил (C10-C20) метакрилат

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Смес от съполимер на полиалкил (C10-C18) метакрилат/етилен-пропилен

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Поли(2+)циклични ароматни съединения

X

P

2G

Контр

Не

Да

R

Не

AD

Не

15.19, 16.2.6, 16.2.9

1

T1

IIА

Да
Не

БРОЙ 20
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a

c

d

e

g

h

k

l

Полиетиленгликол

Z

P

3

2G

f

Отв

Не

i' i''

Да

O

Не

A

Не

Диметилов етер на полиетиленгликол

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Разтвор на полиферисулфат

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Полиизобутенамин в алифатен (C10-C14) разтворител

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Адукт на полиизобутенилов анхидрид

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

Поли(4+)изобутилен

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.9

Полиолефинов амиден алкенамин (C17+)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6

Полиолефин амид алкенамин борат (C28-C250)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Полиолефинамин (C28-C250)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

16.2.9

Полиолефинамин в алкил (С2-С4) бензоли

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Полиолефинамин в ароматен разтворител

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Полиолефинов анхидрид

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Полиолефинестер (C28-C250)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Полиолефин фенолов амин (C28-C250)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Полиолефинов фосфоросулфид, бариев дериват (C28-C250)

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

16.2.6, 16.2.9

Поли(20)оксиетилен сорбитан моноолеат

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Полипропилен гликол

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Полисилоксан

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

Разтвор на калиев хидроксид

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Калиев олеат

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Калиев тиосулфат (50 % или по-малко)

Y

P

3

2G

Отв

Не

NF

O

Не

n-Propanolamine

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Бета-пропиолактон

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Да

R

T

Пропионалдехид

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

Пропионова киселина

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

T1

IIА

Не

R

Пропионов анхидрид

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

T2

IIА

Да

R

T

Пропионитрил

Y

S/P

2

1G

Контр

Не

T1

IIB

Не

C

F-T

T3

i'''

IIА

IIА

Не

o

Не
A

F

n

Не

АВ

Не

15.19.6, 16.2.9

Не

Не

15.19.6

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Не

Не

16.2.9

AD

Не

16.2.9, 15.19.6

A

F

A

Не

A

Да

A

Да

A

Не

15.17, 15.19.6
15.11.2,

15.11.3,

15.11.4,

15.11.6,

15.11.7, 15.11.8, 15.19.6

AD

Да

15.12, 15.17, 15.18, 15.19
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a

c

d

e

f

k

l

n-пропилацетат

Y

P

3

2G

Контр

g

Не

h

i'

Не

R

F

АВ

Не

15.19.6

н-пропилов алкохол

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

n-Пропиламин

Z

S/P

2

2G

Контр

Инертни

Не

C

F-T

AD

Да

15.12, 15.19

Пропилбензен (всички изомери)

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Пропиленгликол метилов етер ацетат

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

Моноалкилов етер на пропиленгликол

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

АВ

Не

Фенилов етер на пропиленгликол

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

Пропиленов оксид

Y

S/P

2

2G

Контр

Инертни

Не

C

F-T

AC

Не

15.8, 15.12.1, 15.14, 15.19

Пропиленов тетрамер

X

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Пропилен тример

Y

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Пиридин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

T1

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Рапично масло (ниско съдържание на ерукова киселина, съдържащо по-малко от 4%
свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

-

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Колофон

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Натриев алуминосиликат суспензия

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

Натриев бензоат

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Разтвор на натриев борохидрид (15% или по-малко)/натриев хидроксид

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

Разтвор на натриев карбонат

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Разтвор на натриев хлорат (50 % или по-малко)

Z

S/P

3

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.9, 15.19.6, 16.2.9

Разтвор на натриев дихромат (70% или по-малко)

Y

S/P

2

2G

Отв

Не

NF

C

Не

Не

Не

15.12.3, 15.19

Разтвор на натриев хидроген сулфид (6% или по-малко)/натриев карбонат (3% или помалко)

Z

P

3

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Разтвор на натриев хидрогенсулфит (45% или по-малко)

Z

S/P

3

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

16.2.9

Разтвор на натриев хидросулфид/амониев сулфид

Y

S/P

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

A

Да

2G

Контр

NF

R

T

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

O

Не

Не

Не

16.2.6, 16.2.9

R

Не

Не

Не

15.19.6

O

Не

Не

Не

15.12.3.1, 15.12.3.2, 15.19, 16.2.9

T2

T2

i''

i'''

IIА

IIB

IIА
-

Да

Отв

n

2
Разтвор на натриев хидросулфид (45% или по -малко)

Z

S/P

3

o

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

15.12, 15.14, 15.17, 15.19, 16.6.1,
16.6.2, 16.6.3

Вент.

или

възгл.(газ)
Разтвор на натриев карбонат

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

Разтвор на натриев хипохлорит (15% или по-малко)

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Разтвор на натриев нитрит

Y

S/P

2

2G

Отв

Не

NF
-

-

NF
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a

c

d

e

f

Разтвор на натриев силикат

Y

P

3

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

16.2.9

Разтвор натриев сулфид (15% или по-малко)

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

NF

C

T

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Разтвор натриев сулфит (25% или по-малко)

Y

P

3

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Разтвор на натриев тиоцианат (56% или по -малко)

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Не

Не

15.19.6, 16.2.9

Соево масло (съдържащо по -малко от 0,5% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6

Сулфолан

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6, 16.2.9

Разтвор на полиакрилат

Z

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

Сяра (разтопена)

Z

3

1G

Отв

Да

O

F-T

Не

Не

15.10, 16.2.9

S

g

h

Вент.

i'

i''

-

или

i'''

-

T3

Да

k

Отв

l

n

o

възгл.(газ)
Сярна киселина

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.11, 15.16.2, 15.19.6

Сярна киселина, отработена

Y

S/P

3

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Не

Не

15.11, 15.16.2, 15.19.6

Сярна мазнина (C14-C20)

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

Слънчогледово масло (съдържащо по -малко от 7% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

-

-

Да

Отв

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6

Лой (съдържащ по -малко от 15% свободни мастни киселини)

Y

P

2 (k)

2G

Отв

Не

-

-

Да

Отв

Не

ABCD

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Тетрахлоретан

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

NF

R

T

Не

Не

15.12, 15.17, 15.19.6

Тетраетилен гликол

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Тетраетилен пентамин

Y

S/P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Тетрахидрофуран

Z

3

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

A

Не

Тетрахидробонафталин

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Тетраметилбензен (всички изомери)

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Титанов диоксид суспензия

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

Толуен

Y

P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

A

Не

15.19.6

Толуендиамин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Да

C

T

AD

Да

15.12, 15.17, 15.19, 16.2.9, 16.2.6

Толуен диизоцианат

Y

S/P

2G

Контр

Сух

Да

C

F-T

Да

15.12, 15.16.2, 15.17, 15.19, 16.2.9

S

T3

T1

IIB

IIА

AC(b)
D

2

15.19.6

16.2.9

o-толуидин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Да

C

T

A

Не

15.12, 15.17, 15.19

Трибутилфосфат

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

15.19.6

1,2,3-трихлорбензен (разтопен)

X

S/P

1

2G

Контр

Не

Да

C

T

Да

15.12.1, 15,17, 15.19, 16.2.9, 16.2.6

ACD
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a

c

d

e

g

h

1,2,4-трихлорбензен

X

S/P

1

2G

f

Контр

Не

i' i''

Да

R

T

1,1,1-Трихлоретан

Y

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

1,1,2-Трихлоретан

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

NF

R

T

Не

Не

15.12.1, 15.19.6

Трихлоретилен

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Да

R

T

Не

Не

15.12, 15.17, 15.19.6

1,2,3-трихлоропропан

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

Да

C

T

Не

15.12, 15.17, 15.19

1,1,2-трихлор-1,2,2-трифлуоретан

Y

P

2

2G

Отв

Не

NF

O

Не

Трикрезил фосфат (съдържащ 1% или повече орто-изомер)

Y

S/P

1

2G

Контр

Не

Да

C

Не

АВ

Не

15.12.3, 15.19, 16.2.6

Тридекан

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

АВ

Не

15.19.6

Тридеканова киселина

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Не

15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

Тридецилацетат

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Триетаноламин

Z

S/P

3

2G

Отв

Не

IIА

Да

O

Не

Триетиламин

Y

S/P

2

2G

Контр

Не

IIА

Не

R

F-T

Триетилбензен

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Триетиленетрамин

Y

S/P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Триетил фосфат

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

Триетилфосфит

Z

S/P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F-T

Триизопропаноламин

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Триизопропилирани фенил фосфати

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Триметилоцетна киселина

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Да

R

Не

A

Не

Разтвор на триметиламин (30% или по -малко)

Z

S/P

2

2G

Контр

Не

Не

C

F-T

Триметилбензен (всички изомери)

X

P

2

2G

Контр

Не

Не

R

F

2,2,4-Триметил-1,3-пентандиол диизобутират

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

2,2,4-Триметил-1,3-пентандиол изобутират

Y

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

1,3,5-Триоксан

Y

S/P

3

2G

Контр

Не

Не

R

F

Трипропиленгликол

Z

P

3

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

Триксилил фосфат

X

P

2

2G

Отв

Не

Да

O

Не

A

Не

T2

T2

T2

T2

IIА

IIА

IIА

i'''

k

l
АВ

n
Не

ABD
Не

A
АВ

o
15.19, 16.2.9

Не

Не
A

Не

16.2.9

Да

15.12, 15.19.6

A

Не

15.19.6

A

Не

A

Не

AC

АВ

Не

15.12.1, 15.19.6, 16.2.9

15.19.6, 16.2.6
15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5,
15.11.7, 15.11.8, 15.19.6,
16.2.9

AC
A
АВ

Да

15.12, 15.14, 15.19, 16.2.9

Не

15.19.6

Не
A

AD

Не
Не

15.19.6, 16.2.9

15.19.6, 16.2.6

d
e
f
g
h
i' i''
i'''

Y
P
2 (k)
2G
Отв
Не
-Да
ABCD
Не

Терпентин
X
P
2
2G
Контр
Не
Не
R
15.19.6, 16.2.6, 16.2.9

F
A
Не

Ундеценова киселина
Y
P
2
2G
Отв
Не
Да

15.19.6

O
Не
A
Не

1-ундецен
X
P
2
2G
Отв
Не

16.2.6, 16.2.9

Да
O
Не
A
Не

Ундецилов алкохол
X
P
2
2G
Отв

15.19.6

Не
Да
O
Не
A
Не

Разтвор на карбамид/амониев нитрат
Z
P
3
2G

15.19.6, 16.2.9

Отв
Не
Да
O
Не
A
Не

Разтвор на карбамид/амониев нитрат (съдържащ аква амоняк)
Z
S/P
3

Разтвор на карбамид/амониев фосфат
Y
P
2

2G
Контр
Не
NF
R
T
A
Не
16.2.9

2G
Отв
Не
Да
O
Не
A
Не

Разтвор на карбамит
Z
P

15.19.6

3
2G
Отв
Не
Да
O
Не
A
Не

Валералдехид (всички изомери)
Y

Растителен протеинов разтвор (хидролизиран)
Z

S/P
3
2G
Контр
Не
R
F-T
A
Не

P
3
2G
Отв
Да
O
Не
A
Не

Винилацетат

Винилетилов етер
Y
S/P
3
2G
Контр
T2 IIА
Не
R
F
A
Не
15,13, 15,19.6, 16,6.1, 16,6.2

Z
S/P
2
1G
Контр
Инертни
T3 IIB
Не
C
F-T
A
Да
15.4, 15.13, 15.14, 15.19, 16.6.1, 16.6.2

Винилиден хлорид
Y
S/P
2
2G
Контр
Инертни
T2 IIА
Не
R
F-T
B
Да
15.13, 15.14, 15.19.6, 16.6.1, 16.6.2

Винилнеодеканоат
Y
S/P
2
2G
Отв
Не
Да
O
Не
АВ
Не
15,13, 15,19.6, 16,6.1, 16,6.2

Винилтолуен
Y
S/P
2
2G
Контр
Не
Не
R
F
АВ
Не
15,13, 15,19.6, 16,6.1, 16,6.2

Восъци
Z
P
3
2G
Отв
Не
Да
O
Не
АВ
Не
16.2.6, 16.2.9

Ксилени
Y
P
2
2G
Контр
Не
Не
R
F
A
Не
15.19.6, 16.2.9 (h)

Ксиленол
Y
S/P
3
2G
Отв
Не
Да
O
Не
АВ
Не
15.19.6, 16.2.9

Цинков алкарил дитиофосфат (C7-C16)
Y
P
2
2G
Отв
Не
Да
O
Не
АВ
Не
16.2.6, 16.2.9

Цинков алкенилкарбоксамид
Y
P
2
2G
Отв
Не
Да
O
Не
АВ
Не
15.19.6, 16.2.6

Цинков алкил дитиофосфат (C3-C14)
Y
P
2
2G
Отв
Не
Да
O
Не
АВ
Не
15.19.6, 16.2.6

Не

T3 IIB

IIА

IIА

Отв

l Важи, когато точката на топене е равна или по-голяма от 0 ° C.

c

Тунгово масло (съдържащо по -малко от 2,5% свободни мастни киселини)

Не

k изискванията за типа кораб, посочени в колона „е“ , могат да бъдат предмет на
правило 4.1.3 от Анекс II към MARPOL 73/78/78

a

Инертни

j само определени устойчиви на алкохол пенопласти са ефективни

i За смеси, които не съдържат други компоненти, застрашаващи безопасността и чиято
категория на замърсяване е Y или по-малко

ДЪРЖАВЕН

h Прилага се само за p-ксилен.

g Изпитват се затворени пространства както за пари от мравчена киселина, така и за
въглероден окис — продукт на разпад.

f Сухият химикал не се използва като пожарогасителен агент

е Прилага се само за n-децил алкохол.

d Изискванията се основават на онези изомери, които имат температура на възпламеняване
от 60°C или по-ниска; някои изомери имат точка на възпламеняване по-голяма от 60°C и
следователно изискванията основаващи се на запалимостта не се прилагат за тях.

c Фосфорът, жълт или бял, се пренася над температурата на самозапалване и следователно
точката на възпламеняване не е подходяща. Изискванията към електрическото оборудване
могат да бъдат подобни на тези за вещества с точка на възпламеняване над 60°C.

b Въпреки че водата е подходяща за потушаване на пожари на открито, включващи
химикали, за които се прилага настоящата бележка под линия, не се допуска водата в
затворените резервоари, съдържащи тези химикали, поради риска от образуване на опасни
газове.

a Ако продуктът, който ще се пренася, съдържа запалими разтворители, които не
надвишават 60°C, се осигуряват специални електрически системи и детектор за
запалителни пари.
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k

Не

l
n
o

15.4.6, 15.19.6

Z
OS
Z
Z
Z
OS

Каолинова суспензия
Магнезиев хидроксид суспензия
N-метилглюкаминов разтвор (70% или по-малко)
Метил пропил кетон
Меласа

Z
Z

Тетраетил-силикат мономер/олигомер (20%

OS

Z
Разтвор на натриев сулфат

Z

Z
Разтвор на натриев ацетат

Вода

Z
Пропиленгликол

ВЕСТНИК

Триетилен гликол

Z
Пропилен карбонат

в етанол)

Z

OS

Разтвор на калиев хидроксид

..., съдържа...) Кат OS
Разтвор на магнезиев хлорид

Вредна течност, (12) не е посочено друго
(търговското наименование....

109
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Вредна течност, (11) не е посочено друго (търговското наименование... съдържа ...) Z
Кат Z

Z

Изопропилов алкохол

Z

Z

Z

Етилен карбонат

Хексилен гликол

Z

Етилов алкохол

Z

OS

Диенгликол

Разтвори на хексаметилентетрамин

OS

Въглищна каша

Z

Z

Глинена каша

Глицеролов моноолеат

Z

2-бутилов алкохол

Име на продукта Наименованието на продукта трябва да се използва в документа за
доставка за всеки товар, предлаган се за транспорт в наливно състояние. Всяко
допълнително наименование може да бъде включено в скоби след наименованието на
продукта. В някои случаи наименованията на продуктите не са идентични с
наименованията, посочени в предишни издания на Кодекса.
Категория на замърсяване Буквата Z показва категорията на замърсяване, определена за
всеки продукт съгласно Анекс II към MARPOL 73/78. OS означава, че продуктът е оценен и
е установено, че попада извън категории X, Y или Z.

OS

n-бутил алкохол

OS

Z

Сок от ябълки

Глицерин

Z

Алкохолни напитки, н.п.д

Разтвор на глюкоза

Категория замърсяване

Ацетон

Глава 18
Име на продукта

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Течните смеси, които са оценени постоянно или временно, съгласно правило 6.3 от Анекс
II към MARPOL, като попадащи в категория Z или OS и които не застрашават
безопасността, могат да бъдат превозвани под съответното вписване в настоящата глава за
„Вредни или безвредни течни вещества, които не са посочени по друг начин“(н.п.д.).

Някои течни вещества са определени като попадащи в категория на замърсяване Z и следва
да са предмет на определени изисквания от Анекс II към MARPOL 73/78.

Въпреки че изброените в настоящата глава продукти попадат извън обхвата на Кодекса,
вниманието на администрациите е насочено към факта, че с цел безопасното им
транспортиране може да са необходими някои предпазни мерки. Съобразно това,
администрациите предписват подходящи изисквания за безопасност.

По-долу са посочени продуктите, които са били преразгледани по отношение на тяхната
безопасност и замърсяване и са определени като безопасни до такава степен, че да
оправдаят прилагането на Кодекса.

Списък на продуктите, за които кодексът не се прилага

Глава 18
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Представките, които не се вземат под внимание за целите на азбучния ред, са в курсив и
включват следното:
n(нормален-)
sec(вторичен-)
tert(третичен-)
o(орто-)
m(мета-)
p(пара-)
NOsym(симетричен)
uns(несиметричен)
dlcisтранс(E)(Z)(α-)
алфабета(β-)
(Y-)
гамаепсилон- ( ε-)

Моно Ди Три Тетра Пента Изо Бис Нео Орто Цикло

Представките, които са неразделна част от наименованието, са представени в обикновен
(римски) вид и се вземат предвид при определяне на азбучния ред на вписванията. Това са
представки като:

Индексът е разработен само за информационни цели. Като име на продукта в документа за
доставка не се използват наименованията на индексите с не удебелен шрифт, посочени в
долната колона.

В първата колона на индекса на продуктите, превозвани в наливно състояние (наричан по-долу
„индексът“), се посочва така нареченото име на индекса. Когато името на индекса е с главни
букви и е с удебелен шрифт, то е идентично с наименованието на продукта или в глава 17, или
в глава 18. Поради това втората колона, в която се посочва наименование на съответния
продукт, е празна. Когато името на индекса е с малки букви, не удебелен шрифт, то отразява
синоним, за който във втората колона е дадено наименованието на продукта или в глава 17, или
в глава 18. Съответната глава от Кодекса IBC е отразена в третата колона. В четвъртата колона
се посочват номерата на продуктите на ООН, които са били на разположение до февруари 2001
г.

Индекс на продуктите, превозвани в наливно състояние

Глава 19
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N,N-ДИМЕТИЛАЦЕТАМИД
РАЗТВОР НА ЛАКТОНИТРИЛ (80% ИЛИ ПО МАЛКО)
ПАРААЛДЕХИД

Абиетичен анхидрид
ацемиламид
Ацеталдехид цианхидрин

17
17
17

ЕТИЛАЦЕТАТ
ЕТИЛАЦЕТАТ
ОЦЕТЕН АНХИДРИД
МЕТИЛ АЦЕТОАЦЕТАТ
ЕТИЛ АЦЕТОАЦЕТАТ

ОЦЕТЕН АНХИДРИД
Оцетен естер
Оцетен етер
Оцетен оксид
Метилов естер на ацето ацетна киселина

17

АКРИЛНА КИСЕЛИНА
2-ХИДРОКСИЕТИЛ АКРИЛАТ
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ

Акролеинова киселина
АКРИЛНА КИСЕЛИНА
2-хидроксиетилов естер на акрилната киселина
Мономер от акрилна смола

17
17

Ацетил оксид

УНДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

Алкохол, C11

17
НОНИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
АЛКОХОЛ (C9-C11) ПОЛИ (2.5-9)
ЕТОКСИЛАТ
АЛКОХОЛ (С6-С17) (ВТОРИЧЕН)
ПОЛИ (3-6) ЕТОКСИЛАТИ
АЛКОХОЛ (C6-C17) (ВТОРИЧЕН)
ПОЛИ(7-12)ЕТОКСИЛАТИ
АЛКОХОЛ (C12-C16) ПОЛИ (16) ЕТОКСИЛАТИ
АЛКОХОЛИ (C12-C16)
ПОЛИ(20+) ЕТОКСИЛАТИ
АЛКОХОЛ (C12-C16) ПОЛИ (719) ЕТОКСИЛАТИ
АЛКОХОЛИ (C13+)

17

17

17

17

17

17

18
АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, Н.П.Д

Алкохол, C9

17
17
17

ДОДЕЦИЛ АЛКОХОЛ
ХЕПТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ) (D)
ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Алкохол, C12
Алкохол, C7
Алкохол, C8

18
17
17

ТЕХНИЧЕСКИ АЛАХЛОР (90 % или повече
Алкохол
ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ
Алкохол, C10
ДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

17

2205

1093

ДЪРЖАВЕН

17

17

АКРИЛОНИТРИЛ-СТИРЕН
СЪПОЛИМЕР ДИСПЕРСИЯ В
ПОЛИЕТЕР ПОЛИОЛ
Бис(2-етилхексил) естер на адипиновата
киселина
АДИПОНИТРИЛ

ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) АДИПАТ

17

АКРИЛОНИТРИЛ

17

17

17

17

ОЦЕТЕН АНХИДРИД
ОЦЕТЕН АНХИДРИД
БЕТА-ПИНЕН

Ацетил етер
Ацинтен

17

2218

1648

ОЦЕТЕН АНХИДРИД
ТЕТРАХЛОРЕТАН

Ацетилен тетрахлорид

1541
17

17

АЦЕТОНИТРИЛ
Ацетил анхидрид

18
17

1715

АЦЕТОН

17

17

17

№ по
ООН

АЦЕТОН ЦИАНОХИДРИН

Ацетоацетен естер

17

ВИНИЛАЦЕТАТ

Винилов естер на оцетната киселина

17

17

17

ОЦЕТЕН АНХИДРИД
ВИНИЛАЦЕТАТ
МЕТИЛ АЦЕТАТ

Етенилов естер на оцетната киселина
Метилов естер на оцетната киселина

17
17

17

17

17

Глава

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА
Анхидрид на оцетна киселина

Ацеталдехид тример

Име на продукта
КОЛОФОН

Име на индекса
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БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2-Аминоизобутан

2735

ДИЕТИЛЕНТРИАМИН

ИЗОПРОПИЛАМИН
ИЗОПРОПАНОЛАМИН
ИЗОПРОПАНОЛАМИН
N-PROPANOLAMINE
O-ТОЛУИДИН
O-ТОЛУИДИН

1-аминопропан
2-аминопропан
1-амино-2-пропанол
1-аминопропан -2-ол
3-аминопропан -1-ол
2-Aminotoluene
o-Аминотолуен

17
17
17
17
17
17

АЛКИЛ (C12+) ДИМЕТИЛАМИН

АЛКИЛ ДИТИОКАРБАМАТ (C19-C35)

АЛКИЛДИТИОТИАДИАЗОЛ (C6-C24)

СЪПОЛИМЕР НА АЛКИЛОВИ ЕСТЕРИ
(C4-C20)
АЛКИЛ (C8-C10)/(C12-C14):(40 % ИЛИ
ПО-МАЛКО/60% ИЛИ ПОВЕЧЕ) РАЗТВОР
НА ПОЛИГЛЮКОЗИД (55% ИЛИ ПОМАЛКО)
АЛКИЛ (C8-C10)/(C12-C14):(60 % ИЛИ
ПОВЕЧЕ/40% ИЛИ МАЛКО) РАЗТВОР НА
ПОЛИГЛЮКОЗИД (55% ИЛИ ПО-МАЛКО)
2,2'- [3-(алкил(C16-)
ЕТОКСИЛИРАН АЛКИЛОКСИАЛКИЛАМИН С ДЪЛГА
C18)окси)пропилимино]диетанол
ВЕРИГА (С16+)
АЛКИЛ (C8-C40) ФЕНОЛОВ СУЛФИД

17

АЛКИЛ (С8-С10)/(С12-С14) :( 50%/50%)
РАЗТВОР НА ПОЛИГЛЮКОЗИД (55%ИЛИ
ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА АЛКИЛ (С12-С14)
ПОЛИГЛЮКОЗИД (55% ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА АЛКИЛ (С8-С10)
ПОЛИГЛЮКОЗИД (65% ИЛИ ПО-МАЛКО).

РАЗТВОР НА АЛУМИНИЕВ СУЛФАТ
Аминооцетна киселина, разтвор на натриева сол
1-Амино-3-Аминометил-3,5, 5триметилциклохексан
Аминобензен
1-аминобутан
17
17
17
17

АНИЛИН
БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

18

17
17

ГЛИЦИН, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ
ИЗОФОРОНДИАМИН

КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ

17

ЕСТЕР НА АЛКИЛСУЛФОНОВАТА
КИСЕЛИНА НА ФЕНОЛ
3-Алки(C16-C18)окси-N,N'бис(2-хидроксиетил)пропан-1амин
АЛИЛОВ АЛКОХОЛ
АЛИЛХЛОРИД
Хидроксид на Алуминиев силикат
17

17

17

АЛКИЛ(C10-C20, НАСИТЕНИ И
НЕНАСИТЕНИ) ФОСФИТ

ЕТОКСИЛИРАН АЛКИЛОКСИАЛКИЛАМИН С ДЪЛГА
ВЕРИГА (С16+)

17

АЛКИЛ (C9-C15) ФЕНИЛ ПРОПОКСИЛАТ

17

17

АЛКИЛ (C8-C9) ФЕНИЛАМИН В
АРОМАТНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

1098
1100

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17
17

АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
N-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

РАЗТВОР НА АМОНИЕВ СУЛФИД (45%
ИЛИ ПО -МАЛКО)
АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Амил ацетат, търговски
n-амил ацетат
sec-Амил ацетат
Амилацетен естер
Амилов алкохол

ХЕКСАНОЛ
ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ТЕРТ-АМИЛ АЛКОХОЛ
ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
N-АМИЛОВ АЛКОХОЛ
ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Амил карбинол
Алфа-n-амилен
Амилен хидрат
Терт-амилени
Амил хидрат
Амил хидрид
ТЕРТ-АМИЛ МЕТИЛОВ ЕТЕР

17
17

17

17

17

17

17

17
17
17
ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
ТЕРТ-АМИЛ АЛКОХОЛ
Амил алдехид

АМИЛ АЛКОХОЛ, ПЪРВИЧЕН
SEC-АМИЛ АЛКОХОЛ

17
N-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

17

17

17

17

РАЗТВОР НА АМОНИЕВ СУЛФАТ

17

17
17

17
17

1993

1104

2683

2672

ДЪРЖАВЕН

17

17

17

17

1993

N-ПРОПИЛАМИН

Аминофен

17

17

17

17

АНИЛИН

2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL
3-аминометил-3,5,5-триметилциклохексиламин

17

ИЗОФОРОНДИАМИН

2-амино-1-метилбензен
17

17
17

17

АМОНЯЧНА ВОДА (28 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
Амонячна вода (28 % или по-малко)
АМОНЯЧНА ВОДА (28 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
АМОНИЕВ ХИДРОГЕН ФОСФАТ
РАЗТВОР
Амониев хидроксид, 28 % или по-малко
АМОНЯЧНА ВОДА (28 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА АМОНИЕВ НИТРАТ (93%
ИЛИ ПО -МАЛКО)
РАЗТВОР НА АМОНИЕВ ПОЛИФОСФАТ

O-ТОЛУИДИН

1-амино-2-метилбензен

17

17

17

17

17
17
17

17

17

№ по
ООН

113
Глава

5-амино-1,3, 3 триметилциклохексилметиламин ИЗОФОРОНДИАМИН

O-ТОЛУИДИН

разтвор на аминоетан, 42% или по -малко

17

РАЗТВОР НА МЕТИЛАМИН (42 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА МЕТИЛАМИН (42 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

Аминметан

17

АМИНОЕТИЛЕТАНОЛАМИН

2-(2-Аминоетиламино)етанол

17

АМИНОЕТИЛЕТАНОЛАМИН
N-(2-аминоетил)етилендиамин

ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН
ЕТИЛАМИН
РАЗТВОР НА ЕТИЛАМИН (72 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
ЕТАНОЛАМИН

17

Аминоциклохексан

Име на продукта
БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

17

2-аминобутан

Име на индекса

N- АЛКАНИ (C10+)
Алкан (C10-C18)сулфонова киселина, фенилов ЕСТЕР НА АЛКИЛСУЛФОНОВАТА КИСЕЛИНА НА
естер
ФЕНОЛ
АЛКЕНИЛ (C16-C20) СУКЦИНИЧЕН
АНХИДРИД
АЛКИЛАРИЛФОСФАТНИ СМЕСИ
(ПОВЕЧЕ ОТ 40% ДИФЕНИЛ ТОЛИЛ
ФОСФАТ, ПО-МАЛКО ОТ 0,02% ОРТОИЗОМЕРИ)
АЛКИЛИРАНИ (C4-C9) ОГРАНИЧЕНИ
ФЕНОЛ
АЛКИЛБЕНЗЕН, АЛКИЛИНДАН,
СМЕС НА АЛКИЛИНДЕН (ВСЕКИ C12-C17)
АЛКИЛ (C5-C8) БЕНЗЕНИ
АЛКИЛ (C9+) БЕНЗЕНИ

Алдехидин
АЛКАНИ (C6-C9)
ИЗО- И ЦИКЛО-АЛКАНИ (C10-C11)

№ по
ООН

ИЗО- И ЦИКЛО-АЛКАНИ (C12+)

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

Алдехид колидин

17

Глава

Аминоетан
разтвор на аминоетан, 72% или по -малко
2-аминоетанол

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

Алкохоли, C13 - C15
17
17
17

Име на продукта

АЛКОХОЛИ (C13+)

Име на индекса

112

С Т Р. 7 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 20

Диетилов етер

АНИЛИН

ФУРФУРАЛ

n-амил пропионат

Анестетичен етер
АНИЛИН
Анилиново масло

Мравчено масло, изкуствено

17
17
17
17
17
17

ДИЕТИЛЕНТРИАМИН

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

АЗОТНА КИСЕЛИНА (70% И ПОВЕЧЕ)

АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

СЯРНА КИСЕЛИНА
АЛКОХОЛИ (C13+)

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

ДИЕТИЛ ФТАЛАТ

ДИУНДЕЦИЛФТАЛАТ

ФЕНОЛ

БЕНЗЕН И СМЕСИ С 10 % БЕНЗЕН ИЛИ ПОВЕЧЕ (I)

БЕНЗЕН И СМЕСИ С 10 % БЕНЗЕН ИЛИ ПОВЕЧЕ (I)

ФЕНОЛ

МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ

МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ

МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ

Азепан

Азотна киселина

Бананово масло
БАРИЙ ДЪЛГА ВЕРИГА (C11-C50)
АЛКАРИЛ СУЛФОНАТ
Акумулаторна киселина
Бехенилов алкохол

Бензенамин

Диетилов естер на 1,2-бензендикарбоксилната
киселина
Диундецилов естер на 1,2бензендикарбоксилната киселина
БЕНЗЕН И СМЕСИ, ИМАЩИ 10%
БЕНЗЕН ИЛИ ПОВЕЧЕ (I)
ТРИОКТИЛОВ ЕСТЕР НА
БЕНЗЕНТРИКАРБОКСИЛНАТА
КИСЕЛИНА
Бензенол

Бензол

Бензол

Бензофенол

Бензотиазол-2-тиол(, натриева сол)

2-Бензотиазолетиол (, натриева сол)

(2-Бензотиазолилтио) разтвор на натрий

17
17
17
17

ГЛИОКСАЛОВ РАЗТВОР (40% ИЛИ ПО-МАЛКО)

ДОДЕКАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ДИФЕНИЛ
МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕНОВ ДИМЕР
АЛКИЛДИТИОТИАДИАЗОЛ (C6-C24)

ДИЕТИЛЕНТРИАМИН

ТРИЕТИЛЕНЕТРАМИН

ТРИЕТИЛЕНЕТРАМИН

НИТРИЛОТРИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР НА
ТРИНАТРИЕВА СОЛ
ДИХЛОРЕТИЛОВ ЕТЕР
ДИХЛОРЕТИЛОВ ЕТЕР

Биформил

Бихексил

Бифенил
Бис(метилциклопентадиен)
2,5-бис(алкил(C7+)тио)-1,3,4-тиадиазол

Бис(2-аминоетил)амин

N,N'-бис(2-аминоетил)етан-1,2-диамин

N,N'-бис(2-аминоетил)етилендиамин

N,N- бис(карбоксиметил)глицин тринатриева
сол
Бис(хлоретил) етер
Бис(2-хлоретил) етер

17

17
17

17

17

17

17

17

17

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

МЕТИЛ САЛИЦИЛАТ

Бетапрон

Масло от бреза

17

17

БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ
Бензил бутил фталат

БУТИЛ БЕНЗИЛ ФТАЛАТ

17

БЕНЗИЛ АЦЕТАТ

17

17

17

17

17

17

1114

2810

1547

№ по
ООН
Име на продукта

ГАМА-БУТИРОЛАКТОН
ГАМА-БУТИРОЛАКТОН
N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

Бутан-4-олид
1,4-бутанолид
n- Бутанол

17

17
17
17
17

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ БУТИЛОВ ЕТЕР АЦЕТАТ
МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ
БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
БУТИЛ АКРИЛАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

2- Бутоксиетил ацетат
1-бутоксипропан-2-ол
Бутилацетат
БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
n- Бутил ацетат
sec- Бутил ацетат
терт-бутил ацетат
БУТИЛ АКРИЛАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
n-бутил акрилат
Бутил алкохол

17
ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

2-терт-бутоксиетанол

17
18

17

17

17

17

17

17

N-БУТИЛОВ ЕТЕР
ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

17

17
17

2-Бутоксиетанол

КРОТОНАЛДЕХИД
ОКТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

18

18

17

17

17

17

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

1-бутоксибутан

МЕТИЛ ЕТИЛ КЕТОН
МЕТИЛ ЕТИЛ КЕТОН

Бутан-2-он
2-бутанон
2-Бутенал
Бутен димер

ТЕРТ-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2- Бутанол ацетат

Терт-бутанол

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Бутанол ацетат

SEC-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

SEC-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

2-Бутанол

sec-Butanol

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

1-Бутанол

18

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

Бутанол

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

МАСЛЕНА КИСЕЛИНА

Бутанова киселина

SEC-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

2,3-бутандиол

Бутанол-1

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

1,4-бутандиол

Бутан-1-ол

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

1,3-бутандиол

Бутан-2-ол

18

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

Бутан-2,3-диол

17

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

Бутан-1,4-диол

17

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

Бутан-1,3-диол

17

17

17

17

17

18

18

17

17

18

17

17
17

17

17

Глава

n-бутанал

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

БРОМОХЛОРМЕТАН
Буталдехид
Бутанал

КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ
ФУРФУРАЛ
СЯРА (РАЗТОПЕНА)

Болус Алба
Масло от трици

МЕЛАСА

Сяра

ДИИЗОПРОПАНОЛАМИН
ДИОКТИЛ ФТАЛАТ

Бис(6-метилхептил) фталат
Черна Меласа

ДИЕТАНОЛАМИН
ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ

Бис (2-хидроксиетил) амин
Бис (2-хидроксипропил) амин

Бис(2-хидроксиетил) етер

2,2’-ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛ ЕТЕР
ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) АДИПАТ
ДИОКТИЛ ФТАЛАТ

Бис(2-хлоро-1-метилетил) етер
Бис (2-етилхексил) адипат
Бис(2-етилхексил) фталат

2,2’-ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛ ЕТЕР

Бис(2-хлороизопропил) етер

Име на индекса

2348

1123

№ по
ООН

115

ДЪРЖАВЕН

17

17

17

17

17

17

17

17

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

3-азапентан-1,5-диамин

17
17

18

17
17

18

17

17
17
17

17

17

Глава

АРИЛ ПОЛИОЛЕФИНИ (C11-C50)
АВИАЦИОННИ АЛКИЛАТИ (C8
ПАРАФИНИ
И ISO-ПАРАФИНИ BPT 95 - 120°C)
Азациклoхептан

Глина

АЗОТНА КИСЕЛИНА (70% И ПОВЕЧЕ)
ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПО -МАЛКО ОТ 4%
СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ

N-ПЕНТИЛ ПРОПИОНАТ

n-амил метилкетон

СОК ОТ ЯБЪЛКИ
Аква фортис
Масло от фъстъци

Име на продукта

МЕТИЛАМИЛКЕТОН

Име на индекса

114

БРОЙ 20
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 1

17

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
n-бутиламин

17
17

БУТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

БУТИЛ БУТИРАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

БУТИЛ БУТИРАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

N-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

БУТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Терт-бутилбензен

БУТИЛ БЕНЗИЛ ФТАЛАТ
Бутилбутаноат

БУТИЛ БУТИРАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
n- Бутил бутират

n-бутилкарбинол

17

Терт-бутиламин

N-БУТИЛОВ ЕТЕР

Бутилов етер

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ
БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ДИПЕНТЕН

Бутилов алкохол
Маслена алдехид

ГАМА-БУТИРОЛАКТОН
Каяпут

РАЗТВОР НА КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ
(15% ИЛИ ПО -МАЛКО)

КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ СУСПЕНЗИЯ

ПРОБИВАНИ СОЛНИ РАЗТВОРИ (СЪДЪРЖАЩИ ЦИНКОВИ
СОЛИ)

17

МАСЛЕНА КИСЕЛИНА

МАСЛЕНА КИСЕЛИНА
n-Маслена киселина

Разтвор на калциев бромид / цинков бромид

18
17
17

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

N-БУТИЛОВ ПРОПИОНАТ

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
n-бутиралдехид

17

17

17

17

17

17

17

17

2820

1914
1129

17
17

ДИБУТИЛФТАЛАТ

17

МЕТИЛ ТЕРТ-БУТИЛ ЕТЕР

МЕТИЛ БУТИЛ КЕТОН

Бутил фталат

1149

3022

Бутил метилкетон

17

17

17
17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

БУТИЛ МЕТАКРИЛАТ
терт-бутил метилов етер

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ДИИЗОБУТИЛКЕТОН

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Бутилетаноат

Бутилов етер
изо-Бутил кетон

БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

1,2-БУТИЛЕН ОКСИД
Бутилов естер

ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ТЕТРАХИДРОФУРАН

Бутилен оксид

ЕТИЛ ТЕРТ-БУТИЛ ЕТЕР

3-МЕТОКСИБУТИЛ АЦЕТАТ

Бутиленгликолов момометил етер ацетат

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

3-METHOXY-1-BUTANOL

Бутиленгликолов момометил етер

терт-бутил Етил етер

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

бета-Бутилен гликол

Бутилетилен

17

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ
Алфа Бутилен гликол

17

2709

1125, 12

№ по
ООН
17

17
17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД
2-ЕТОКСИЕТИЛ АЦЕТАТ
ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

Разтвор на сода каустик
Целосолв ацетат
Целосов разтворител

17
17
17

17

ХЛОРОБЕНЗЕН
БРОМОХЛОРМЕТАН
ДИХЛОРЕТИЛОВ ЕТЕР
ЕПИХЛОРХИДРИН

ХЛОРОБЕНЗЕН
Хлоробензол
Хлоробромметан
1-хлоро-2-(бета-хлороетокси)етан
1-хлоро-2,3-епоксипропан

17

17
ЕТИЛЕН ХЛОРХИДРИН
ЕТИЛЕН ХЛОРХИДРИН
ЕТИЛЕН ХЛОРХИДРИН

1134

ВЕСТНИК

17
17

17
ЕТИЛЕН ХЛОРХИДРИН
2-хлоретанол

17

2-хлороетилов алкохол
Бета-хлороетилов алкохол

Хлоретанол-2

17
17

17
ХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА (80 % ИЛИ ПОМАЛКО)
Алфа-хлоралилхлорид
1,3-ДИХЛОРОПРОПЕН
Хлороалилен
АЛИЛХЛОРИД

18
ХЛОРИРАНИ ПАРАФИНИ (C10-C13)

Китайска глина

17
17

17

17

17

17

17

17

17

18

17

1750

РАЗТВОР НА КАЛИЕВ ХИДРОКСИД

Сода каустик

АЛКОХОЛИ (C13+)
ТУНГОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 2,5%
СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ

ПРОПИЛЕН КАРБОНАТ

1,3-карбонил диоксипропан
РИЦИНОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 2% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
Разтвор поташ

СМЕС ОТ ЦЕТИЛ/ЕЙКОЗИЛ
МЕТАКРИЛАТ
Цетилов / стеарилов алкохол
Масло от Китайско дърво

1846
РАЗТВОР НА КАРБАМИТ

17
РАЗТВОР НА КАРБАМИТ

17

17

17

Карбонилдиамин

ВЪГЛЕРОДЕН ДИСУЛФИД

Въглероден бисулфид

1131

ФЕНОЛ

Карболова киселина

17

17

17

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

Карбинол

17

РАЗТВОР НА КАРБАМИТ

Карбамид

ТЕТРАХЛОРМЕТАН
Карбонилдиамид

ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Каприлова киселина

17
17

17

17

ВЪГЛЕРОДЕН ДИСУЛФИД

ХЕКСАНОЛ
ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ЕПСИЛОН КАПРОЛАКТАМ (РАЗТОПЕН
ИЛИ
ВОДНИ РАЗТВОРИ)
Капроилов алкохол
Каприлов алкохол

ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ЕПСИЛОН КАПРОЛАКТАМ (РАЗТОПЕН ИЛИ ВОДЕН
РАЗТВОРИ)

18
17

17

17

17

17

№ по
ООН

117
Глава

Алфа-Капронова киселина
Капролактам

Име на продукта

КАЛЦИЕВ ДЪЛГОВЕРИЖЕН АЛКИЛ (С5С10) ФЕНАТ
КАЛЦИЕВ ДЪЛГОВЕРИЖЕН АЛКИЛ (C11C40
ФЕНАТ
КАЛЦИЕВ ДЪЛГОВЕРИЖЕН АЛКИЛ
ФЕНАТ СУЛФИД (C8-C40)
Меласа от захарна тръстика
МЕЛАСА
Масло от рапица
РАПИЧНО МАСЛО (НИСКА ЕРУКОВА КИСЕЛИНА,
СЪДЪРЖАЩА ПО-МАЛКО
ОТ 4% СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Капринова киселина
ДЕКАНОВА КИСЕЛИНА
Капронова киселина
ХЕКСАНОВА КИСЕЛИНА

РАЗТВОР НА КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ
(ПОВЕЧЕ ОТ 15%)

Име на индекса

ДЪРЖАВЕН

N-БУТИЛОВ ЕТЕР
Бутилетилоцетна киселина

17
17

СМЕС ОТ БУТИЛ/ДЕЦИЛ/ЦЕТИЛ/ЕЙКОЗИЛ МЕТАКРИЛАТ

СМЕС ОТ
БУТИЛ/ДЕЦИЛ/ЦЕТИЛ/ЕЙКОЗИЛ
МЕТАКРИЛАТ
Смес от бутил/децил/цетил/ейкозил метакрилат

17

ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ БУТИЛОВ ЕТЕР АЦЕТАТ

Бутил целосолв

Бутил целосолв ацетат

17

17

17

17

17

17

17

БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

sec-бутиламин

18
18
17
17
17

SEC-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

ТЕРТ-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ
n- Бутил алдехид

Глава

Име на продукта

Име на индекса

116
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2,2’-ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛ ЕТЕР

2-хлоро-1-метилетил етер

17

АЛИЛХЛОРИД

ЕПИХЛОРХИДРИН

ХЛОРОСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА

M-ХЛОРОТОЛУЕН

Р-ХЛОРОТОЛУЕН

Алфа-хлорпропилен

Хлорпропилен оксид

ХЛОРОСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА
хлорсулфонова киселина

3-хлоротолуен

4-хлоротолуен

2238
2238

17
17

Р-ХЛОРОТОЛУЕН

ХЛОРОТОЛУЕНИ (СМЕСЕНИ ИЗОМЕРИ)
Свинска Лой

ЕТАНОЛАМИН
ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

КОЛОФОН

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ
КОКОСОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПО -МАЛКО ОТ 5%
СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)

КОКОСОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПО МАЛКО ОТ 5% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
Коламин
Колон спиритс

Колониъл спирит

Колофон

Колумбийски алкохол

Колумбийски спиртни напитки
Масло от копра

ВЪГЛИЩНА КАША
Кокхин

КОКОСОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 5%
СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

17

1,3-ПЕНТАДИЕН

цис-транс-1,3-пентадиен

ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА (70% ИЛИ ПО МАЛКО)
ГЛИНЕНА КАША

17

цис-9-октадеценова киселина

17
17

17

17

17

17
18

17

17

18

18

17

17
17

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД

ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА

1,3-ПЕНТАДИЕН

цис-Бутендиов анхидрид

17

17

цис-1,3-пентадиен

ДИПЕНТЕН

РАЗТВОРИ НА ХОЛИН ХЛОРИД
Цинен

АЦЕТОН ЦИАНОХИДРИН
МЕТАКРИЛОНИТРИЛ
ПРОПИЛЕН КАРБОНАТ

2-цианопропан-2-ол
2-цианопропен-1
Цикличен пропиленов карбонат

18

17

17

17

17

N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН
N-ЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН
ЦИКЛОХЕКСАНОН
МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН

ТЕТРАХИДРОФУРАН
P-ЦИМЕН
ДИМЕТИЛЕТАНОЛАМИН

Циклохексил(етил)амин
Циклохексилкетон
Циклохексилметан
1,3-ЦИКЛОПЕНТАДИЕН ДИМЕР
(РАЗТОПЕН)
ЦИКЛОПЕНТАН
ЦИКЛОПЕНТЕН
Циклотетраметилен оксид
P-ЦИМЕН
Цимол
Деанол

ДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ДЕКАНОВА КИСЕЛИНА
ДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

АЛКИЛ (C9+) БЕНЗЕНИ
ДЕКАНОВА КИСЕЛИНА
N-МЕТИЛГЛЮКАМИНОВ РАЗТВОР (70% ИЛИ ПО-МАЛКО)
АЛКИЛ (C9+) БЕНЗЕНИ

n-деканол
Дек’ова киселина
ДЕЦИЛАКРИЛАТ
Декилов алкохол
ДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ
ИЗОМЕРИ)
Децилбензен
Децилова киселина
1-деокси-1-метиламино-D-глюцитол
Алкилат на детергент

ДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

18
17

17
17

17

17
17
17

17

17

17
17

ДЕКАХИДРОНАФТАЛЕН
ДЕКАНОВА КИСЕЛИНА
Декан-l-ол

17

17

17

17

17
17

17

17

17

17

2046

1146
2246

2357

17

ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН
Циклохексилдиметиламин

17

2243

17

1915

1145

2241

1143

2076

№ по
ООН

ЦИКЛОХЕКСИЛАЦЕТАТ

17

17
17
17

ЦИКЛОХЕКСАНОН
ЦИКЛОХЕКСАНОН, ЦИКЛОХЕКСАНОЛ
СМЕС
Циклохекатриен

БЕНЗЕН И СМЕСИ С 10 % БЕНЗЕН ИЛИ ПОВЕЧЕ
(I)

17

ЦИКЛОХЕКСАНОЛ

17

ЦИКЛОХЕКСАН

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

17

АЦЕТОН ЦИАНОХИДРИН

2-циано-2-пропанол

17

17

17

АКРИЛОНИТРИЛ

17

1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН

ПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
17
17

ЦИКЛОХЕПТАН
Циклохексаметиленимин

ПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Кумен
Цианоетилен

КРОТОНАЛДЕХИД

КРЕЗОЛИ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Кумол

КРОТОНАЛДЕХИД
Кротонов алдехид

КРЕЗОЛИ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

КРЕЗИЛОВА КИСЕЛИНА,
ДЕФЕНОЛИЗИРАНА
Крезилни киселини
Крезилоли

17

17

17

17

Глава

КРЕЗОЛИ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Име на продукта

ЦАРЕВИЧНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 10% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
МАСЛО ОТ ПАМУЧНО СЕМЕ
(СЪДЪРЖАЩО ПО -МАЛКО ОТ 12%
СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Креозотни соли
НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)

Име на индекса

119

ДЪРЖАВЕН

17

2238

17

O-ХЛОРОТОЛУЕН

ЛОЙ (СЪДЪРЖАЩ ПО-МАЛКО ОТ 15% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ

2238

17

1754

2511

1888

№ по
ООН

M-ХЛОРОТОЛУЕН

17

17

17

17

17

17
17

17

17
17

17

17
17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Глава

2- ИЛИ 3-ХЛОРОПРОПАНОВА КИСЕЛИНА
Алфа- или бета-хлоропропионова киселина
2- ИЛИ 3-ХЛОРОПРОПАНОВА КИСЕЛИНА
3-хлорпропилен
АЛИЛХЛОРИД

Хлорометилоксиран
ЕПИХЛОРХИДРИН
4-CHLORO-2-METHYLPHENOXYACETIC
КИСЕЛИНЕН, ДИМЕТИЛАМИНОВ СОЛЕН
РАЗТВОР
1-(4-ХЛОРОФЕНИЛ)-4,4- ДИМЕТИЛPENTAN-3-ONE
2- или 3-хлоропропанова киселина
2- ИЛИ 3-ХЛОРОПРОПАНОВА КИСЕЛИНА
3-хлоропропен
АЛИЛХЛОРИД

ЕПИХЛОРХИДРИН

Р-ХЛОРОТОЛУЕН

2,2’-ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛ ЕТЕР

(2-хлоро-1-метилетил) етер

p-Хлорометилбензен

Хлорометилетиленов оксид

O-ХЛОРОТОЛУЕН

o-хлорометилбензен

2-хлоро-6’-етил-N-(2-метокси-1метилетил)ацет-o-толуидид
2-хлоро-N-(2-етил-6-метилфенил)-N-(2метокси-1-метилетил)ацетамид
ХЛОРОФОРМ

M-ХЛОРОТОЛУЕН

N-(2-МЕТОКСИ-1-МЕТИЛ ЕТИЛ)-2-ЕТИЛ-6-МЕТИЛ
ХЛОРОАЦЕТАНИЛИД
N-(2-МЕТОКСИ-1-МЕТИЛ ЕТИЛ)-2-ЕТИЛ-6-МЕТИЛ
ХЛОРАЦЕТАНИЛИД

Хлоретилов етер

ХЛОРХИДРИНИ (СУРОВИ)
m-хлорометилбензен

Име на продукта

ДИХЛОРЕТИЛОВ ЕТЕР

Име на индекса

118

БРОЙ 20
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 3

17
17

ТРИЕТИЛЕНЕТРАМИН

ЕТИЛЕН ДИБРОМИД

3,6-Диазаоктан-1,8-диамин

1,2-дибромоетан

17

17

1,3-ДИХЛОРОПРОПЕН
АДИПОНИТРИЛ

17
17

17
17

СМЕСИ ОТ ДИХЛОРОПРОПЕН/ДИХЛОРОПРОПАН
2047

1279

17
17

1,3-ДИХЛОРОПРОПЕН

2021

17

СМЕСИ ОТ
ДИХЛОРОПРОПЕН/ДИХЛОРОПРОПАН
Дихлорпропилен
1,4-дицианобутан

2490

17
17

17

1,1-ДИХЛОРПРОПАН
1,2-ДИХЛОРПРОПАН
Смеси от дихлоропропен/дихлоропропан

2,2’-ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛ ЕТЕР
2,4-ДИХЛОРОФЕНОЛ

ДИХЛОРЕТИЛОВ ЕТЕР

Дихлоретилоксид

17

ВИНИЛИДЕН ХЛОРИД

ДИХЛОРЕТИЛОВ ЕТЕР

1,1-дихлороетилен

ДИХЛОРЕТИЛОВ ЕТЕР
2,2’- Дихлоретилов етер

17

ДИХЛОРЕТИЛОВ ЕТЕР

17
17

Етилен дихлорид

ВИНИЛИДЕН ХЛОРИД

17

1,2-дихлороетан

2,2’-ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛ ЕТЕР

Дихлородиизопропилов етер

17
17
17

1,1-дихлороетен

ДИХЛОРЕТИЛОВ ЕТЕР

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Дихлоретер

3,4- ДИХЛОР-1-БУТЕН

ДИХЛОРБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ДИХЛОРБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
1,2-дихлорбензен

3,4- ДИХЛОР-1-БУТЕН
3,4-Дихлорбут-1-ен

ДИБУТИЛФТАЛАТ

2,2’-Дихлордиетил етер

ДИБУТИЛХИДРОГЕНФОСФОНАТ

ДИБУТИЛХИДРОГЕНФОСФОНАТ
Дибутил фосфонат

ДИБУТИЛФТАЛАТ
Дибутил орто-фталат

ДИХЛОРБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ДИБУТИЛХИДРОГЕНФОСФОНАТ

Диметил хидроген фосфит

ДИХЛОРБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

N-БУТИЛОВ ЕТЕР

n-дибутилов етер

m-дихлорбензен

N-БУТИЛОВ ЕТЕР

Дибутилов етер

17
17

ДОДЕКАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ

Диизононил фталат

ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ
ИЗОМЕРИ)
Диизопропилов етер

Изопропилов етер

17

17
17

17

17
ДИИЗОПРОПИЛАМИН

17
ДИИЗОПРОПАНОЛАМИН
Диизопропилацетон

ДИИЗОБУТИЛКЕТОН

ДИИЗООКТИЛ ФТАЛАТ

17

17
17

17
ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ
ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ

2,4-Диизоцианатотолуен
Диизодецилфталат

17

17

17

ДИИЗОБУТИЛЕН

Бета-Диизобутилен

17

17
17

17

ДИИЗОБУТИЛЕН

ДИИЗОБУТИЛЕН
Алфа-диизобутилен

17

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

НОНИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ДИИЗОБУТИАМИН
Диизобутилкарбинол

17

18
18

ДИИЗОБУТИЛ ФТАЛАТ
2,4-диизоцианато-1-метилбензен

ДИИЗОБУТИЛЕН

Диизобутен

17

17
17

ДИИЗОБУТИЛКЕТОН

ХЕКСАМЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

1,2-дихидроксипропан

Дихидроксиетил етер
Дихидроксихексан

ДИЕТАНОЛАМИН
ДИЕТАНОЛАМИН

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

Ди- (2-хидроксиетил) амин

2,3-дихидроксибутан
2,2'-дихидроксидиетиламин

17
ФТАЛИЧЕН АНХИДРИД (РАЗТОПЕН)

ДИХЕКСИЛФТАЛАТ
1,3-Дихидроизобензофуран-1,3-дион

17

17

ДИ-N-ХЕКСИЛ АДИПАТ

17

17

18

17

ДИХЕПТИЛ ФТАЛАТ
Дихексил

17

17

17

ДИЕТИЛОВ ЕТЕР

ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) АДИПАТ
Диетилов оксид

17

17

17

17

ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ

ТРИЕТИЛАМИН

ДИЕТИЛОВ ЕТЕР
N,N-Диетилетанамин

ГЛИОКСАЛОВ РАЗТВОР (40% ИЛИ ПО-МАЛКО)

ДИЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ

N,N-Диетилетаноламин

Дигликол

ДИЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ

Диетилетаноламин

17

17

17

ТРИЕТИЛАМИН

ДИЕТИЛЕНТРИАМИН
N,N-Диетилетанамин

17
17

18

ДИЕТИЛОВ СУЛФАТ
Диформил

1,4-ДИОКСАН

ДИЕТИЛ ФТАЛАТ

1,4-ДИОКСАН

17

1158

2050

2361

1594

1155

2079

2049

2686
17

17

1154
17

№ по
ООН

17
17
17

17

17

Глава

121

ДЪРЖАВЕН

o-Дихлорбензен

ДИБУТИЛФТАЛАТ

НОНИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Дибутилкарбинол

17

ДИБУТИЛАМИН
Дибутилбензен-1,2-дикарбоксилат

17

ДИБРОММЕТАН

17

17

17

ТОЛУЕНДИАМИН

ТОЛУЕНДИАМИН

ИЗОФОРОНДИАМИН

2,4-диаминотолуен

2,6-диаминотолуен

4,6-диамино-3,5,5-триметилциклохекс-2-енон

17
ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ
Диетиленов оксид

РАЗТВОР НА L-ЛИЗИН (60% ИЛИ ПО-МАЛКО)

Диетилен етер

17
17

РАЗТВОР НА ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН

ТОЛУЕНДИАМИН

1,6-Диаминохексан разтвори

2,6-Диаминохексанионова киселина

Диаминотолуен

1,4-ДИОКСАН

17

ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН (РАЗТОПЕН)

1,6-Диаминохексан

ДИЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ

ЕТИЛЕНДИАМИН
ДИЕТИЛБЕНЗЕН
1,4-диетилен диоксид

17
17

ДИАЛКИЛ (C8-C9) ДИФЕНИЛАМИНИ
ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ
1,2-диаминоетан
17

ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ

ДИЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ
2-Диетиламиноетанол

ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ

Дициклопентадиен
Дидодецилфталат
ДИЕТАНОЛАМИН
ДИЕТИЛАМИН

Име на продукта
1,3-ЦИКЛОПЕНТАДИЕН ДИМЕР (РАЗТОПЕН)

Име на индекса
Дидецилфталат

1916

№ по
ООН

17
17

Диацетон

17

Глава
17

ДИАЦЕТОН АЛКОХОЛ

Диоцетен естер

ДИАЦЕТОН АЛКОХОЛ
Ди[алкил/алкенил(C10-C20)] водороден фосфит АЛКИЛ(C10-C20, НАСИТЕНИ И НЕНАСИТЕНИ) ФОСФИТ

Име на продукта

ЕТИЛ АЦЕТОАЦЕТАТ

Име на индекса

120

С Т Р. 7 4
ВЕСТНИК
БРОЙ 20

МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ

ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН-1,3-ДИОЛ (РАЗТОПЕН ИЛИ РАЗТВОР)

Диметилтриметиленгликол

ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

1,3-Диметилбутан-1-ол

1,4-ДИОКСАН
ПРОПИЛЕН КАРБОНАТ
ЕТИЛЕН КАРБОНАТ
ЕТИЛЕН КАРБОНАТ
СУЛФОЛАН
1,4-ДИОКСАН

1,4-ДИОКСАН
Диоксоланон
1,3-диоксолан-2-он
Диоксолон-2
1,1-Диоксотиолан
Диоксиетилен етер

2381

17
17
17
17
17

АЛКИЛ (C12+) ДИМЕТИЛАМИН

N,N-ДИМЕТИЛДОДЕЦИЛАМИН

ДИМЕТИЛДИСУЛФИД
N, N-диметилдодеканамин

N,N-диметилдодекан-1-амин

17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ КАРБОНАТ

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
ДИПЕНТЕН

ДИПРОПИЛЕНГЛИКОЛ
Динатриев карбонат
Дитиокарбамат естер (C7-C35)
ДИУНДЕЦИЛФТАЛАТ
Млечна киселина
dl-p-мента-1,8-диен

17

N,N-ДИМЕТИЛДОДЕЦИЛАМИН

РАЗТВОР НА ТРИМЕТИЛАМИН (30% ИЛИ ПО МАЛКО)
РАЗТВОР НА ТРИМЕТИЛАМИН (30% ИЛИ ПО МАЛКО)
БЕТА-ПИНЕН

НЕОДЕКАНОВА КИСЕЛИНА
КСИЛЕНОЛ

КСИЛЕНОЛ

КСИЛЕНОЛ

КСИЛЕНОЛ

КСИЛЕНОЛ
КСИЛЕНОЛ

Диметиллауриламин

N, N-диметилметиламин

6,6-диметил-2-метиленбицикло[3.1.1]хептан

ДИМЕТИЛОКТАНОВА КИСЕЛИНА
2,2-диметилоктанова киселина
2,3-диметилфенол

2,4-диметилфенол

2,5-диметилфенол

2,6-диметилфенол

3,4-диметилфенол
3,5-диметилфенол

N, N-диметилметанамин

17

АЦЕТОН

Диметил кетон

17
17

17

17

17

17
17
17

17

17

18

18

ТЕРТ-ДОДЕКАНЕТИОЛ
Додеканова киселина

ДОДЕКАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ЛАУРИНОВА КИСЕЛИНА

АЛКОХОЛИ (C13+)

ДИ-N-ПРОПИЛАМИН

ДИ-N-ПРОПИЛАМИН
n- Дипропиламин

АЦЕТОН

Диметил кетал

АЛКОХОЛИ (C13+)

ДИ-N-ПРОПИЛАМИН

Дипропиламин

Докозан-1-ол

СМЕС ОТ ДИФЕНИЛ ЕТЕР/ДИФЕНИЛ ФЕНИЛ ЕТЕР

Смес от дифенил оксид/дифенил фенил етер

17

17

КСИЛЕНОЛ

ДИИЗОПРОПАНОЛАМИН

1,1'-диметил-2,2'-иминодиетанол

1-Докозанол

ДИФЕНИЛ ЕТЕР

17

ДИМЕТИЛ ХИДРОГЕН ФОСФИТ
Диметилхидроксибензени

17
17

17

17

17

17

17

17
17

17
17

17

17

17

17

17

17

17

СМЕС ОТ ДИФЕНИЛ ЕТЕР/ДИФЕНИЛ
ФЕНИЛ ЕТЕР
ДИФЕНИЛОЛ ПРОПАНЕПИХЛОРХИДРИН СМОЛИ
Дифенил оксид

17
17
17

ДИИЗОБУТИЛКЕТОН

ДИИЗОБУТИЛКЕТОН

АЛКИЛ (C12+) ДИМЕТИЛАМИН

2,6-диметилхептан-4-он

N, N-диметилхексанамин

17

17

ДИФЕНИЛ ЕТЕР

17
17

ДИМЕТИЛФОРМАМИД

ДИФЕНИЛ/ДИФЕНИЛ ЕТЕР СМЕСИ

ДИФЕНИЛ/ДИФЕНИЛ ЕТЕР СМЕСИ
Дифенил/дифенил оксид смеси

18

АЦЕТОН

17

17

ДИМЕТИЛ ГЛУТАРАТ
2,6-диметил-4-хептанон

2265

17

ДИФЕНИЛ

17

МЕТИЛ ТЕРТ-БУТИЛ ЕТЕР

1,1-диметилетил метил етер

17

2383

2052

1165

1600

ДЪРЖАВЕН

Диметил формалдехид

17

ДИПЕНТЕН

ТЕРТ-АМИЛ АЛКОХОЛ

18

Диметил етилкарбинол

17

ТЕРТ-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

ТЕРТ-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

ДИМЕТИЛЕТАНОЛАМИН
1,1-Диметилетил алкохол

18

18

17

17

17

17

18

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17
17

17
17
17
17

17

17

№ по
ООН

123
Глава

N,N-ДИМЕТИЛДОДЕЦИЛАМИН
1,1-диметилетанол
2051

ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) АДИПАТ

17

17

ТРИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

3,6-Диоаксаоктан-1,8-диол
Диоктил адипат
ДИОКТИЛ ФТАЛАТ
1,4-Диоксан

2264

17
18

Диметилкарбинол

1,3- Диметилбутил ацетат

N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН

17

17

N,N-ДИМЕТИЛАЦЕТАМИД

МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕНОВ ДИМЕР

3,9-диметилбицикло[5.2.1.0;2,6]дека-3,8-диен

ДИНИТРОТОЛУЕН (РАЗТОПЕН)
Дионил фталат

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

1,3-диметилбутанол

АЛКИЛ (C12+) ДИМЕТИЛАМИН

Диметилтетрадециламин

2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE
АЛКИЛ (C12+) ДИМЕТИЛАМИН

1,1-диметилпропинол
ДИМЕТИЛ СУКЦИНАТ
N, N-диметилдодеканамин

ТРИМЕТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА
2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE
ТРИМЕТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА

2,2-диметилпропионова киселина

Диметилацетамид ацетат

КСИЛЕНИ

Диметилбензени

1160

17

17
17

1160

17

17

ДИМЕТИЛЕТАНОЛАМИН
ДИМЕТИЛЕТАНОЛАМИН

Диметиламиноетанол
2-диметиламиноетанол

1160

17
17
17

ДИМЕТИЛ ФТАЛАТ
ДИМЕТИЛПОЛИСИЛОКСАН
2,2-диметилпропан
2,2-DIMETHYLPROPANE-1,3-DIOL
(РАЗТОПЕН ИЛИ РАЗТВОР)
2,2-диметилпропанова киселина
1,1-диметилпропаргилов алкохол
ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ТРИКСИЛИЛ ФОСФАТ

Диметилфеноли
Диметилфенилфосфат (3:1)

Име на продукта
КСИЛЕНОЛ

Име на индекса

17

№ по
ООН

17

17

Глава

N, N-ДИМЕТИЛАЦЕТАМИД РАЗТВОР (40%
ИЛИ ПО-МАЛКО)
Диметилацетилен карбинол
2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE
ДИМЕТИЛ АДИПАТ
РАЗТВОР НА ДИМЕТИЛАМИН (45 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
ДИМЕТИЛАМИНОВ РАЗТВОР (ПОНАСИТЕН
ОТ 45%, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ
55%)
ДИМЕТИЛАМИНОВ РАЗТВОР (ПОНАСИТЕН
ОТ 55%, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 65%)

Диизопропил оксид

N,N-ДИМЕТИЛАЦЕТАМИД

Име на продукта

ИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР

Име на индекса

122

БРОЙ 20
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 5

17

17
17

НИТРОБЕНЗЕН
НИТРОБЕНЗЕН

17
17

ЕТИЛЕНГЛИКОЛ

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

ОЦЕТЕН АНХИДРИД
ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

1,2-етандиол

Етанова киселина

Етанов анхидрид
Етанол

17

ГЛИОКСАЛОВ РАЗТВОР (40% ИЛИ ПО-МАЛКО)

17
18

17

17

РАЗТВОР НА ЕТИЛАМИН (72 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

ПРОПИОНИТРИЛ

Разтвор на етиламин, 72 % или по-малко

Етанкарбонитрил

17
17

17

17

17

17

17

Етандиал

EPTC

Екстракт на Мирбан
Екстракт на Мирбан

17

ПРОПИЛЕНОВ ОКСИД

ГЛИЦИДИЛОВ ЕСТЕР НА C10 ТРИАЛКИЛАЦЕТНА
КИСЕЛИНА
ГЛИЦИДИЛОВ ЕСТЕР НА C10 ТРИАЛКИЛАЦЕТНА
КИСЕЛИНА
S-ЕТИЛ ДИПРОПИЛТИОКАРБАМАТ

1,2-епоксипропан

1,4-епоксибутан

2,3-епоксипропилов естер на смесени
триалкилоцетни киселини
2,3-епоксипропилнеодеканоат

17

1,2-БУТИЛЕН ОКСИД

ТЕТРАХИДРОФУРАН

ЕПИХЛОРХИДРИН
1,2-Епоксибутан

17

E-1-3-Пентадиен

17

АЗОТНА КИСЕЛИНА (70% И ПОВЕЧЕ)

1,3-ПЕНТАДИЕН

Гравьорска киселина

17

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

ХЕПТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ) (D)

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

Енантилов алкохол

17

Енантилова киселина

Енантова киселина

ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД

КРОТОНАЛДЕХИД

Нидерландско масло

(Е)-бут-2-енал

2023

17

ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ
ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

ЕТИЛЕНГЛИКОЛ ДИАЦЕТАТ
Етилен гликол Етил етер

ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ
ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ БУТИЛОВ ЕТЕР
АЦЕТАТ
Етилен гликол терт- бутилов етер

Етилен гликол бутилов етер

2-ХИДРОКСИЕТИЛ АКРИЛАТ

ТРИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

17
17

17

17

17
17
17

18

17
ТРИЕТИЛЕНЕТРАМИН
2,2'-Етилендиоксидиетанол
ЕТИЛЕНГЛИКОЛ
Етиленгликол акрилат

1604
1605
1184

17
ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД
2,2'-Етиленди-иминоди(етиламин)

17
17
17

ЕТИЛЕНДИАМИН

1135

1993

ЕТИЛЕН ДИБРОМИД

ЕТИЛЕНГЛИКОЛ ДИАЦЕТАТ

17

ЕТИЛЕН ЦИАНХИДРИН
Етилен диацетат

17
17

АКРИЛНА КИСЕЛИНА
ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД

Етилен хлорид

18

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

ЕТИЛЕН ХЛОРХИДРИН

ЕТИЛЕНГЛИКОЛ
ЕТИЛЕН ДИБРОМИД

Етилен бромид
ЕТИЛЕН КАРБОНАТ
Етиленкарбоксилова киселина

S-ЕТИЛ ДИПРОПИЛТИОКАРБАМАТ
S-ЕТИЛ ДИПРОПИЛТИОКАРБАМАТ

S-етил дипропилкарбамотиоат
S-ЕТИЛ ДИПРОПИЛТИОКАРБАМАТ
Етилен алкохол

S-етил дипропилтиокарбамат

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

N-ЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН
Етилдиметилметан

17

ПРОПИОНИТРИЛ
N-ЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН

N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

Етил карбинол
Етил цианид

2-ЕТИЛХЕКСАНОВА КИСЕЛИНА

ЕТИЛ ТЕРТ-БУТИЛ ЕТЕР
2-Етилкапронова киселина

ЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН
Етил(циклохексил)амин

17

ЕТИЛБЕНЗЕН

17

1175

N-ЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН

ЕТИЛБЕНЗЕН
Етил бензол

17

1036
2270

17
17

ЕТИЛАМИН
РАЗТВОР НА ЕТИЛАМИН (72 % ИЛИ ПОМАЛКО)
Етиламиноциклохексан

1917

17
18

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

18

17

ЕТИЛАКРИЛАТ

МЕТИЛ ПРОПИЛ КЕТОН

ЕТИЛ АЦЕТОАЦЕТАТ
Етилацетон

17
17
17

ЕТИЛ ТЕРТ-БУТИЛ ЕТЕР
МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

17

17

17

17
17
17
1172

17
17

№ по
ООН
2491

Глава

125

ДЪРЖАВЕН

17

17

ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД

Нидерландско течност

17
17

17

17

17

17

17
17

17

17

ДОДЕЦИЛ ХИДРОКСИПРОПИЛ СУЛФИД

17
17
17

ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

ВИНИЛАЦЕТАТ
ДИЕТИЛОВ ЕТЕР
ТРИХЛОРЕТИЛЕН

ВИНИЛАЦЕТАТ

Име на продукта

ЕТИЛАЦЕТАТ

ЕТОКСИЛИРАН
АЛКИЛОКСИАЛКИЛАМИН С ДЪЛГА
ВЕРИГА (С16+)
2-етокси-2-метилпропан
1-етоксипропан-2-ол

17

2-Етоксиетанол
2-ЕТОКСИЕТИЛ АЦЕТАТ

17
17
17

17

ДОДЕЦИЛ КСИЛЕН
ПРОБИВАНИ СОЛНИ РАЗТВОРИ
(СЪДЪРЖАЩИ ЦИНКОВИ
СОЛИ)
СОНДАЖНИ РАЗСОЛИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО: РАЗТВОР НА КАЛЦИЕВ
БРОМИД, РАЗТВОР НА КАЛЦИЕВ
ХЛОРИД
И РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХЛОРИД

ДОДЕЦИЛ ХИДРОКСИПРОПИЛ СУЛФИД

1-Додецилтиопропан-2-ол

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ
Додецил-2-метил-2-пропеноат

Додецил-2-метилпроп-2-еноат
ДОДЕЦИЛ/ОКТАДЕЦИЛ
МЕТАКРИЛАТ (СМЕС)
ДОДЕЦИЛ/ПЕНТАДЕЦИЛ
МЕТАКРИЛАТ (СМЕС)
ДОДЕЦИЛ ФЕНОЛ
2-Додецилтио-1-метилетанол

ЛАУРИНОВА КИСЕЛИНА

ТЕРТ-ДОДЕКАНЕТИОЛ

ДОДЕЦИЛ ХИДРОКСИПРОПИЛ СУЛФИД
Додецилова киселина

ДОДЕЦЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Додекилен

Терт-додецил меркаптан

ДОДЕЦИЛ АЛКОХОЛ

АЛКИЛ (C12+) ДИМЕТИЛАМИН

ДОДЕЦИЛБЕНЗЕН
Додецилдиметиламин

етенилетаноат
Етер
Етинил трихлорид

17
17
17

ЕТАНОЛАМИН
етенил ацетат

ДОДЕЦИЛ АЛКОХОЛ

Име на индекса

ДОДЕЦИЛ АЛКОХОЛ

n-додеканол
ДОДЕЦЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ДОДЕЦИЛ АЛКОХОЛ
n-Додецил алкохол

№ по
ООН

1-Додеканол

17

Додекан -1-ол

Глава

Име на продукта

ДОДЕЦИЛ АЛКОХОЛ

Име на индекса

124

С Т Р. 7 6
ВЕСТНИК
БРОЙ 20

17
17

17
17
17
17

ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ
ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

2-ЕТОКСИЕТИЛ АЦЕТАТ

ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

ПЕРХЛОРОЕТИЛЕН

1,1,1-ТРИХЛОРОЕТАН

ТРИХЛОРЕТИЛЕН

ЕТИЛАЦЕТАТ

ДИЕТИЛОВ ЕТЕР

Етилен гликол моноетил етер

Етилен гликол моноетил етер ацетат

Етилен гликол монометил етер
СМЕС НА ЕТИЛЕНОВ
ОКСИД/ПРОПИЛЕНОВ ОКСИД
СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕТИЛЕНОВ
ОКСИД НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30% ОТ
МАСАТА
Етилен тетрахлорид

Етилен тетрахлорид

Етилен тетрахлорид

Етилов етер

17

17

N-ЕТИЛМЕТИЛАЛИЛАМИН

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

2-МЕТИЛ-6-ЕТИЛ АНИЛИН

МЕТИЛ ЕТИЛ КЕТОН

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

ДИЕТИЛОВ ЕТЕР
ТРИЕТИЛ ФОСФАТ
ДИЕТИЛ ФТАЛАТ

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

ЕТИЛАКРИЛАТ

ДИЕТИЛОВ СУЛФАТ

N-ЕТИЛМЕТИЛАЛИЛАМИН
N-етил-2-метилалиламин

2-етил-6-метиланилин

2-етил-6-метилбензенамин

Етил Метил кетон

5-етил-2-метилпиридин

Етилов оксид
Етил фосфат
Етилфталат

5-етил-2-пиколин

3-Етилпропан-1-ол

Етил пропеноат

2-ETHYL-3-PROPYLACROLEIN
Етилсулфат

17
17

17

17

17

17
17
17

17

17

17

17

17

МЕТИЛ САЛИЦИЛАТ
ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

18
18

ГЛИЦЕРИЛ ТРИАЦЕТАТ
ГЛИЦЕРИН
ГЛИЦЕРИН
ГЛИЦЕРОЛОВ МОНООЛЕАТ
ГЛИЦЕРОЛОВ МОНООЛЕАТ
ГЛИЦЕРИЛ ТРИАЦЕТАТ

Глицерол
ГЛИЦЕРОЛОВ МОНООЛЕАТ
Глицеролов олеат
Глицеролов 1-олеат
Глицерол триацетат
ГЛИЦЕРИЛ ТРИАЦЕТАТ

17
17

18

18

17
18

18

18
ГЛИЦЕРИН
Глицерил триацетат
Глицеритол

17

18

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

ГЛИЦЕРИН

АЛКИЛ (C8-C10)/(C12-C14):(40% ИЛИ ПО-МАЛКО/60% ИЛИ
ПОВЕЧЕ) РАЗТВОР НА ПОЛИГЛЮКОЗИД (55% ИЛИ ПОМАЛКО)
АЛКИЛ (C8-C10)/(C12-C14):(60% ИЛИ ПОВЕЧЕ/40% ИЛИ ПОМАЛКО) РАЗТВОР НА ПОЛИГЛЮКОЗИД (55% ИЛИ ПОМАЛКО)

17
17
17

ГЛУТАРАЛДЕХИДНИ РАЗТВОРИ (50%
ИЛИ ПО -МАЛКО)
Глицерин

РАЗТВОР НА ГЛЮКОЗА

D-глюкопиранозид C8-C14 алкил

Заледена оцетна киселина
D-глюкопиранозид C8-C14 алкил

17
17

ФУРФУРИЛОВ АЛКОХОЛ

ФУРФУРИЛОВ АЛКОХОЛ
Фюрилкарбинол

17
17

ФУРФУРАЛ

ФУРФУРАЛ
2-фурфуралдехид

ПОЛИ(2+)ЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ СЪЕДИНЕНИЯ

ФУРФУРАЛ
МАЛЕИНОВ АНХИДРИД
МАЛЕИНОВ АНХИДРИД

2-фуралдехид
Фуран-2,5-дион

ФУРФУРАЛ

Фурал

2,5-фурандион

ДИМЕТИЛФОРМАМИД
ФОРМАЛДЕХИДНИ РАЗТВОРИ (45% ИЛИ ПО -МАЛКО)

МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА
Мравчена алдехид

17
17
17

1,3,5-ТРИОКСАН

17

17

17

17
17

ФОРМАЛДЕХИДНИ РАЗТВОРИ (45% ИЛИ ПО -МАЛКО)

ФОРМАМИД
Формдиметиламид

ЕТИЛИДЕН НОРБОРНЕН

17

18
18

Формалин

РАЗТВОРИ НА ФОРМАЛДЕХИДНИ (45 %
ИЛИ
ПО-МАЛКО)
Формалдехид тример

ЛЕНЕНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 2%
СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

РАЗТВОРИ НА ЖЕЛЕЗЕН ХЛОРИД
ЖЕЛЕЗЕН НИТРАТ/АЗОТНА КИСЕЛИНА
РАЗТВОР
РИБЕНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 4%
СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Ленено масло

МЕЛАСА

Ферментационен алкохол

ЕТИЛ МЕТАКРИЛАТ

2277

2276

2983

17
17
17

2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE

Етилдиметилкарбинол
МАСТНИ КИСЕЛИНИ (НАСИТЕНИ C13+)
МАСТНИ КИСЕЛИНИ, ПО СЪЩЕСТВО
ЛИНЕЙНИ, C6C18, 2-ЕТИЛХЕКСИЛ ЕСТЕР.
Меласа от хранителна царевица

17

17

Глава

17
17
17

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

Име на продукта

2-МЕТИЛ-6-ЕТИЛ АНИЛИН
2-МЕТИЛ-6-ЕТИЛ АНИЛИН
ВИНИЛЕТИЛОВ ЕТЕР

6-етил-2-толуидин
6-етил-o-толуидин
Етил винил етер

ЕТИЛ ТОЛУЕН
5-етил-o-толуидин

Име на индекса

Кондензирани поли (2+) циклични ароматни
въглеводороди.
Масло от Гаултерия

ЕТИЛИДЕН НОРБОРНЕН

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2-ЕТИЛХЕКСИЛ АКРИЛАТ
2- Етилхексил алкохол

17

17

17

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2-етилхексонова киселина

5-етилиден бицикло (2.2,1) хепт-2-ен

2-ETHYL-3-PROPYLACROLEIN

2-етилхекс-2-енал

17

17

2-ETHYL-3-PROPYLACROLEIN

2-етилхексенал

17

17
17

2-ЕТИЛ-2-(ХИДРОКСИМЕТИЛ)
ПРОПАН-1,3-ДИОЛ, C8-C10 ЕСТЕР
Етилова киселина

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2-ЕТИЛХЕКСАНОВА КИСЕЛИНА
2-етилхексанол

17

ОКТИЛАЛДЕХИДИ

2-етилхексанал

17
17

17
17

17

17

17

17

№ по
ООН

2874

1199

1779

1198, 22

2582

№ по
ООН

127

ДЪРЖАВЕН

2-ETHYLHEXYLAMINE

ОКТИЛАЛДЕХИДИ

2-етилхексилалдехид

Етилмравчена киселина
Етил гликол

ETHYL-3-ETHOXYPROPIONATE
Етилова течност

АНТИДЕТОНАТОРНИ ПРЕПАРАТИ ЗА МОТОРНИ ГОРИВА
(СЪДЪРЖАЩИ
ОЛОВНИ АЛКИЛИ)
ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА
ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

17
17

ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

Етилен гликол Метилов етер
ЕТИЛЕНГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛ
ЕТЕРИ
Етилен гликол монобутил етер
Етилен гликол терт- бутилов етер

Етилетаноат

17
17

ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

Етилен гликол Изопропилов етер

17

Етилен гликол Етил етер ацетат

Глава

Име на продукта

2-ЕТОКСИЕТИЛ АЦЕТАТ

Име на индекса

126

БРОЙ 20
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7

18

17
17

1,6-ХЕКСАНДИОЛ, ГОРНИ ДЕСТИЛАТИ
n-хексан

17

17

ЦИКЛОХЕПТАН

ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

Хепаметилен

ХЕПТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
3-Хептанкарбоксилова киселина

Хептанова киселина

Хексан-1,6-диамин разтвори

ХЕКСАМЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

ОЛЕФИНИ (C13+, ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Смес на хексадецилов и ейкозанилметакрилат

ТЕТРАХИДРОФУРАН

СОЛНА КИСЕЛИНА
Хидрофуран

17
17

17
17
1789

1233

2370

2282

1987

ВЕСТНИК

17
17

ХЕКСИЛ АЦЕТАТ

17

17

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН
МОРФОЛИН

17

Хомопиперидин
2Н-тетрахидро-1,4-оксазин

17
17
18
АЛКИЛ (C12+) ДИМЕТИЛАМИН
ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ХЕКСИЛЕН ГЛИКОЛ
Хексил етаноат

Хексилдиметиламин
Хексилен

17

17
17

17

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

СМЕС ОТ ЦЕТИЛ/ЕЙКОЗИЛ МЕТАКРИЛАТ

Хептилова киселина

1-Хексадецен

17

ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

Хептилова киселина

17
17

17

17
МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ
ХЕКСАНОЛ

ХЕКСИЛ АЦЕТАТ
sec- ХЕКСИЛ ацетат
Хексилов алкохол

17

ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН
ЦИКЛОХЕКСАН

ХЕПТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Хептилен, смесени изомери

17
ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

17

17

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Хекс-1-ен

17
17

Хексон

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Хексен-1

Хексан -2-ол
2-хексанон

17

2-хексен

17
17

Хексахидроанилин
Хексахидробензен

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Хептилкарбинол

17

17
17

ХЕПТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ) (D)

ХЕПТИЛ АЦЕТАТ
Хептилов алкохол, всички изомери

17

17

17

1-ХЕКСАДЕЦИЛНАФТАЛЕН/ 1,4СМЕС НА БИС(ХЕКСАДЕКИЛ)НАФТАЛЕН
АЛКОХОЛИ (C13+)
СМЕС ОТ ЦЕТИЛ/ЕЙКОЗИЛ МЕТАКРИЛАТ

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

ХЕПТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Хептова киселина

17
17

1-ХЕКСАДЕЦИЛНАФТАЛЕН / 1,4БИС(ХЕКСАДЕЦИЛНАФТАЛЕН)
СМЕС
Хексадецилнафтален/дисхексадецилнафтален
смес
Хексадецилов / октадецилов алкохол
Хексадецилов, октадецил и икозил метакрилати,
смеси
Хексаетилен гликол

МЕТИЛАМИЛКЕТОН

2-хептанон

17

МЕТИЛАМИЛКЕТОН

МЕТИЛАМИЛКЕТОН

ХЕПТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ) (D)
Хептан-2-он

Хептан-2-он

17
ЕПСИЛОН КАПРОЛАКТАМ (РАЗТОПЕН ИЛИ ВОДЕН
РАЗТВОР)
МЕТИЛ БУТИЛ КЕТОН
МЕТИЛ БУТИЛ КЕТОН

17

Хексан -6-олид

17

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

ХЕКСАНОЛ

17

ХЕКСАНОВА КИСЕЛИНА

17
ХЕКСАНОЛ
Хексан -1-ол

17

17

1208

2493

2281

1783

ДЪРЖАВЕН

17

ХЕКСАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ХЕКСАМЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

1,6-хександиол

17

17

17
17
17

РАЗТВОР НА ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН
РАЗТВОР НА ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН
ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) АДИПАТ

1,6-Хександиамин разтвори
Бис(2-етилхексил) естер на адипиновата
киселина
Хексан -1,6-диол

17

17

17

ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН (РАЗТОПЕН)

ХЕКСАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
1,6-Хександиамин

18
17
17

УНДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

РАЗТВОРИ НА ХЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН
ЦИКЛОХЕКСАН
ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН АДИПАТ (50% ВЪВ ВОДА)

1,6-хександиамин хександиоат (1:1)

17
18

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН
ХЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН
РАЗТВОРИ
Хексамин
Хексанафтен

17

17

17

17
17

17
17

ХЕКСАМЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

ХЕКСАМЕТИЛЕН ДИИЗОЦИАНАТ

РАЗТВОР НА ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН
ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН АДИПАТ (50% ВЪВ ВОДА)

17
17
17
17

17

17

№ по
ООН

129
Глава

1-Хендеканол
1206

3265

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

Хексахидро- 1-Н-азепин
ЦИКЛОХЕКСАНОЛ
МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН
ЦИКЛОХЕКСАН

Хексахидро-1H-азепин
Хексахидрофенол
Хексахидротолуен
Хексаметилен
ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН АДИПАТ
(50 % ВЪВ ВОДА)
ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН (РАЗТОПЕН)
РАЗТВОР НА ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН
1,6- Хексаметилендиамин разтвор
Разтвор на хексаметилендиамониев адипат
(50% разтвор)
ХЕКСАМЕТИЛЕН ДИИЗОЦИАНАТ
Хексаметилен-1,6-диизоцианат

Име на продукта
ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

Име на индекса

18
17

17

17

17

17

17

18

17

№ по
ООН

ГЛИФОЗАТ РАЗТВОР (НЕ
СЪДЪРЖАЩ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНО
ВЕЩЕСТВО)
Зърнен алкохол
ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ
ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО
ОТ 4% СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Хемимелитин
ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Хендеканова киселина
УНДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

Глифозат-моно(изопропиламониев)

РАЗТВОР НА ГЛИФОЗАТ (НЕ СЪДЪРЖА ПОВЪРХНОСТНО
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО
РАЗТВОР НА ГЛИФОЗАТ (НЕ СЪДЪРЖА ПОВЪРХНОСТНО
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

ГЛИОКСАЛОВ РАЗТВОР (40% ИЛИ ПО-МАЛКО)

ГЛИОКСАЛОВ РАЗТВОР (40% ИЛИ ПОМАЛКО)
Глифозат

Глиоксалдехид

17

ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

ГЛИЦЕРИН

Глицил алкохол

17
17

ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД

Дихлорид на гликол
РАЗТВОР НА ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА
(70% ИЛИ
ПО-МАЛКО)
Гликол монобутил етер

17

ЕТИЛЕНГЛИКОЛ

ЕТИЛЕН КАРБОНАТ

ЕТИЛЕН ХЛОРХИДРИН

Гликол хлорхидрин

17
17

17

17

Глава

Гликолов карбонат

ГЛИЦИДИЛОВ ЕСТЕР НА C10 ТРИАЛКИЛАЦЕТНА
КИСЕЛИНА
ГЛИЦИН, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ

Име на продукта

ГЛИЦИН, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ
Гликол

Глицин Разтвор на сода

ГЛИЦИДИЛОВ ЕСТЕР НА C10
ТРИАЛКИЛАЦЕТНА КИСЕЛИНА
Глицидилов неодеканоат

Име на индекса

128
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17

СЯРНА КИСЕЛИНА
ПОЛИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

РАЗТВОР НА ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА (70% ИЛИ ПО МАЛКО)
ФЕНОЛ

РАЗТВОРИ НА ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД
(НАД 60%, НО НЕ НАД 70% ОТ МАСАТА)
Водороден сулфат
Алфа-хидро-омега-хидроксиполи[окси(метилетандиил)]
Хидроксиоцетна киселина

17

17
17

17

2-ХИДРОКСИЕТИЛ АКРИЛАТ
2-ХИДРОКСИЕТИЛ АКРИЛАТ

АЦЕТОН ЦИАНОХИДРИН

ДИАЦЕТОН АЛКОХОЛ

ДИАЦЕТОН АЛКОХОЛ

ДИАЦЕТОН АЛКОХОЛ

Алфа-хидроксиизобутиронитрил

4-хидрокси-2-кето-4-метилпентан

4-хидрокси-4-метилпентанон-2

4-хидрокси-4-метилпентан-2-он

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА

2-хидроксипропанова киселина

РАЗТВОР НА ЛАКТОНИТРИЛ (80% ИЛИ ПО -МАЛКО)

17

БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ
2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,3-ПЕНТАНЕДИОЛ-1-ИЗОБУТИРАТ

ТЕТРАЕТИЛЕН ПЕНТАМИН

Алфа-хидрокситолуен
3-хидрокси-2,2,4-триметилпентилизобутират

2,2'-[Иминобис(етиленимино)]диетиламин

Разтвори на железен (III) хлорид
РАЗТВОРИ НА ЖЕЛЕЗЕН ХЛОРИД
Разтвор на железен (III) нитрат / азотна киселина РАЗТВОР НА ЖЕЛЕЗЕН НИТРАТ/АЗОТНА КИСЕЛИНА

ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ
ИЗОПРОПИЛАМИН
Изопропиламониев N-(фосфонометил)глицин

17

17
17

17

17

ДИЕТИЛЕНТРИАМИН

ДИЕТАНОЛАМИН

ДИИЗОПРОПАНОЛАМИН

РАЗТВОР НА ГЛИФОЗАТ (НЕ СЪДЪРЖА ПОВЪРХНОСТНО
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН

ИЗОПРОПИЛ АЦЕТАТ
Изопропилацетон

2,2'-иминодиетанол

17
17

АЛФА-МЕТИЛСТИРЕН
ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ
ИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР

ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

АМИЛ АЛКОХОЛ, ПЪРВИЧЕН

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ИЗОПРОПАНОЛАМИН
Изопропенилбензен
2-изопропоксиетанол
2-изопропоксипропан

ИЗОФОРОН ДИИЗОЦИАНАТ
ИЗОПРЕН
Изопропанол

ИЗОФОРОНДИАМИН

ИЗОФОРОН

1,1'-Иминодипропан-2-ол

2,2'-Иминоди (етиламин)

17

N-PROPANOLAMINE

3-хидроксипропиламин

17
17

17

17

17

17

17

ЕТИЛЕН ЦИАНХИДРИН
2-[2-(2-хидроксипропокси)пропокси]пропан-1-ол ТРИПРОПИЛЕНГЛИКОЛ
2-хидроксипропиламин
ИЗОПРОПАНОЛАМИН

3-Хидроксипропиононитрил

РАЗТВОР НА ЛАКТОНИТРИЛ (80% ИЛИ ПО -МАЛКО)

ЕТИЛЕН ЦИАНХИДРИН

Алфа-хидроксипропионитрил

2-Хидроксипропиононитрил

РАЗТВОР НА ЛАКТОНИТРИЛ (80% ИЛИ ПО -МАЛКО)

2-хидроксипропионитрил

Бета-хидроксипропионитрил

Изопентен
Изопентилов алкохол

Изопентил ацетат

17

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
17

17

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

Изопентанол

Изопентан

Алфа-хидроксипропионова киселина

17

3-хидроксипропионова киселина лактон.

2-хидроксипропионова киселина

Изопентанол

17

O-НИТРОФЕНОЛ (РАЗТОПЕН)

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Изооктанол

2-Хидроксинитробензен (разтопен)

17

НОНИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ОКТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Изооктан

2-ХИДРОКСИ-4-(МЕТИЛТИО)БУТАНОВА КИСЕЛИНА

НОНАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Изононанова киселина
Изононанол

17

17
17

18

17

17

17
17
17

17

18

17
17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

1221

1220

2290
1218

2289

2393

1212

ДЪРЖАВЕН

17

17

АЦЕТОН ЦИАНОХИДРИН

17
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Изодурен

ИЗОБУТИЛОВ АЛКОХОЛ

17

ДОДЕКАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Изододекан

17

17

17

1-изоцианато-3-изоцианатометилИЗОФОРОН ДИИЗОЦИАНАТ
триметилциклохексан
3-Изоцианатометил-3,5,5-триметилциклохексил ИЗОФОРОН ДИИЗОЦИАНАТ
изоцианат
Изодеканол
ДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Изодецил алкохол
ДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2-хидрокси-2-метилпропиононитрил

17

17

17

17

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Изобутиралдехид
Изобутирилов алдехид

17

17
17

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ
МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН
МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

Изобутилов Метил кетон
Изобутилметилметанол

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17
17
17

17

17

№ по
ООН
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ИЗОБУТИЛ МЕТАКРИЛАТ
Изобутилметилкарбинол

ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ИЗОБУТИЛ ФОРМАТ
Изобутил кетон

Изобутилкарбинол

Изобутиламин

ИЗОБУТИЛОВ АЛКОХОЛ
Изобутилов алдехид

2-ХИДРОКСИ-4-(МЕТИЛТИО)БУТАНОВА
КИСЕЛИНА
2-Хидрокси-4-метилтиомаслена киселина

2-(хидроксиметил)пропан

17
17

17

17

АМИНОЕТИЛЕТАНОЛАМИН

17

17

N-бета-Хидроксиетилетилендиамин
N(ХИДРОКСИЕТИЛ) ЕТИЛЕНДИАМИНЕТ
РИАЦЕТНА КИСЕЛИНА, ТРИНАТРИЕВА
СОЛ РАЗТВОР
2-хидроксиетил пропеноат
2-хидроксиетил пропеноат

Хидроксиетанова киселина

ЕТАНОЛАМИН

КСИЛЕНОЛ

РАЗТВОР НА ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА (70% ИЛИ ПО МАЛКО)

Хидроксидиметилбензени

17

2-ХИДРОКСИЕТИЛ АКРИЛАТ

ГАМА-БУТИРОЛАКТОН

лактон на гама-хидроксимаслена киселина

17

17

БУТИЛ АКРИЛАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2-АМИНО-2-МЕТИЛ-1-ПРОПАНОЛ
БУТИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Изобутаноламин
Изобутил ацетат
Изобутилов акрилат

ИЗОБУТИЛОВ АЛКОХОЛ

Изобутанол

17

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ
Изобуталдехид
Изобутанал

2-Хидроксиетиламин

ГАМА-БУТИРОЛАКТОН

4-хидроксимаслена киселина лактон

Име на продукта
ИЗОФОРОН

Изоамил ацетат

Изоацетофенон

Име на индекса

17

2015

№ по
ООН

17

2-ХИДРОКСИЕТИЛ АКРИЛАТ
Бета-хидроксиетил акрилат

ГАМА-БУТИРОЛАКТОН

4-хидроксибутанова киселина лактон

Хидроксибензен

17
17

СОЛНА КИСЕЛИНА

Воден разтвор на водороден хлорид

17

Хидрогенкарбоксилна киселина

Глава

Име на продукта

МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА

Име на индекса
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ИЗОБУТИЛОВ АЛКОХОЛ

Изопропилкарбинол

18
18

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН

КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ

КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ

ЦИКЛОХЕКСАНОН

АЦЕТОН

АЦЕТОН

Изовалерал

Изовалералдехид

Изовалералдехид

Изовалериален алдехид

Изовалерон

Каолинова каша

Каолинитова суспензия

КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ
Кетохексаметилен

Кетон пропан

Кетопропан

ТЕРТ-ДОДЕКАНЕТИОЛ

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

АНТИДЕТОНАТОРНИ ПРЕПАРАТИ ЗА МОТОРНИ ГОРИВА
(СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ АЛКИЛИ)
АНТИДЕТОНАТОРНИ ПРЕПАРАТИ ЗА МОТОРНИ ГОРИВА
(СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ АЛКИЛИ)
АНТИДЕТОНАТОРНИ ПРЕПАРАТИ ЗА МОТОРНИ ГОРИВА
(СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ АЛКИЛИ)
ДИПЕНТЕН

Лаурил меркаптан

Лаурил метакрилат

Оловни алкили, н.п.д.

17
17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

МАГНЕЗИЕВ ХИДРОКСИД СУСПЕНЗИЯ

Луга, сода
Разтвор на луга

РАЗТВОР НА L-ЛИЗИН (60% ИЛИ ПОМАЛКО)
Магнезиев хидрат

17

18
17

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД

17

ЗЕХТИН (СЪДЪРЖАЩ ПО-МАЛКО ОТ 10% СВОБОДНИ
МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)

РАЗТВОР НА МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД

МАГНЕЗИЕВ ХИДРОКСИД СУСПЕНЗИЯ
Царевично олио

18

17

17

РАЗТВОР НА КАЛИЕВ ХИДРОКСИД

Луга, поташ

2215

O-ТОЛУИДИН

O-ТОЛУИДИН
2-метил-1-аминобензен
МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

2-метилакрилова киселина, лаурилов естер

КРОТОНАЛДЕХИД
МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА
ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

Бета-метилакролеин
МЕТИЛ АКРИЛАТ
2-метилакрилова киселина
2-метилакрилова киселина, додецилов естер

17
17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ
РАЗТВОР НА МЕТИЛАМИН (42 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
1-метил-2-аминобензен

ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА
МЕТИЛ АЦЕТОАЦЕТАТ

МЕТИЛ АЦЕТОАЦЕТАТ
Метил ацетилацетат

17
17

ПРОПИОНАЛДЕХИД

МЕТИЛ АЦЕТАТ
Метилоцетна киселина

17

Метилацеталдехид

МЕТИЛ ТЕРТ-БУТИЛ ЕТЕР
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ МЕТИЛОВ ЕТЕР АЦЕТАТ

МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

1-Метоксипропан-2-ол

17

17

1-Метокси-2-пропанол ацетат

N-(2-МЕТОКСИ-1-МЕТИЛ ЕТИЛ)-2ЕТИЛ-6-МЕТИЛ
ХЛОРАЦЕТАНИЛИД
2-Метокси-2-метилпропан

17
17

АЛКАРИЛ-ПОЛИЕТЕР С ДЪЛГА
ВЕРИГА (C11-C20)
Луга

ЛЕНЕНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 2% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
ТЕЧНИ ХИМИЧЕСКИ ОТПАДЪЦИ

Лимонен

Оловен тетраметил

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ МЕТИЛОВ ЕТЕР АЦЕТАТ

2-метокси-1-метилетил ацетат

17

17
3-МЕТИЛ-3-МЕТОКСИБУТАНОЛ

ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

3-МЕТОКСИБУТИЛ АЦЕТАТ
2-Метоксиетанол

ТЕРТ-АМИЛ МЕТИЛОВ ЕТЕР

3-МЕТОКСИ-1-БУТАНОЛ

3-METHOXY-1-BUTANOL
3-Метоксибутан-1-ол

3-МЕТИЛ-3-МЕТОКСИБУТАНОЛ

17

РАЗТВОРИ НА ХЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН

2-метокси-2-метил бутан

17

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

Метанол
Метенамин

17

17
17

17

17
17

17

17
17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

18

17
17

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА
ОЦЕТНА КИСЕЛИНА
МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА

Метана карбоксилна киселина

17

17

17

17

17

Метанкарбоксилна киселина

3-метокси-3-метилбутилов алкохол

17
17

17
17
17

Метанова киселина

ФОРМАЛДЕХИДНИ РАЗТВОРИ (45% ИЛИ ПО -МАЛКО)
ФОРМАМИД
РАЗТВОР НА МЕТИЛАМИН (42 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

Метанал
Метанамид

РАЗТВОР НА МЕТАМ НАТРИЙ

Метанамин

ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ
ДОДЕЦИЛ МЕТАКРИЛАТ

Додецилов естер на метакриловата киселина
Метакрилова киселина, лаурилов естер
МЕТАКРИЛОВА СМОЛА В ЕТИЛЕН
ДИХЛОРИД
МЕТАКРИЛОНИТРИЛ
Метам натрий

17

МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА

17
17
17

РАЗТВОР НА МЕТАМ НАТРИЙ

Метам-натрий

17

17

17

РАЗТВОР НА МЕТАМ НАТРИЙ

1,3,5-ТРИОКСАН

МЕЗИТИЛОВ ОКСИД
Метаформалдехид

17

18

1233

1235

1919

3079

2531

1229

№ по
ООН

133
Глава

МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА
Алфа- Метакрилова киселина

ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

N-МЕТИЛГЛЮКАМИНОВ РАЗТВОР (70% ИЛИ ПОМАЛКО)

Меглумин
МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, РАЗТВОР НА
НАТРИЕВА СОЛ
Мезитилен

3-Метокси-3-метилбутан-1-ол

17

17

17
17

18

18

17

18

17

17

17

17

17

1159

№ по
ООН

Име на продукта

Име на индекса

ДЪРЖАВЕН

Оловен тетраетил

ДОДЕЦИЛ АЛКОХОЛ

СВИНСКА МАС (СЪДЪРЖАЩА ПОМАЛКО ОТ 1%
СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
ЛАУРИНОВА КИСЕЛИНА
Лаурилов алкохол

ЗЕХТИН (СЪДЪРЖАЩ ПО-МАЛКО ОТ 3,3% СВОБОДНИ
МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)

17

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

4-Изопропилтолуол

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
РАЗТВОР НА ЛАКТОНИТРИЛ (80% ИЛИ
ПО-МАЛКО)
Лампов зехтин

17

P-ЦИМЕН

P-ЦИМЕН

4-Изопропилтолуен

17
17

ИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР

P-ЦИМЕН

Изопропил оксид

Изопропилтолуен

17

17

17
17

17

17

Глава

МЕЗИТИЛОВ ОКСИД

2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,3-ПЕНТАНЕДИОЛ ДИСОБУТИРАТ

ИЗОБУТИЛОВ АЛКОХОЛ

Изопропил карбинол

ИЗОПРОПИЛЦИКЛОХЕКСАН
1-изопропил-3,3-диметилтриметилен
диизоцианат
ИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР
Изопропилиденацетон

Име на продукта

Име на индекса

132

С Т Р. 8 0
ВЕСТНИК
БРОЙ 20

17

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОАЛКИЛНИ ЕТЕРИ

1,1,1-ТРИХЛОРОЕТАН

АЦЕТОНИТРИЛ

2-метилбутиралдехид

3-метилбутиралдехид

МЕТИЛ БУТИРАТ
Метил-целосолв

Метилхлороформ

17

3281

ДИМЕТИЛОВ ЕТЕР НА ПОЛИЕТИЛЕНГЛИКОЛ
ПРОПИЛЕНОВ ОКСИД

ДИМЕТИЛОВ ЕТЕР НА ПОЛИЕТИЛЕНГЛИКОЛ

Алфа-метил-омега-метоксиполи(окси-1,2етандиил)
алфа-метил-омега-метоксиполи (оксиетилен)
Метилоксиран

17

МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕНИ
Л МАНГАН ТРИКАРБОНИЛ

ДИМЕТИЛОВ ЕТЕР НА ПОЛИЕТИЛЕНГЛИКОЛ

алфа-метил-омега-метоксиполи (етилен оксид)

МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕНОВ ДИМЕР

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

Метилолпропан

17

МЕТИЛ НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)
МЕТИЛ НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)
ДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
17

17

17

18

17
17
17

17

17
МЕТИЛ МЕТАКРИЛАТ
МЕТИЛ НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)
Алфа-метилнафтален
Бета-метилнафтален
8-Метилнонан-1-ол

17

2296

1237

МЕТИЛ МЕТАКРИЛАТ

МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕНОВ ДИМЕР
Метил-1,3-циклопентадиен димер

17

17

17

17
17
17

МЕТИЛ ФОРМАТ

МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ
Метил метаноат

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

3-METHYL-3-METHOXYBUTANOL
Метил-алфа-метилакрилат
Метил 2-метилпроп-2-еноат

АЦЕТОН ЦИАНОХИДРИН

МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН

Метил цианид

17

МЕТИЛБУТИНОЛ

2-метилбут-3-ин-2-ол

17
17

17

2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE

2-метил-3-бутин-2-ол
2-метилбут-3-ин-2-ол
17

17
17

2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE
МЕТИЛБУТИНОЛ

3-(МЕТИЛТИО)ПРОПИОНАЛДЕХИД

17

МЕТИЛБУТИНОЛ
2-метил-3-бутин-2-ол

метил меркаптопропионалдехид

17

МЕТИЛ БУТИЛ КЕТОН

17

17

17

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН
2-метиллактонитрил

МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ

Метилизобутилкарбинол ацетат

17

МЕТИЛ ТЕРТ-БУТИЛ ЕТЕР
1224

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

Метилизобутилкарбинол

ТЕРТ-АМИЛ АЛКОХОЛ

17

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

МЕЗИТИЛОВ ОКСИД

Метил изобутенил кетон

3-метил-3-бутилов алкохол

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН

Метил Изоамилов кетон

3-метил-1-бутилов алкохол

МЕТИЛ ДИЕТАНОЛАМИН

N-метил-2,2’-иминодиетанол

ТЕРТ-АМИЛ АЛКОХОЛ

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

2-метил-2-бутилов алкохол

17

18
18

1247

ДЪРЖАВЕН

2-метил-4-бутилов алкохол

МЕТИЛ ДИЕТАНОЛАМИН

2,2’-(Метилимино)диетанол

17

АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

МЕТИЛБУТЕНОЛ
1-метилбутил ацетат

17

17

17

17

17

17

МЕТИЛБУТИНОЛ

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Метилбутени

1243

2-METHYL-2-HYDROXY-3-BUTYNE
2-метил-2-хидрокси-3-бутин

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

3-Метилбут-1-ен

2300
17
18

17
N-МЕТИЛГЛЮКАМИНОВ РАЗТВОР (70% ИЛИ ПОМАЛКО)

МЕТИЛ ФОРМАТ
N-метил-D-глюкамин

17

17

17

18

18

18

17

17

17

17

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛ ПИРИДИН

17

ТЕРТ-АМИЛ АЛКОХОЛ

3-метилбутан-3-ол

ДИИЗОПРОПИЛАМИН

МЕТИЛ САЛИЦИЛАТ

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

3-метилбутан-1-ол

ПРОПИЛЕНОВ ОКСИД

Метил o-хидроксибензоат

АМИЛ АЛКОХОЛ, ПЪРВИЧЕН

3-метилбутан-1-ол

17

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

Метилетилен гликол
Метилетилен оксид
МЕТИЛ ЕТИЛ КЕТОН
N- (1-метилетил) пропан-2-амин

МЕТИЛ САЛИЦИЛАТ

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

3-метил-1- Бутанол

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

Метил етилен гликол

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

АМИЛ АЛКОХОЛ, ПЪРВИЧЕН

3-метил-1- Бутанол

SEC-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

Метилетилкарбинол

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН

ИЗОАМИЛОВ АЛКОХОЛ

2-метил-4- Бутанол

17

ЕТИЛ ТОЛУЕН

2-МЕТИЛ-6-ЕТИЛ АНИЛИН
1,4-метил етилбензен

Метилхексилкарбинол

ТЕРТ-АМИЛ АЛКОХОЛ

2-метилбутан-2-ол

17

ИЗОПРОПИЛАМИН

1-метилетиламин

Метил 2-хидроксибензоат

ТЕРТ-АМИЛ АЛКОХОЛ

2-метил-2- Бутанол

17

ИЗОПРОПИЛ АЦЕТАТ

1-метилетил ацетат

5-Метилхексан-2-он

МЕТИЛ БУТИРАТ

Метил бутаноат

17

17

МЕТИЛ АЦЕТАТ

Метил етаноат

17

17
17

ДИБРОММЕТАН
МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2-Метилбутан

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17
17

18

17

№ по
ООН

135
Глава

ДИМЕТИЛДИСУЛФИД
АЛКИЛ ДИТИОКАРБАМАТ (C19-C35)

ПРОПИЛЕН КАРБОНАТ

МЕТИЛ ДИЕТАНОЛАМИН
4-метил-1,3-диоксолан-2-он
Метил дисулфид
S.S'-Метиленбис [N-диалкил (С4-С8)
дитиокарбамат]
Метилен бромид
2-метиленпропионова киселина

Име на продукта

Име на индекса

N-МЕТИЛГЛЮКАМИНОВ РАЗТВОР (70%
ИЛИ ПО-МАЛКО)
Метил гликол

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

1-Метилбутан

ТОЛУЕН

Метилбензол

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ТОЛУЕНДИАМИН

Метилбензендиамин

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ТОЛУЕН

Метилбензен

3-Метилбутанал

O-ТОЛУИДИН

o-Метилбензенамин

2-Метилбутанал

O-ТОЛУИДИН

3-Метилбензенамин

ИЗОПРЕН

O-ТОЛУИДИН

2-Метилбензенамин

ИЗОПРЕН

O-ТОЛУИДИН

o-метиланилин

2-метил-1,3-бутандиен

17

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН
O-ТОЛУИДИН
O-ТОЛУИДИН

МЕТИЛАМИЛКЕТОН
Метил n-амил кетон
2-метиланилин
3-метиланилин

3-метил-1,3-бутандиен

1110

17
17
17
17

№ по
ООН
2053

Глава

Име на продукта

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

Име на индекса

134

БРОЙ 20
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

4-метил-m-фенилен диизоцианат

17
17
17

МЕТАКРИЛОНИТРИЛ

МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА

МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА

МЕЗИТИЛОВ ОКСИД
БУТИЛ АКРИЛАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ИЗОБУТИЛОВ АЛКОХОЛ

ТЕРТ-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

P-ЦИМЕН

SEC-АМИЛ АЛКОХОЛ

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ИЗОБУТИЛ ФОРМАТ

2-метилпроп-2-ененитрил

2-метилпропенова киселина

Алфа-метилпропенова киселина

2-Метилпроп-1-енил метил кетон
2-Метилпропил акрилат

2-метил-1- пропил алкохол

2-метил-2- пропил алкохол

Метилпропилбензен

Метилпропилкарбинол

2313

17
17

N-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДОН

N-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДОН

N-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДОН

N-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДОН

1-метил-2-пиролидинон

1-метилпиролидин-2-он

N-метилпиролидинон

1-метил-2-пиролидон
17
17

МЕТИЛ САЛИЦИЛАТ
Метилстирен

ВИНИЛТОЛУЕН

17

N-МЕТИЛ-2-ПИРОЛИДОН

17

17

17

17

2313

17

2-МЕТИЛПИРИДИН

4-МЕТИЛПИРИДИН
Алфа-метилпиридин

2313

17

2-МЕТИЛПИРИДИН

3-МЕТИЛПИРИДИН

1249

18

2-Метилпропил формат

МЕТИЛ ПРОПИЛ КЕТОН

17

17

17

17

17
17

17

17

№ по
ООН

ХЛОРОБЕНЗЕН
ХЛОРОБЕНЗЕН
ЕТАНОЛАМИН
ЕТИЛАМИН
РАЗТВОР НА ЕТИЛАМИН (72 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
ИЗОПРОПАНОЛАМИН
ИЗОПРОПИЛАМИН
РАЗТВОР НА МЕТИЛАМИН (42 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
РАЗТВОР НА МЕТИЛАМИН (42 % ИЛИ ПО-МАЛКО)
N-ПРОПИЛАМИН
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

Монохлоробензол
Моноетаноламин
Моноетиламин
Моноетиламинови разтвори, 72% или по-малко
Моноизопропаноламин
Моноизопропиламин
Монометиламин
Моноетиламинови разтвори, 42% или по-малко
Монопропиламин
Монопропилен гликол

АЗОТНА КИСЕЛИНА (70% И ПОВЕЧЕ)
АЗОТНА КИСЕЛИНА (70% И ПОВЕЧЕ)

ТРИЕТАНОЛАМИН
ТРИЕТАНОЛАМИН
ТРИЕТАНОЛАМИН
ТРИИЗОПРОПАНОЛАМИН
ТРИИЗОПРОПАНОЛАМИН
ТРИИЗОПРОПАНОЛАМИН
НИТРОБЕНЗЕН

O-НИТРОФЕНОЛ (РАЗТОПЕН)
O-НИТРОФЕНОЛ (РАЗТОПЕН)

Азотна киселина, червена димяща
НИТРИЛОТРИОЦЕТНА КИСЕЛИНА,
РАЗТВОР НА ТРИНАТРИЕВА СОЛ
Нитрило-2,2',2"-триетанол
2,2',2"-нитрилотриетанол
2,2',2''-нитрилотриетанол
1,1 ', 1 "-Нитрилотрипропан-2-ол
1,1 ',1''-нитрилотри-2-пропанол
1,1 ',1''-Нитрилотрипропан-2-ол
НИТРОБЕНЗЕН
Нитробензол
НИТРОЕТАН
NITROETHANE(80%)/
НИТРОПРОПАН (20%)
орто-нитрофенол
2-нитрофенол

2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН-1,3-ДИОЛ (РАЗТОПЕН ИЛИ РАЗТВОР)

ТРИМЕТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

АЗОТНА КИСЕЛИНА (ПО-МАЛКО ОТ
70%)
Азотна киселина, димяща

АЗОТНА КИСЕЛИНА (СМЕС ОТ СЯРНА И
АЗОТНА КИСЕЛИНА)
АЗОТНА КИСЕЛИНА (70% И ПОВЕЧЕ)

Неопентилен гликол

Неопентанова киселина

Неопентан

Винилов естер на Неодекановата киселина

ГЛИЦИДИЛОВ ЕСТЕР НА C10 ТРИАЛКИЛАЦЕТНА
КИСЕЛИНА
ГЛИЦИДИЛОВ ЕСТЕР НА C10 ТРИАЛКИЛАЦЕТНА
КИСЕЛИНА
ВИНИЛ НЕОДЕКАНОАТ

17
17

17
17

17
17
17

17

17

17

17
17

17

17

2842

1662

2031
17

2031, 20
17

1796

2304

2054
1649

17

17

17

17

17

17

17

17

17

НЕОДЕКАНОВА КИСЕЛИНА
Неодеканова киселина, 2,3-епоксипропилов
естер
Глицидилов естер на Неодекановата киселина

17
17

Муриатова киселина

17
17

18

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

18

17

17

17
18

НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)

СОЛНА КИСЕЛИНА

ВАЗЕЛИН

МЕЛАСА
Монохлорбензен

МОРФОЛИН
АНТИДЕТОНАТОРНИ ПРЕПАРАТИ ЗА
МОТОРНИ ГОРИВА
(СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ АЛКИЛИ)

ВАЗЕЛИН

Минерално желе
Минерален восък

Млечна киселина
Мляко от магнезий

2303

17
17

17

3-(МЕТИЛТИО)ПРОПИОНАЛДЕХИД
Метолахлор
N-(2-МЕТОКСИ-1-МЕТИЛ ЕТИЛ)-2-ЕТИЛ-6-МЕТИЛ
ХЛОРОАЦЕТАНИЛИД
МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
МАГНЕЗИЕВ ХИДРОКСИД СУСПЕНЗИЯ

АЛФА-МЕТИЛСТИРЕН

137
№ по
ООН

Име на продукта

Глава

Име на индекса

ДЪРЖАВЕН

1-метил-1- пропилетилен

17

ТЕРТ-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

ТЕРТ-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

17

17

ИЗОБУТИЛОВ АЛКОХОЛ

2-метил-2- пропанол

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17
17
17

18

18

Глава

2-Метилпропан-2-ол

2-Метилпропан-1-ол

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

4-метил-1,3-фенилен диизоцианат

ИЗОБУТИЛОВ АЛКОХОЛ

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

Метилфенилен диизоцианат

2-метил-1- пропанол

ТОЛУЕНДИАМИН

4-метил-m-фенилендиамин

БУТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ТОЛУЕНДИАМИН

2-метил-m-фенилендиамин

БУТИРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ТОЛУЕНДИАМИН

Метилфенилендиамин

2-метил-2- фенилпропан

МЕТИЛ АМИЛ КЕТОН

Метил пентил кетон

2-метилпропанал

ТЕРТ-АМИЛ МЕТИЛОВ ЕТЕР

Метил терт- пентил етер

4-метил-1- пентен

МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2-Метилпент-1-ен

Метил пентил ацетати

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2-метил-1- пентен

МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2-Метилпентен

4-метил-2- пентил ацетат

ХЕКСЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

4- Метилпентан-2-он

МЕЗИТИЛОВ ОКСИД

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН

4-метил-2- пентанон

МЕЗИТИЛОВ ОКСИД

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН

4-метил-2-пентанол ацетат

4-Метилпент -3- ен -2-он

МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ

2-Метилпентан-2,4-диол

4-метил-3-пентен-2-он

ХЕКСИЛЕН ГЛИКОЛ

ХЕКСИЛЕН ГЛИКОЛ

МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ
МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ
МЕТИЛАМИЛОВ АЛКОХОЛ

2-метил-2,4- пентанедиол

Метилпентан-2-ол
4-метилпентанол-2
4- Метилпентан-2-ол

Име на продукта

Име на индекса

136

С Т Р. 8 2
ВЕСТНИК
БРОЙ 20

17

17
17
17

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2-ЕТИЛХЕКСИЛ АКРИЛАТ

ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) АДИПАТ

ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ОКТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ
ИЗОМЕРИ)
ОКТАНОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Октан -1-ол

ОКТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Октанова киселина

Октилов акрилат

Октил адипат

Октилов алкохол
ОКТИЛАЛДЕХИДИ

17
17

17

17

17

17

17
17

17
17

18

18

17

17

17

1191

РАЗТВОР НА ГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА (70% ИЛИ ПО -МАЛКО)
ФОРМАЛДЕХИДНИ РАЗТВОРИ (45% ИЛИ ПО -МАЛКО)

Оксиетанова киселина
Оксиметилен

17

17

17

17

18

Пеларгонова киселина
Пеларгонов алкохол

Масло от круши

ПАРАФИНОВ ВОСЪК
ПАРААЛДЕХИД
РЕАКЦИЯ НА ПАРААЛДЕХИД-АМОНЯК
ПРОДУКТ
Фъстъчено масло

НОНАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
НОНИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПО -МАЛКО ОТ 4%
СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
17

17

17

17
17
17

17

17

17

17

17

17

ДИПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

1,1'-оксидипропан-2-ол

17

N- АЛКАНИ (C10+)

ДИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

2,2'-оксидиетанол

17
17

ПАРАФИНОВ ВОСЪК

ИЗОПРОПИЛОВ ЕТЕР

2,2'-оксибиспропан

n- Парафин (C10-C20)

ТЕТРАЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

2,2'-оксибис(етиленокси)диетанол

17

Парафинови люспи

2,2’-ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛ ЕТЕР

2,2'-оксибис(1-хлоропропан)

17

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

2-оксетанон

17

18

17

17
17

17

МАСЛО ОТ ПАЛМОВИ ЯДКИ (СЪДЪРЖАЩО
ПО-МАЛКО ОТ 5% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
ПАЛМОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 5% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
ПАЛМОВ ОЛЕИН (СЪДЪРЖАЩ ПОМАЛКО ОТ 5% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
ПАЛМОВ СТЕАРИН (СЪДЪРЖАЩ ПОМАЛКО ОТ 5% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
Парафин
ПАРАФИНОВ ВОСЪК
Парафиново желе
ВАЗЕЛИН

ДИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

ГЛИОКСАЛОВ РАЗТВОР (40% ИЛИ ПО-МАЛКО)
МОРФОЛИН

3-оксапентан-1,5-диол

Оксалдехид
1,4-оксазинан

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА
ГЛИОКСАЛОВ РАЗТВОР (40% ИЛИ ПО-МАЛКО)

ЗЕХТИН (СЪДЪРЖАЩ ПО-МАЛКО ОТ
3,3% СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Ортофосфорна киселина
Oксал

17
17

17
17

17
17

17

17

17

17

17

17

17
17
17

1264
2920

1831

№ по
ООН

ДЪРЖАВЕН

17

17

17

17

17

17

17
17

Нопинен
БЕТА-ПИНЕН
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, NF, (1)
Н.П.Д.(ТЪРГОВСКО
ИМЕ ..., СЪДЪРЖА ) ST1, КАТ. X
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, F, (2) Н.П.Д.(ТЪРГОВСКО
ИМЕ ..., СЪДЪРЖА ) ST1, КАТ. X
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, NF, (3)
Н.П.Д.(ТЪРГОВСКО
ИМЕ ..., СЪДЪРЖА ) ST2, КАТ. X
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, F, (4) Н.П.Д.(ТЪРГОВСКО
ИМЕ ..., СЪДЪРЖА ) ST2, КАТ. X
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, NF, (5)
Н.П.Д.(ТЪРГОВСКО
ИМЕ ..., СЪДЪРЖА ) ST2, КАТ. Y
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, F, (6) Н.П.Д.(ТЪРГОВСКО
ИМЕ ..., СЪДЪРЖА ) ST2, КАТ. Y
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, NF, (7)
Н.П.Д.(ТЪРГОВСКО ИМЕ ..., СЪДЪРЖА ) ST3,
КАТ. Y
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, F, (8) Н.П.Д.(ТЪРГОВСКО
ИМЕ ..., СЪДЪРЖА ) ST3, КАТ. Y
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, NF, (9)
Н.П.Д.(ТЪРГОВСКО ИМЕ... СЪДЪРЖА ...)
ST3, КАТ. Z
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, F, (10)
Н.П.Д.(ТЪРГОВСКО ИМЕ... СЪДЪРЖА ...)
ST3, КАТ. Z
ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, (11) Н.П.Д.(ТЪРГОВСКО
ИМЕ... СЪДЪРЖА ...) КАТ Z
НЕ ВРЕДНА ТЕЧНОСТ, (12)
Н.П.Д.(ТЪРГОВСКО ИМЕ... СЪДЪРЖА ...)
КАТ. O
Октадекан-1-ол
АЛКОХОЛИ (C13+)
1-октадеканол
АЛКОХОЛИ (C13+)
Октанал
ОКТИЛАЛДЕХИДИ

17

17

БЕТА-ПИНЕН

НОНИЛФЕНОЛ
Нопинен

17

НОНИЛ МЕТАКРИЛАТ МОНОМЕР

ЗЕХТИН (СЪДЪРЖАЩ ПО-МАЛКО ОТ 3,3% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)

НОНАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Нонил хидрид

17

ОЛЕУМ
Маслиново масло от маслиново кюспе

СЯРНА КИСЕЛИНА
МЕТИЛ САЛИЦИЛАТ

Масло от витриол
Уинтергриново Масло
СЪПОЛИМЕР НА ОЛЕФИН-АЛКИЛ ЕСТЕР
(МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО 2000+)
ОЛЕФИНИ (C13+, ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА

НОНЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

ДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Нонилен

ТЕРПЕНТИН
ОЛЕУМ

НИТРОБЕНЗЕН

Масло на Мирбан
Масло от витриол

N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА
НИТРОБЕНЗЕН

Оентилова киселина
Масло на Мирбан
Масло от терпентин

1262

1920

17

17
17

ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ
ОКТАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ДИАЛКИЛ (С7-С13) ФТАЛАТИ
N-ХЕПТАНОВА КИСЕЛИНА

Октил децил фталат
Октилова киселина
Октил фталат
Хептанова киселина

17

Глава
17

Име на продукта

139

НОНИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

НОНИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

НОНАНОВА КИСЕЛИНА (ВСИЧКИ
ИЗОМЕРИ)
Нонаноли

1663
2608

17
17
17

Октилкарбинол

Име на индекса

17

НОНАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

O-НИТРОФЕНОЛ (РАЗТОПЕН)
1- ИЛИ 2-НИТРОПРОПАН
НИТРОПРОПАН (60%)/НИТРОЕТАН
(40%) СМЕС
НОНАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
n-нонан

17

17

17

O-НИТРОФЕНОЛ (РАЗТОПЕН)

o-нитрофенол

НОНИЛОВ АЛКОХОЛ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Нонилкарбинол

O-НИТРОФЕНОЛ (РАЗТОПЕН)

2- нитрофенол (разтопен)

№ по ООН

138
Глава

НОНЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Име на продукта

Име на индекса

БРОЙ 20
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 3

SEC-АМИЛ АЛКОХОЛ

ТЕРТ-АМИЛ АЛКОХОЛ

МЕТИЛ ПРОПИЛ КЕТОН

sec-пентанол

Терт--пентанол

Пентан -2-ол

ПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
АЛФА-МЕТИЛСТИРЕН
АЛКИЛ (C9+) БЕНЗЕНИ
АЛКИЛ (C9+) БЕНЗЕНИ
АЛКИЛ (C9+) БЕНЗЕНИ
1-ФЕНИЛ-1-КСИЛИЛ ЕТАН
1-ФЕНИЛ-1-КСИЛИЛ ЕТАН
1-ФЕНИЛ-1-КСИЛИЛ ЕТАН
РАЗТВОР НА ГЛИФОЗАТ (НЕ СЪДЪРЖА ПОВЪРХНОСТНО
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО

2-фенилпропан
2-Фенилпропен
1-фенилтетрадекан
1-Фенилтридекан
1-Фенилундекан
Фенилксилилетан
1-ФЕНИЛ-1-КСИЛИЛ ЕТАН
1-фенил -1-(-2,5-ксилил етан
1-фенил -1-(-3,4-ксилил етан
N-(фосфонометил)глицин

4-пиколин

17
17
17

N-АМИЛОВ АЛКОХОЛ
SEC-АМИЛ АЛКОХОЛ

ТЕРТ-АМИЛ АЛКОХОЛ

N-ПЕНТИЛ ПРОПИОНАТ

Пентилов алкохол

sec- Пентил Алкохол
Терт- Пентил Алкохол

Пентил пропаноат

ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН

ВАЗЕЛИН
БЕНЗЕН И СМЕСИ С 10 % БЕНЗЕН ИЛИ ПОВЕЧЕ (I)

ФЕНОЛ

ЕСТЕР НА АЛКИЛСУЛФОНОВАТА КИСЕЛИНА НА ФЕНОЛ
АНИЛИН

Перхидроазепин

ВАЗЕЛИН
Вазелин
Фен

Фенична киселина

ФЕНОЛ
Фенил алкан (C10-C21)сулфонат
Фениламин
17
17

17

17

17
17
17

17

2312

1897

17

ВЪГЛЕРОДЕН ТЕТРАХЛОРИД

ПЕРХЛОРОЕТИЛЕН
Перхлорметан

Поли(пропиленов оксид)
ПОЛИАЛКИЛ (C18-C22) АКРИЛАТ В
КСИЛЕН
ПОЛИАЛКИЛ (C10-C20) МЕТАКРИЛАТ
ПОЛИАЛКИЛ (C10-C18)
СМЕС ОТ СЪПОЛИМЕРИ НА
МЕТАКРИЛАТ/ЕТИЛЕН-ПРОПИЛЕН

БОРОВО МАСЛО
Пиперилен
Пивалинова киселина

БЕТА-ПИНЕН

АЛФА-ПИНЕН

2-пинен

17
17

2(10)-пинен
1993

17

N-ПЕНТИЛ ПРОПИОНАТ

Гама-пиколин
Пимелов кетон

Бета-пиколин

Алфа-пиколин

3-пиколин

17

АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

17

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

Анхидрид на Фталова киселина
Диундецилов естер на фталовата киселина
ФТАЛИЧЕН АНХИДРИД (РАЗТОПЕН)
2-пиколин

18
17

ФОСФОР, ЖЪЛТ ИЛИ БЯЛ
Фталандион

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА

Пентил ацетат

Пентени

БЕНЗИЛ АЦЕТАТ

Фенилметил ацетат
1-фенилпропан

ПОЛИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

1,3-ПЕНТАДИЕН
ТРИМЕТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА

АЛФА-ПИНЕН

БЕТА-ПИНЕН

4-МЕТИЛПИРИДИН
ЦИКЛОХЕКСАНОН

3-МЕТИЛПИРИДИН

2-МЕТИЛПИРИДИН

4-МЕТИЛПИРИДИН

3-МЕТИЛПИРИДИН

2-МЕТИЛПИРИДИН

ДИУНДЕЦИЛФТАЛАТ

ФТАЛИЧЕН АНХИДРИД (РАЗТОПЕН)

ФТАЛИЧЕН АНХИДРИД (РАЗТОПЕН)

БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

Фенилметанол

17

18

17

17

17

17

17

17

17

17

ТОЛУЕН

Фенилметан

Фенил хидроксид
Фенилова киселина

1-ФЕНИЛ-1-КСИЛИЛ ЕТАН
БЕНЗЕН И СМЕСИ С 10 % БЕНЗЕН ИЛИ ПОВЕЧЕ
(I)
ФЕНОЛ
ФЕНОЛ

ДИФЕНИЛ ЕТЕР

ЕТИЛБЕНЗЕН

АЛКИЛ (C9+) БЕНЗЕНИ

БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ
ХЛОРОБЕНЗЕН
АЛКИЛ (C9+) БЕНЗЕНИ

БУТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

1-Фенилетилксилен
Фенил хидрид

sec- Пентил ацетат

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

N-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

n-пентанол

n- Пентен

АМИЛ АЦЕТАТ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

1-Пентанол ацетат

МЕТИЛ ПРОПИЛ КЕТОН

SEC-АМИЛ АЛКОХОЛ

3-пентанол

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

SEC-АМИЛ АЛКОХОЛ

2-пентанол

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Пент-1-ен

1265

Име на продукта
БУТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17
17

17
17

17
17

17

17

17

17

17

17
17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17
17

17
17

17

17

17

17
17
17

17

17

Глава

3257

1272

2368

2368

2214

1381, 24

1805

№ по
ООН

141

ДЪРЖАВЕН

2-пентанон

N-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

17

17
17

1-пентанол

17

SEC-АМИЛ АЛКОХОЛ

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

n-Пентан

17

17

17

SEC-АМИЛ АЛКОХОЛ

ГЛУТАРАЛДЕХИДНИ РАЗТВОРИ (50% ИЛИ -МАЛКО)

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
Разтвор на етиламин, 50 % или по-малко)

Пентан -3-ол

ПЕНТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Пентан

17

Пентан -2-ол

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Пентанал

17

17

ТРИМЕТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА
N-АМИЛОВ АЛКОХОЛ

ТЕРТ-ДОДЕКАНЕТИОЛ

2,2,4,6,6-пентаметил-4-хептанетиол

17

ЦИКЛОПЕНТАН

Пентаметилен

Фенилетан
Фенилов етер

1-Фенилдодекан

17
17

17

СМЕС ОТ N-ПЕНТАНОВА КИСЕЛИНА
(64%)/ 2-МЕТИЛ МАСЛЕНА КИСЕЛИНА
(36%)
трет-пентанова киселина
Пентан -1-ол

ПЕНТАХЛОРОЕТАН

Пенталин

Фенил карбинол
Фенил хлорид
1-Фенилдекан

2-Фенилбутан

1-Фенилбутан

Име на индекса

17
17
17

17

ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

1,3-ПЕНТАДИЕН
Пентаетилен гликол

17
17

№ по
ООН
1669

Глава

ПЕНТАНОВА КИСЕЛИНА

АЛКОХОЛИ (C13+)

ОЛЕФИНИ (C13+, ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
ОЛЕФИНИ (C13+, ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
1,3-ПЕНТАДИЕН

Пентадек-1-ен
1-Пентадецен
Пента-1,3-диен

Име на продукта

ПЕНТАХЛОРОЕТАН
Пентадеканол

Име на индекса
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ВЕСТНИК
БРОЙ 20

ПОЛИ(4+)ИЗОБУТИЛЕН

РАЗТВОР НА ПОЛИАЛУМИНИЕВ
ХЛОРИД
ПОЛИ(2+)ЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ
СЪЕДИНЕНИЯ
ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ
ДИМЕТИЛОВ ПОЛИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ
ЕТЕР
РАЗТВОР НА ПОЛИФЕРИ СУЛФАТ
АЛИФАТЕН ПОЛИОБУТЕНАМИН
(C10-C14) РАЗТВОРИТЕЛ
АДУКТ НА ПОЛИИЗОБУТЕНИЛОВ
АНХИДРИД
Полиизобутилен

ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА

ПРОПИОНОВ АНХИДРИД

N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ
N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ
ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ
ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ
АЦЕТОН

Пропанова киселина

Пропанол
Пропан-1-ол
Пропан-2-ол

1-Пропанол

2-Пропанол

N-PROPANOLAMINE
3-пропанолид

n-Пропанол
Пропанон

ГЛИЦЕРИЛ ТРИАЦЕТАТ

1,2,3-пропан триол триацетат

Пропанов анхидрид

ГЛИЦЕРИН

ГЛИЦЕРИН

ПРОПИОНИТРИЛ

Пропаннитрил

1,2,3-пропантриол

ПРОПИЛЕН КАРБОНАТ

1,2-пропандиол цикличен карбонат

Пропан-1,2,3-триол

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

1,2-пропандиол

N-ПРОПИЛАМИН

Пропан-1-амин

ИЗОПРОПИЛАМИН

ПРОПИОНАЛДЕХИД

КАЛИЕВ ТИОСУЛФАТ (50 % ИЛИ ПОМАЛКО)
Пропанал

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

17
17

КАЛИЕВ ОЛЕАТ

Пропан-1,2-диол

17

РАЗТВОР НА КАЛИЕВ ХИДРОКСИД

1814

17
18

17

17

17
18

17
17
18

17

17

17

18

18

17

18

18

18

17

17

17

АЛКИЛ (C8-C9) ФЕНИЛАМИН В АРОМАТНИ
РАЗТВОРИТЕЛИ
ПРОПИЛЕНОВ ОКСИД

МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ
МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ
Пропиленов гликол n-бутилов етер
Пропилен гликол Етилов етер

17
17
17

МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

Монометилов етер на пропиленгликол

ФЕНИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ
Пропилен гликол пропилов етер
МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

17

17
МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

17
17

17

18
17

18

17

17

17

17

18

17

17

18

Пропилен гликол Метилов етер
ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ МЕТИЛОВ ЕТЕР
АЦЕТАТ
МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ
Монобутилов етер на пропиленгликол

МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ
Пропилен гликол

Пропиленов епоксид

Алфа,алфа'- (Пропилендинитрило)ди-o-крезол

АЛКИЛ (C8-C9) ФЕНИЛАМИН В АРОМАТНИ
РАЗТВОРИТЕЛИ

2,2'-[Пропиленбис(нитрилометилен)]дифенол

1,2-ДИХЛОРПРОПАН

КРОТОНАЛДЕХИД

1,2-ДИХЛОРПРОПАН

N-БУТИЛ АЛКОХОЛ

Пропиленов алдехид

Пропиленов дихлорид

ПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Пропилкарбинол

ПРОПИЛЕН КАРБОНАТ
Пропиленов хлорид

17
17

17

ПРОПИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
n-Пропилбензен

17

17

18

17

18

17

17

17

1277
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2-пропанамин

18

РАЗТВОР НА КАЛИЕВ ФОРМАТ

ПРОПИОНАЛДЕХИД

17
17

N-ПРОПИЛАМИН

N-ПРОПИЛАМИН

N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

Пропилов алкохол

Пропил алдехид

МЕТИЛ БУТИЛ КЕТОН

N-ПРОПИЛ АЦЕТАТ
Пропил ацетон

Пропиламин

N-ПРОПИЛ АЦЕТАТ

Пропил ацетат

17

17

1274

МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

1-Пропоксипропан-2-ол

ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

ПРОПИОНОВ АНХИДРИД

Пропионил оксид

17

ПРОПИОНИТРИЛ

ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

2404

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

Пропиононитрил

17

2496
17

ПРОПИОНИТРИЛ
Бета-пропионолактон

N-ПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ
sec-Пропилов алкохол

17

1848
17

ПРОПИОНОВ АНХИДРИД

2-Пропилов алкохол

17

1275
17
17

17
ПРОПИОНАЛДЕХИД

ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА
Пропионов алдехид

17

17

17

17

Пропиолактон
ПРОПИОНАЛДЕХИД

АЛИЛОВ АЛКОХОЛ
БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

Пропенилов алкохол

17

17

17
17
17

18

18

№ по
ООН

143
Глава

БЕТА-ПРОПИОЛАКТОН

АЛИЛОВ АЛКОХОЛ

АЛИЛОВ АЛКОХОЛ

Проп-2-ен-1-ол
2-Пропен-1-ол

АКРИЛОНИТРИЛ
ПРОПИЛЕНОВ ОКСИД
АКРИЛНА КИСЕЛИНА
АЛИЛОВ АЛКОХОЛ

АЦЕТОН

Пропененнитрил
Пропиленов оксид
Пропенова киселина
1-Пропенол-3

АЦЕТОН

2-Пропанон

Име на продукта

Пропан-2-ол

Име на индекса

17

ПОЛИСИЛОКСАН

17
17

17

17

17
17

17

17
17

17

17

17
17

17
17

17

18

№ по
ООН
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Глава

ПОЛИОЛЕФИНОВ ЕСТЕР (C28-C250)
ПОЛИОЛЕФИН ФЕНОЛОВ АМИН (C28C250)
ПОЛИОЛЕФИНОВ ФОСФОРОСУЛФИД,
БАРИЕВ ДЕРИВАТ (C28—C250)
ПОЛИ(20)ОКСИЕТИЛЕН СОРБИТАН
МОНООЛЕАТ
ПОЛИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ

ПОЛИ(4+)ИЗОБУТИЛЕН
ПОЛИОЛЕФИНОВ АМИД АЛКЕНАМИН
(C17+)
ПОЛИОЛЕФИНОВ АМИД АЛКЕНАМИН
БОРАТ (C28-C250)
ПОЛИОЛЕФИНАМИН (C28-C250)
ПОЛИОЛЕФИНАМИН В АЛКИЛ (С2-С4)
БЕНЗЕНИ
ПОЛИОЛЕФИНАМИН В АРОМАТЕН
РАЗТВОРИТЕЛ
ПОЛИОЛЕФИНОВ АНХИДРИД

Име на продукта

Име на индекса

БРОЙ 20
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 5

17

17

ПЕНТЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

МЕТИЛ ПРОПИЛ КЕТОН

ДИ-N-ПРОПИЛАМИН

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

БЕТА-ПИНЕН

БЕТА-ПИНЕН

ПРОПИЛЕН ТРИМЕР

Пропилетилен

пропил Метил кетон

N-пропил-1-пропанамин

Псевдобутиленг ликол

Псевдокумен

Псевдопинен

Псевдопинен

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

17

17

2693

ВЕСТНИК

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД (45% ИЛИ ПО-МАЛКО)

17

Натриев бисулфид

17

17

17

17

17

18

17

17

17

17

18

17

17

17
17

17

ГЛИЦИН, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ

18
18
17

МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ
Разтвор на натриев 1,3-бензотиазол-2-ил сулфид МЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ
Натриев бихромат
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ДИХРОМАТ (70% ИЛИ ПО-МАЛКО)

НАТРИЕВ БЕНЗОАТ
Разтвор на натриев 1,3-бензотиазол-2-тиолат

НАТРИЕВ АЛУМИНОСИЛИКАТ
СУСПЕНЗИЯ
Разтвор на натриев аминоацетат

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОГЕНСУЛФИТ (45% ИЛИ ПОМАЛКО)

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ КАРБОНАТ

Калцинирана сода

Сода луга

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ АЦЕТАТ
Натриева кисел сулфит

МАСТНИ КИСЕЛИНИ (НАСИТЕНИ C13+)

СЯРНА КИСЕЛИНА, ОТРАБОТЕНА

Наситени мастни киселини (C13 и горни)

Киселинен шлам

ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ

КОЛОФОН
Изопропиловия алкохол

РИЦИНОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 2%
СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)

Пирооцетен етер
Бензин от пиролиза (парокрекирана нафта)

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

145
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Пиролизен бензин, съдържащ 10% или повече
бензен
Пиромучен алдехид
РАПИЧНО МАСЛО (НИСКА ЕРУКОВА
КИСЕЛИНА,
СЪДЪРЖАЩО ПО-МАЛКО ОТ 4%
СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
Рициново Масло

АЦЕТОН

АЦЕТОН
БЕНЗЕН И СМЕСИ С 10 % БЕНЗЕН ИЛИ ПОВЕЧЕ
(I)
БЕНЗЕН И СМЕСИ С 10 % БЕНЗЕН ИЛИ ПОВЕЧЕ
(I)
ФУРФУРАЛ

Пирооцетна киселина

)

17

ПРОПИЛЕН ТЕТРАМЕР

ПИРИДИН

НАТРИЕВ ХИДРОГЕН СУЛФИД (6% ИЛИ
ПО-МАЛКО)/НАТРИЕВ КАРБОНАТ (3%
ИЛИ
ПО-МАЛКО) РАЗТВОР
НАТРИЕВ ХИДРОГЕН СУЛФИТ
РАЗТВОР (45% ИЛИ ПО -МАЛКО)

18

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД (45% ИЛИ ПОМАЛКО)

17
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

МОНОАЛКИЛОВ ЕТЕР НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

Пропиленгликол бета-монометилов етер
ПРОПИЛЕНОВ ОКСИД

17
17

ГЛИЦИН, РАЗТВОР НА НАТРИЕВА СОЛ

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ДИХРОМАТ (70%
ИЛИ ПО-МАЛКО)
Разтвор на натриев глицинат
Натриев хидрогенсулфид

ТРИПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

1,2- Пропилен гликол тример

17

17

17

17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХЛОРАТ (50 %
ИЛИ ПО-МАЛКО)

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ БОРОХИДРИД
(15% ИЛИ ПО-МАЛКО)/НАТРИЕВ
ХИДРОКСИД
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ КАРБОНАТ

Натриев хидрат

ТРИПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

Пропилен гликол тример

Глава

17
17

Име на продукта

Име на индекса
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1824

17
17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ

Натриев роданат

17

2448
1830

17
17

17
17

ЦИКЛОХЕПТАН

ЕСТЕР НА АЛКИЛСУЛФОНОВАТА КИСЕЛИНА НА ФЕНОЛ

Суберан

Фенилов естер на сулфоновата киселина (C10C21)
СУЛФОЛАН

РАЗТВОР НА ПОЛИАКРИЛАТ

СЯРА (РАЗТОПЕНА)

СЯРНА КИСЕЛИНА

17

17

18

ТЕРПЕНТИН

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

Терпентинов спирт

Вина

17

17

17

17

17

17

17

СМЕСИ ОТ ДИХЛОРОПРОПЕН/ДИХЛОРОПРОПАН

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ТИОЦИАНАТ (56% ИЛИ ПОМАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ТИОЦИАНАТ (56% ИЛИ ПОМАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД (45% ИЛИ ПОМАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ БОРОХИДРИД (15% ИЛИ ПОМАЛКО)/
НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

СОЕВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 0,5% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)

"D-D почвен фумигант"

ИЛИ ПО-МАЛКО)

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ТИОЦИАНАТ (56%

Натриев тетрахидроборат (15% или по-малко) /
натриев
хидроксид -разтвор

Натриев сулфитрат

Натриев сулфоцианид

17

1385

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

1832
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Натриев сулфоцианат

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ СУЛФИД (25%
ИЛИ
ПО-МАЛКО)

ПО-МАЛКО)

18
17

17

17

17

РАЗТВОР НАТРИЕВ СУЛФИД (15% ИЛИ

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ТИОЦИАНАТ (56% ИЛИ ПОМАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ТИОЦИАНАТ (56% ИЛИ ПОМАЛКО)

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ СУЛФАТ

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ СИЛИКАТ

Натриев роданид

СВИНСКА МАС (СЪДЪРЖАЩА ПОМАЛКО ОТ 15%
СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)

1,3,5-ТРИОКСАН

sym-Триоксан

17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ НИТРИТ

17

17

1500

1,2,4-ТРИХЛОРОБЕНЗЕН

Трихлорбензен

17

РАЗТВОР НА МЕТАМ НАТРИЙ

Разтвор на натриев метилдитиокарбамат

ТЕТРАХЛОРОЕТАН

sym-Тетрахлороетан

РАЗТВОР НА МЕТАМ НАТРИЙ

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

sym-диметилетилен гликол

Натриев N-метилдитиокарбамат

ДИХЛОРЕТИЛОВ ЕТЕР

sym-- Дихлоретилов етер

Натриев меркаптид

17

sym-дихлороетан

Натриев метилкарбамодитиоат

ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД

Масло от сладка бреза

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД (45% ИЛИ ПОМАЛКО)
РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД (45% ИЛИ ПОМАЛКО)
РАЗТВОР НА МЕТАМ НАТРИЙ

Натриев меркаптан

СЛЪНЧОГЛЕДОВО ОЛИО
(СЪДЪРЖАЩО ПО -МАЛКО ОТ 7%
СВОБОДНИ МАСТНИ КИСЕЛИНИ)
МЕТИЛ САЛИЦИЛАТ

ДИЕТИЛОВ ЕТЕР

Серен етер

17

17

СУЛФУРИРАНИ МАЗНИНИ (C14-C20)

17
ХЛОРОСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА

17

Серен хлорохидрин

ОЛЕУМ

СЯРНА КИСЕЛИНА, ОТРАБОТЕНА

Сярна киселина, димяща

(15% ИЛИ ПО -МАЛКО)

1791

2949

17

17

146
№ по
ООН

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД
(45% ИЛИ ПО-МАЛКО)

Глава
17

Име на продукта

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ
ХИДРОСУЛФИД/АМОНИЕВ СУЛФИД

Име на индекса

БРОЙ 20
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 7

ОЛЕФИНИ (C13+, ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

АЛКИЛ (C9+) БЕНЗЕНИ

Тетрадецен

Тетрадецилбензен

17

17

17

17

17

17

БУТИЛЕН ГЛИКОЛ

ТЕТРАХИДРОФУРАН

СУЛФОЛАН

АНТИДЕТОНАТОРНИ ПРЕПАРАТИ ЗА МОТОРНИ ГОРИВА
(СЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНИ АЛКИЛИ)

АЛКИЛ (C9+) БЕНЗЕНИ

Тетраетилен гликол

Тетраметилен оксид

Тетраметиленсулфон

Тетраметилолово

Тетрапропилбензен

17

СУЛФОЛАН

КАЛИЕВ ТИОСУЛФАТ (50 % ИЛИ ПО-МАЛКО)

ТИТАНОВ ДИОКСИД СУСПЕНЗИЯ

Тиофан сулфон

Тиосярна киселина, дикалиева сол

ТИТАНОВ ДИОКСИД СУСПЕНЗИЯ
ТОЛУЕН

17
17

17
17

ИЗОБУТИЛ ФОРМАТ

Титаниуим(IV) оксид

17
17
17
17
17

ДОДЕЦИЛБЕНЗЕН

СУЛФОЛАН
3-(МЕТИЛТИО)ПРОПИОНАЛДЕХИД
СУЛФОЛАН

Тетрил формат

17

17

17

Тиациклопентан-1,1-диоксид
4-тиапентанал
Тиациклопентан-1,1-диоксид

Тетрапропиленбензен

17

АДИПОНИТРИЛ

Тетраметилен дицианид

17

17

17

17

17

ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ
ИЗОМЕРИ)
1,2,3,4-тетраметилбензен

ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Тетралин

17
17

АДИПОНИТРИЛ

ТЕТРАХИДРОНАФТАЛЕН

Тетрахидротиофен1,1-диоксид

1,2,3,5-тетраметилбензен

СУЛФОЛАН

Тетрахидротиофен-1-диоксид

17

17
17

1,2,4,5-тетраметилбензен

СУЛФОЛАН

Тетрахидро-1,4-оксазин

1294

17
17

17

1,2,3-ТРИХЛОРОБЕНЗЕН (СТОПЕН)
1,2,4-ТРИХЛОРОБЕНЗЕН
1,2,3-трихлоробензол

17

17
ТРИХЛОРЕТИЛЕН
ХЛОРОФОРМ

1,1,2-ТРИХЛОРОЕТАН
Бета-трихлороетан
Трихлороетен
ТРИХЛОРЕТИЛЕН
Трихлорометан

17

17

2259
2323

1296

17

17
17
17

17

17
17

ТРИДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

Тридецилова киселина

ТРИЕТИЛ ФОСФАТ
ТРИЕТИЛФОСФИТ

МАСТНИ КИСЕЛИНИ (НАСИТЕНИ C13+)
ТРИКСИЛИЛ ФОСФАТ

Тридецилова киселина
Три(диметилфенил) фосфат
ТРИЕТАНОЛАМИН
ТРИЕТИЛАМИН

17
17

17

ТРИЕТИЛЕНЕТРАМИН

АЛКИЛ (C9+) БЕНЗЕНИ

Тридецилбензен

17

18

АЛКОХОЛИ (C13+)

17

ТРИДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

Тридекоинова киселина
ТРИДЕЦИЛ АЦЕТАТ
Тридецилов алкохол

17

17
17

ТРИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

ОЛЕФИНИ (C13+, ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Тридецен

2574

1710

2831

2321

1708

ТРИЕТИЛБЕНЗЕН

АЛКОХОЛИ (C13+)

ТРИДЕКАНОВА КИСЕЛИНА
Тридеканол

17

17

1,1,2-ТРИХЛОРО-1,2,2-ТРИФЛУОРОЕТАН
ТРИКРЕЗИЛ ФОСФАТ (СЪДЪРЖАЩ 1%
ИЛИ ПОВЕЧЕ ОРТО-ИЗОМЕР)
ТРИДЕКАН

17

1,2,3-ТРИХЛОРОПРОПАН

17

17

17

17

17
1,1,2-ТРИХЛОРОЕТАН

1,1,1-ТРИХЛОРОЕТАН

17

17

17

17

17

18

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17
17
17

2078

17
17

№ по
ООН
1709

Глава

17

2056

ТЕТРАЕТИЛЕН ПЕНТАМИН

3,6,9-триазаундекан-1,11-диамин

1,2,3-ТРИХЛОРОБЕНЗЕН (СТОПЕН)

МЕЛАСА

1,3-ПЕНТАДИЕН

транс-1,3-пентадиен

ТЕТРАЕТИЛЕН ПЕНТАМИН

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД

Токсилов анхидрид

ГЛИОКСАЛОВ РАЗТВОР (40% ИЛИ ПО-МАЛКО)

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД

Токсилов анхидрид

3,6,9-триазундекаметилендиамин

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

m-Толилен диизоцианат

Триацетин

ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

2,4-Толилен диизоцианат

Меласа

ТОЛУЕНДИАМИН

ТОЛУЕНДИАМИН

2,4-толилендиамин
ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ

O-ТОЛУИДИН

2,6-толилендиамин

ТОЛУЕН

O-ТОЛУИДИН
Толуол
o-толиламин

Толилендиизоцианат

O-ТОЛУИДИН

ТОЛУЕНДИАМИН
ТОЛУЕНДИАМИН

ТОЛУЕНДИАМИН
2,4-толуендиамин
2,6-толуендиамин
ТОЛУЕН ДИИЗОЦИАНАТ
2-толуидин

Име на продукта

Име на индекса

ТРИБУТИЛ ФОСФАТ

18

17

2320

1702

№ по
ООН

149

ДЪРЖАВЕН

Тетраметилен цианид

ТЕТРАХИДРОНАФТАЛЕН

МОРФОЛИН

ТЕТРАХИДРОНАФТАЛЕН
1,2,3,4-Тетрахидронафтален

МОРФОЛИН

МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕНОВ ДИМЕР

3a,4,7,7a-тетрахидро-3,5-диметил-4,7-метан
1H-иден
ТЕТРАХИДРОФУРАН
Тетрахидро-2H-1,4-оксазин

ТЕТРАЕТИЛ СИЛИКАТ
МОНОМЕР/ОЛИГОМЕР (20% В ЕТАНОЛ)

Тетраетил плумбан

АНТИДЕТОНАТОРНИ ПРЕПАРАТИ ЗА МОТОРНИ ГОРИВА
(СЪДЪРЖАЩИ
ОЛОВНИ АЛКИЛИ)
АНТИДЕТОНАТОРНИ ПРЕПАРАТИ ЗА МОТОРНИ ГОРИВА
(СЪДЪРЖАЩИ
ОЛОВНИ АЛКИЛИ)

17
17

АЛКОХОЛИ (C13+)

1-тетрадеканол

17

17

17

ТЕТРАЕТИЛЕН ПЕНТАМИН
Тетраетилолово

АЛКОХОЛИ (C13+)

Тетрадекан-1-ол

17

ВЪГЛЕРОДЕН ТЕТРАХЛОРИД

1,1,2,2-тетрахлороетилен

Тетрахлорометан

17

ТЕТРАЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

ПЕРХЛОРОЕТИЛЕН

Тетрахлороетилен

17

ТЕТРАХЛОРОЕТАН

ПЕРХЛОРОЕТИЛЕН

ТЕТРАХЛОРОЕТАН
1,1,2,2-Тетрахлороетан

17
18
17

17

НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)

КРЕЗОЛИ (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

БЕТА-ПИНЕН
РАЗТВОРИ НА ХЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН

Катранен камфор

Теребентен
1,3,5,7-тетраазатрицикло[3.3.1.13,7]-декан

17

Катранени киселини

Глава

Име на продукта

Име на индекса

148

С Т Р. 8 8
ВЕСТНИК
БРОЙ 20

N- АЛКАНИ (C10+)
ЛАУРИНОВА КИСЕЛИНА
УНДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ

1-Ундеканова карбоксилна киселина
УНДЕКАНОВА КИСЕЛИНА
Ундекан -1-ол

Тринатриев 2-[карбоксилатометил(2хидроксиетил)амино]етилиминоди(ацетат)
Тринатриев N-(карбоксиметил)-N-(2-

N-(ХИДРОКСИЕТИЛ)ЕТИЛЕНДИАМИНТРИОЦЕТНА
КИСЕЛИНА, РАЗТВОР НА ТРИНАТРИЕВА СОЛ
N-(ХИДРОКСИЕТИЛ)ЕТИЛЕНДИАМИНТРИАЦЕТНА
КИСЕЛИНА,
Хидроксиетил)-N,N'-етилендиглицин
РАЗТВОР НА ТРИНАТРИЕВА СОЛ
Тринатриев N-(2-хидроксиетил)етилендиамин- N-(ХИДРОКСИЕТИЛ)ЕТИЛЕНДИАМИНТРИАЦЕТНА
КИСЕЛИНА,
N,N’,N’-триацетат
РАЗТВОР НА ТРИНАТРИЕВА СОЛ
Разтвор на тринатриев нитрилотриацетат
НИТРИЛОТРИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР НА
ТРИНАТРИЕВА СОЛ
Тритолил фосфат, съдържащ 1% или повече орто ТРИКРЕЗИЛ ФОСФАТ (СЪДЪРЖАЩ 1% ИЛИ ПОВЕЧЕ
изомер
ОРТО-ИЗОМЕР)
Триксиленил фосфат
ТРИКСИЛИЛ ФОСФАТ

ТРИИЗОПРОПАНОЛАМИН

Трис(2-хидрокси-1-пропил)амин

ПРОПИЛЕН ТРИМЕР

Трипропилен

ТРИИЗОПРОПАНОЛАМИН

1,3,5-ТРИОКСАН

Триоксиметилен

Трис(2-хидроксипропил) амин

1,3,5-ТРИОКСАН

1,3,5-ТРИОКСАН
Триоксин

ТРИЕТАНОЛАМИН

1,3,5-ТРИОКСАН

Триоксан

ТРИКСИЛИЛ ФОСФАТ

ПАРААЛДЕХИД

2,4,6-Триметил-s-Триоксан

ТРИПРОПИЛЕНГЛИКОЛ
Трис(диметилфенил) фосфат

ПАРААЛДЕХИД

2,4,6-Триметил-1,3,5-Триоксан

N, N, N-Трис(2-хидроксиетил) амин

ДИИЗОБУТИЛЕН

17
17

ДИИЗОБУТИЛЕН
ДИИЗОБУТИЛЕН

ДИИЗОБУТИЛЕН

17
17

2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,3-ПЕНТАНДИОЛ ДИСОБУТИРАТ

2,4,4-триметилпент-2-ен

17
17

ОКТАН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

2,2,4-триметилпентан
2,2,4-ТРИМЕТИЛ-1,3-ПЕНТАНДИОЛ
ДИИЗОБУТИРАТ
2,2,4-триметилпентан-1,3-диол диизобутират
2,2, 4-ТРИМЕТИЛ-1,3-ПЕНТАНДИОЛ -1ИЗОБУТИРАТ
2,4,4-триметилпентен-1
2,4,4-триметилпент-1-ен

17

17

17

17

17
17
17

1302

17
17

18

17

17

17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ СИЛИКАТ

АКРИЛНА КИСЕЛИНА

17

1301

ОЛЕУМ

ВИНИЛ АЦЕТАТ
ВИНИЛЕТИЛОВ ЕТЕР
Винилмравчена киселина

17

17

17

ВОДА
Водно стъкло
ВОСЪЦИ

АКРИЛОНИТРИЛ

Винилцианид
винилов етаноат

17

17

17

17

17

1,1,2-ТРИХЛОРОЕТАН

АЛИЛОВ АЛКОХОЛ

ВИНИЛ АЦЕТАТ
Винилкарбинол

1,1,2-ТРИХЛОРОЕТАН

ЕТИЛ АЦЕТАТ

Оцетна нафта

17
17

17

17

17

17

17

Винилтрихлорид

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

РАСТИТЕЛЕН ПРОТЕИНОВ РАЗТВОР
(ХИДРОЛИЗИРАН)
Оцетна киселина

17

17

Витриол кафяво масло

ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН

Валерон

17

17

1303

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Валерин алдехид

2618

ПЕНТАНОВА КИСЕЛИНА

n-Валеринова киселина

2058

17
17

ПЕНТАНОВА КИСЕЛИНА

Валеринова киселина

17
17

17

17

17

ПЕНТАНОВА КИСЕЛИНА

ВИНИЛИДЕН ХЛОРИД
ВИНИЛ НЕОДЕКАНОАТ

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Валерианова киселина

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17
17

17

17

17

17

17

1299

№ по
ООН

ВИНИЛТОЛУЕН
Винил хлорид

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

17

17

ВАЛЕРАЛДЕХИД (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
n-валералдехид

ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
РАЗТВОР НА КАРБАМИД/АМОНИЕВ НИТРАТ (СЪДЪРЖАЩ
АКВА
АМОНЯК)
РАЗТВОР НА КАРБАМИД/АМОНИЕВ НИТРАТ (СЪДЪРЖАЩ
АКВА
АМОНЯК)

УНДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

УНДЕКАНОВА КИСЕЛИНА

РАЗТВОР НА КАРБАМИД/АМОНИЕВ
НИТРАТ
РАЗТВОР НА КАРБАМИД/АМОНИЕВ
НИТРАТ
(СЪДЪРЖАЩИ АКВА АМОНЯК)
КАРБАМИД/АМОНИЕВ ФОСФАТ
РАЗТВОР
РАЗТВОР НА КАРБАМИТ
Валерал

Разтвор на карбамид, амониев карбамат

uns-триметилбензен
Карбамид, амонячен разтвор

n-Ундецилова киселина

Ундекилова киселина

АЛКИЛ (C9+) БЕНЗЕНИ

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Глава

151

ДЪРЖАВЕН

2,4,4-триметилпентен-2

17

ТРИПРОПИЛЕНГЛИКОЛ

17

17

ИЗОФОРОН

ИЗОФОРОН

3,5,5-триметилциклохекс-2-ен-1-он

3,3'-триметилендиоксидипропан-1-ол

3,3,5-триметилциклохекс-2-енон

17

ИЗОФОРОН

1,1,3-Триметил-3-пентандиол изобутират

17
17

АЛФА-ПИНЕН

ТЕРТ-БУТИЛОВ АЛКОХОЛ

2,6, 6-метил бицикло[3.1,1] хепт-2-ен

17

ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

1,3,5-триметилбензен

Триметилкарбинол

17

1-УНДЕЦЕН
УНДЕЦИЛОВ АЛКОХОЛ
Ундецилбензен

17
17

ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
1,2,3-триметилбензен
ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)
1,2,4-триметилбензен
ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

Ундец-1-ен

17

17
17
1-УНДЕЦЕН

НАТРИЕВ АЛУМИНОСИЛИКАТ СУСПЕНЗИЯ

Ундекан

17
17

17

1297

ТЕРПЕНТИН

Терпентин
Тип А зеолит

ТРИИЗОПРОПАНОЛАМИН
ТРИЗОПРОПИЛИРАН ФЕНИЛ
ФОСФАТИ
ТРИМЕТИЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА
РАЗТВОР НА ТРИМЕТИЛАМИН (30 % ИЛИ
ПО-МАЛКО)
Триметиламинометан
БУТИЛАМИН (ВСИЧКИ ИЗОМЕРИ)

ТРИЕТАНОЛАМИН

Трихидрокситриетиламин

17
17
18
ТЕРПЕНТИН

ТРИЕТИЛЕН ГЛИКОЛ

ТРИЕТАНОЛАМИН
ТРИЕТАНОЛАМИН
ГЛИЦЕРИН

Тригликол

Три (2-хидроксиетил) амин
Три[2-хидроксиетил] амин
Трихидроксипропан

ТУНГОВО МАСЛО (СЪДЪРЖАЩО ПОМАЛКО ОТ 2,5% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ)
ТЕРПЕНТИН
Терпентиново масло

Име на продукта

18

Име на индекса
ТРИКСИЛИЛ ФОСФАТ

№ по
ООН

17

Триформол

Глава

Име на продукта

1,3,5-ТРИОКСАН

Име на индекса

150
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ВЕСТНИК
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Дървесна нафта

Дървесен спирт

17

17

17

ЛОЙ (СЪДЪРЖАЩ ПО-МАЛКО ОТ 15% СВОБОДНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ
ЦИНКОВ АЛКАРИЛ ДИТИОФОСФАТ (C7C16)
ЦИНКОВ АЛКЕНИЛ КАРБОКСАМИД
ЦИНКОВ АЛКИЛ ДИТИОФОСФАТ (C3-C1
Сондажен разтвор на цинков бромид
ПРОБИВНИ СОЛНИ РАЗТВОРИ (СЪДЪРЖАЩИ ЦИНКОВИ
СОЛИ)
(Z)-октадек-9-енова киселина
ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА
Z-октадек-9-енова киселина
ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА
Z -1,3-пентадиен
1,3-ПЕНТАДИЕН

Жълта грес

КСИЛЕНОЛ

КСИЛЕНОЛ

КСИЛЕНИ

3,4-ксиленол

3,5-ксиленол

Хилоли

КСИЛЕНОЛ

КСИЛЕНОЛ

2,5-ксиленол

2,4-ксиленол

2,6-ксиленол

КСИЛЕНОЛ

КСИЛЕНОЛ

КСИЛЕНОЛ
2,3-ксиленол

17
17

17

17

17
17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

2261

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

Алкохол от дърво

17
18
17

1307

МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

Бял катран
Вино
Уинтъгрин масло

17

№ по
ООН

17

НАФТАЛЕН (РАЗТОПЕН)
АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, Н.П.Д
МЕТИЛ САЛИЦИЛАТ

Бял каустик

18

Глава

17

РАЗТВОР НА НАТРИЕВ ХИДРОКСИД

Бяла глина

КСИЛЕНИ

Име на продукта

КАОЛИНОВА СУСПЕНЗИЯ

Име на индекса
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Предисловие

Определения

Разрешени товари

ВЕСТНИК
.1 уведомлението е изпратено от компетентния орган на държавата на произход или
от производителя или износителя, чрез канала на компетентния орган на
държавата на произход до държавата на крайно местоназначение; и

20.4.1 Трансграничното движение на отпадъци е разрешено да започне само когато:

20.4

2. вещества, разтвори или смеси, съдържащи или замърсени с радиоактивни
материали, които са предмет на приложимите изисквания за радиоактивни
материали.

1 отпадъци, получени от операции на борда на кораби, които са обхванати от
изискванията на MARPOL 73/78; и

20.3.2 Изискванията на настоящата глава не се прилагат за:

20.3.1 Изискванията на настоящата глава са приложими за трансграничното движение на
течни химически отпадъци в наливно състояние от морски кораби и се разглеждат заедно с
всички други изисквания на настоящия кодекс.

Приложимост

ДЪРЖАВЕН

20.3

20.2.2 Трансгранично движение означава морски транспорт на отпадъци от територия под
националната юрисдикция на една страна до или през територия под националната
юрисдикция на друга страна, или до или през територия, която не е под националната
юрисдикция на която и да е държава, при условие че движението засяга най-малко две
държави.

20.2.1 Течните химически отпадъци са вещества, разтвори или смеси, предлагани за
превоз, съдържащи или замърсени с една или повече съставки, които са предмет на
изискванията на настоящия кодекс и за които не се предвижда пряка употреба, но които се
превозват за стоварване, изгаряне или други методи за унищожаване, различни от тези в
морето.

За целите на настоящата глава

20.2

20.1.2 Следователно течните химически отпадъци трябва да се транспортират в
съответствие с приложимите международни конвенции и препоръки, и по-специално,
когато се отнася до морския превоз в наливно състояние, с изискванията на настоящия
кодекс.

20.1.1 Морският транспорт на течни химически отпадъци може да представлява заплаха за
човешкото здраве и околната среда.

20.1

Глава 20
Транспортиране на течни химически отпадъци
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Документация

Класификация на течните химически отпадъци

Превоз и обработване на течни химически отпадъци

Съдържание

перорално LD50 <2000 mg/kg (вж. определенията в точка 21.7.1.3);
.3

ВЕСТНИК

(вж. определенията в точка 21.7.2);

.4 токсични за бозайници при продължителна експозиция

дермално LD50 <2000 mg/kg (вж. определенията в точка 21.7.1.2);

.2

. 1 вдишване LC50 < 20 mg/l/4 h (вж. определенията в точка 21.7.1.1);

21.3.1 Продуктите се считат за опасни и са предмет на глава 17 от Кодекса IBC, ако
отговарят на един или повече от следните критерии:

21.3

.1 минимални критерии за безопасност и замърсяване на продуктите, предмет на
глава 17 от Кодекса IBC;
.2 критерии, използвани за определяне на минималните изисквания за превоз на
продукти, които отговарят на критериите за безопасност или замърсяване, за
да бъдат предмет на глава 17 от Кодекса IBC;
.3 критериите, използвани за специалните изисквания в глава 15 от Кодекса IBC,
които трябва да бъдат включени в колона о от глава 17 от Кодекса IBC;
.4 критерии, използвани за специалните изисквания в глава 16 от Кодекса IBC,
които трябва да бъдат включени в колона о от глава 17 от Кодекса IBC; и
.5 определения на свойствата, използвани в настоящата глава.
Минимални критерии за безопасност и замърсяване на продуктите, предмет на
глава 17 от Кодекса IBC;

21.2.1 Тази глава съдържа следното:

21.2

21.1.3 Въпреки че критериите са предназначени да бъдат тясно определени, за да се
установи единен подход, трябва да се подчертае, че това са само насоки, а когато
човешкият опит или други фактори показват необходимост от алтернативни мерки, те
винаги трябва да се вземат предвид. Когато са признати отклонения от критериите, те се
записват надлежно с обосновка.

21.1.2 При разработването на такива критерии са положени всички усилия да се следват
критериите и точките за изключения, разработени в рамките на Глобалната хармонизирана
система (GHS).

21.1 Въведение
21.1.1 Следните критерии са насоки за определяне на класификацията на замърсяването и
за определяне на подходящи изисквания за превоз на насипни течни товари, които се
считат за кандидати за вписване в Кодекса IBC или в приложения 1, 3 или 4 на
MEPC.2/Circs.

Кодекса IBC

Критерии за определяне на изискванията за превоз за продукти, които са предмет на

Глава 21
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.2
други допълнителни изисквания на настоящия кодекс, приложими към
веществото или, в случай на смес, към нейна съставка, която представлява
преобладаващата опасност.

.1 превоз в съответствие с изискванията за кораби от тип 1; или

20.7.1 Течните химически отпадъци се превозват в кораби и товарни резервоари в
съответствие с минималните изисквания за течните химически отпадъци, посочени в глава
17, освен ако има ясни основания, които показват, че опасностите от отпадъците биха
оправдали:

20.7

20.6.1 За целите на опазването на морската среда всички течни химически отпадъци,
транспортирани в наливно състояние, се третират като вредни течни вещества от категория
Х, независимо от действителната оценена категория.

20.6

20.5.1 В допълнение към документацията, посочена в 16.2 от настоящия кодекс, корабите,
извършващи трансграничен превоз на течни химически отпадъци, носят на борда документ
за придвижване на отпадъци, издаден от компетентния орган на страната на произход.

20.5

.2 компетентният орган на страната на произход, след като е получил писменото
съгласие на страната на крайното местоназначение, в което се посочва, че
отпадъците ще бъдат безопасно изгорени или обработени чрез други методи
за обезвреждане, е дал разрешение за движението.
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температура на възпламеняване <23°C; и имат диапазон на
експлозивност/запалимост (изразен като обемни проценти във въздуха)
>20%;

Колона a - Наименование на продукта

21.4.1

Колона c — Категория на замърсяване

21.4.3

Колона d - Опасности

Колона е - Тип кораб

≥2

4
3
3

B1
≥5
4

≥1

B2

CMRTNI

CMRTNI

CMRTNI

D3

Fp
F
S

E2

Типът кораб се определя съгласно следните критерии:

Колона f - Тип резервоар

Типът резервоари се определя съгласно следните критерии:

21.4.6
21.4.6.1

Всеки от минималните критерии за безопасност или замърсяване за насипни
течни товари, предмет на глава 17 от Кодекса IBC, който не отговаря на
изискванията за типове кораби 1 или 2 и не отговаря на правило 15 от таблицата,
показана в 21.4.5.1.

Кораб тип 3:

Инхалация LC50 >0,5 mg/l/4 h - <2mg/l/4 h; и/или
Дермално LD50 >50mg/kg - ≤ 1000 mg/kg; и/или
Перорално LD50 >5mg/kg - ≤ 300 mg/kg; и/или
WRI=2;
Температура на самозапалване ≤200oC; и/или
Експлозивен диапазон 40% v/v във въздуха и температура на
възпламеняване <23°C; и/или някое от правилата от 3 до10 от
таблицата, показана в 21.4.5.1

Кораб тип 2:

Инхалация LC50 ≤ 0.5 mg/l/4 h; и/или
дермално LD50 ≤ 50 mg/kg; и/или
перорално LD50 ≤ 5 mg/kg; и/или
Температура на самозапалване ≤65oC;
и/или
Експлозивен диапазон 50% v/v във въздуха и температура на
възпламеняване <23°C; и/или правила 1 или 2 от таблицата,
показана в 21.4.5.1

НЯМА

3

2

1

Тип кораб:

ВЕСТНИК

21.4.5.1 Основните критерии за определяне на типовете кораби въз основа на профила на
опасност GESAMP са показани в таблицата по-долу. Обяснение на подробностите в
колоните е дадено в допълнение 1 към Анекс II към MARPOL Избраните правила,
посочени в тази таблица, са посочени в раздел 21.4.5.2 за определяне на специфични
типове кораби.

21.4.5

21.4.4.2 В колона d се определя „P“ , ако продуктът отговаря на критериите
за тип на кораба от 1 до 3, както е определено в правила от 1 до 14 в 21.4.5.

21.4.4.1 В колона d се определя „S“ , ако са изпълнен някой от критериите
за безопасност в 21.3.1.1 до 21.3.1.11.

21.4.4

21.4.3.1 Колона c определя категорията на замърсяване, определена за всеки
продукт съгласно Анекс II към MARPOL 73/78.

Колона b — Заличена.

21.4.2

NR

NR

NR

NR

A2

≥1
Всички други вещества от категория Y
Всички други вещества от категория Z — всички „други
вещества“ (ДВ)

≥4

≥4

≥4

≥4

A1

Кораб тип 1:

21.4.5.2

13
14
15

12

11

10

9

8

6

7

3
4
5

2

1

Правило
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21.4.1.1 Наименованието на Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC)
се използва, доколкото е възможно, но когато това е ненужно сложно, може да се използва
технически правилно и недвусмислено алтернативно химично наименование.

Критерии, използвани за определяне на минималните изисквания за превоз
на продукти, които отговарят на критериите за минимална безопасност или
замърсяване, за да бъдат предмет на глава 17 от Кодекса IBC;

21.4

.12 класифицирани като категория на замърсяване X или Y, или отговарящи на
критериите за правила от 11 до 13 съгласно точка 21.4.5.1.

.11 температура на самозапалване <200°C; и

.10

.9 да изискват инертиране, инхибиране, стабилизиране, контрол на температурата
или контрол на околната среда на резервоара, за да се предотврати опасна
реакция (вж. определенията в точка 21.7.10);

.8 имат индекс на реактивност на вода (WRI) >1 (вж. определенията в точка 21.7.6);

.7 корозивно за кожата (вж. определенията в точка 21.7.5);

.6 причинява респираторна сенсибилизация (вж. определенията в точка 21.7.4);

.5 предизвиква кожна сенсибилизация (вж. определенията в точка 21.7.3);
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Колона i - Електрическо оборудване

≤0.5

IIВ

<0.45

≥0.45 до ≤0.8

>0.5 и <0.8.
MESG > 0.9 mm или MIC съотношението >0.9.

MESG > 0.9 mm или MIC съотношението >0.9.
MESG е >0.55 mm и <0.9 mm; или MIC съотношението

:Не
:NF

≤60 °C
Незапалими

.1 е направено само определянето на съотношението MIC и то е между
0.8 и 0.9, тогава се изисква определяне на MESG;
.2 е направено само определянето на съотношението MIC и то е между
0.45 и 0.5, тогава се изисква определяне на MESG;
.3 е установено само MESG и то е между 0.5 и 0.55, тогава се изисква
определянето на съотношението MIC.
3
Колона i’’’ Точка на
> 60 °C
:
възпламеняване:
Да

.2.3 Необходимо е да се определи както коефициентът MESG, така и
коефициентът MIC, когато:

За група IIC:

За група IIA:
За група IIВ:
е

.2.2 За газове и пари е достатъчно да се направи само едно определяне на
максималната безопасна за експеримента празнина (MESG) или на
минималния запалващ ток (MIC), при условие че:

ВЕСТНИК

1.4.9.1 Ако точката на възпламеняване на продукта е < 60oC или продуктът се нагрява до
5oC от неговата точка на възпламеняване, тогава необходимото електрическо оборудване
е определя съгласно следните критерии:
„-“ се посочва в колона i и i“.

1.4.9

WRI≥ 1

Възглавница: Прилага се само за конкретни продукти, определени за всеки отделе
случай.
Отдушник:
Прилага се само за конкретни продукти, определени за всеки отделе
случай.
Не:
Когато горните критерии не се прилагат, (съгласно SOLAS може да с
изискват изисквания за инертиране)

Сухо:

21.4.8.1 Контрола на условията на средата в резервоарите се определя съгласно следните
критерии:
Инерт.: Температура на самозапалване ≤200oC; и/или реагира с въздух, за да
причини опасност; и/или експлозивен диапазон > 40% и температура
на възпламеняване <23°C.

>0.5 до <0.9

IIB

>0.8

.2.1 Изпитванията се провеждат в съответствие с процедурите, описани в IEC
60079-1-1:2002 и IEC 79-3.

≥0.9

MESG при 20oC MIC съотношение
продукт/метан
(mm)

IIА

Група апарати

2 колона i“ — Група апарати:

T1 Температура на самозапалване≥ 450oC
T2 Температура на самозапалване> 300 oC, но <450 oC
T3 Температура на самозапалване> 200 oC, но <300 oC
T4 Температура на самозапалване> 135 oC, но <200 oC
T5 Температура на самозапалване> 100 oC, но <135 oC
T6 Температура на самозапалване 85 >oC, но < 100oC

.1 колона i“ — Температурен клас:
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21.4.8 Колона h - Контрол на средата в резервоара

Отворени: Всеки от минималните критерии за безопасност или замърсяване
на насипни товари
, които са предмет на глава 17 или IBC Code, които не отговарят на
изискванията за вентилация на контролиран резервоар.

Контролирани: Инхалация LC50 ≤ 10 mg/l/4 h; и/или
Токсичност за бозайници при продължителна експозиция; и/или
Респираторен сенсибилизатор; и/или
Необходим е специален контрол на превоза; и/или
Точка на възпламеняване <60oC
Корозивност за кожата (< 4 h експозиция)

21.4.7.1 Вентилационната уредба на резервоарите се определя съгласно следните
критерии:

21.4.7 Колона g - Вентилационни отвори на резервоара

Резервоар тип 2G:
Всеки от минималните критерии за безопасност или
замърсяване на насипни течни
товари, които са предмет на глава 17 или IBC Code, които не
отговарят на изискванията за резервоар тип 1G.

Резервоар тип 1G:
Инхалация LC50 ≤ 0.5 mg/l/4 h; и/или
Дермално LD50 ≤ 200 mg/kg); и/или
температура на самозапалване ≤ 65°C;
и/или
Експлозивен диапазон 40% v/v във въздуха и температура на
възпламеняване <23°C; и/или WRI=2
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Колона k - Откриване на пара

Точка на възпламеняване ≤60oC

Когато горните критерии не се прилагат

Запалимост (F):

Не:

: Няма изисквания по настоящия кодекс.

Забележка: всички подходящи носители трябва да бъдат изброени

Не

:D

WRI >1

Сух химикал.

: C Водна струя(обикновено се използва като охлаждаща течност и може да
се използва с A и/или B, при условие че WRI = 0).

WRI = 0

: B Oбикновена пяна.

Разтворимост<10% (< 100000 mg/l): A Устойчива на алкохол пяна; и/или

Разтворимост> 10% (> 100000 mg/l): A Устойчива на алкохол пяна.

свързани със свойствата на продукта:

21.4.12.1 Подходящите пожарогасителни средства се определят като такива съгласно следните критерии,

Колона n - Аварийно оборудване

Колона m — Заличена.

Параграфи 15.2—15.10 и 15.20

Параграф 15.11 се прилага за всички киселини, освен ако те:

21.5.4.1

21.5.5.2

Всички параграфи 15.12 се добавят към колона o съгласно следните критерии:
21.5.5.1

ВЕСТНИК

Инхалация LC50 >2 - ≤10 mg/l/4 h; и/или
Дермално LD50 ≤ 1000 mg/kg; и/или
Перорално LD50 ≤300 mg/kg.

Параграф 15.12.3 е добавен към колона o съгласно следните критерии:

Инхалация LC50 ≤2 mg/l/4 h; и/или
продуктът е респираторен сенсибилизатор; и/или
продуктът е токсичен за бозайници при продължителна експозиция.

Параграф 15.12 - Токсични продукти

21.5.5

.2 не отделят водород и не е необходимо да се прилага точка 15.11.5.

.1 са органични киселини и се прилагат само параграфи 15.11.2—15.11.4 и
параграфи 15.11.6—15.11.8; или

Параграф 15.11 — Киселини

21.5.4

21.5.3.1 Параграфи 15.2—15.10 и 15.20 идентифицират специфични продукти по име със
специални изисквания за превоз, които не могат да бъдат пригодени лесно по друг начин.

21.5.3

21.5.2
Критериите за позоваване на специалните изисквания, определени в глави 15 и 16,
са определени по-долу с бележки, когато е уместно.

21.5.1
Определянето на специални изисквания в колона о обикновено следва ясни
критерии въз основа на данните, предоставени във формуляра за докладване. Когато се
счита за целесъобразно да бъде извършено отклоняване от тези критерии, това трябва да
бъде ясно документирано по такъв начин, че да може лесно да бъде променено при
поискване.

21.5
Критерии за специалните изисквания в глава 15, които трябва да бъдат
включени в колона o

Не: когато горните критерии не се прилагат.

Инхалация LC50 ≤2 mg/l/4 h; и/или
Респираторен сенсибилизатор; и/или
Корозивност за кожата (≤ 3 min излагане); и/или
WRI=2

ДЪРЖАВЕН

21.4.12 Колона l - Противопожарно оборудване

Инхалация LC50 ≤ 10 mg/l/4 h; и/или
Респираторен сенсибилизатор; и/или
Токсичност при продължително излагане.

Токсичност (Т):

21.4.11.1
Типът на необходимото оборудване за откриване на изпарения се
определя по следните критерии:

21.4.11

Отворени:Всеки от минималните критерии за безопасност или замърсяване на насипни товари, които
са предмет на глава 17 или IBC Code, които не отговарят на изискванията за затворено или
ограничено измерване.

Ограничени: Инхалация LC50 >2 - ≤ 10 mg/l/4h; и/или
Специалното управление на превоза показва, че се изисква инeртиране; и/или корозивно за
кожата (>3 min - ≤1 h излагане); и/или
Точка на възпламеняване <60oC

Затворени:
Инхалация LC50 ≤ 2 mg/l/ 4hr; и/или
Дермално LD50 ≤ 1000 mg/kg; и/или
Токсичност за бозайници при продължително излагане; и/или Респираторен сенсибилизатор;
и/или
Корозивност за кожата (≤ 3 min излагане).

21.4.14

21.4.10.1
Типът на разрешеното оборудване за измерване се назначава, съгласно
следните критерии:
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21.4.14.1 Изискването за наличието на лично аварийно оборудване на борда се отбелязва с
„Да“ в колона n при покриване на следните критерии:

21.4.13

21.4.10 Колона j – Измерване
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Инхалация LC50 >2 - ≤10 mg/l/4 h.

Параграф 15.12.4 е добавен към колона o съгласно следните критерии:

Отнасят се за всички товари и затова не са посочени специално в колона о.
Точка 16.2.6
Параграф 16.12.6 се добавя към колона o съгласно следните критерии:

21.6.1.1
21.6.2
21.6.2.1

Инхалация LC50 ≤2 mg/l/4 h; и/или
Дермално LD50 ≤ 1000 mg/kg; и/или
Перорално LD50 ≤ 300 mg/kg; и/или
Респираторен сенсибилизатор; и/или
Корозивност за кожата (≤ 3 min излагане); и/или

21.5.11.1 Параграф 15.19 се добавя към колона o съгласно следните критерии:

21.5.11 Параграф 15.19 Контрол срещу препълване

Инхалация LC50 ≤0.5 mg/l/4 h

21.5.10.1 Параграф 15.18 се добавя към колона o съгласно следните критерии:

и/или
Корозивност за кожата (< 1 h време на излагане).
21.5.10 Параграф 15.18 - Специални изисквания към залата за товарни помпи

21.5.9.1

Параграф 15.17 се добавя към колона o съгласно следните критерии:
Инхалация LC50 >0.5 - ≤2 mg/l/4 h; и/или
респираторен сенсибилизатор; и/или токсичен
за бозайници при продължително излагане;

Параграфи 16.1—16.2.5 и 16.3—16.5

21.6.1

Параграф 15.17 Повишени изисквания за вентилация

21.6.4.1 Параграфи 16.6.2—16.6.4 се добавят към колона o за продукти, за които е
посочено, че изискват контрол на температурата по време на превоза.

21.6.4
Параграф 16.6 - Товари, които не трябва да са изложени на прекомерна
топлина

Точка на разтопяване ≥0oC.

21.6.3 Точка 16.2.9
21.6.3.1 Параграф 16.2.9 се добавя към колона o съгласно следните критерии:

Замърсяване категория X или Y и вискозитет > 50 mPa.s при 20oC

ДЪРЖАВЕН

21.5.9

включени в колона o

Параграф 15.16.2 е добавен към колона o съгласно следните критерии: WRI≥ 1

21.5.8.2

Критерии за специалните изисквания в глава 16, които трябва да бъдат

21.6

Параграф 15.16.1 Заличен.

21.5.8.1

Параграф 15.21 - Температурни датчици

21.5.12.1 Параграф 15.21 се добавя към колона o според топлинната чувствителност на
продукта. Това изискване се отнася само за помпите в помещенията на товарните помпи.

21.5.12

Параграф 15.16 Замърсяване на - товара

Температура на кипене ≤ 37,8oC

Изискването за приписване на параграф 15.14 към колона о се основава на
следните критерии

Параграф 15.14 - Товари с налягане на парите по-голямо от атмосферното
при 37.8°С

Инхалация LC50 >2 mg/l/ 4h≤ 10mg/l/4 h; и/или
Дермално LD50 >1000mg/kg - ≤ 2000 mg/kg; и/или
Перорално LD50 >300mg/kg - ≤ 2000 mg/kg; и/или
Респираторен сенсибилизатор; и/или
Корозивност за кожата (> 3 min - ≤1 h излагане); и/или
Точка на самозапалване ≤60oC; и/или
Класифициран като кораб тип 2 на основания, свързани със
замърсяване; и/или категория на замърсяване X или Y

21.5.11.2 Трябва да се прилага само параграф 15.19.6, ако продуктът има някое от следните
свойства:

Температура на самозапалване ≤200oC; и/или
Експлозивен диапазон 40% v/v във въздуха и температура на възпламеняване
<23°C; и/или
Класифициран като кораб тип 1 въз основа на замърсяване.
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21.5.8

21.5.7.1

21.5.7

21.5.6
Параграф 15.13 - Товари, защитени със спомагателни материали
21.5.6.1 Изискването за приписване на точка 15.13 към колона о се основава на
информацията, свързана с склонността на продуктите да полимеризират, разлагат, окисляват
или претърпяват други химични промени, които могат да причинят опасност при нормални
условия на превоз и които биха били предотвратени чрез добавяне на подходящи добавки.

21.5.5.3
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Остра токсичност при бозайници

Остро токсични при вдишване*

21.7.1

21.7.1.1

≤0.5
> 0,5-≤ 2
> 2-≤ 10
> 10-≤ 20
≥20

Токсичност за бозайници при продължително въздействие

21.7.5

Продуктът е класифициран като респираторен сенсибилизатор:

21.7.4.1

≤14 дни

≤14 дни

≤1 h

Време за
наблюдение

* Продуктите, които са корозивни за кожата, за целите на определяне на
съответните изисквания за превоз, се считат за корозивни при вдишване.

> 1 h - ≤4 h

> 3 min - ≤1 h

Силно корозивни за кожата
Умерено корозивни за
кожата

≤3 min

Време на въздействие водещо
до некроза на цялата дебелина
на кожата

Изключително корозивни за
кожата

Корозивно за кожата*
Ниво на опасност

.1 ако има доказателства при хора, че веществото може да предизвика
респираторна хиперсенсибилизация; и/или
.2 когато са налице положителни резултати от подходящ тест върху животни;
и/или
.3 когато продуктът е идентифициран като
кожен сенсибилизатор
и
няма
доказателства
показващи, че не е респираторен сенсибилизатор.

Респираторна сенсибилизация

21.7.4

21.7.3.3 Когато се получи положителен резултат от изпитването за подуване на ухото на
мишка (MEST) или от изследването на локалните лимфни възли (LLNA), това може да е
достатъчно за класифициране на продукта като кожен сенсибилизатор.

ВЕСТНИК

*Всички данни за инхалаторна токсичност се приема, че трябва да бъдат свързани с пари, а не със мъгли или
разпръскване, освен ако не се посочва друго.

21.7.2.2 Тези ефекти могат да бъдат установени от профила на опасност на GESAMP за
продукта или други признати източници на такава информация.

.2 когато са налице положителни резултати от подходящ тест върху животни.

.1 ако има доказателства при хора, че веществото може да предизвика
сенсибилизация чрез контакт с кожата при значителен брой хора; или

Продуктът е класифициран като кожен сенсибилизатор:

21.7.3.2 Когато се използва метод за изпитване с адювантен тип за сенсибилизация на
кожата, отговорът на поне 30% от животните се счита за положителен. При метод на
изпитване без адювант, отговорът на най-малко 15% от животните се счита за
положителен.

21.7.3.1

21.7.3 Кожна сенсибилизация
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21.7.2.1 Продуктът се класифицира като токсичен при продължително въздействие , ако
отговаря на някой от следните критерии: Известно е, че е канцероген, мутаген, токсичен за
репродукцията, невротоксичен, имунотоксичен или е известно, че излагането под леталната
доза причинява специфична органно ориентирана системна токсичност (ООСТ) или други
свързани ефекти.

≤5
> 5-≤ 50
> 50-≤ 300
> 300-≤ 2000
≥2000

21.7.2

Високо
Умерено високо
Умерено
Леко
Незначително

Остро токсични при поглъщане
Перорална токсичност (LD50)
Ниво на опасност
mg/kg

≤50
> 50-≤ 200
> 200-≤ 1000
> 1000-≤ 2000
≥2000

21.7.1.3

Високо
Умерено високо
Умерено
Леко
Незначително

Остро токсични при контакт с кожата
Дермална токсичност (LD50)
Ниво на опасност
mg/kg

21.7.1.2

Високо
Умерено високо
Умерено
Леко
Незначително

Инхалаторна токсичност (LC50)
Ниво на опасност
mg/l/4 h

Определения

21.7
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Вещества, реагиращи на вода

Вещества, реагиращи на въздух

Запалими товари

Специални условия за контрол на превоза

21.7.11.3 Следва да се отбележи, че превозът на насипни течни товари, които имат точка
на възпламеняване ≤60°C, е предмет на други правила на SOLAS.

ВЕСТНИК

21.7.10.1 Специалните условия за контрол на превоза се отнасят до специфични мерки,
които трябва да бъдат взети, за да се предотврати опасна реакция. Те включват:

21.7.10

21.7.9.2 Това свойство не може да бъде определено от други данни, свързани с продукта;
то трябва да бъде измерено или разпределено чрез асимилация със свързани продукти в
хомоложна серия.

Група I: за мини, податливи на гризу (които не се използват от IMO); и
Група II: за приложения в други отрасли — допълнително разделени в
зависимост от максималната безопасна експериментална празнина
(MESG) и/или минималния запалващ ток (MIC) на газа/парите в групи
IIA, IIB и IIC.

21.7.11.2 Трябва да се отбележи, че трябва да се измерват точките на възпламеняване на
смесите и водните разтвори, освен ако всички компоненти не са незапалими.

21.7.9.1 Отнася се за конструктивната безопасност на
електрически апарати за
взривоопасни газови атмосфери, които IEC разделя на следните групи:

≤23
≤60, но < 23

Запалим

21.7.9
Електрически апарати - апаратура група (за продукти с точка на
възпламеняване ≤60oC)

Лесно запалими

21.7.11.1 Товарът се определя като запалим съгласно следните критерии:
Точка на възпламеняване (градуси по
Описание в IBC-кодекса
Целзий)

21.7.11

.5 Подлагане и вентилация: важи само за специфични продукти, определени за
всеки отделен случай.

.4 Контрол на температурата: Поддържане на специфичен температурен
диапазон за товара, за да се предотврати опасна реакция или да се
поддържа достатъчно нисък вискозитет, за да може продуктът да се
изпомпва; и

.3 Инертиране: Добавянето на газ (обикновено азот) в празното пространство
на резервоар, който предотвратява образуването на запалими
товари/въздушни смеси;

. 2 Стабилизация: Добавянето на вещество (стабилизатор), което има
тенденция да въздържа съединението, сместа или разтвора от промяна на
формата или химическия му характер. Тези стабилизатори могат да
забавят скоростта на реакция, да запазят химичното равновесие, да
действат като антиоксиданти, да задържат пигментите и другите
компоненти в емулсия или да предотвратят утаяването на частиците в
колоидна суспензия;

.1 Инхибиране: Добавянето на съединение (обикновено органично), което
забавя или спира нежелана химическа реакция, като корозия, окисляване
или полимеризация;
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21.7.8.2 Температурният клас на електрическите апарати се определя чрез избор на
максималната температура на повърхността, която е най-близка до температурата на
самозапалване на продукта, но по-малка от нея (вж. 21.4.9.1.1).

21.7.8.1 Температурният клас се определя от Международната електротехническа
комисия (IEC) като:
Най-високата температура, постигната при практически условия на работа в
рамките на номиналната мощност на апарата (и отчетените претоварвания,
свързани с тях, ако има такива, ) от повърхността на която и да е част,
чието излагане на експлозивна атмосфера може да представлява риск.

21.7.8
Електрическа апаратура - Температурен клас (за продукти, които имат
температура на възпламеняване ≤60°C или се нагряват до 15 °C от точкта им на
възпламеняване)

21.7.7.1 Веществата, реагиращи на въздух, са продукти, които реагирайки с въздуха
създават потенциално опасна ситуация, например образуване на прекиси, които могат да
причинят експлозия.

21.7.7

0

1

Всеки химикал, който при контакт с вода може да генерира
топлина или да произведе нетоксичен, незапалим или
некорозивен газ.
Всеки химикал, който при контакт с вода не предизвиква
реакция, която е описана със стойност 1 или 2.

Класифицират се в три групи, както следва:
Определение
Индекс на
реактивност на вода
Всеки химикал, който при контакт с вода може да произведе
2
токсичен, запалим или корозивен газ или аерозол.

21.7.6.1

21.7.6
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Замърсяване
Категория

Изтрийте според случая.
Вместо да бъде включен в свидетелството, този текст може да бъде приложен към свидетелството, ако е
подписан и подпечатан.

2

5

1

че корабът трябва да бъде натоварен:
.1 в съответствие с условията за товарене, предвидени в одобрения наръчник за
товарене, подпечатан и датиран, и подписан от отговорен служител на
администрацията или на организацията, призната от администрацията3;
.2 в съответствие с ограниченията за натоварване, приложени към настоящето
свидетелство 3.
Когато е необходимо корабът да се натовари по друг начиносвен в съответствие с горната
интструкция, тогава необходимите изчисления, за да се обосноват предложените условия за
товарене, трябва да бъдат съобщени на сертифициращата администрация, която може да
разреши писмено приемането на предложените условия за товарене2.

6

5
че в съответствие с 1.4 / 2.8.21, разпоредбите на Кодекса се изменят по
отношение на кораба по следния начин:

ВЕСТНИК

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.

Корабът също съответства напълно на следните изменения на Кодекса:

Дата на залагане на кила или на която корабът е бил на подобен етап на изграждане или (в
случай на преустроен кораб) дата, на която е започнало преустройството в танкер
химикаловоз:
.............................................................................................................................................................

Условия на превоз (номера на
танковете и др.)

Продължение на приложение 1, допълнителни подписани и датирани листове3.
Номерата на танковете, посочени в този списък, са посочени в приложение 2,
подписан и датиран план на танка.

Продукт

4
че корабът отговаря на изискванията за превоз в наливно състояние на
следните продукти, при условие че са спазени всички съответни експлоатационни
разпоредби на Кодекса и Анекс II на MARPOL 73/78:

3
че корабът е снабден с Ръководство в съответствие с Добавък 4 към Анекс II
на MARPOL, 73/ 78 както се изисква от правило 14 от Анекс II, и че устройствата и
оборудването на кораба, предписани в ръководството, са удовлетворителни във
всички отношения;

2
че прегледът показа, че конструкцията и оборудването на кораба и
състоянието му са във всички отношения задоволителни и че корабът отговаря на
съответните разпоредби на Кодекса.

1
че на кораба е извършен преглед в съответствие с разпоредбите на раздел 1.5
от Кодекса;

Настоящият документ удостоверява:

Корабът е освободен от спазването на следните разпоредби на Кодекса:
…………………………………………………………………………………………………
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Данни за кораба1
Име на кораба
…………………………………………………………………………………………………….....
Отличителен номер или букви
…………………………………………………………………………………...…….
Пристанище на регистрация
……………………………………………………………………………………..…….
Брутен тонаж
………………………………………………………………………………………………………
Тип на кораба (параграф 2.1.2 от Кодекса)
……………………………………………………………………………
ИМО номер2 ………………………………………………………………………………………

от ..................................................................................................................................................
(пълно наименование на компетентното лице или организация, признати от
Администрацията)

……………………………………………………………………………………………………
(име на държавата)

по оправомощаване от правителството на

Издава се съгласно разпоредбите на МЕЖДУНАРОДНИЯ КОДЕКС ЗА
КОНСТРУКЦИЯТА И ОБОРУДВАНЕТО НА КОРАБИ, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ
ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
(Резолюция MSC.176 (79) и MEPC.119 (52))

(Официален печат)

МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ
ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА
ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

ДОПЪЛНЕНИЕ
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лице,
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(печат или клеймо на издаващия орган, според случая)

………………………………………………….
(подпис на упълномощеното длъжностно
издаващо свидетелството)

(място на издаване на свидетелството)

Тип кораб: Вписванията в тази колона трябва да се отнасят до всички съответни
препоръки, например въвеждане „Тип 2“ да означава Тип 2 във всички отношения,
предписани от Кодекса.

Продукти: Продуктите, изброени в глава 17 от Кодекса, или които са оценени от
Администрацията в съответствие с 1.1.6 от Кодекса, трябва да бъдат изброени. По
отношение на последните „нови“ продукти трябва да се отбележат всички
специални изисквания, предписани временно.

Продукти: Списъкът на продуктите, които корабът може да превозва, трябва да
включва вредните течни вещества от категория Z, които не са обхванати от Кодекса
и трябва да бъдат идентифицирани като „глава 18, категория Z“.

2

3

4

Въведете датата на изтичане, посочена от администрацията в съответствие с 1.5.6.1 от Кодекса. Денят и
месецът на тази дата съответстват на годишнината, определена в 1.3.3 от Кодекса, освен ако не е изменена в
съответствие с 1.5.6.8 от Кодекса

3

Изтрийте според случая.

Годишен преглед:

Годишен/Междинен3
преглед:

Годишен/Междинен3
преглед:

Годишен преглед:

(печат или клеймо на органа, според случая)

Дата (дд/мм/гггг…………………………………….

Място……………………………………………….

(подпис на упълномощено длъжностно лице)

Подпис от……………………………………………….

Дата (дд/мм/гггг…………………………………….
(печат или клеймо на органа, според случая)

Място……………………………………………….

(подпис на упълномощено длъжностно лице)

Подпис от……………………………………………….

(печат или клеймо на органа, според случая)

Дата (дд/мм/гггг…………………………………..

Място……………………………………………….

(подпис на упълномощено длъжностно лице)

Подпис от……………………………………………….

(печат или клеймо на органа, според случая)

Дата (дд/мм/гггг............................................)

Място

Подпис
(подпис на упълномощено длъжностно лице)

Настоящият докумен удостоверява, че при преглед по 1.6.2 от Кодекса, е установено, че
корабът отговаря на съответните изисквания на Кодекса.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ГОДИШНИ И МЕЖДИННИ ПРЕГЛЕДИ
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3

Свидетелството може се издава само на кораби, които имат право да плават под
знамената на държави, които са договарящи се правителства по Конвенцията
SOLAS 1974 и страни по MARPOL 73/78.

1

Бележки относно издаване на свидетелството:

…..……………..
(дата на издаване)

Издадено в

Дата на извършване на преглед, на която се основава това свидетелство: ...............
(дд/мм/гггг)

Настоящето свидетелство е валидно до (дд/мм/гггг): ................................................. 3
и подлежи на прегледи в съответствие с 1.5 от Кодекса.

БРОЙ 20
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РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ВАЛИДНОСТТА НА СВИДЕТЕЛСТВОТО
ЗА ГРАТИСЕН ПЕРИОД ДО ДОСТИГНАНЕ НА ПРИСТАНИЩЕТО ЗА ПРЕГЛЕД,
КОГАТО СЕ ПРИЛАГА НАПАРАГРАФ 1.5.6.5 ИЛИ 1.5.6.6

Изтрийте според случая.

(печат или клеймо на органа, според случая)

Дата(дд/мм/гггг) .....................................................

Място ......................................................................

(подпис на упълномощено длъжностно лице)

Подпис ....................................................................

(печат или клеймо на органа, според случая)

Дата(дд/мм/гггг) ...............................................

Място ..................................................................

3

Изтрийте според случая.

Подписано ..........................................................

(печат или клеймо на органа, според случая)

Дата(дд/мм/гггг) ...............................................

Място ..................................................................

(подпис на упълномощено длъжностно лице)

ВЕСТНИК

Това свидетелство, в съответствие с параграф 1.5.6.5/1.6.6.63 от Кодекса, се приема за
валидно до (дд/мм/гггг): .................

3

Годишен преглед:

Корабът отговаря на съответните разпоредби на Конвенцията и настоящето свидетелство,
съгласно параграф 1.5.6.4 от Кодекса, се приема за валидно до(дд/мм/гггг): ..........................

РАЗРЕШЕНИТЕЛНО, КОГАТО ПРЕГЛЕДЪТ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ Е ПРИКЛЮЧИЛ И СЕ
ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 1.5.6.4

Подпис .................................................................
(подпис на упълномощено длъжностно лице)

В съответствие с параграф 1.5.6.8, новата дата за годишна проверка е(дд/мм/гггг): ...........

………………………..

В съответствие с параграф 1.5.6.8 от Кодекса, новата дата за годишна дата е (дд/мм/гггг):

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ГОДИШНАТА ДАТА,
КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 1.5.6.8

(печат или клеймо на органа, според случая)

Дата(дд/мм/гггг) ...............................................

Място ..................................................................

(подпис на упълномощено длъжностно лице)

Подпис ................................................................
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(печат или клеймо на органа, според случая)

Дата(дд/мм/гггг) ...................................................

Място ......................................................................

(подпис на упълномощено длъжностно лице)

Подпис ....................................................................

Корабът отговаря на съответните разпоредби на Конвенцията и настоящето свидетелство,
съгласно параграф 1.5.6.3 от Кодекса, се приема за валидно до(дд/мм/гггг): ..........................

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО, АКО Е ВАЛИДНО
ЗА ПО-МАЛКО ОТ 5 ГОДИНИ, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ПАРАГРАФ 1.5.6.3

(печат или клеймо на органа, според случая)

Дата(дд/мм/гггг) ................................................

Място .................................................................

(подпис на упълномощено длъжностно лице)

Подпис ...............................................................

Настоящият докумен удостоверява, че при годишен/междинен3 преглед в съответствие с
параграф 1.5.8.6.3 от Кодекса е установено, че корабът отговаря на съответните изисквания
на Конвенцията:

ГОДИШЕН/МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПАРАГРАФ 1.5.6.8.3
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…………………………………………………..
(подпис на служителя, издал Свидетелството
и/или печат на издаващия орган)

Замърсяване
Категория

1580

Дата………………..
(дд/мм/гггг)
(подпис на служителя, издал Свидетелството
(на Свидетелството)
и/или печат на издаващия орган)

Отличителен номер или букви

Име на кораба: ................... ………………………………………………………………

ПЛАН НА ТАНК (спесимен)

Приложение 2
КЪМ МЕЖДУНАРОДНОТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА
ОПАСНИ ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ
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Дата………………..
(дд/мм/гггг)
(на Свидетелството)

Условия на превоз (номера на цистерни и др.)

Продължение на списъка на продуктите, посочени в раздел 4, и техните условия за превоз.
Продукти:

Приложение 1
КЪМ МЕЖДУНАРОДНОТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ
ХИМИКАЛИ В НАЛИВНО СЪСТОЯНИЕ

174
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КОМИСИЯ
ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ
ОДИТОРИ

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори (обн., ДВ, бр. 16 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 87 от 2017 г., бр. 14 от 2018 г., бр. 8 и 20
от 2019 г. и бр. 91 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 11 се създава ал. 3:
„(3) Комисията финансира от своя бюджет
таксите на служителите си за успешно явяване на изпитите за придобиване на диплома
за експерт-счетоводители по чл. 15 ЗНФО,
както и за придобиването на други квалификации, свързани с одита, които са включени
в одобрените от комисията годишни планове
за обучение.“
§ 2. В чл. 39 основният текст се изменя
така:
„Чл. 39. Главният експерт „Методология и
вътрешен контрол на качество“ е на пряко
подчинение на главния секретар и осъществява следните дейности:“.
§ 3. Точка 5 от приложението към чл. 33
се изменя така:
„5. главен експерт „Методология и вътрешен контрол на качеството“ – 1“.
Председател:
Огнян Симеонов
1564

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
(oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53,
69 и 74 от 2019 г., бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 101
от 2020 г. и бр. 16, 33, 50, 67 и 94 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „получаване на разрешение за презасаждане“ се заменят с „изкореняване на лозовото насаждение“.
2. В ал. 10 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с
„министъра на земеделието“.
§ 2. В чл. 81, ал. 2, т. 1 думите „5 календарни години, следващи“ се заменят с „една
календарна година, следваща“.
§ 3. Навсякъде в наредбата думите „Министерст вото на земеделието, х рани те и

ВЕСТНИК
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горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието,
храните и горите“ и абревиатурата „МЗХГ“
се заменят съответно с „Министерството на
земеделието“, „министърът на земеделието“,
„министъра на земеделието“ и „МЗм“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. За дейности по договори, сключени
между 16 октомври 2021 г. и 15 октомври
2022 г.:
1. максималният размер на финансовата
помощ по чл. 8, ал. 1 е до 90 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно
оп ределена дей нос т на ба за оп ределен и
пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към инвестиционния проект,
сравнени с офертите по чл. 12, ал. 2, т. 7;
2. максималният размер на финансовата
помощ по чл. 36, ал. 1 и 2 е съответно до
70 на сто и до 10 на сто от стойността на
допустимите разходи;
3. участието на кандидата във финансирането по чл. 36, ал. 3 е съответно минимум
30 на сто и минимум 20 на сто;
4. финансовата помощ по чл. 36, ал. 4 е
до 70 на сто;
5. максималният размер на финансовата
помощ по чл. 53, ал. 1 е съответно 70 на сто,
35 на сто и 25 на сто;
6. максималният размер на финансовата
помощ по чл. 101, ал. 1 и 2 е съответно до 70
на сто и до 10 на сто от допустимите разходи;
7. участието на кандидата във финансирането по чл. 101, ал. 3 е съответно минимум
30 на сто и минимум 20 на сто;
8. финансовата помощ по чл. 101, ал. 4 е
до 70 на сто.
§ 5. За фи на нсовата 2022 г од и на, ко г ат о невъ змож но с т т а з а изп ъ л нен ие на
операциите/действи ята върх у ц ялата заявена площ е в резултат на пандемията от
COVID-19 и са предоставени доказателства
за това:
1. за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ не се прилага чл. 17, ал. 1 и 2;
заявлението за окончателно плащане следва
да бъде подадено до 15 октомври 2022 г.;
2. за мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Събиране на реколтата
на зелено“ не се прилагат съответно чл. 21,
ал. 1 и чл. 87, ал. 2, 3 и 4; финансовата помощ се изчислява въз основа на установената при проверките на място площ преди
окончателно плащане.
§ 6. За финансовата 2022 година „загуби,
причинени от пандемии при хората“ се считат
за риск по чл. 67, ал. 2, т. 3.

БРОЙ 20
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§ 7. От 16 октомври 2021 г. до 15 октомври
2023 г. финансовото подпомагане по чл. 68,
ал. 3, т. 2 и 3 е 80 на сто от разходите за
застрахователни премии, заплатени от производителите за застрахователни полици.
§ 8. За финансовата 2022 година по мярка
„Събиране на реколтата на зелено“:
1. изпълнителният директор на ДФЗ:
а) утвърждава образците на документите
за кандидатстване по мярката;
б) определя със заповед бюджет по мярката;
в) публикува на интернет страницата на
ДФЗ най-късно до 13 май 2022 г. документите
по букви „а“ и „б“;
2. максималният размер на финансовата
помощ по чл. 80, ал. 1 е до 70 на сто от сумата на преките разходи за операциите по
отстраняване на гроздовете и на загубата
на приходи, произтичаща от прилагането
на мярката;
3. не се прилагат чл. 78, ал. 2, т. 1 и
чл. 80, ал. 5;
4. срокът за подаване на заявления в ИАЛВ
по чл. 81, ал. 1 е 28 април 2022 г.;
5. не се прилага чл. 82;
6. срокът за издаване на заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ по чл. 83,
ал. 1 е не по-късно от 10 май 2022 г.;
7. срокът за подаване на за явлени я в
ЦУ на ДФЗ по чл. 84, ал. 1 е 17 – 27 май
2022 г.;
8. срокът за извършване на операциите
по ръчно отстраняване на гроздовете е до
28 юли 2022 г.;
9. се допуска прилагане на мярката за
отделни парцели в стопанството;
10. прек ите разходи за операциите по
отстраняване на гроздовете по чл. 80, ал. 2
се възстановяват на база фиксирана цена
1155,48 лв./ха;
11. за заявени за подпомагане през 2022 г.
площи, подпомогнати по мярката през 2020 г.
и/или 2021 г., средният добив по чл. 80, ал. 3
се изчислява за 2018 и 2019 г.
§ 9. За 2022 и 2023 финансови години
кандидатите по мярка „Преструктуриране
и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции
в п редп ри я т и я“, кои т о се въ зползват о т
разпоредбата на чл. 15, ал. 2 и чл. 61, ал. 2,
посочват точен размер на авансовото плащане
в заявлението за предоставяне на финансово
подпомагане по съответната мярка. Същият
размер се посочва и в заявлението по чл. 16,
а л. 1 и ч л. 62, а л. 1, в п ро т ивен сл у чай
заявлението за предоставяне на авансово
плащане се отказва и договорът се счита
за прекратен.
§ 10. Мерките по чл. 1 се прилагат след
31 декември 2022 г. по отношение на извър-
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шени разходи и плащания за договорени дейности, извършени преди 16 октомври 2023 г.
§ 11. (1) М я рк а „Прес т ру к т у ри ра не и
конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в
предприятия“ се прилагат след 31 декември
2022 г. по отношение на извършени разходи
и плащания за дейности, изпълнени преди 16 октомври 2025 г., при условие че до
15 октомври 2023 г. тези дейности са били
частично изпълнени и извършените за тях
разходи възлизат на най-малко 30 на сто от
общите одобрени разходи и че тези дейности
ще бъдат изцяло изпълнени до 15 октомври
2025 г.
(2) Ползвателите със сключени договори
за предоставяне на финансова помощ по
мярка „Преструктуриране и конверсия на
лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“,
които предвиждат изпълнение на дейности
съответно след 31.07.2023 г. и след 1.07.2023 г.,
но не по-късно от 15.10.2025 г., следва да:
1. подадат заявление за междинно плащане
в размер на най-малко 30 на сто от общите
одобрени разходи, в случай че не са заявили
авансово изплащане на помощта;
2. подадат заявление за междинно плащане
за отчитане на изпълнение на авансовото
плащане за най-малко 30 на сто от общия
размер на одобрените разходи в случаите,
когато авансово плащане е извършено в
размер на най-малко 30 на сто от общите
одобрени разходи;
3. подадат заявление за междинно плащане, когато помощта е изплатена авансово
в размер, по-малък от 30 на сто; със заявлението за меж динно плащане следва да
бъдат отчетени и допълнително извършени
разходи над получения аванс, така че общият
размер на отчетната междинна сума да бъде
най-малко 30 на сто от одобрените разходи.
(3) Заявленията за меж динно плащане
по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се подават в срок до
31.07.2023 г. по мярка „Преструктуриране и
конверсия на лозя“ и до 1.07.2023 г. по мярка
„Инвестиции в предприятия“. Заявленията за
междинно плащане се разглеждат съответно
по реда на чл. 17, 18, 19 и 20 и чл. 63, 64 и 65.
(4) В случай че заявител по ал. 2 не подаде
заявление за междинно плащане в посочените в ал. 3 срокове или със заявлението за
междинно плащане се отчита изпълнение на
разходите по-малко от 30 на сто от общите
одобрени разходи, договорът за предоставяне
на финансова помощ се прекратява.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Иван Иванов
1565
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне
на изискванията за достъпност и универсален
дизайн на елементите на достъпната среда
в урбанизираната територия и на сградите
и съоръженията (обн., ДВ, бр. 12 от 2021 г.;
попр., бр. 18 от 2021 г.; доп., бр. 42 от 2021 г.;
изм., бр. 55 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 2 се създава изречение
второ: „Проектните решения за достъпност се
представят във всички фази на проектиране.“
§ 2. В чл. 4 след думите „Наредба № 3 от
2003 г. за“ се добавя „съставяне на“.
§ 3. В чл. 17, ал. 1 след думите „различни височини“ се добавя „по дост ъпни те
маршрути“.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „различни нива“ се
добавя „по достъпните маршрути“.
2. В ал. 3 се създава т. 6:
„6. парапетите от незащитената страна
на стълбищното рамо са без хоризонтални
елементи, а светлото разстояние между вертикалните елементи на парапета е не повече
от 9 cm с оглед безопасно ползване от деца.“
§ 5. В чл. 19, ал. 1, т. 9 след думата „рампите“ се добавя „към сгради, в подлези,
надлези и метростанции“.
§ 6. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се определя“ се
добавя „допълнително към капацитета на
паркинга“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато със заданието за проектиране
в нови многофамилни жилищни сгради или
сгради със смесено предназначение са предвидени жилища при спазване на изискванията
на приложение № 4, за всяко едно от тях се
предвижда достъпно място за паркиране, в
допълнение към броя на достъпните места
за паркиране по ал. 1.“
§ 7. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Жилището може да се проектира и на първи
жилищен етаж при условие, че до него се
осигурява свободен и самостоятелен достъп,
в т.ч. за случаите на бедствени ситуации
(пожар, земетресение и др.) и спиране на
електрозахранването.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Достъпът по ал. 4, т. 5 се осигурява
със стълби и достъпен асансьор, които съответстват на изискванията на чл. 55 и чл. 57.
В сгради до 5 етажа достъпният асансьор
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може да бъде заменен с подемна платформа
с вертикално движение, проектирана като
затворена структура в съответствие с чл. 56.“
§ 8. В чл. 54 ал. 5 се отменя.
§ 9. В чл. 55 ал. 1 се изменя така:
„(1) Стълбите, когато са част от достъпните маршрути по чл. 39, ал. 1, в сгради за
обществено обслужване и в нови многофамилни жилищни сгради или сгради със
смесено предназначение отговарят на изискванията за безопасност и лесно ползване от
цялото население при спазване на следните
изисквания:“.
§ 10. Член 90 се изменя така:
„Чл. 90. (1) При планирането, проектирането и изпълнението на жилищата в новите
многофамилни жилищни сгради или сградите
със смесено предназначение се осигурява
лесно и безопасно придвижване на обитателите в жилището, възможност за лесно
адаптиране на средата към специфичните
нуж ди на хората с намалена подвижност
при спазване на принципите за универсален
дизайн, съгласно чл. 1, ал. 3 на наредбата и
при спазване на изискванията за минимални
широчини на входните преддверия, изолационни преддверия и коридори в жилищата,
определени в Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
(2) За жилища на повече от едно ниво в
новите многофамилни жилищни сгради или
сградите със смесено предназначение изискванията на тази глава се прилагат само за
първото ниво, когато включва помещенията,
съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за устройство
на територията.“
§ 11. В чл. 92, ал. 1 се създава изречение
второ: „Допускат се технологични прагове и
неравности не по-големи от 2 cm, свързани
с изпълнението на сградни инсталации и
уредби.“
§ 12. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Отворените пространства“ в
началото на основния текст се заменят с
„Балконите, лоджиите и терасите“.
2. В т. 1 думите „с широчина“ се заменят
със „със светла широчина“ и след думите
„2 cm“ се поставя запетая и се добавя „вкл.
технологичната височина на дограмата“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. за всяко жилище поне един балкон/
лоджия/тераса се проектират с минимална
светла широчина 150 сm и светла дължина
150 сm (фиг. 77 „а“ и „б“) в съответствие с
правилата и нормативите за издатини на
сградите, определени в Наредба № 7 от 2003 г.
за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени
зони; при балконите/лоджиите изискваните
минимални светли размери 150/150 cm може
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да се осигурят и чрез предвиждане на възможност за частично използване на вътрешното
пространство (врата с две крила, плъзгаща
се врата и др.) (фиг. 77 „в“);“.
4. В т. 3 след думата „парапета“ се добавя
„(когато е предвидена)“.
5. Създава се т. 4:
„4. при проектиране на тераса по т. 2,
когато конструктивното решение изисква
технологичен праг на входа на терасата, се
осигурява вътрешно пространство за поставяне на рампа (при необходимост) с максимален
наклон 8 % с оглед преодоляване на прага.“
§ 13. Фигура 77 се изменя така:
„

Широчината (L) е в съответствие с чл. 87, ал. 2
и чл. 88, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
а)

Широчината (L) е в съответствие с чл. 87 и
88 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони
б)
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Широчината (L) е в съответствие с чл. 87 и
88 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони
в)
Фиг. 77“
§ 14. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 18, 19, 20, 21 и 22:
„18. „Многофамилна жилищна сграда“ е
жилищна сграда, в която самостоятелните
обекти са повече от три.
19. „Балкон“ е съгласно § 5, т. 57 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство
на територията.
20. „Лоджия“ е съгласно § 5, т. 58 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство
на територията.
21. „Тераса“ е съгласно § 5, т. 59 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство
на територията.
22. „Рампа“ е нак лонена конструкция,
предвидена за осигуряване на достъп за хора
с намалена подвижност между две различни
нива.“
§ 15. В таблицата на приложение № 1 на
десети ред към раздел „Рампи за преодоляване
на различни нива в урбанизираната територия
и рампи в подлези, надлези и метростанции“
след думата „Рампата“ се добавя „към сгради,
в подлези, надлези и метростанции“.
§ 16. В таблицата на приложение № 2 се
заличава раздел „Парапети на стълби, рампи
и около опасни зони и пространства“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството
по одобряване на инвестиционен проект и
производството по издаване на разрешение
за строеж започва след влизането є в сила.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се счита датата на
внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.
§ 18. Наредбата влиза в сила на 23 май
2022 г.
Министър:
Гроздан Караджов
1561
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 63
от 17 февруари 2022 г.

за изменение и допълнение на Правилата за
използване на радиочестотния спектър за
електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение
(ДВ, бр. 98 от 2021 г.)
На основание чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32,
ал. 1, т. 2 и чл. 66а от Закона за електронните
съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В § 1 на допълнителната разпоредба се
създават т. 8, 9, 10, 11 и 12:
„8. „Терминал за RMR“ е елемент от мобилното радиооборудване под контрола на
мрежата RMR.
9. „Кабинна радиосистема“ означава терминал за RMR, инсталиран във влака, който е в
състояние да поддържа приложения за гласови
повиквания и данни.
10. NB-IoT е теснолентов интернет на нещата.
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11. ACLR е отношение на предаваната по
канала мощност към мощността, приемана в
съседни канали.
12. Еталонна чувствителност – RefSens, е
минималната средна мощност, приемана в
антенния съединител, при която трябва да
се постигне определено минимално ниво на
работните показатели.“
§ 2. В допълнителната разпоредба се създава § 2:
„§ 2. Правилата въвеждат разпоредбите
на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1730 на
Комисията относно хармонизираното използване на сдвоените радиочестотни ленти 874,4880,0 MHz и 919,4-925,0 MHz и на несдвоената
радиочестотна лента 1900-1910 MHz за мобилни
железопътни радиовръзки.“
§ 3. Досегашните § 2, 3 и 4 от заключителните разпоредби стават съответно § 3, 4 и 5.
§ 4. Приложение № 4 към чл. 3, т. 3 се изменя съгласно приложението към настоящото
решение.
Председател:
Иван Димитров
„Приложение № 4
към чл. 3, т. 3

Технически параметри на RMR/GSM-R мрежи
№ Параметър
1

Радиослужба

2

Приложение

3

Радиочестотни ленти

Описание

Коментар

Земна подвижна
RMR/GSM-R
FDD: TX: 874.4-880 MHz
FDD: RX: 919.4-925 MHz

Мобилни станции

FDD: TX: 919.4-925 MHz
FDD: RX: 874.4-880 MHz

Базови станции

Нормативна част

TDD: 1 900-1 910 MHz
4

Разпределение
на каналите

В съответствие с приложената технология

5

Модулация/
широчина на
заеманата
честотна
лента

В съответствие с приложената технология

6

Посока/разделяне

45 MHz дуплексно отстояние

7

Пр еда в а т е лна мощност/
плътност на
мощността

Съгласно данните в таблицата по-долу

8

Достъп до канала и правила
за заемането
му

В съответствие с приложената технология

9

Разрешителен
режим

Издаване на разрешение

FDD
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№ Параметър
Допълнителни
10 с ъ щ е с т в е н и
изисквания
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Описание

С Т Р. 1 0 7
Коментар

Технически условия за GSM-R
в радиочестотни ленти 874.4-880 MHz и 919.4-925 MHz
Централна честота за предаване в права посока за GSM-R
f DL = 921 MHz + n×0,2 MHz*,
където
Централна честота за предаване в обратна посока за GSMR f UL = f DL – 45 MHz
Изисквания в рамките на блока за некоординирано разгръщане на базови станции на GSM-R в радиочестотна
лента 919.4-921 MHz
*GSM-R канален растер от 200 kHz.
Широчина на честотната лента на канала за
Максимална e.i.r.p.
GSM-R
70,5 dBm + (f DL – 921)×40/3 dB
200 kHz
f DL е централната честота за предаване в MHz.
Няма ограничение по отношение на e.i.r.p. за базови станции на GSM-R, предаващи в радиочестотната лента 921925 MHz.
Технически условия за единична носеща честота за широ- Базови станции, изколентова RMR в радиочестотни ленти 874.4-880 MHz и пол зва щ и а к т и вн и
антенни системи, са
919.4-925 MHz
забранени.
Долната граница на
н а й-н иск и я р е с у р Маска за граници на блоковете (BEM)
сен блок трябва да е
≥ 919.6 MHz.
Допустими чеИзискване в рамките на блока
11 стотни плани- Широчина на честотната
Максимална e.i.r.p.
рания
лента на канала за RMR
Min{65 dBm/канал, максималЗа всяка широчина на че- на e.i.r.p., специфична за шистотната лента на канала рочина на честотната лента на
канала}
Специфични изисквания в рамките на блока,
задължителни за некоординирано разгръщане
Широчина на честотната
Максимална e.i.r.p.
лента на канала за RMR
5,6 MHz
62 dBm/5,6 MHz
(*) Форм у л а , п ри64,5 dBm/5 MHz +
л о ж и м а з а f DL ≤
5 MHz
+ (f DL – 922.1)×40/3 dB
9 2 1 ,7 M H z . Н я м а
1,4 MHz

56 dBm/1,4 MHz + (f DL –
– 920.2)×40/3 dB (*)

200 kHz (**)

70,5 dBm/200 kHz + (f DL –
– 921)×40/3 dB (***)

кон к ре т но ог ра н ичение по отношение
на e.i.r.p.
(**) Приложимо за
режим на самостоятелна експлоатация
на NB-IoT, съставен
о т един ресу рсен
блок.
(***) Формула, прил о ж и м а з а f DL ≤
9 21, 0 M H z . Н я м а
кон к ре т но ог ра н ичение по отношение
на e.i.r.p.
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Описание
f DL е централната честота за предаване в MHz.
Допуска се режим на работа в лентата за теснолентов интернет на нещата (NB-IoT) без увеличаване на мощността.
Не се допуска режим на работа в защитната лента и режим
на работа в лентата за теснолентов интернет на нещата
(NB-IoT) с увеличаване на мощността.
Основно изискване
Радиочестотна лента

Ограничение на e.i.r.p.

880-915 MHz

– 49 dBm/5 MHz

БРОЙ 20
Коментар

Това изискване има
предимство пред
изискванията за
стойностите извън
честотната лента.

Изисквания за стойностите извън честотната лента
MHz от границата
на блока
Ограничение на e.i.r.p.
(919.4-925 MHz)
0 ≤ Δf < 0,2
32,5 dBm/200 kHz
0,2 ≤ Δf < 1

14 dBm/800 kHz

1 ≤ Δf < 10
5 dBm/MHz
Технически условия за кабинната радиосистема за RMR,
използваща широколентови технологии
Максимална изходна
ACLR
мощност
Регулирането на
над 23 dBm и до 31 dBm
минимум 37 dB
мощността в обратна
посока е задължителТехнически условия за терминали за RMR, различни
но и трябва да бъде
от кабинни радиосистеми, използващи широколентови
задействано.
технологии
Максимална изходна
ACLR
мощност
23 dBm
минимум 30 dB
Изисквания към характеристиките на приемниците за
широколентови базови станции за RMR
Параметър
Стойност
(*) Приема се, че е
Ниво на желания сигнал
RefSens + 3 dB
налице широчина
Максимален смущаващ
на честотната лента
сигнал в радиочестотна
– 34 dBm
200 kHz за смущавалента 870-874.4 MHz (*)
щия сигнал.
Антенният съединител на радиомодула е еталонната точка.
Тези изисквания се отнасят както за блокиращата интермодулация, така и за тази от трети порядък.
Изискванията за терминален приемник
Изисквания само за характеристиките на широколентоза RMR, различен от
вия приемник за кабинната радиосистема за RMR
кабинна радиосистема, не са обхванати.
Параметър
Стойност
Ниво на желания сигнал

RefSens + 3 dB

Максимален смущаващ
сигнал в радиочестотна
лента 880-918.9 MHz (*)

– 26 dBm

Максимален постоянновълнов смущаващ сигнал
в радиочестотна лента
925.6-927 MHz

– 13 dBm

(*) Приема се, че е
налице широчина
на честотната лента
400 kHz за смущаващия сигнал за
устройства за радиочестотна идентификация (RFID).

БРОЙ 20
№ Параметър
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Описание
Максимален постоянновълнов смущаващ сигнал
– 10 dBm
в радиочестотна лента
927-960 MHz
Максимален смущаващ
сигнал 5 MHz LTE (най– 13 dBm
ниска носеща честота на
927.6 MHz)
Антенният съединител на радиомодула е еталонната точка.
Тези изисквания се отнасят както за блокиращата интермодулация, така и за тази от трети порядък.
Технически условия за широколентова RMR в радиочестотна лента 1 900-1 910 MHz

С Т Р. 1 0 9
Коментар

Базови станции с активни антенни системи са забранени.

Общо изискване в рамките на
блока – задължително за некоординирано разгръщане
Широчина на
честотната
Максимална
лента на канаe.i.r.p.
Технически условия за
ла за RMR
базови станции за RMR,
65 dBm/
използващи широколен10 MHz
10 MHz
тови технологии
Основно изискване
РадиочестотОграничение
на лента
на e.i.r.p.
1 920-1 980
– 43 dBm/
MHz
5 MHz
Технически условия за кабинната радиосистема за RMR,
използваща широколентови технологии
Максимална изходна
ACLR
мощност
Регулирането на
31 dBm
минимум 37 dB
мощността в обратна
Нежелана изходна мощност в радиочестотна лента
посока е задължител1 920-1 980 MHz
но и трябва да бъде
максимум – 25 dBm/MHz
максимум – 30 dBm/MHz
задействано.
в радиочестотна лента
в радиочестотна лента
1 920-1 925 MHz
1 925-1 980 MHz
Изисквания към характеристиките на приемниците за широколентови базови станции
за RMR
Параметър
Стойност
Ниво на желаRefSens + 3 dB
ния сигнал
Максимален
Технически условия за
смущаващ
приемниците за RMR,
сигнал
5 MHz
използващи широколен– 20 dBm
LTE
в
радиотови технологии
честотна лента
1805-1880 MHz
Антенният съединител на приемника на базовата станция
е еталонната точка. Тези изисквания се отнасят както за
блокиращата интермодулация,
така и за тази от трети порядък.
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БРОЙ 20

Описание

Коментар

Изисквания само за характеристиките на широколентовия приемник за кабинната радиосистема за RMR
Параметър

Стойност

Ниво на желания сигнал

RefSens + 3 dB

Максимален смущаващ сигнал 5 MHz
LTE в радиочестотна лента
1 805-1 880 MHz

– 13 dBm

Максимален смущаващ сигнал 5 MHz
LTE в радиочестотна лента
1 920-1 980 MHz

– 39 dBm

Изискванията за терминален приемник
за RMR, различен от
кабинна радиосистема, не са обхванати.

Антенният съединител на приемника на базовата станция
е еталонната точка. Тези изисквания се отнасят както за
блокиращата интермодулация, така и за тази от трети порядък.
12

Планирани
промени
Решение за изпълнение на Европейската комисия
2021/1730/ЕС
ECC/DEC/(20)02
ECC/REC/(05)08

13 Позоваване

БДС EN 301 502
БДС EN 301 511

За английска версия на стандартите:
http://www.etsi.org

Наредба № 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на
електромагнитни полета в населени територии и опреде- Хигиенни изисквания
ляне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

Информативна част

14

Номер на нотификацията

15 Забележка

1514

BEM за широколентови базови станции за RMR се прилагат, когато няма детайлни споразумения за координация
и сътрудничество преди разгръщането на мрежата.
За да се даде възможност за използване на повече носещи честоти или по-висока стойност на e.i.r.p. за базовите
станции, се извършва координиране или се прилагат други
мерки.
Честотната лента е достъпна, ако се използват методи за достъп до спектъра и за ограничаване на радиосмущенията, които осигуряват подходящо ниво на работните
показатели на приемниците, за да се спазят съществените
изисквания на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането
на законодателствата на държавите членки във връзка с
предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО. Когато съответните методи
са описани в хармонизирани стандарти или части от тях,
чиито данни са били публикувани в Официален вестник на
Европейския съюз в съответствие с Директива 2014/53/ЕС,
трябва да се осигури ниво на работните показатели, което
е най-малко еквивалентно на осигуряваното от посочените
методи.

“
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЗАПОВЕД № РД-09-150
от 25 февруари 2022 г.
На основание чл. 25, а л. 4 от Закона за
администрацията, чл. 33а, ал. 2 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
(ЗПЗП) и чл. 16г, ал. 4 от Наредба № 105 от 22
август 2006 г. за условията и реда за създаване,
поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол
(ДВ, бр. 82 от 2006 г.) нареждам:
I. Одобрявам окончателни специализирани
слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане“ за Кампания 2021 като
част от Система за идентификация на земеделските парцели, актуализирани за 2021 г. чрез
дешифрация на нова цифрова ортофотокарта
на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2021 г., отразяване на резултатите от
теренни проверки от областните и общинските
структури на Министерството на земеделието
(МЗм) и проверки на място по чл. 37, ал. 3 и
4 от Закона за подпомагане на земеделските
производители (ЗПЗП), както и чрез проверка на получени възражения срещу обхвата на
проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“, одобрен със Заповед
№ РД-09-1194 от 15.12.2021 г. на министъра на
земеделието.
II. Окончателните специализирани слоеве
по т. I за Кампания 2021 се предоставят на
Разплащателната агенция за:
а) извършване на задължителните административни проверки съгласно чл. 37, ал. 2 от
ЗПЗП на подадените през Кампания 2021 заявления за подпомагане и на финална оторизация
и плащания на площ за 2021 година съгласно
чл. 43 от ЗПЗП за площите, които не са били
обект на проверки по чл. 37, ал. 3 и 4 от ЗПЗП;
б) прием на заявления за подпомагане през
2022 година.
III. Въз основа на извършената финална
оторизация за земеделски стопани, при които
се установи, че е изплатена по-голяма сума,
Разплащателната агенция издава акт за установяване на публично държавно вземане съгласно приложимото национално и европейско
законодателство.
IV. Окончателните специализирани слоеве
по т. I за Кампания 2021 и настоящата заповед
да се публикуват на интернет страниците на
МЗм, секция „Идентификация на земеделски
парцели“, и на Държавен фонд „Земеделие“.
V. Заповедта да се изпрати за обнародване
в „Държавен вестник“.

Заповедта подлежи на оспорване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването/обнародването є в „Държавен
вестник“.
Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

1657

Министър:
Ив. Иванов

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-4
от 5 януари 2022 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с
цел опазване на вековни дървета и във връзка с
постъпило в Министерството на околната среда
и водите писмо с вх. № 05-08-3872/26.11.2021 г.
от РИОСВ – Велико Търново:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида полски ясен (Fraxinus
angustifolia/oxycarpa) на възраст 120 години, с височина 12 м, обиколка на ствола 4,20 м, намиращо
се на ул. Свети княз Борис I в поземлен имот с
идентификатор 16359.514.7087 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица,
област Велико Търново, одобрена със Заповед
№ РД-18-1539 от 31.08.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър. Вековното дърво е с координати X =
4776742.933, Y = 516100.438 в координатна система
БГС 2005 (кадастрална).
1.2. Вековно дърво от вида полски ясен (Fraxinus
angustifolia/oxycarpa) на възраст 120 години, с височина 12 м, обиколка на ствола 3,60 м, намиращо
се на ул. Свети княз Борис I в поземлен имот с
идентификатор 16359.514.7087 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица,
област Велико Търново, одобрена със Заповед
№ РД-18-1539 от 31.08.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър. Вековното дърво е с координати X =
4776740.694, Y = 516093.119 в координатна система
БГС 2005 (кадастрална).
1.3. Вековно дърво от вида полски ясен (Fraxinus
angustifolia/oxycarpa) на възраст 120 години, с височина 12 м, обиколка на ствола 4,00 м, намиращо
се на ул. Свети княз Борис I в поземлен имот с
идентификатор 16359.514.7087 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица,
област Велико Търново, одобрена със Заповед
№ РД-18-1539 от 31.08.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър. Вековното дърво е с координати X =
4776731.570, Y = 516086.875 в координатна система
БГС 2005 (кадастрална).
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2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.
3. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Велико Търново, да осигури обозначаването на вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Б. Сандов
1519
ЗАПОВЕД № РД-61
от 19 януари 2022 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с
цел опазване на вековни дървета и във връзка с
постъпили в Министерството на околната среда и
водите писма с вх. № 05-08-4066/15.12.2021 г. и вх.
№ 05-08-4068/15.12.2021 г. от РИОСВ – Хасково:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида черна топола (Populus
nigra) на възраст около 150 години, с височина
около 12 м, обиколка на ствола 7,02 м, намиращо
се в местността Клюнка, поземлен имот с идентификатор 61844.67.30 по кадастралната карта и
кадастралните регистри за землището на с. Райкова могила, община Свиленград, област Хасково,
одобрена със Заповед № РД-18-1255 от 15.06.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Вековното дърво
е с координати X = 4630563.797, Y = 567829.590
в координатна система БГС 2005 (кадастрална).
1.2. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris)
на възраст около 200 години, с височина 14 м,
обиколка на ствола 2,10 м, намиращо се в поземлен
имот с идентификатор 35997.1.411 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-48
от 24.01.2019 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Вековното дърво е с координати X = 4610476.636,
Y = 543709.123 в координатна система БГС 2005
(кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

3. Обектите да се впишат в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването на вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Б. Сандов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15
от 1 март 2022 г.
Със Заповед № РД-02-15-17 от 26.02.2018 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км
310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с
път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел
„Белокопитово“). Поради промяна в техническото
решение за захранване с ток на площадката за
отдих при км 322+000 се налага изменение на
действащия ПУП – ПП за обекта, с който да се
осигури новото трасе на захранващия кабел.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 136,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, чл. 129,
ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“ и
„в“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
заявление с вх. № АУ13-7/9.11.2021 г., допълнено
с писмо вх. № АУ13-7(2)/1.02.2022 г. от Агенция
„Пътна инфраструктура“; Заповед № РД-02-15-79
от 1.09.2021 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПП,
разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ и влязла
в сила на 2.10.2021 г.; извършено съобщаване на
проекта на ПУП – ПП в бр. 82 от 1.10.2021 г. на
„Държавен вестник“; Констативен акт № 12-00375/3.11.2021 г. от Община Шумен за извършени
процедури по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и липса
на възражения в законоустановения срок; писмо
изх. № 12-00-468/18.01.2022 г. от Министерството на околната среда и водите; становище изх.
№ СТ-84-507/11.11.2021 г. на Министерството на
културата; становище рег. № 873000-876, екз.
№ 1/5.10.2021 г. на Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Шумен;
писмо изх. № 12-00-185(А1)/8.10.2021 г. от Басейнова дирекция „Черноморски район“; писмо изх.
№ K-EDN-119/7.01.2022 г. от „Електроразпределение Север“ – АД; писмо изх. № 05-19(5)/14.02.2022 г.
от Агенцията по геодезия, картография и када-
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ДЪРЖАВЕН

стър; Протокол № УТАТУ-01-02-3/15.02.2022 г. от
заседание на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика;
Решение № 250 от 25.04.2013 г. на Министерския
съвет на Република България, с което обект А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“ е
обявен за национален обект и обект с национално
значение, и Заповед № РД-02-15-16 от 25.02.2022 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам проект за изменение на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен
възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“),
във връзка с осигуряване на електрозахранване
20 kV на площадка за отдих при км 322+000,
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен
вестник“ и да се публикува на интернет страницата
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Шумен, чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
За министър:
Ст. Аспарухов
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НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-84
от 28 февруари 2022 г.
На основание чл. 9, т. 9 и чл. 10 във връзка
с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката
нареждам:
І. Утвърждавам измененията в Номенклатурата
на промишлената продукция, утвърдена със Заповед № РД-05-926 от 1.11.2016 г. на председателя
на НСИ (обн., ДВ, бр. 91 от 2016 г.; изм., бр. 101
от 2017 г. и бр. 100 от 2019 г.), както следва:

Изменения през 2021 г. в Номенклатурата на промишлената продукция
Код по
ПРОДПРОМ-2021

Наименование на позицията

Измерителна
единица

07.29.19.26 *

Молибденови руди и техните концентрати, различни от пържените

кг

10.39.24.30 *

Плодове (череши и други), временно консервирани (посредством серен диоксид или във вода – солена, със сероводород или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация
в това състояние

кг

10.62.13.10 *

Глюкоза и сироп от глюкоза, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

кг

10.62.13.20 *

Фруктоза, сироп от фруктоза, изоглюкоза, без ароматизиращи или оцветяващи
добавки

кг

10.82.11.00 *

Какаова маса, дори обезмаслена, без какаова маса с прибавка на захар или
други подсладители

кг

10.82.23.53 *

Пасти (вкл. марципан, пасти от фондан, нуга и бадеми) в директни опаковки
с нетно съдържание >= 1 кг

кг

10.82.23.55 *

Пастили за гърло и бонбони против кашлица (без лечебните пастили, които
се използват за терапевтични или профилактични цели)

кг

13.92.22.10 *

Покривала и външни щори (без тенти за каравани)

кг

13.92.22.30 *

Палатки (вкл. тенти за каравани)

кг

13.92.29.98 N

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба,
трикотажни или плетени; спасителни колани и жилетки; други конфекционирани текстилни изделия (без предпазни маски за лице, дамски превръзки и
хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни изделия)

кг

13.92.29.99 D

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба,
трикотажни или плетени; спасителни колани и жилетки; други конфекционирани текстилни изделия (без дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки
пелени и подобни изделия)

кг

13.95.10.10 *

Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло (с изкл. на промазани или
покрити) с маса за единица площ <= 25 г/м2

кг

13.95.10.20 *

Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло (с изкл. на промазани или
покрити) с маса за единица площ > 25 г/м2, но <= 70 г/м2

кг

С Т Р.
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Наименование на позицията

Измерителна
единица

13.95.10.30 *

Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло (с изкл. на промазани или
покрити) с маса за единица площ > 70 г/м2, но <= 150 г/м2

кг

13.95.10.50 *

Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло (с изкл. на промазани или
покрити) с маса за единица площ > 150 г/м2

кг

13.95.10.70 *

Нетъкани материали и изделия от тях (без облекло), промазани или покрити

кг

18.12.14.56 *

Отпечатани картички (без пощенски), илюстровани или с пожелания, поздравления или съобщения (със или без пликове)

хил. лв.

20.11.12.50 *

Серен триоксид (серен анхидрид); диарсенов триоксид (арсенов анхидрид)

кг

20.11.12.90 *

Други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи (без
серен триоксид, диарсенов триоксид, азотен оксид, силициев диоксид, серен
диоксид, въглероден диоксид)

кг

20.13.31.15 *

Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни соли (литиев хексафлуорофосфат (1-), литиев дифлуорофосфат, литиев
хексафлуороарсенат монохидрат, литиев тетрафлуороборат)

кг F

20.13.32.30 *

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити

20.13.42.11 *

Бариев нитрат; берилиев нитрат; кадмиев нитрат; кобалтов нитрат; никелов
нитрат; оловен нитрат

кг N

20.13.42.12 *

Меден нитрат и други нитрати (без калиев, бариев; берилиев; кадмиев; кобалтов; никелов; оловен)

кг N

20.13.51.25 *

Xромати и дихромати; пероксохромати

кг

20.13.51.79 *

Соли на оксиметалните или пероксометалните киселини (без хромати, дихромати, пероксохромати, манганити, манганати, перманганати, молибденати,
волфрамати, цинкати и ванадати)

кг

20.14.23.60 *

Глицерол, вкл. синтетичен (без суров глицерол, глицеролови води и луги)

кг

20.14.31.97 *

Други промишлени монокарбоксилни мастни киселини (без стеариновата,
олеиновата и таловите мастни киселини и дестилираните мастни киселини)

кг

20.14.32.80 *

Лауринова киселина и нейните соли и естери; други наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

кг

20.14.63.39 *

Други етер-алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни (без диетиленгликол)

кг

20.20.16.00 *

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и
регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, съдържащи едно или повече от следните вещества: алдрин (ISO); бинапакрил (ISO); камфехлор (ISO) (токсафен); каптафол (ISO); хлордан (ISO);
хлордимеформ (ISO); хлоробензилат (ISO); съединения на живака; DDT (ISO)
(клофенотан (INN), 1,1,1-трихлоро-2,2-бис(р-хлорофенил)етан); диносеб (ISO),
неговите соли или естери; етилен дибромид (ISO) (1,2-дибромоетан); етилен
дихлорид (ISO) (1,2-дихлороетан); диелдрин (ISO, INN); 4,6-динитро-o-крезол
(DNOC (ISO) или неговите соли; флуороацетамид (ISO); хептахлор (ISO);
хексахлоробензен (ISO); 1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан (НСН (ISO), включително линдан (ISO, INN); метамидофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (етилен оксид); паратион (ISO); паратион-метил (ISO) (метил-паратион);
пентахлорофенол (ISO), неговите соли или естери; фосфамидон (ISO); 2,4,5-Т
(ISO) (2,4,5-трихлорофеноксиоцетна киселина), нейните соли или естери; съе
динения на трибутилкалай. Включва още прахови формулации, съдържащи
смес от беномил (ISO), карбофуран (ISO) и тирам (ISO).

кг акт.
в-во

кг
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Измерителна
единица

20.42.19.45 *

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене (без бръс
нарски сапун на калъпи)

кг

20.59.51.00 *

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, н.д.; стрити на прах кожи, вкл. други протеинови вещества и техните
производни: глутелини и проламини, глобулини, глицинин, кератини, нуклео
протеиди, протеинови изолати

кг

20.60.13.90 *

Други текстурирани синтетични прежди и други синтетични прежди, единични, без сук или със сук (без шевни конци), н.п.д.

кг

21.20.21.45 D

Ваксини за хуманната медицина

кг

21.20.21.46 N

Ваксини срещу свързани с ТОРС коронавируси (вид на вируса на тежкия остър респираторен синдром (SARS-CoV), за хуманната медицина

кг

21.20.21.49 N

Ваксини за хуманната медицина (с изключение на ваксини срещу свързани с
ТОРС коронавируси (вид на вируса на тежкия остър респираторен синдром
(SARS-CoV)

кг

22.21.29.37 *

Гъвкави тръби и гъвкави маркучи (без изкуствените черва), неподсилени, нито
по друг начин комбинирани с други материали, със съединителни части за
тях, от пластмаси

кг

22.29.29.95 D

Други изделия от пластмаси (без приспособленията за стомия)

кг

22.29.29.96 N

Други изделия от пластмаси (без предпазните шлемове/визьори и приспособ
ленията за стомия)

кг

22.29.91.25 *

Части от пластмаси за електромеханични уреди с вграден електрически дви- хил. лв.
гател, за домакинска употреба; за електрически водонагреватели; за електрически апарати за затопляне на помещения, на почвата или за подобни
приложения; за електронагревателни апарати за фризьорски цели (сешоари,
апарати за къдрене, маши за къдрене) или други електронагревателни апарати
за домакински цели

22.29.91.30 *

Части от пластмаси за излъчваща телевизионна и радиотехника; за апарати за хил. лв.
радиотелефония, телеграфия, радиоразпръскване, радиозасичане, радионавигация и телеуправление; телевизионни приемници; монитори и прожекционни
апарати

23.11.11.50 *

Стъкло, оцветено в масата си, матово, плакирано или просто шлифовано,
изтеглено или издухано, на листове, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

м2

23.13.12.20 *

Чаши за пиене (със столче), различни от стъклокерамичните, от оловен кристал, ръчно изработени

бр.

23.13.12.40 *

Чаши за пиене (със столче), различни от стъклокерамичните, от оловен кристал, машинно изработени

бр.

23.19.11.10 *

Стъклена маса; натрошено стъкло (без стъкло под формата на прах, люспи
или гранули)

кг

23.19.11.50 *

Тръби от стъкло (вкл. тръби за флуоресцентните лампи), необработени

кг

23.19.25.00 *

Електрически изолатори от стъкло, без изолационни части за електрически
машини, апарати

кг
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Наименование на позицията

Измерителна
единица

23.99.15.00 *

Изкуствен корунд, без механичните смеси на изкуствения корунд с други вещества, като например циркониев диоксид

кг

24.34.12.00 *

Тел от корозионноустойчива стомана, без хирургическите конци от корозионноустойчива стомана

кг

24.44.21.00 *

Прахове и люспи от мед (без циментната мед и мед на зърна)

кг

24.44.22.00 *

Пръти и профили от мед (без пръти, получени чрез леене или синтероване)

кг

25.30.11.50 *

Парни котли (парогенератори, водогрейни и комбинирани котли) за производство на пара с високо и/или ниско налягане за промишлени нужди, с възможност за използване в топлофикация (без котлите за централно отопление)

бр.

25.93.12.70 *

Едноснопови и многоснопови въжета, сплитки и подобни изделия, от алуминий, без електрическа изолация

кг

25.93.17.10 *

Вериги с напречно усилени звена от стомана (без веригите с шарнирно свързване, дърворезните вериги и веригите за сняг)

кг

25.94.11.86 *

Гайки (вкл. осигурителни гайки) от стомана, различна от корозионноустойчивата

кг

25.99.29.25 *

Изделия от стоманена тел (вкл. капани за дивеч и мишки, примки, вързалки
за снопи и фуражи, халки за ноздри на животни, куки за креватни пружини,
месарски куки, скоби за корнизи и первази, кошчета за хартия, без рамки за
абажури)

кг

26.30.13.00 *

Телевизионни камери (вкл. затворените телевизионни системи (CCTV) без
видеокамери)

бр.

27.31.11.00 *

Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна,
дори съдържащи електрически проводници или снабдени с части за свързване

кг

27.32.14.00 *

Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1000 В
(без комплекти проводници за превозни средства)

кг

27.40.30.10 *

Прожектори (вкл. лампи за изкуствено осветление на фото- и киностудиа)

бр.

27.40.42.30 *

Части за преносими електрически лампи, предназначени да функционират с хил. лв.
помощта на собствен източник на енергия (без тези за велосипеди, мотоциклети и автомобили)

27.51.28.10 *

Електрически готварски печки за домакинска употреба (вкл. комбинираните
на газ и електричество)

бр.

27.90.60.35 *

Други постоянни резистори за мощност <= 20 Вт, незагряващи

бр.

27.90.60.37 *

Други постоянни резистори за мощност > 20 Вт, незагряващи

бр.

28.29.83.13 *

Цилиндри за каландри и валци (без тези за метали или стъкло)

бр.

28.30.34.30 *

Разпръсквачи на промишлени торове (с изкл. на разпръсквачите за оборски
тор и за течни торове)

бр.

28.41.34.10 *

Машини изтеглячни за пръти, тръби, профили, тел или подобни, работещи без
отнемане на материал

бр.

28.94.21.30 *

Машини и преси за гладене (вкл. преси за фиксиране, без каландрите)

бр.

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

Код по
ПРОДПРОМ-2021

ВЕСТНИК

Наименование на позицията

С Т Р. 1 1 7   
Измерителна
единица

32.50.21.80 D

Апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни
апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия

бр.

32.50.21.81 N

Апарати за механично обдишване, които могат да осигуряват инвазивно обдишване

бр.

32.50.21.82 N

Апарати за механично обдишване, неинвазивни

бр.

32.50.21.89 N

Апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни
апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия, включително
частите и принадлежностите (с изключение на апарати за механично обдишване)

бр.

32.99.11.60 N

Предпазни шлемове/визьори от пластмаси

бр.

32.99.11.70 N

Филтриращи маски за лице (FFP) по стандарт EN149; други маски, които са
в съответствие с подобен стандарт за маски като средства за защита на дихателните органи с цел защита от частици

бр.

32.99.11.79 N

Предпазни маски за лице (с изключение на филтриращи маски за лице (FFP)
по стандарт EN149; други маски, които са в съответствие с подобен стандарт
за маски като средства за защита на дихателните органи с цел защита от
частици)

бр.

32.99.11.80 N

Газови маски (с изключение на защитните маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент)

бр.

32.99.11.89 N

Дихателни апарати, включително частите и принадлежностите (с изключение
на дихателни апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия)

бр.

32.99.15.10 *

Моливи за писане или рисуване (без автоматичните, медицинските и моливите за гримиранe)

бр.

32.99.59.10 D

Други дихателни апарати и газови маски (противогази), с изкл. на терапевтични дихателни апарати и защитни маски без механизъм и без сменяем
филтриращ елемент

бр.

Забележки:
N – нова позиция
* – промяна на текст
D – отпаднала позиция
II. Съгласно Регламент (ЕС) 2019/1933 на
Комисията от 6 ноември 2019 г. за установяване
на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на
Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти (обн. в „Официален вестник“ на Европейския
съюз, L 309 от 29 ноември 2019 г.) утвърдените
изменения и допълнения в номенклатурата по
т. І влизат в сила от 1 януари 2021 г.

1575

Председател:
С. Цветарски

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3769-П
от 22 февруари 2022 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз-

ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
или търговски дружества, чиито дялове или акции
са собственост на търговско дружество с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредбата за електронната платформа), чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1791 от 27.10.2020 г. на Агенцията за
публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 95
от 6.11.2020 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 6748 от
22.02.2022 г. на Изпълнителния съвет, Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи, Главна дирекция „Гранична полиция“,
РД „Гранична полиция“, гр. Смолян, представ
ляващ: самостоятелен обект в сграда с иденти-
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фикатор 56126.601.1505.2.16, с площ 112,35 кв. м,
разположен на ет. 0 в бл. 3 на ул. Рокфелер № 50,
гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
електронен търг на електронната платформа за
продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 58 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 11 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е 1 месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 15 ч. българско време
и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

1534

Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 858
от 24 февруари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Великотърновският общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищeн имот със стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ XII66 – „за училище“, от кв. 11 по плана на с. Миндя,
заедно с построените в него сгради“ – собственост
на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имотът по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.

1532

Председател:
В. Спирдонов

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 859
от 24 февруари 2022 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
свое Решение № 801 от 23.12.2021 г. (ДВ, бр. 5 от
2022 г.) Великотърновският общински съвет реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 12 000 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Урегулиран
поземлен имот VI – „за обществено обслужване“,
от стр. кв. 13 по плана на с. Ветринци, заедно с
построена в него сграда – ракиджийница“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката
се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 600 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация се получава след
представяне в ОбАП на документ за извършено
плащане – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 3600 лв. Депозитът се
внася по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324 7614
01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч.
на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена заедно
с дължимия ДДС и сключването на договор за
продажба да се извърши в 30-дневен срок от
датата на заповедта за определяне на купувач.
Дължимата сума заедно с начисления ДДС и
представляваща разлика между договорената цена
и внесения депозит, да се заплати в български
левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
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този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата
на Общинския съвет – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
1533

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 16
от 27 януари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Кърджали, одобрява изменение на общ устройствен
план на гр. Кърджали за кв. 256, кв. 259 и част
от кв. 90.
Председател:
Ю. Ахмед
1543
7. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-9 от
2.03.2022 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-81 от 8.12.2021 г. (ДВ, бр. 106 от 2021 г.) за
обект: Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив, железопътен участък Елин Пелин – Септември от км 53+400,00 до км 62+400,00
по път 1, от км 53+400,00 до км 62+400,00 по път
2 и от км 88+257,68 до км 94+765 по път 1, от км
88+256,89 до км 94+762 по път 2, за разделяне на
Етап 1 на следните етапи по смисъла на чл. 152,
ал. 2 от ЗУТ: Етап 1а: Железен път, мостове, водостоци, прокари, подпорни стени, шумозащита,
пътища, пешеходни съоръжения, тягово и нетягово електрозахранване, ТКМ от км 53+400,00
до км 62+400,00 по път 1, от км 53+400,00 до
км 62+400,00 по път 2; Етап 1б: Железен път,
мостове, водостоци, прокари, подпорни стени,
шумозащита, пътища, пешеходни съоръжения,
тягово и нетягово електрозахранване, ТКМ от км
88+257,68 до км 94+765 по път 1, от км 88+256,89
до км 94+762 по път 2, при условията на чл. 60
от АПК. Предварителното изпълнение може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на
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обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1566
3. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-8
от 25.02.2022 г. за обект: Аварийно укрепване на
свлачище PER 32.63152-21 в участък от км 4+732
до км 4+812 на път ІІІ-1003 (Даскалово – о.п.
Ду пница) – Рударци – К ладница – Селимица
и участъци при км 4+411, от км 4+464 до км
4+732 и от км 4+857 до км 4+917. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1567
265. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че по д.д. № 42/2021 г. по описа на Висшия дисциплинарен съд за извършени дисципл инарни
нарушения на адвокат Стефан Георгиев Иванов,
член на Софийската адвокатска колегия, вписан
с личен номер 1100529510 в регистъра на адвокатите, е наложено дисциплинарно наказание по
чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗАдв – „Лишаване от право
да упражнява адвокатска професия“, за срок от
15 (петнадесет) месеца.
1557
270. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 254/2021 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Лилия Венелинова Велева – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от три месеца.
1558
51. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
офис Видин, на основание чл. 253 във връзка с
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С220005-091-0000109
от 15.02.2022 г. възлага на Ценка Йорданова
Атанасова, ЕГН 7801051719, с постоянен адрес:
гр. Белоградчик, ул. Алея Пенчо Славейков № 15,
следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 03616.501.1623, представляващ дворно
място – УПИ Х, кв. 13, по Заповед за одобрение на
КККР № РД-18-400 от 12.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, площ на имота 908 кв. м,
ведно с построените в него: 1. производствена
сграда с идентификатор 03616.501.1623.2 – юрганджийски цех: ЗП 297 кв. м, на 2 етажа; 2.
ск лад помощни материали с идентификатор
03616.501.1623.3 със застроена площ 53 кв. м; 3.
промишлена сграда (кроялна) с идентификатор
03616.501.1623.1, брой етажи – 1, със застроена
площ 177 кв.м, с административен адрес: гр. Белоградчик, ул. Любен Каравелов № 2, за сумата
18 669 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
1562
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60. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с пос
тановление № С220013-091-0000085 от 10.02.2022 г.
възлага на Константин Димитров Константинов с
адрес: София, ул. Цар Асен № 18, следните недвижими имоти: урегулиран поземлен имот VII-225
от квартал 33 по регулационния план на с. Средно
Градище, община Чирпан, област Стара Загора,
одобрен със Заповед № РД-09-315 от 23.11.1994 г.,
целият с площ 906 кв. м, при граници по скица:
улица, УПИ VIII-226, УПИ XII-368, УПИ XIII-225,
и УПИ VI-224, а по нотариален акт с граници:
улица, УПИ VIII-226, УПИ XII-268, УПИ XIII-225,
УПИ XIV-222 и УПИ VI-224; имотът е празно
дворно място – обрасло с треви, без ограждения,
с достъп до път, с обща граница с УПИ ХIIІ225, придобит с нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 19, том VI, рег. № 4486, дело
№ 994 от 2016 г., вписан в АВ – гр. Чирпан, под
№ 190, том XI, дело № 2186, с вх. рег. № 4632 от
20.10.2016 г.; урегулиран поземлен имот ХIIІ-225
от квартал 33 по регулационния план на с. Средно
Градище, община Чирпан, област Стара Загора,
одобрен със Заповед № РД-09-315 от 23.11.1994 г.,
ведно с едноетажна постройка с предназначение  
тоалетна, с площ на имота 900 кв. м, при граници
по скица: улица, УПИ ХIV-223, УПИ VII-225 и
УПИ XII-368, а по нотариален акт с граници: улица,
УПИ ХIV-223, УПИ VI-224, УПИ VII-225 и УПИ
XII-268; имотът е празно дворно място – обрасло
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с треви, без ограждения, с достъп до път, с обща
граница с УПИ VII-225, придобит с нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 19, том
VI, рег. № 4486, дело № 994 от 2016 г., вписан в
АВ – гр. Чирпан, под № 190, том XI, дело № 2186,
с вх. рег. № 4632 от 20.10.2016 г. Забележка. По
нотариален акт № 19, том VI, рег. № 4486, дело
№ 994 от 2016 г. и скица № 15 от 18.01.2021 г.,
предоставена от отдел „ТСУ“ на Община Чирпан,
върху имота има жилищна сграда, лятна кухня
и гараж и други подобрения и приращения в
описания имот. След извършен опис на имота е
установено, че същите са напълно разрушени, не
са оценени и не са предмет на публична продажба.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при агенцията
по вписванията по местонахождението на имота.
1563
1. – Българската академия на науките – София, обявява конкурс за прием на редовни и
задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г.
в съответствие с Решение № 437 на Министерския съвет от 2.06.2021 г. В срок от 14.03.2022 г.
до 13.05.2022 г. кандидатите подават молба за
участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка. За справки – в
обучаващите организации (институтите на БАН)
или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1,
стая 310, тел. 02/9795260. Дата на обявяване на
конкурса – 14.03.2022 г.
Приложение

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия
на науките, броя места по формата на обучение и обучаващи организации – допълнителен конкурс
2021 – 2022 г.
Шифър
1.3.
4.5.

Ред.
Зад.
форма форма

Научна специалност
Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по
математика, информатика и информационни технологии)
Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

Обучаваща
организация

1

ИМИ

1

-

ИМИ

4.5.

Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

-

1

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

-

3

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо
математиката)

4.5.

моделиране

и

приложение

на

1

И-т по механика

Математика (Теоретична механика)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Биомеханика)

1

И-т по механика

5.6.

Материали и материалознание (Технология на композитните
материали)

1

И-т по механика

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИИКТ

5.4.

Енергетика (Ядрени реактори)

-

1

ИЯИЯЕ

1

-

ИЕЕС

2

-

ИИХ

1

-

ЦЛСЕНЕИ

1

-

ЦЛСЕНЕИ

1

-

ИФТТ

4.2.
4.2.
4.1.
4.2.
4.1.

Химически науки (Електрохимия, вкл. химически източници на
тока)
Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология)
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя)
Химически науки (Технология на полупроводникови материали и
електронните елементи)
Физически науки (Физика на кондензираната материя)
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Шифър

Научна специалност

4.1.

Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите
и плазмата и физика на вълновите процеси)

1

-

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Физика на атомите и молекулите)

-

1

ИЕ

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

-

1

ИЕ

4.4.

Науки за земята (Минералогия и кристалография)

1

5.6.

Материали и материалознание (Методи за
изпитване на материали, изделия и апаратура)

4.2.

контролиране

и

ИМК

1

-

ИМСТЦХА

Химически науки (Неорганична химия)

1

-

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Теоретична химия)

1

-

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

-

ИФХ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

2

ИПолимери

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

2

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

1

ИМолБ

4.3.

Биологически науки (Молекулярна генетика)

1

ИМолБ

ИКатализ
-

ЦЛПФ-Пл

5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)

2

-

ИМикрБ

4.6.

1

-

ИБФБМИ

1

-

ИБФБМИ

1

1

ИБИР

5.2.

6.3.

Информатика и компютърни науки (Информатика)
Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в различни области на
науката)
Аграрни науки и ветеринарна медицина (Животновъдство
(Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника
на размножаването)

4.3.

Биологически науки (Ентомология)

1

-

ИБЕИ

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)

1

-

ИГората

6.5.

Горско стопанство (Лесомелиорации, защита на горите и специални
ползвания в горите)

1

-

ИГората

6.5.

Горско стопанство (Лесоустройство и таксация)

1

-

ИГората

4.3.

Биологически науки (Биохимия)

1

-

ИФРГ

4.3.

Биологически науки (Зоология)

1

-

НПНМ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна
геодезия)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Геохимия)

1

-

Геологически и-т

4.3.

Биологически науки (Хидробиология)

1

-

ИО-Вн

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

1

-

ИО-Вн

4.4.

Науки за земята (Океанология)

1

-

ИО-Вн

4.1.

Физически науки (Хелиофизика)

1

-

ИА НАО

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

-

ИА НАО

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

1

ИКИТ

4.1.

Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство)

1

-

ИКИТ

4.4.

Науки за Земята (Дистанционни изследвания на Земята и планетите)

1

2

ИКИТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление)

-

1

ИКИТ

2.1.

Филология (Българска литература (Стара българска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

-

И-т за литература

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика, палеография
(вкл. историография и изворознание)

1

-

ИБалкЦТ
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Обучаваща
организация

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

2

1

ИБалкЦТ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнография)

3

-

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)

2

-

ИЕФЕМ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Музеология)

1

-

ИЕФЕМ

8.1.

Изкуствознание и изобразителни изкуства (Нематериално културно
наследство)

1

1

ИЕФЕМ

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Етномузикология)

1

-

ИЕФЕМ

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Етнохореология)

1

-

ИЕФЕМ

2.2.

История и археология (Археология)

1

3.8.

Икономика (Народно стопанство (вкл. регионална икономика и
история на народното стопанство)

1

3

ИИконИ

3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Политическа икономия (икономикс)

1

-

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление)

-

1

ИИконИ

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

1

-

ИДП

3.6.

Право (Стопанско/търговско право)

1

-

ИДП

3.6.

Право (Правна социология. Правна информатика)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Административно право и административен процес)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Международно право и международни отношения)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Наказателен процес)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Международно частно право)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Трудово право и обществено осигуряване)

1

2

ИДП

3.6.

Право (Граждански процес)

-

1

ИДП

3.2.

Психология (Социална психология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Обща психология (Психология на личността)

-

1

ИИНЧ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

-

ИИНЧ

2.3.

Философия (Онтология (Приложна онтология)

1

-

ИФС

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

1

ИФС

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология
(Качество на живот на възрастните на 50 и повече години в
условията на криза – социологически анализ на въздействието на
пандемията Ковид-19 в България)

1

-

ИФС

1069
93. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности,
както следва: в област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки – за заемане на академична
длъжност главен асистент по професионално
направление 2.2. История и археология (Архивистика. История и съвременно състояние на
архивната система в България) за нуждите на
катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ – един; в област на висшето образование
3. Социални, стопански и правни науки – петима, за заемане на академична длъжност главен
асистент: по професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (Информационна компетентност. Продължаващо професионално образование) за нуждите
на катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ – един; по професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни нау

НАИМ

ки (Управление на интелектуалната собственост
в глобалната творческа екосистема) за нуждите
на катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ – един; по професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Библиотечната дигитализация и управлението
на редки и ценни колекции) за нуждите на катедра
„Библиотекознание и библиография“ – един; по
професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Библиотечни
фондове – превенция, реставрация, консервация)
за нуждите на катедра „Библиотекознание и библиография“ – един; по професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (Семантични информационни модели) за
нуждите на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“ – един; в област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика – за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направ-
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ление 4.6. Информатика и компютърни науки
(Управление на киберзащитата на системите
от критичната инфраструктура) за нуждите на
катедра „Компютърни науки“ – един; в област
на висшето образование 9. Сигурност и отбрана – двама, за заемане на академична длъжност
главен асистент: по професионално направление
9.1. Национална сигурност (Култура на киберсигурност) за нуждите на катедра „Национална
сигурност“ – един; по професионално направление 9.1. Национална сигурност (Стратегическо
разузнаване, дипломация и анализ) за нуждите
на катедра „Национална сигурност“ – един; в
област на висшето образование 4. Природни
науки, математика и информатика – един, за
заемане на академична длъжност професор: по
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (Интегрирани системи за
киберзащита на хетерогенни цифрови среди) за
нуждите на катедра „Компютърни науки“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите се подават
на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119,
стая № 111, тел. за справки – 0878 220 451, www.
unibit.bg.
1560
46. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява следните конкурси за академични длъжности: доценти по: област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт за: професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Обща и оперативна хирургия“ към секция „Обща
хирургия“, катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ за преподаването на български и
английски език – един на непълно работно време
(4 ч.); 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Детска дентална медицина“ към катедра
„Детска дентална медицина“ за преподаването
на български и английски език – един; професори
по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за професионално направление 7.2.
Дентална медицина, научна специалност „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“
към катедра „Пародонтология и заболявания на
оралната лигавица“ за преподаването на български и английски език – двама, всички със срок 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Справки и документи в ректората,
Научен отдел, бул. Васил Априлов № 15А, 4002
Пловдив, тел.: 0877124007 и 0882512598; e-mail:
science@mu-plovdiv.bg.
1568
148. – Институтът за литература към БАН –
София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология по научна
специалност „Българска литература (Нова и
съвременна българска литература)“ – със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института – бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 7,
стая № 704, тел. 02/979-29-90.
1508
8. – Институтът по биоразнообразие и екосис
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конкурси за академични длъжности:
главен асистент по професионално направление
4.3. Биологически науки, научна специалност
„Ботаника“, за нуждите на секция „Флора и
растителност“ на отдел „Растително и гъбно
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разнообразие и ресурси“ – един; главен асистент
по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и
опазване на екосистемите“, за нуждите на секция
„Флора и растителност“ на отдел „Растително и
гъбно разнообразие и ресурси“ – един; доцент по
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Екология и опазване
на екосистемите“, за нуждите на секция „Флора
и растителност“ на отдел „Растително и гъбно
разнообразие и ресурси“ – един, всички със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите и документите по конкурса са
публикувани на сайта на института: www.iber.
bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ
(тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ,
бул. Цар Освободител № 1, София.
1545
12. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че с Решение № 50 по
протокол № 46 от 27.01.2022 г. на Столичния
общински съвет е одобрен подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-226, 227 – „за жс“, кв. 82,
м. Ж.к. Красно село – Стрелбище урб. бл. 32,
представляващ неразделна част от ПУП – ПРЗ
на м. Ж.к. Красно село – Стрелбище урб. бл. 32,
одобрен с Решение № 490 по протокол № 66 от
24.07.2014 г. на СОС. Решението и проектът са
изложени в Район „Триадица“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район „Триадица“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
1517
112. – Община Аксаково на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 36.22 от 24.02.2022 г.
Общинският съвет – Аксаково, е одобрил плансхема за обект: „Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV
от съществуващ стоманобетонен стълб (СБС) с
координати № 43.264363 Е 27.816035; част от мрежа
ниско напрежение (НН), електрозахранена от ТП
№ 3 Аксаково (един клон с 4 броя стоманобетонни
стълба (СБС), до електромерно табло тип ТЕМО,
монтирано на нов стълб СБС пред УПИ ХХIX-2168,
2170“, кв. 54 по плана на гр. Аксаково, община
Аксаково, област Варна, с териториален обхват
улици между о.т. 45 (6) – о.т. 36 (223) – о.т. 37 и
между о.т. 37 и о.т. 38 по действащия регулационен план на гр. Аксаково. Настоящото решение
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред Административния съд – Варна.
1586
15. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН за
захранване на имот № 106.2063 в местността
Требаница по плана на новообразуваните имоти на
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землище с. Дъбрава, община Благоевград, с трасе
и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването
на имот с идентификатор 24367.106.462 (местен
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на землище с. Дъбрава, община Благоевград. Проектът се намира в стая 219 в сградата
на Община Благоевград. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Благоевград.
1599
48. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 528 по протокол № 18 от 26.11.2021 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за трасе на канализация до имот с идентификатор
00134.6.81 (образуван от разделянето на имот с
№ 006012), местност Чуката, по кадастралната
карта на с. Изгрев, община Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имот с идентификатор 00134.8.100 (полски път – общинска
собственост) и имот с идентификатор 00134.8.23
(полски път – общинска собственост), местност
Чуката, по кадастралната карта на с. Изгрев,
община Благоевград. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград,
пред Административния съд – Благоевград.
1598
3. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица, че е
одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 1 от 22.02.2022 г. на
основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1 от
ЗУТ за строителство на обект „Реконструкция на
ВЛ 110 kV „Бор“ от п/ст Карнобат до п/ст Завет“.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
съгласно чл. 215 от ЗУТ пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1516
1. – Община гр. Бяла, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за изграждане на канализационно отклонение за УПИ II,
кв. 44 по плана на Гара Бяла, гр. Бяла, област
Русе, преминаващ през следните имоти – общинска собственост: 07603.912.694, 07603.502.704,
0 76 0 3. 50 2 .70 5, 0 76 0 3. 50 2 . 8 0 3, 0 76 0 3. 50 2 . 8 0 4 ,
07603.912.693, 07603.912.706 по КККР на гр. Бяла
и заустване на отпадъчните води в градска пречиствателна станция. Подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) е разрешен за
изработване с решение на общинския съвет № 341
от 29.10.2021 г. по протокол № 36, т. 9. Проектът
за ПУП се намира в сградата на Община Бяла,
пл. Екзарх Йосиф I № 1, и може да се разгледа
от заинтересованите. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Община Бяла,
област Русе, в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1553
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1. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно електрозахранване за
ПИ с идентификатори 43253.206.53 и 43253.206.54
(новообразуван УПИ І-53, 54) по КККР на с. Леденик, местност Свирков дол, община Велико
Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая № 520. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Велико
Търново в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1515
3. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план на обект: „Трасе на
нов водопровод за минерална вода ∅ 40 PPR
STABI Вета ∅ 90 PEHD от съществуващ пред ПИ
10450.150.131 в м. Вельовица до ПИ 10450.151.60,
м. Вельовица в землището на Велинград. Трасето
ще бъде осъществено подземно. Общата дължина на новото трасе ще бъде 254 м. То ще бъде
проектирано да започне от т. 1 – съществуващ
водопровод, който се намира пред ПИ 10450.150.131
и се захранва от Сондаж № 4 „Власа“ (ще се
изгради нова водомерна шахта непосредствено
след присъединяването), да минава в обхвата на
съществуващ общински път от к.к. на Велинград
и да достига до ПИ 10450.151.60, м. Вельовица,
по к.к. на Велинград, където ще се осъществи
бъдещото инвестиционно намерение на възложителя. Трасето е проектирано изцяло в обхвата
на общинския път, без да засяга частни имоти.
Сервитутът на трасето на водопровод ∅ 90 е 1,40
м – по 0,70 м от двете страни на оста.
1569
4. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава за Решение № 23 от
27.01.2022 г. на ОбС – Велинград, за одобряване
на ПУП – парцеларен план за трасе на обект:
„Према х ване на същест ву ваща ВЛ 20 kV в
м. Делове от ТП „Пречиствателна станция“ в
ПИ 10450.212.105 до стълб 41/7 и заместването
є с нова подземна КЛ 20 kV от БКТП 29 в ПИ
10450.503.1057 до стълб 41/7 на ВЛ СН „Чепино“
по КККР на Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община
Велинград, област Пазарджик. Целта на парцеларния план е да се определи трасе за изграждане на
нова подземна КЛ 20 kV от съществуващ БКТП
29 в ПИ 10450.503.1057 до стълб 41/7 на ВЛ СН
„Чепино“ с цел премахване на участъка от ВЛ СН
„Чепино“ между стълб 41/7 и съществуващ ТП
„Пречиствателна станция“ (в ПИ 10450.212.105),
който участък преминава през имота на възложителя и налага ограничение в ползването му.
Общата дължина на новото трасе на подземната КЛ 20 kV е 166 м. Кабелната линия започва
от съществуващ БКТП 29 в ПИ 10450.503.1057.
След като излезе от имота, трасето преминава в
югозападния тротоар на улица с идентификатор
10450.503.1840, пресича я в края на регулацията
на Велинград и през общински имот 10450.137.4
достига до съществуващ стълб на ВЛ СН „Чепино“ – съгласно регистър на засегнатите имоти.
След изграждането на новата подземна КЛ 20 kV
се предвижда премахването на участъка от ВЛ,
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който преминава през имота на възложителя.
Сервитутът на новата подземна КЛ е 1,20 м – по
0,60 м от двете страни на оста.
1570
5. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава за Решение № 29 от
27.01.2022 г. на ОбС – Велинград, за одобряване
на ПУП – парцеларен план и схема на трасе за
обект: Ново трасе на канализация от т. Б в УПИ
№ CLIX-159 – „3a хотел, търговия и услуги, барресторант, СПА, басейн, отдих, балнеолечение“,
м. Голямо блато (ПИ 10450.149.159), по кадастралната карта на Велинград, преминаващо през ПИ
10450.150.110 (полски път) – т. 4 – т. 3, дължина на
ново трасе на канализация (извън регулация от
т. Б до т. 3) – 159 м, и схема на трасе в регулация – т. 3 – проектна шахта 5, проектна шахта 6,
проектна шахта 7 по улици с ос.т. 2686а-2687б-2687а
по регулационния план на Велинград, с дължина – 43 м, като се заусти (включва) в съществуваща
канализация в проекта шахта № 7 по ул. Юндола
(ПИ 10450.502.3349). Общата дължина на новото
трасе на канализация във и извън регулация – 202
м. Ширината на сервитутите на новото трасе на
канализация, показани със синя непрекъсната
линия, е общо 6 м, или по 3 м от двете страни
на провода, съгласно приложение № 2 от Наредба № РД-02-21 от 2020 г. за условията и реда
за определяне на размерите и разположението
на сервитутните ивици и на специалния режим
за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и
съоръжения извън населените места и селищните
образувания и регистър на засегнатите имоти,
представен към проекта.
1571
6. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава за Решение № 22 от
27.01.2022 г. на ОбС – Велинград, за одобряване
на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод за минерална вода от т. А – общински
резервоар за минерална вода в ПИ 10450.212.73 от
находище „Велинград – Чепино“ (Хидравличен
каптаж „Чепино“), до т. В до ПИ 10450.212.106 от
кадастрална карта на Велинград, ЕКАТТЕ 10450,
община Велинград, област Пазарджик. Трасето ще
бъде осигурено подземно, ще се изпълни съгласно
приложението, неразделна част от Разрешително
за водовземане от минерална вода № 31610139 от
14.04.2021 г., издадено от директора на Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“. Дължината на новия подземен водопровод ще бъде
31 л. м – извън регулация (съгласно регистър
на засегнатите територии ПИ 10450.212.73, ПИ
10450.212.104, 10450.212.106, 10450.212.108), показан
със зелена непрекъсната линия, съгласно изработения подробен устройствен план – парцеларен
план. Новото трасе на подземния водопровод за
минерална вода започва от т. А – общински резервоар за минерална вода в ПИ 10450.212.73 от
находище „Велинград – Чепино“ (Хидравличен
каптаж „Чепино“), тръгва на североизток през
имот ПИ 10450.212.73 и оттам трасето продължава на югоизток, докато стигне до крайната си
точка – т. В, представляваща ПИ 10450.212.106
от кадастралната карта на Велинград.
1572
7. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава за Решение № 24 от
27.01.2022 г. на ОбС – Велинград, за одобряване
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на план-схема за ново трасе на подземен водопровод за обект: „Трасе на нов водопровод от
помпена станция „Клептуза“, намираща се в ПИ
10450.503.998, до съществуваща шахта – ел. задвижда на съществуващ водопровод, попадаща в ПИ
10450.212.111 от кадастрална карта на Велинград,
ЕКАТТЕ 10450, община Велинград, област Пазарджик. Целта на разработката е да се определи
трасе на нов водопровод от помпена станция
„Клептуза“, намираща се в ПИ 10450.503.998, до
съществуваща шахта  –  ел. задвижда на съществуващ водопровод, попадаща в ПИ 10450.212.111
от кадастрална карта на Велинград. Общата
дължина на новия водопровод ще бъде 875 л. м,
като от тях в регулацията на Велинград по улици – ПОС – 836 л. м, 39 л. м – извън регулацията
на града. Трасето на водопровода започва от
помпена станция „Клептуза“, намираща се в ПИ
10450.503.998 по к.к. на Велинград, тръгва на север
в източното платно на улица с о.т. 1620 – 1624,
пресича ул. Никола Вапцаров и жп линия, продължава на юг – югозападно по южното полуплатно на ул. Никола Вапцаров, докато достигне
до съществуващото обръщало, и след това тръгва
на север през ПИ 10450.212.112 – общински имот,
и ПИ 10450.212.111 – частен имот, и достига до
съществуваща шахта – ел. задвижда на съществуващ водопровод, попадаща в ПИ 10450.212.111
от кадастралната карта на Велинград.
1578
1. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за захранване на ПИ 35167.57.27 по КККР на
гр. Казанлък, община Казанлък, на довеждащ
водопровод за минерална вода, ел. кабел за захранване на помпата от съществуващ Сондаж
№ К2 в ПИ 35167.99.743 и водопровод за питейна
вода от съществуващ водопровод в кв. Казанлъшки минерални бани. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
№ 18 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
1509
3. – Община Карнобат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 286.І
от 24.02.2022 г. Общинският съвет – Карнобат,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Трасе на ВЛ 110 kV за присъединяване
на ФЕЦ „Карнобат“, намираща се в ПИ с идентификатор 36525.301.196 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Карнобат, към
електропреносна мрежа 110 kV. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Карнобат до
Административния съд – Бургас.
1587
4. – Община Карнобат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с решения № 285.І
и № 285.ІІ от 24.02.2022 г. на Общинския съвет – Карнобат, е одобрен проект за изменение
на ПУП – план за регулация и застрояване,
както следва: 1. изменение на ПУП – ПРЗ в обхват: УПИ I от кв. 8; УПИ I от кв. 9; УПИ I от
кв. 10; УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ
V от кв. 11; УПИ II от кв. 12 и УПИ I от кв. 29,
както и улици и площади, заключени между тях,
по плана на гара Церковски, община Карнобат;

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

2. обявява от публична в частна общинска собственост поради отпаднало основание: улица с
о.т. 51, о.т. 17, о.т. 83, о.т. 33 и о.т. 23 с площ 4475
кв. м; улица с о.т. 17, о.т. 64, о.т. 46, о.т. 54, о.т. 55
и о.т. 58 с площ 7560 кв. м; улица с о.т. 57 и о.т. 55
с площ 1486 кв. м; улица с о.т. 42, о.т. 43, о.т. 44,
о.т. 37, о.т. 38 и о.т. 19 с площ 4324 кв. м; площад,
заключен между кв. 11 и кв. 10, площ 6200 кв. м;
площад, заключен между кв. 11, кв. 10 и кв. 12, с
площ 616 кв. м; площад, заключен между кв. 10,
кв. 9 и кв. 12, с площ 4236 кв. м. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Карнобат до
Административния съд – Бургас.
1588
6. – Община Карнобат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 287.І от 24.02.2022 г. Общинският съвет – Карнобат, одобрява проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Трасе на кабел
НН от новомонтирано електромерно табло (ЕТ)
на границата на ПИ с идентификатор 27169.61.2
до разпределително табло (РТ) на приемно-предавателна станция (ППС) № BS3719, намираща
се в ПИ с идентификатор 27169.30.67 по КК и КР
на с. Екзарх Антимово, община Карнобат. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Карнобат до
Административния съд – Бургас.
1589
80. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че с Решение № 237, протокол № 10 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено на
29.12.2021 г., е одобрен проект за ПУП – ПРЗ
(подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване) за част от поземлен имот с идентификатор 81462.888.9903 по КККР на с. Чифлик,
община Кърджали. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението чрез кмета на община Кърджали до
Административния съд – Кърджали, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1539
81. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че с Решение № 13, протокол № 1 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено
на 27.01.2022 г., е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали. Подобект:
Реконструкция и доизграждане на канализационна
мрежа в кв. Гледка, агломерация Кърджали. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез
кмета на община Кърджали до Административния
съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1540
82. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че с Решение № 14, протокол № 1 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено
на 27.01.2022 г., е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
Доизграждане и реконструкция на канализаци-
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онна мрежа в агломерация Кърджали. Подобект:
Реконструкция и доизграждане на канализационна
мрежа в кв. Гледка и кв. Горна Гледка, агломерация Кърджали. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението чрез кмета на община Кърджали до
Административния съд – Кърджали, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1541
83. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица,
че с Решение № 15, протокол № 1 от заседание
на Общинския съвет – Кърджали, проведено
на 27.01.2022 г., е одобрен проект за подробен
устройствен план – план-схема за обект: „Изграждане на отклонения на „А1 България“ – ЕАД,
с обхват кв. 117а, кв. 265 и кв. 160 по плана на
Складова индустриална зона – район „Гарата“,
гр. Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението чрез кмета на община Кърджали до
Административния съд – Кърджали, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1542
4. – Община Лясковец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 375, взето с протокол № 48 на редовно заседание от
24.02.2022 г. на Общинския съвет – гр. Лясковец,
се одобрява проект за частично изменение на
действащия подробен устройствен план – план
за регулация на гр. Лясковец, община Лясковец,
в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ)
XXXІX – за комплексно жилищно строителство,
в кв. 98 по плана на гр. Лясковец, който се разделя на три нови урегулирани поземлени имота,
както следва: УПИ XL с площ 868 м 2; УПИ XLI
с площ 525 м 2; УПИ XLII с площ 525 м 2 . Настоящото решение може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Велико Търново,
чрез Общинския съвет – гр. Лясковец, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
1610
9. – Община Момчилград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание Решение № 15 от протокол № 1 от
27.01.2022 г. на Общинския съвет – Момчилград,
одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП – ПП) за линейна инженерна мрежа за
електрозахранване извън границите на населените
места и селищните образувания с териториален
обхват на трасето ПИ с ид. 02155.1.91, приет с
Решение № 2 от протокол № 11 от 23.12.2021 г.
от ЕСУТ – Момчилград, за поземлени имоти с
идентификатори 02155.1.130, 02155.1.131, 02155.1.132,
02155.1.133, 02155.1.134, 02155.1.135, 02155.1.136,
02155.1.137 и 02155.1.138 по КККР на с. Багрянка,
община Момчилград, област Кърджали. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Момчилград
до Административния съд – Кърджали.
1601
1. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Шевърляк в землището на кв. Калкас, Перник, приет
с протокол № 9-4 от 15.02.2022 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
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кмета на община Перник, за поземлен имот
250.143. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и
възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справка: ет. 12, стая 7.
1537
2. – Община Пещера на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 354,
протокол № 35 от 24.02.2022 г. на Общинския съвет – гр. Пещера, е одобрен проект за ПУП – ПП
за определяне на трасе на КЛ от КРШ, монтиран
пред поземлен имот с идентификатор 56277.1.397,
до ново ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 56277.1.404 по КККР на гр. Пещера в
местност Копривец. Одобреният проект е изложен
на работно място № 11 в ТСУОС и е публикуван
в сайта на Община Пещера в раздел „Услуги и
информация/Обяви и съобщения“. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1590
11. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план и план за улична регулация в обхвата на ПИ с идентификатор
61412.14.32 за осигуряване на транспортен достъп
до имот с идентификатор 61412.14.225 в землището
на с. Радиново, община „Марица“. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация,
стая 406, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинска администрация
„Марица“, област Пловдив.
1618
8. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че е внесен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: „Пътна връзка за
екокъмпинг „Марица“ и дом за възрастни хора
в ПИ с ид. 78029.5.321, местност Лъката по к.к.
на с. Цалапица, община „Родопи“, на път III866 Кричим – Девин – Стамболийски при км
120+773, дясно“. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 78029.5.321,
78029.5.310, 78029.5.107 до достигане на имот с
ид. 78029.361.294 по к.к. на с. Цалапица, община
„Родопи“, като засегнатата част от имотите е
586 кв. м съгласно приложения регистър на засегнатите имоти към ПУП – парцеларен план и
обяснителна записка, изготвени от лицензиран
проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата
на Община „Родопи“ и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1510
4. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план на пътна връзка до
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ПИ 63427.299.21 в м. Саръ баир, землище на
гр. Русе, община Русе, през имот с идентификатор 63427.299.26 с НТП – „за селскостопански,
горски, ведомствен път“ – общинска публична
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1591
27. – Община Сливо поле на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 321 по
протокол № 31 от заседание на Общинския
съвет – Сливо поле, проведено на 22.12.2021 г.,
е извършена поправка на очевидна фактическа
грешка, допусната в точка първа на Решение
№ 225 от 22.02.2017 г. на Общинския съвет – Сливо
поле (ДВ, бр. 27 от 2017 г.): текстът: „1. Одобрява
ПУП – план за застрояване на ПИ № 060037 и
ПИ № 027047, местност Хайвалъка, в землището
на с. Бръшлен, община Сливо поле – разширение на гробищен парк – Бръшлен“, да се чете:
„1. Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ
№ 060037, 027016 и 027047, всички по КВС на
с. Бръшлен, местност Хайвалъка – разширение
на Гробищен парк – с. Бръшлен“. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в 30-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1538
29. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Външно кабелно захранване, кабелни
линии СрН и БКТП за обект селскостопанска
сграда – увеличаване на мощност в поземлен имот
с идентификатор 73626.518.117, кв. Въбел, гр. Търговище, община Търговище“, с който съгласно
приложения регистър на засегнатите имоти към
задание по чл. 125 от ЗУТ се определят трасето
и сервитутът на кабелните линии СрН и местоположението на БКТП тип 20/0,4 kV в поземлен
имот 73626.317.92, вид територия – „земеделска“,
начин на трайно ползване – „за селскостопански,
горски, ведомствен път“. Информация по проекта
е поместена на интернет страницата на общината:
www.targovishte.bg, линк – Актуално/Oбявления/
Обявления и уведомления на община Търговище
за 2022 г. Проектът може да бъде разгледан в
приемно време, стая № 14, ет. 1, в сградата на
Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1522
30. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Изграждане на водопроводно отклонение
към поземлен имот с идентификатор 73626.122.9
в землището на гр. Търговище“, с който съгласно
приложения регистър на засегнатите имоти към
задание по чл. 125 от ЗУТ трасето и сервитутът
на водопроводното отклонение засягат следните
поземлени имоти: ПИ № 73626.122.2 в землището
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на гр. Търговище, вид територия – земеделска,
начин на трайно ползване (НТП): за селскостопански, горски, ведомствен път, вид собственост – общинска частна; ПИ № 61676.512.291 – вид
територи я – у рбанизирана, начин на трайно
ползване (НТП) – за второстепенна улица, вид
собственост – общинска публична. Информация
по проекта е поместена на интернет страницата
на общината: www.targovishte.bg, линк – Актуално/Oбявления/Обявления и уведомления на
община Търговище за 2022 г. Проектът може
да бъде разгледан в приемно време, стая № 14,
ет. 1, в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1523
10. – Община Хасково на основание чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3, чл. 108, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ
и чл. 67а от ППЗОЗЗ съобщава, че с Решение
№ 547 от 11.02.2022 г. Общинският съвет – Хас
ково, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУР) по чл. 16а
от ЗУТ за поземлени имоти с № 77195.127.32,
77195.127.62, 77195.127.79, 77195.127.105, 77195.128.22,
77195.128.34, 77195.128.50, 77195.128.79, 77195.128.95
и за части от поземлени имоти № 77195.20.61,
77195.127.33 и 77195.127.34, м. Дерекьой топра
по к.к. на гр. Хасково; план за регулация (ПР)
съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗУ Т за поземлени
имоти с № 77195.127.11, 77195.127.14, 77195.127.15,
77195.127.16, 77195.127.23, 77195.127.24, 77195.127.25,
77195.127.26, 77195.127.27, 77195.127.29, 77195.127.44,
77195.127.45, 77195.127.46, 77195.127.47, 77195.127.48,
77195.127.49, 77195.127.50, 77195.127.51, 77195.127.56,
77195.127.57, 77195.127.58, 77195.127.59, 77195.127.60,
77195.127.61, 77195.127.64, 77195.127.65, 77195.127.66,
77195.127.67, 77195.127.68, 77195.127.69, 77195.127.73,
77195.127.74, 77195.127.75, 77195.127.76, 77195.127.77,
77195.127.78, 77195.127.81, 77195.127.83, 77195.127.84,
77195.127.85, 77195.127.86, 77195.127.87, 77195.127.88,
77195.127.89, 77195.127.90, 77195.127.91, 77195.127.92,
77195.127.93, 77195.127.94, 77195.127.95, 77195.127.96,
77195.127.97, 77195.127.98, 77195.127.99, 77195.127.100,
7 71 9 5.1 2 7.101 , 7 71 9 5.1 2 7.10 2 , 7 71 9 5.1 2 7.10 3 ,
77195.127.104, 77195.128.25, 77195.128.26, 77195.128.27,
77195.128.28, 77195.128.29, 77195.128.30, 77195.128.31,
77195.128.32, 77195.128.33, 77195.128.35, 77195.128.36,
77195.128.40, 77195.128.41, 77195.128.42, 77195.128.43,
77195.128.44, 77195.128.45, 77195.128.46, 77195.128.47,
77195.128.48, 77195.128.49, 77195.128.70, 77195.128.71,
77195.128.72, 77195.128.73, 77195.128.74, 77195.128.75,
77195.128.76, 77195.128.77, 77195.128.80, 77195.128.81,
77195.128.82, 77195.128.83, 77195.128.84, 77195.128.85,
77195.128.86, 77195.128.87, 77195.128.88, 77195.128.90,
77195.128.91, 77195.128.92, 77195.128.98, 77195.128.99,
7 719 5.1 2 8 .10 0 , 7 719 5.1 2 8 .10 2 , 7 719 5.1 2 8 .10 6 ,
7 719 5.1 2 8 .10 7, 7 719 5.1 2 8 .10 8 , 7 719 5.1 2 8 .10 9,
7 719 5.1 2 8 .110 , 7 71 9 5.1 2 8 .111 , 7 71 9 5.1 2 8 .11 2 ,
77195.128.115, 77195.128.118, м. Дерекьой топра,
Хасково; п лан за рег улац и я (ПР) съгласно
чл. 17, ал. 2, т. 3 от ЗУТ за поземлени имоти с
№ 77195.128.113 и 77195.128.114, м. Дерекьой топра,
Хасково; план за застрояване с цел промяна предназначението на поземлен имот № 77195.127.16,
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част от поземлен имот № 77195.127.29, поземлен
имот № 77195.127.11, поземлен имот № 77195.127.15
и поземлен имот № 77195.127.83 по к.к. на гр. Хас
ково, м. Дерекьой топра; изменение на плана за
застрояване на поземлени имоти с № 77195.127.26,
77195.127.44, 77195.127.45, 77195.127.46, 77195.127.48,
77195.127.49, 77195.127.50, 77195.127.51, 77195.127.56,
77195.127.57, 77195.127.58, 77195.127.59, 77195.127.60,
77195.127.61, 77195.127.64, 77195.127.65, 77195.127.66,
77195.127.67, 77195.127.68, 77195.127.69, 77195.127.73,
77195.127.74, 77195.127.75, 77195.127.76, 77195.127.77,
77195.127.78, 77195.127.81, 77195.127.84, 77195.127.85,
77195.127.86, 77195.127.87, 77195.127.88, 77195.127.89,
77195.127.90, 77195.127.91, 77195.127.92, 77195.127.93,
77195.127.94, 77195.127.95, 77195.127.96, 77195.127.97,
77195.127.98, 77195.127.99, 77195.127.100, 77195.127.101,
7 71 9 5.1 2 7.10 2 , 7 71 9 5.1 2 7.10 3 , 7 71 9 5.1 2 7.10 4 ,
77195.128.25, 77195.128.26, 77195.128.27, 77195.128.28,
77195.128.30, 77195.128.31, 77195.128.32, 77195.128.33,
77195.128.36, 77195.128.40, 77195.128.41, 77195.128.42,
77195.128.43, 77195.128.44, 77195.128.45, 77195.128.46,
77195.128.47, 77195.128.48, 77195.128.49, 77195.128.70,
77195.128.71, 77195.128.72, 77195.128.73, 77195.128.74,
77195.128.75, 77195.128.76, 77195.128.77, 77195.128.80,
77195.128.81, 77195.128.82, 77195.128.83, 77195.128.84,
77195.128.85, 77195.128.86, 77195.128.87, 77195.128.88,
77195.128.90, 77195.128.91, 77195.128.92, 77195.128.98,
7 71 9 5.1 2 8 .9 9, 7 71 9 5.1 2 8 .10 0 , 7 71 9 5.1 2 8 .10 2 ,
7 719 5.1 2 8 .10 6 , 7 719 5.1 2 8 .10 7, 7 719 5.1 2 8 .10 8 ,
7 71 9 5.1 2 8 .10 9, 7 71 9 5.1 2 8 .110 , 7 71 9 5.1 2 8 .111 ,
77195.128.112, 77195.128.115 и 7195.128.118, м. Дерекьой топра, Хасково; ел. и ВиК план-схеми.
С изменение на плана за уличната регулация
поземлени имоти с № 77195.127.32, 77195.127.62,
77195.127.79, 77195.127.105, 77195.128.22, 77195.128.34,
77195.128.50, 77195.128.79, 77195.128.95 и части от
поземлени имоти с № 77195.20.61, 77195.127.33,
77195.127.34 по к.к. на гр. Хасково се урегулират
в улици. С плана за регулация поземлени имоти
№ 77195.128.113 и 77195.128.114 по к.к. на гр. Хас
ково се урегулират с конкретно предназначение
„за паркинг“ без застрояване. С плана за регулация за останалите поземлени имоти – предмет
на представения проект, се предвижда тяхното
урегулиране в самостоятелно урегулирани поземлени имоти с номера и предназначение съгласно
плана. Планът за регулация е нанесен със сини,
червени и кафяви линии, надписи и щрихи в графичната част на проекта. С плана за застрояване
за имотите се установяват устройствени зони за
жилищно застрояване при следните показатели:
УПИ I, кв. 1078 по плана на гр. Хасково е
предвиден за озеленяване без застрояване.
За УПИ II – за жилищно строителство и ОО,
кв. 1078 по к.к. на гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта за всеки отделен
имот ограничителната линия на застрояване е
отразена с удебелена прекъсната червена линия и
съгласно условията на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ – на 3
м от вътрешните регулационни граници и уличната регулация и на 5 м от северната граница на
имота, която се явява и регулационна граница
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на гр. Хасково. Линиите на застрояване са съоб
разени със сервитутите на преминаващите през
имота енергийни обекти съответно 2х5 м от оста
на въздушна линия СрН 20 kV, собственост на
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД, и 2х10 м от
оста на въздушна линия ВН 110 kV, собственост
на ЕСО – ЕАД – МЕР – Хасково.
За УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ
VII, УПИ VIII и УПИ IX, кв. 1078 по к.к. на
гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта за всеки отделен
имот ограничителната линия на застрояване е
отразена с удебелена прекъсната червена линия
и съгласно условията на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ – на
3 м от вътрешните регулационни граници и
уличната регулация и на 5 м от дъното на имота.
За УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ
V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ
Х, УПИ ХI, УПИ XII и УПИ XIV, кв. 1079 по
к.к. на гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта ограничителната линия на застрояване е отразена с удебелена
прекъсната червена линия и съгласно условията
на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ – на 3 м от вътрешните
регулационни граници и уличната регулация и на
5 м от дъното на имота. Линиите на застрояване
са съобразени със сервитута (от 2х5 м от оста на
въздушна линия СрН 20 kV) на преминаващия
от север на квартала енергиен обект, собственост
на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД.
За УПИ XIII – за жилищно строителство и
ОО, кв. 1079 по к.к. на гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта за всеки отделен
имот ограничителната линия на застрояване е
отразена с удебелена прекъсната червена линия
и съгласно условията на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ – на
3 м от вътрешните регулационни граници и
уличната регулация и на 5 м от дъното на имота.
За УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ
V, УПИ VI, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ Х и УПИ
ХI, кв. 1080 по к.к. на гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
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В графичната част на проекта за всеки отделен
имот ограничителната линия на застрояване е
отразена с удебелена прекъсната червена линия
и съгласно условията на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ – на
3 м от вътрешните регулационни граници и
уличната регулация и на 5 м от дъното на имота.
За УПИ VII – за жилищно строителство и
ОО, кв. 1080 по к.к. на гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта ограничителната линия на застрояване е отразена с удебелена
прекъсната червена линия и съгласно условията
на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ – на 3 м от вътрешните
регулационни граници и уличната регулация.
За УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V
и УПИ VI, кв. 1081 по к.к. на гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта за всеки отделен
имот ограничителната линия на застрояване е
отразена с удебелена прекъсната червена линия
и съгласно условията на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ – на
3 м от вътрешните регулационни граници и
уличната регулация и на 5 м от дъното на имота.
За УПИ II, УПИ IV, УПИ VII, УПИ IX, УПИ
Х, УПИ ХI, УПИ ХIII, УПИ ХIV, УПИ ХV, УПИ
ХVI, УПИ ХVII, УПИ ХVIII и УПИ ХIX, кв. 1082
по к.к. на гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта за всеки отделен
имот ограничителната линия на застрояване е
отразена с удебелена прекъсната червена линия и
съгласно условията на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ – на 3
м от вътрешните регулационни граници и уличната регулация и на 5 м от дъното на имота. С
плана за застрояване се предвижда запазване на
съществуващото в УПИ ХV застрояване.
УПИ III, кв. 1082 по плана на гр. Хасково е
предвиден за озеленяване без застрояване.
За УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ IV, кв. 1083
по к.к. на гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта за всеки отделен
имот ограничителната линия на застрояване е
отразена с удебелена прекъсната червена линия и
съгласно условията на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ – на 3
м от вътрешните регулационни граници и улич-
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ната регулация и на 5 м от дъното на имота. С
плана за застрояване се предвижда запазване на
съществуващото в УПИ III и УПИ IV застрояване.
За УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ VI,
УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX и УПИ Х, кв. 1084
по к.к. на гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта за всеки отделен
имот ограничителната линия на застрояване е
отразена с удебелена прекъсната червена линия и
съгласно условията на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ – на 3
м от вътрешните регулационни граници и уличната регулация и на 5 м от дъното на имота. С
плана за застрояване се предвижда запазване на
съществуващото в УПИ II, УПИ IV и УПИ VI
застрояване.
За УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V,
УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ Х,
УПИ ХI, УПИ ХII, УПИ ХIII, УПИ ХIV, УПИ
ХV, УПИ ХVI, УПИ ХVII, УПИ ХVIII, УПИ
ХIX, УПИ ХХ, УПИ ХХI, УПИ ХХII, УПИ
ХХIII, УПИ ХХIV, УПИ ХХV, УПИ ХХVI, УПИ
ХХVII, УПИ ХХVIII, УПИ ХХIX, УПИ ХХХ,
УПИ ХХХI, УПИ ХХХII и ХХХIII, кв. 1085 по
к.к. на гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта за всеки отделен
имот ограничителната линия на застрояване е
отразена с удебелена прекъсната червена линия
и съгласно условията на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ – на
3 м от вътрешните регулационни граници и
уличната регулация и на 5 м от дъното на имота.
За УПИ ХХХIV – за жилищно строителство,
ОО и трафопост, кв. 1085 по к.к. на гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 15 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 70 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
30 %
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта ограничителната линия на застрояване е отразена с удебелена
прекъсната червена линия и съгласно условията
на чл. 31, ал. 2 от ЗУТ – на 1/3 Н от вътрешните
регулационни граници. Линиите на застрояване
са съобразени със сервитутите на преминаващите
през имота енергийни обекти съответно 2х5 м
от оста на въздушна линия СрН 20 kV, собственост на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, и
2х10 м от оста на въздушна линия ВН 110 kV,
собственост на ЕСО – ЕАД – МЕР – Хасково. С
плана за застрояване се предвижда запазване на
съществуващото в имота застрояване.
За УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ IV, кв. 1086
по к.к. на гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
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– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта за всеки отделен
имот ограничителната линия на застрояване е
отразена с удебелена прекъсната червена линия и
съгласно условията на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ – на 3 м
от вътрешните регулационни граници и уличната
регулация и на 5 м от дъното на имота. Линиите
на застрояване са съобразени със сервитута (от
2х5 м от оста на въздушна линия СрН 20 kV) на
преминаващия от изток на квартала енергиен
обект, собственост на „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД.
УПИ VI, кв. 1086 по плана на гр. Хасково е
предвиден за паркинг без застрояване.
За УПИ V – за трафопост, кв. 1086 по к.к. на
гр. Хасково:
– Височина на основното застрояване: до 10 м;
– Плътност на застрояване (Пзастр.): до 60 %;
– Коефициент за интензивност на застрояване
(Кинт.): до 1,2;
– Минимална озеленена площ (Позел.): мин.
40 %;
– Начин на застрояване: свързано (е).
В графичната част на проекта със задължителната линия на застрояване, отразена с удебелена непрекъсната червена линия, е ситуирано
предвиденото за имота застрояване за трафопост.
Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
1521
17. – Община Хисаря на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ уведомява заинтересуваните по чл. 131
от ЗУТ, че във връзка с Решение № 492, взето
с протокол № 30 от 18.01.2022 г. от Общинския
съвет – Хисаря, и с Решение № 26, взето с протокол № 5 от 15.02.2022 г. от ЕСУТ при Община
Хисаря, е допуснат за съобщаване проект за
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електрически
кабел 20 kV за захранване на УПИ 120.637 – производствени дейности (фотоволтаична централа),
отреден за ПИ с ид. 77270.120.637, и на УПИ
164.125 – производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ид. 77270.164.125,
м. Калдаръма-03 по КККР на гр. Хисаря, община
Хисаря, област Пловдив, както следва: 1. трасе на
електрически кабел 20 kV за захранване на УПИ
164.125 – производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с ид. 77270.164.125
по КККР на гр. Хисаря, община Хисаря, област
Пловдив, започва от ТП „Синия вир“, намиращ
се в ПИ с ид. 77270.3.860, частна собственост,
преминава през ПИ с ид. 77270.3.858 – общинска
частна собственост, вид територия – земеделска,
с НТП – пасище, ПИ с ид. 77270.3.856, стопанисван от общината, вид територия – земеделска, с
НТП – пасище, ПИ с ид. 77270.186.329 – общинска
публична собственост, вид територия – земеделска, с НТП – пасище, ПИ с ид. 77270.164.472 – общ инска п убли чна собст веност, ви д тери то рия – земеделска, с НТП – за селскостопански,
горск и, ведомст вен п ът, по червени линии
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и надписи за трасето на електропровода и син
пунктир и зелен щрих за сервитута в приложения
проект; 2. трасе на електрически кабел 20 kV за
захранване на УПИ 120.637 – производствени дейности (фотоволтаична централа), отреден за ПИ с
ид. 77270.120.637 по КККР на землище гр. Хисаря,
община Хисаря, област Пловдив, започва от ТП
„Синия вир“, намиращ се в ПИ с ид. 77270.3.860,
частна собственост, преминава през ПИ с ид.
77270.3.858 – общинска частна собственост, вид
територия – земеделска, с НТП – пасище, ПИ с
ид. 77270.3.856, стопанисван от общината, вид територия – земеделска, с НТП – пасище, ПИ с ид.
77270.186.329 – общинска публична собственост,
вид територия – земеделска, с НТП – пасище,
ПИ с ид. 77270.120.636 – общинска публична собственост, вид територия – земеделска, с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, по
червените линии и надписи за трасето на електропровода и син пунктир и зелен щрих за сервитута
в приложения проект. В участъка от ТП „Синия
вир“, намиращ се в ПИ с ид. 77270.3.860, частна
собственост, ПИ с ид. 77270.3.858 – общинска
частна собственост, вид територия – земеделска,
с НТП – пасище, ПИ с ид. 77270.3.856, стопанисван от общината, вид територия – земеделска, с
НТП – пасище, ПИ с ид. 77270.186.329 – общинска
публична собственост, вид територия – земеделска, с НТП – пасище, двете трасета съвпадат. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Хисаря.
1609
58. – Община Хисаря на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по
чл. 131 от ЗУТ, че във връзка с Решение № 492,
взето с протокол № 30 от 18.01.2022 г. от Общинския съвет – гр. Хисаря, с Решение № 25, взето
с протокол № 5 от 15.02.2022 г. от ЕСУТ при
Община Хисаря, е допуснат за съобщаване проект за ПУП – парцеларни планове за захранване
на УПИ І-1.358, жилищно застрояване, отреден
за ПИ с ид. 77270.1.358 по КККР на гр. Хисаря,
община Хисаря, област Пловдив, както следва:
1. ПУП – парцеларен план за трасе на електрически кабел 1 kV – трасето на електрически
кабел 1 kV започва от съществуващ стълб 6А6,
намиращ се на ул. Бор с о.т. 99-209 по РП на
гр. Хисаря, кв. Момина баня, преминава през
ПИ 77270.1.12, общинска публична собственост,
вид територия – земеделска, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, до ПИ с ид.
77270.1.358 по КККР на землище на гр. Хисаря,
община Хисаря, област Пловдив, по червените
линии и надписи за трасето на електропровода
в приложения проект; 2. ПУП – парцеларен
план за трасе на уличен водопровод PE-HD
∅ 90 – трасето на уличен водопровод PE-HD
∅ 90 започва от съществуващ водопровод PE-HD
∅ 90, намиращ се на ул. Бор с о.т. 99-209 по РП
на гр. Хисаря, кв. Момина баня, преминава през
ПИ 77270.1.12, общинска публична собственост,
вид територия – земеделска, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, до ПИ с ид.
77270.1.358 по КККР на землище на гр. Хисаря,
община Хисаря, област Пловдив, по зелените
линии и надписи за трасето на водопровода и
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щриховка в лилаво за сервитута в приложения
проект; 3. ПУП – парцеларен план за трасе на
улична канализация PE ∅ 315 – трасето на улична
канализация PE ∅ 315 започва от съществуващ
канализационен клон 69 PE ∅ 300, преминава
през ПИ 77270.1.12, общинска публична собственост, вид територия – земеделска, с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, до
ПИ с ид. 77270.1.358 по КККР на землище на
гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, по
кафявите линии и надписи за трасето на канализацията и щриховка в лилаво за сервитута в
приложения проект. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Хисаря.
1600
141. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на довеждащ газопровод. Трасето
започва от ГРП при административна сграда
в поземлен имот с идентификатор 05308.25.29,
минава през поземлени имоти с идентификатори
05308.23.16, 05308.24.115, 05308.24.117, 05308.24.624,
05308.24.625 с НТП – „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, публична общинска собственост,
поземлени имоти с идентификатори 05308.23.12,
05308.24.114, 05308.24.632 с НТП – „пасище“, стопанисвано от общината, и поземлени имоти с идентификатори 05308.23.14, 05308.23.21 с НТП „за местен
път“, публична общинска собственост, по КККР,
намиращи се в землището на с. Болярско, през
поземлени имоти с идентификатори 03229.41.492,
03229.44.172, 03229.46.33 с НТП „друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение“,
публична общинска собственост, поземлен имот с
идентификатор 03229.43.35 с НТП – „отводнителен
канал“, частна общинска собственост, поземлени
имоти с идентификатори 03229.44.168, 03229.46.56,
03229.46.57, 03229.46.58, 03229.46.59 с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, публична
общинска собственост, поземлени имоти с идентификатори 03229.44.183, 03229.46.46 с НТП – „за
местен път“, публична общинска собственост,
по КККР, намиращи се в землище с. Безмер,
достигащ до поземлени имоти с идентификатори
03229.46.41, 03229.46.40, 03229.45.12, 03229.41.52 и
03229.41.53 по КККР, намиращи се в землище
с. Безмер. Дължината на трасето е 3940 м, от които
1713 м са в землището на с. Болярско и 2227 м – в
землището на с. Безмер, община „Тунджа“, област
Ямбол. Проектът с пълната текстова и графична
част на парцеларния план е на разположение за
разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в
сградата на Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен адрес: Ямбол, пл. Освобождение № 1,
всеки работен ден. 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.
1592
365. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за съоръжение от техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

и електромерно табло за външно ел. захранване
на „Склад и навес за селскостопанска техника и
продукция, сграда за битови нужди и автокантар“
в поземлен имот с идентификатор 40484.42.27 по
КККР, намиращ се в землището на с. Кукорево,
област Ямбол. Трасето на подземната кабелна
линия HН 1 kV започва от съществуващ трафопост – ТП „Краварник“, монтиран в поземлен
имот с идентификатор 40484.42.108, преминава
през поземлен имот с идентификатор 40484.42.106
и достига до поземлен имот с идентификатор
40484.42.27 по КККР, намиращи се в землището
на с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът с пълната текстова и графична
част на парцеларния план е на разположение за
разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в
сградата на Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен адрес: Ямбол, пл. Освобождение № 1,
всеки работен ден. 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.
1593
40. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за улична регулация за улица с ос.т. 49-56-60 и ос.т. 56-59-63-62
по плана на с. Домище, община Кирково, област
Кърджали. С проекта за изменение на уличната
регулация се заличават предвидените, но нереализирани в регулационния план на с. Домище,
община Кирково, улични регулации с ос.т. 49-5660 и ос.т. 56-59-63-62, като уличната регулация се
прокарва по съществуващи намясто асфалтирани
съществуващи пътища и се образуват нови улици
с ос.т. 62а-165-164-163-162-161-160-159-158-157-156155-154-153-152-151-150-149 и ос.т. 47а-134-135136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148.
Изменението на уличната регулация води и до
изменение на плана за регулация за урегулирани
поземлени имоти (УПИ) от кв. 12, 13, 14 и 18 по
плана на с. Домище, община Кирково. С проекта
за изменение на регулацията за УПИ от посочените квартали се променят границите на част от
урегулираните поземлени имоти, като регулационните им граници към новообразуваните улици
се поставят по уличните регулационни линии и
някои УПИ преминават към друг квартал и стават, както следва: за кв. 12 УПИ X-99, XI-99,98 и
XII-99 се заличават и новообразувани със същите
номера преминават към кв. 14; за кв. 13 УПИ
IX след промяната преминава към кв. 14, а една
част остава в новообразуваната улица; УПИ Х
от кв. 13 се заличава, като една част – новообразуван УПИ Х, си остава към кв. 13, а другата
става част от новообразуваната улица и обособен
остров – терен за озеленяване; за кв. 18 УПИ I-102
и II-102 се обединяват в един УПИ I-102 с нова
площ и граници, а УПИ II-102 се заличава, като
новоо бразуваният УПИ преминава към кв. 14.
Променят се границите към новообразуваната
улична регулация за УПИ от кв. 18 с номера III-122,
IV-122, V-123, VI-125, VII-126, 128; УПИ VIII-128,
126 от кв. 18 се заличава, като една част от площта
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преминава към новообразуван УПИ VII-126, 128
от кв. 18, друга остава в новообразуван тупик,
а трета преминава към новообразуван УПИ IX128, 127, 126 към кв. 22; новообразуваните УПИ
X-129, XI-130, XII-130 отиват към кв. 22, както
и за УПИ XIII-130, XIV-131, XV-132 се променя
кварталът: от кв. 18 стават от кв. 22. Пред лицето
на новообразувани УПИ X-129, XI-130, XII-130 от
кв. 22 и улица с ос.т. 65-64-62а-165 се образува
уширение към посочения участък от уличната
регулация. Проектът за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация и
план за регулация е изложен в сградата на Община Кирково, ул. Дружба № 1, ет. 2, стая № 11,
и може да бъде разгледан всеки работен ден от
9 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Кирково, ул. Дружба № 1.
1531
1. – Община с. Мирково, Софийска област,
съобщава на заинтересованите лица на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, че с Решение № 416
от протокол № 28 от 27.01.2022 г. на Общинския
съвет – с. Мирково, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект „Външно електрозахранване
на Базова станция „SFO 0397.А000 – Тантал“ с
възложител „А1 Тауърс България“ – ЕООД, намиращ се в ПИ с идентификатори 48324.162.16,
район на „Елаците – мед“ – А Д, с. Мирково,
община Мирково, засягащ поземлени имоти с
идентификатори 48324.163.1 и 48324.162.17. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Мирково до
Административния съд – София.
1496
22. – Община с. Ценово, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
e изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за оптично
кабелно захранване на базова станция VT 5040
на БТК – ЕАД, ТВРС „Ценово“, м. Могилата,
с. Ценово, община Ценово, област Русе. Проектът
за ПУП – ПП с подробно описание на имотите и
сервитутите на засегнатите имоти е изложен за
разглеждане в сградата на общинската администрация – стая № 304, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения проект и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Ценово.
1559
Административният съд – Враца, втори състав, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че са постъпили жалби от Атанас Христов
Христов и Пламен Тихомиров Трифонов срещу
Решение № 386 от 28.10.2021 г. на Общинския
съвет – Мездра, с което е одобрено изменение
на ОУПО (общ устройствен план) на община
Мездра на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗСМА
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, за отразяване на концесионната площ, предоставена с Решение № 213 от
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18.04.2019 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 34 от
23.04.2019 г.) на „Маронас“ – ООД, за концесия за
добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства за скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище
„Енджи – север“, участък в контур 1 „Запад“ и
участък в контур 2 „Изток“, разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра,
индивидуализирано с координати на граничните
точки, което Решение № 386 от 28.10.2021 г. е
обнародвано в ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г. По жалбите е образувано адм. д. № 709/2021 г. по описа
на АдмС – Враца, насрочено за 30.05.2022 г. от
10,30 ч. Заинтересуваните лица могат да подадат
заявление по реда на чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ
за конституирането им като ответници в настоящото производство в едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на
заинтересовани лица.
1595
Бургаският районен съд, XX граждански състав, призовава Дилан Бенази (Djlan Benazzi), без
регистриран постоянен адрес и настоящ адрес
в Република България, в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
канцеларията на съда, гражданско отделение, на
адрес гр. Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3,
Съдебна палата, за да получи препис от исковата
молба, подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД,
в която са предявени искове за приемане за установено по отношение на ответника, че дължи
на ищеца сумата 5020,24 лв., главница по договор
за банков потребителски кредит на физическо
лице, усвояван чрез овърдрафт от 3.12.2015 г.,
сумата 2,03 лв. неразрешен овърдрафт с падеж
на 28.02.2020 г., сумата 910,47 лв. лихви за забава и неустойки за периода от 19.02.2020 г. до
15.02.2021 г., ведно със законната лихва върху
главницата считано от 16.02.2021 г. до изплащане на вземането. По посочената искова молба
е образувано гр. д. № 5572/2021 г. по описа на
БРС, по което Дилан Бенази (Djlan Benazzi) е
ответник. В случай че ответникът не се яви, за
да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1596
Районният съд – гр. Исперих, І V състав,
призовава Бистра Банчева Илиева с последен
адрес гр. Завет, община Завет, област Разград,
Мюрсел Ватансевер с последен адрес Турция,
Юмюгюл Мурдова Ибрямова с последен адрес
Турция, сега с неизвестни адреси, да се явят в
съда на 5.04.2022 г. в 11,30 ч. като ответници по
гр.д. № 20213310100852/2021 г., заведено от Али
Али Куйджуклу. Ответниците да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1597
Силистренският районен съд съобщава на
Ангеле Алолехоуме, родена на 3.07.1977 г. в Република Того, че в Районния съд – Силистра, е
заведено гр.д. № 1890/2021 г. по описа на съда
с предмет чл. 150 от СК и ищец Емануел Норберто Геерардин. Съдът предоставя на Ангеле
Алолехоуме двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ да се
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яви в гражданското деловодство на съда, за да
є бъде връчен препис от исковата молба с доказателствата. При неявяване ще є бъде назначен
процесуален представител.
1554
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 1877/2019 г.
по предявен иск с правно основание чл. 153 – 154
от ЗПКОНПИ от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество с БУЛСТАТ 131463734,
представлявано от председател Сотир Цацаров, срещу: Симеон Димитров Симеонов, ЕГН
7902237548, с адрес: Варна, ул. Дрин № 31, вх. Б,
ет. 3, ап. 9, и срещу „Форс – 98“ – ЕООД, ЕИК
103199373, с адрес на управление: Варна, ул. Д-р
Пюскюлев № 8, представлявано от управителя
Пламен Иванов Василев, с искане за отнемане в
полза на държавата на имущество на ответника
на обща стойност 762 098,80 лв., формирано от
следните вещи и парични суми, претендирани
от следните ответници на следните основания:
1. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Симеон Димитров
Симеонов, ЕГН 7902237548:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
продажната цена на дружествени дялове от капитала на „Сист проджект“ – ООД, ЕИК 200742217,
рег. в търговския регистър на 4.06.2009 г., седалище и адрес на управление: Варна, ж.к. Вл.
Варненчик, бл. 221, вх. 4, ап. 104;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
продажната цена на дружествени дялове от капитала на „Форс – 98“ – ЕООД, ЕИК 103199373, рег.
по ф.д. № 46/1998 г. на Окръжния съд – Варна,
седалище и адрес на управление: Варна, ул. Д-р
Пюскюлев № 8;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
лични вноски през 2009 г. по сметка в левове
№ BG 50 СЕСВ 9790 4470 4065 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Симеон
Димитров Симеонов, непреобразувана в друго
имущество и нетрансферирана по други банкови
сметки;
– сумата в размер 5200 лв., постъпила от трето
лице през 2010 г. по сметка в левове № BG 50
СЕСВ 9790 4470 4065 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Симеон Димитров
Симеонов, непреобразувана в друго имущество
и нетрансферирана по други банкови сметки;
– сумата в размер 235 лв., постъпила от трето
лице през 2011 г. по сметка в левове № BG 50
СЕСВ 9790 4470 4065 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Симеон Димитров
Симеонов, непреобразувана в друго имущество
и нетрансферирана по други банкови сметки;
– сумата в размер 199,68 лв., постъпила от
трето лице през 2011 г. по сметка в левове
№ BG 88 СЕСВ 9790 1070 4065 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Симеон
Димитров Симеонов, непреобразувана в друго
имущество и нетрансферирана по други банкови
сметки;
– сумата в размер 4280 лв., постъпила от
трето лице през 2010 г. по сметка в левове
№ BG 61 СЕСВ 9790 1070 4065 01, открита на
6.11.2009 г. и закрита на 22.10.2013 г. в „Централна
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кооперативна банка“ – АД, с титуляр Симеон
Димитров Симеонов, непреобразувана в друго
имущество и нетрансферирана по други банкови
сметки;
– су мата в размер 4876,18 лв., пост ъпила
от трето лице през 2010 г. по сметка в левове
№ BG 48 UBBS 80021040284818 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Симеон Димитров
Симеонов, непреобразувана в друго имущество
и нетрансферирана по други банкови сметки;
– сумата в размер 1955,83 лв., представляваща
лични вноски през 2009 г. по сметка в евро № BG
61 UBBS 80022426633610 в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Симеон Димитров Симеонов, непреобразувана в друго имущество и
нетрансферирана по други банкови сметки;
– сумата в общ размер 11 662,61 лв., постъпила от трети лица през 2010 г. по сметка в евро
№ BG 61 UBBS 80022426633610 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Симеон Димитров
Симеонов, непреобразувана в друго имущество
и нетрансферирана по други банкови сметки;
– су мата в размер 60 630 лв., пост ъпила
от трето лице през 2012 г. по сметка в евро
№ BG 18 IABG 7479 44 00621700 в „Интернешънъл
Асет Банк“ – АД, с титуляр Симеон Димитров
Симеонов, непреобразувана в друго имущество
и нетрансферирана по други банкови сметки;
– сумата в размер 350 000 лв., внесени през
2013 г. по сметка в левове № BG 68FINV 915010
BGN05CRA в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
с титуляр „Форс – 98“ – ЕООД;
– сумата в общ размер 286 259,50 лв., внесени през 2011 г. и 2012 г. по сметка в щ.д. № BG
94FINV 915010 14938825 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр „Форс – 98“ – ЕООД;
– сумата в общ размер 16 700 лв., внесени
през 2015 г. по сметка в левове № BG 33UNCR
70001520379222 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр „Нова Фрут“ – ООД.
2. На основание чл. 145, ал. 1 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от
„Форс – 98“ – ЕООД, ЕИК 103199373:
– лек автомобил марка „Нисан“, модел „Каш
кай“, ДК № В9499РК, рама № SJNFAAJl0U1437765,
двигател № HR16160717B, дата на първа регистрация – 15.07.2009 г.
Пазарна стойност на автомобила към настоящия момент – 10 000 лв.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
23.06.2022 г. от 10,20 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят претенциите си за свои права върху
имуществото, претендирано за отнемане, в срок
до деня, предхождащ деня на насроченото първо
о.с.з., като ги предупреждава, че при неспазване
на срока подадените след него претенции няма
да се разгледат.
1530
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че по гр. д. № 2273/2021 г. по описа на
съда е постъпило искане с вх. № 17989/13.09.2021 г.
от Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество,
БУЛСТАТ 129010997, и адрес: Варна, ул. Алеко
Константинов № 17, ет. 1, против Михаил Пет
ков Иванов, ЕГН 7703081160, с постоянен адрес:
гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Кирил и Методий
№ 40, ет. 11, ап. 53, и Валентина Георгиева Васи-
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лева, ЕГН 8401101099, и постоянен адрес: Варна,
ул. Д-р Мирон Игнатиев № 5, ет. 4, ап. 13, с
правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и
цена на иска 224 272,63 лв.
От ответника Михаил Петков Иванов на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ следното имущество:
– 50 дружествени дяла с номинална стойност 5000 лв. от капитала на „Корект Дерелиеви“ – ЕООД, ЕИК 103167226;
– 100 дружествени дяла с номинална стойност 10 000 лв. от капитала на „Профикс България“ – ЕООД, ЕИК 148019207.
От ответника Михаил Петков Иванов с ЕГН
7703081160 на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ следното имущество:
– Сумата в размер на 10 лв., получена при
продажбата на 10 дружествени дяла от капитала
на „Алания 2014“ – ЕООД, с ЕИК 203094576.
– Сумата в размер на 100 лв., получена при
продажбата на 10 дружествени дяла от капитала
на „Зосер – СИ“ – ЕООД, с ЕИК 201490694.
– Сумата в размер на 5000 лв., получена при
продажбата на 500 дружествени дяла от капитала
на „Кредит-Т“ – ЕООД, ЕИК 103170400.
– Сумата в размер на 5000 лв., получена при
продажбата на 50 дружествени дяла от капитала
на „Макс Сървис“ – ЕООД, ЕИК 200599790.
– Сумата в размер на 10 лв., получена при
продажбата на 5 дружествени дяла от капитала
на „МВМ 77“ – ЕООД, ЕИК 201227704.
– Сумата в размер на 5000 лв., получена при
продажбата на 100 дружествени дяла от капитала
на „Сцент-Т“ – ЕООД, ЕИК 103164988.
– Сумата в размер на 5000 лв., получена при
продажбата на 100 дружествени дяла от капитала
на „Юргис“ – ЕООД, ЕИК 148106929.
– Сумата в размер на 50 000 лв., представляваща получени средства от продажбата на лек
автомобил „Порше“, модел „911“, рег. № В6242ВР,
с която проверяваното лице се е облагодетелствал.
– Сумата в размер на 38 170 лв., представляваща постъпили суми по банкова сметка на
контролираното от проверяваното лице „КредитТ“ – ЕООД, недекларирало осъществяване на
дейност, усвоени от Михаил Петков Иванов по
сметка на дружеството с IBAN: BG61 IABG 7479
1000 2544 01, в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД.
– Сумата в размер на 3000 лв., представляваща постъпили суми по банкова сметка на
контролираното от проверяваното лице „Макс
Сървис“ – ЕООД, недекларирало осъществяване
на дейност, усвоени от Михаил Петков Иванов по
сметка на дружеството с IBAN: BG49 IABG 7479
1000 7919 00, в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД.
– Сумата в размер на 76 040 лв., представляваща постъпили суми по банкова сметка на
контролирано от проверяваното лице „Профикс
България“ – ЕООД, недекларирало осъществяване на дейност, усвоени от проверяваното лице по
сметка на търговското дружество с IBAN: BG87
IABG 7479 1000 1709 01, в „Интернешънъл Асет
Банк“ – АД.
От ответника Валентина Георгиева Василева
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5
и чл. 141 от ЗПКОНПИ следното имущество:
– Сумата в размер на 11 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуж-
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даване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел
„Х 5“, рег. № В1130НХ.
– Сумата в размер на 1600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „318 И“,
рег. № В1173ВН.
– Сумата в размер на 1100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „А
170 ЦДИ“, рег. № В6115НК.
– Сумата в размер на 7263,06 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
ОК Credit, отпусната на 5.02.2008 г. в „Обединена
Българска Банка“ – АД, с титуляр Валентина
Георгиева Василева.
– Сумата в размер на 475,91 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
Mastercard Standard, отпусната на 21.04.2008 г. в
„Обединена Българска Банка“ – АД, с титуляр
Валентина Георгиева Василева.
– Сумата в размер на 503,66 лв., представляваща получени средства от трети лица без законно
основание, постъпили по разплащателна сметка
с IBAN: BG36 UNCR 7000 1502 2430 78, открита
на 21.03.2008 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Валентина Георгиева Василева.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
28.09.2022 г. от 15,30 ч.
Указва на заинтересованите лица, че в срок
до приключване на първото по делото съдебно
заседание могат да предявят своите претенции
върху имуществото.
1606
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. д. № 2640/2018 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 Грета
Николаева Табакова, ЕГН 4708091057, с постоянен
и настоящ адрес: Варна, район „01 – Одесос“,
бул. Сливница № 122, ет. 3, ап. 11, и Божимир
Василев Ангелов, ЕГН 2501060984, с постоянен
и настоящ адрес: Варна, район „01 – Одесос“,
ул. Марко Балабанов № 1, 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 367 137,71 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Грета Николаева
Табакова:
– Л е к а в т о м о б и л „ П е ж о 4 0 6 “, р е г.
№ В6012КМ, рама № VF38BRFVD80092177, двигател № 10ШН43028119, дата на първа регистрация – 11.07.1996 г. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер на 1200 лв.
– Сумата в общ размер на 10 550 евро с левова
равностойност 20 634 лв., формирана от сбора
на предоставените заеми на Юнзюле Хюсеинова
Исмаилова, върнати през 2009 г. и 2010 г.
– Сумата в общ размер на 18 955,08 лв.,
представляваща получени неправомерни доходи
под формата на лихви по предоставени заеми от
забранена от закона дейност.
– 55 % идеални части от недвижим имот – жилище, апартамент № 11 със застроена площ
86,44 кв. м, намиращ се във Варна, бул. Сливница
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№ 122, ведно с прилежащите избено помещение
№ 11 с площ 17,60 кв. м и таванско помещение
№ 11 с площ 8,50 кв. м. Пазарната стойност на
имота към настоящия момент е 71 325 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и 5 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Грета
Николаева Табакова:
– Сумата в размер на 19 600 лв., представл яваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване – 4.04.2014 г., на 3/6 идеални части
от поземлен имот с идентификатор 58445.501.215
по КККР, намиращ се в с. Приселци, община
Аврен, област Варна, с площ 917 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване до
10 м, номер по предходен план: кв. 38, парцел
III-161, ведно с построената в имота сграда с
идентификатор 58445.501.215.1 по КККР, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, на
един етаж със застроена площ 39 кв. м.
– Сумата в размер на 3400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване – 14.08.2009 г., на лек автомобил „Пежо
206“, рег. № В6564РС, дата на първа регистрация – 23.12.1999 г.
– Сумата в общ размер на 9910 лв., представ
ляваща паричната равностойност на 7/8 ид. ч. от
дворно място, намиращо се във Варна, кв. Аспарухово, ул. Хр. Манолов (Атанас Монев) № 6,
ведно с изградената в него масивна четириетажна жилищна сграда без строителни книжа
и разрешителни с РЗП 460 кв. м, придобито
по постановления за възлагане на недвижим
имот от 25.05.2011 г. и от 21.11.2011 г. по изп. д.
№ 20087190400109, по описа на ЧСИ с рег. № 719,
р-н на действие – ВОС, отменени с решение по
гр. д. № 2789/2015 г. на ОС – Варна.
– Сумата в размер на 1500 евро с левова
равностойност 3814 лв., представляваща предоставен заем на Юнзюле Хюсеинова Исмаилова
на 18.09.2009 г.
– Сумата в размер на 5000 евро с левова равностойност 9779 лв., представляваща предоставен
заем на Ибрям Кадир Ибрям на 26.09.2009 г.
– Сумата в размер на 6800 евро с левова
равностойност 13 300 лв., представляваща предоставен заем на Сашо Алексиев Хаджиев на
17.03.2010 г.
– Сумата в размер на 600 евро с левова равностойност 1173 лв., представляваща предоставен
заем на Светослав Христов Иванов на 1.03.2010 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Грета Николаева
Табакова:
– Сумата в размер общо на 1990 евро с левова
равностойност 3892 лв., представляваща вноски
от титуляря по спестовен влог в евро с IBAN BG
36 STSA 9300 0015 3979 01, открит на 1.04.2008 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, направени в периода:
5.12.2008 г. – 9.02.2009 г.
– Сумата в размер на 34,12 евро с левова
равностойност 66,73 лв., представляваща начислени лихви през 2009 г. по спестовен влог в евро
с IBAN BG 36 STSA 9300 0015 3979 01, открит в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Грета Николаева
Табакова.
– Сумата в размер на 1748,91 евро с левова
равностойност 3420,57 лв., представляваща част
от вноска на каса на 20.08.2009 г. по спестовен
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влог в евро с IBAN BG 60 STSA 9300 0017 5002
35, открит на 20.08.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Грета Николаева Табакова.
– Сумата в общ размер на 325,81 евро с левова
равностойност 637 лв., представляваща начислени
лихви в периода: 2009 г. – 2015 г. по спестовен
влог в евро с IBAN BG 60 STSA 9300 0017 5002
35, открит на 20.08.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Грета Николаева Табакова.
– Сумата в общ размер на 19 090 лв., представляваща вноски на каса, направени в перио
да: 20.08.2009 г. – 1.10.2010 г. по спестовен влог
в левове с IBAN BG 04 STSA 9300 0017 5002 73,
открит на 20.08.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Грета Николаева Табакова.
– С у мат а в о бщ ра змер на 1271,94 л в.,
представляваща начислени лихви в периода:
2009 г. – 2013 г. по спестовен влог в левове
IBAN BG 04 STSA 9300 0017 5002 73, открит на
20.08.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Грета Николаева Табакова.
– Сумата в размер на 3500 лв., представляваща вноска на каса, по спестовен влог в левове
с № 18895470, открит на 15.10.2010 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Грета Николаева Табакова.
– Сумата в общ размер на 362,48 лв., представляваща начислени лихви по спестовен влог
в левове с № 18895470, открит на 15.10.2010 г. в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Грета Николаева
Табакова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Божимир Василев
Ангелов:
– Сумата в общ размер на 78 938,63 лв.,
представляваща получени неправомерни доходи
под формата на лихви по предоставени заеми от
забранена от закона дейност.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и 5 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Божимир
Василев Ангелов:
– Сумата в размер на 500 лв., представляваща предоставен заем на Енгин Сали Сали на
17.12.2008 г.
– Сумата в размер на 2940 лв., представляваща предоставен заем на Самет Мюрвет Ефраим, Шукрие Хасан Осман и Мюрвет Ефраимов
Юсеинов на 27.01.2009 г.
– Сумата в общ размер на 19 311 евро с
левова равностойност 37 769 лв., формирана от
сбора на предоставените заеми на Светослав
Христов Иванов.
– Сумата в общ размер на 21 300 евро с левова
равностойност 41 659,18 лв., формирана от сбора
на предоставените заеми на Ибрям Кадир Ибрям.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
8.07.2022 г. от 11 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 7.07.2022 г. При неподаване на претенции
в срок същите няма да бъдат разгледани от съда.
1619
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, шести състав, обявява, че по гр.д.
№ 2574/2021 г. по описа на съда е постъпило
искане с вх. № 21221/21.10.2021 г. от Комисията
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за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ
129010997, и адрес: Варна, ул. Алеко Константинов
№ 17, ет. 1, против Юлиян Станимиров Тасков,
ЕГН 7407081207, с постоянен и настоящ адрес:
Варна, ул. Бяла мура № 2, ет. 2, ап. 5, Силвия
Стоянова Таскова, ЕГН 8602031218, с постоянен
и настоящ адрес: Варна, ул. Бяла мура № 2, ет. 2,
ап. 5, Едмонт Юлиянов Тасков, с ЕГН 0741171105
чрез Юлиян Станимиров Тасков, ЕГН 7407081207,
като негов баща и законен представител, с постоянен и настоящ адрес: Варна, ул. Бяла мура
№ 2, ет. 2, ап. 5, Кристиан Юлиянов Тасков с
ЕГН 1542081000 чрез Юлиян Станимиров Тасков,
ЕГН 7407081207, като негов баща и законен представител, с постоянен и настоящ адрес: Варна,
ул. Бяла мура № 2, ет. 2, ап. 5, Иванка Ганчева
Таскова с ЕГН 5008301170, с постоянен и настоящ
адрес: с. Партизани, ул. Двадесета № 19, община Дългопол, Станимир Иванов Тасков с ЕГН
5206231209, с постоянен и настоящ адрес: с. Партизани, ул. Двадесета № 19, община Дългопол,
с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
и цена на иска 410 671,09 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и чл. 147 от ЗПКОНПИ от ответника Юлиян
Станимиров Тасков сума в размер на 1471,09 лв.:
– Сума общо в размер на 1471,09 лв., представляваща иззети парични средства по ДП
№ 510/2019 г. по описа на ОД МВР – Варна, пр.
№ СП-7784/2019 г. по описа на ОП – Варна, иззети
с протокол за претърсване от 17.09.2019 г., извършено в недвижим имот, намиращ се във Варна
ж.к. Бриз, м-ст Св. Никола, ул. Сирма Войвода
№ 141А, обитаван от Юлиян Станимиров Тасков
и съхранявани в трезор на ОД МВР – Варна, парични средства, иззети с протокол за претърсване
от 17.09.2019 г., извършено на банкова касета
№ 298, намираща се в граждански трезор с адрес: Варна, ул. Шипка № 23, страна по договор
№ 80810НК-АА0968.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Юлиян Станимиров
Тасков сума в размер на 1200 лв.:
– сума в размер на 500 лв., представляваща
равностойност та на отчуж дени дружествени
дялове от капитала на „ЕДИ 22“ – ЕООД, ЕИК
201623365;
– сума в размер на 200 лв., представляваща
равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на „ЕС Интер Груп“ – ЕООД,
ЕИК 202489339;
– сума в размер на 500 лв., представляваща
равностойността на отчуждени дружествени дялове от „К Интер Груп“ – ЕООД, ЕИК 203455654.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Силвия Стоянова
Таскова, ЕГН 8602031218, в размер на 7100 лв.:
– сума в размер на 300 лв., представляваща
равностойността на отчуждени дружествени дялове от капитала на „ЕС Интер Груп“ – ЕООД,
ЕИК 202489339;
– сума в размер на 6800 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „325 И“, с рег. № В 0906 РМ, дата
на първа регистрация 23.01.2001 г., рама ААУ
З1020РХ01512, двигател № 3293243925685, към
датата на отчуждаването му.
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На основание чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кристиан Юлиянов
Тасков, ЕГН 1542081000, и Едмонт Юлиянов Тасков,
ЕГН 0741171105, в размер на 280 000 лв. недвижими
имоти, а именно:
– дворно място, намиращо се във Варна,
местност Ваялар (Свети Никола), съставляващо
УПИ № XVI-1383 в кв. 19 по плана на местността,
с площ 600 кв. м, при граници по скица: улица,
имоти № ХІІІ-1057; ХІІ-1056; X-1050; ХІ-1383,
образуван на основание Заповед № Г-294 от
1.12.2004 г. на зам.-кмета на община Варна, от
поземлен имот № 1383, целият с площ 1500 кв. м,
ведно с построената в гореописаното място
жилищна сграда (изградена на етап – завършен
груб строеж с изпълнени – носеща конструкция
и покривна конструкция и напълно завършени
довършителни работи), на три нива със застроена
площ 143,74 кв. м и разгърната застроена площ
403,65 кв. м, състоящата се от: първо ниво – два
гаража, коридор и стълба, свързваща двата гаража и следващото ниво; второ ниво – централен
вход, антре, дневна с тераса, кухня със складово
помещение и трапезария; трето ниво – три спални,
санитарен възел, перално помещение и 3 тераси,
ведно с всички подобрения и приращения в гореописания имот, а съгласно скица № 15-360821 и схеми № 15-360813, 15-360817, 15-360819 от 28.07.2017 г.
на СГКК – Варна, представляващ поземлен имот
с идентификатор № 10135.2526.2160 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 г.
на и.д. на АГКК, последно изменена със Заповед
№ КД-14-03-1695 от 4.07.2011 г. на началника на
СГКК – Варна, намиращ се във Варна, община
Варна, област Варна, район „Приморски“, ж.к.
Бриз, местност Свети Никола, с площ 505 кв. м,
с номер по предходен план: 10135.2526.1049, кв. 19,
парцел 16, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 метра), при граници по
скица: ПИ № 10135.2526.9593, 10135.2526.1049,
10135.2526.1651, 10135.2526.1056, ведно със следните
самостоятелни обекти:
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 10135.2526.2160.3.1, разположен в сграда с
идентификатор № 10135.2526.2160.3 (изградена
на етап завършен груб строеж с изпълнени – носеща конструкция и покривна конструкция и
напълно завършени довършителни работи), с
административен адрес на самостоятелния обект
по кадастралната схема: Варна, община Варна,
област Варна, район „Приморски“, ж.к. Бриз,
ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент,
на две нива, без посочени площ и прилежащи
части по документ за собственост и кадастрална
карта, при съседни самостоятелни обекти по
кадастралната схема: на първо ниво – на същия
етаж: няма; под обекта: с.о. № 10135.2526.2160.3.2,
10135.2526.2160.3.3; над обекта: няма; и при съседни
самостоятелни обекти по кадастралната карта: на
второ ниво – на същия етаж: няма; под обекта:
няма; над обекта: няма; ведно със съответните
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху поземления имот,
в който същата е построена, представляващ
по кадастралната карта ПИ с идентификатор
№ 10135.2526.2160;
– самостоятелен обек т с идентификатор
№ 10135.2526.2160.3.2, разположен в сграда с
идентификатор № 10135.2526.2160.3 (изградена на
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етап – завършен груб строеж с изпълнени – носеща конструкция и покривна конструкция и
напълно завършени довърши телни работ и),
с административен адрес на самостоятелния
обект по кадастралната схема: Варна, община
Варна, област Варна, район „Приморски“, ж.к.
Бриз, ет. 1, с предназначение: гараж в сграда,
без посочени площ и прилежащи части по документи за собственост и кадастрална карта, при
граници по кадастрална карта: на същия етаж:
няма; под обекта: с.о. № 10135.2526.2160.3.1, вед
но със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
поземления имот, в който същата е построена,
представляващ по кадастралната карта ПИ с
идентификатор № 10135.2526.2160;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 10135.2526.2160.3.3, разположен в сграда с
идентификатор № 10135.2526.2160.3 (изградена на
етап – завършен груб строеж с изпълнени – носеща конструкция и покривна конструкция и
напълно завършени довърши телни работ и),
с административен адрес на самостоятелния
обект по кадастралната схема: Варна, община
Варна, област Варна, район „Приморски“, ж.к.
Бриз, ет. 1, с предназначение: гараж в сграда,
без посочени площ и прилежащи части по документи за собственост и кадастрална карта, при
граници по кадастрална карта: на същия етаж:
няма; под обекта: с.о. № 4 10135.2526.2160.3.1,
но със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
поземления имот, в който същата е построена,
представляващ по кадастралната карта ПИ с
идентификатор № 10135.2526.2160.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Юлиян
Станимиров Тасков и ответника Силвия Стоянова
Таскова имущество в размер на 60 000 лв., а именно:
– Сума в размер на 60 000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Мерцедес“, модел „АМГ ГЛА 45“ с рег. № В 6611
ВН, дата на първа регистрация 3.05.2016 г., рама
№ ШЮ117352Ш375875, двигател № 13398080067063
към датата на отчуждаването му.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Силвия
Стоянова Таскова в размер на 900 лв.:
– Сума общо в размер на 900 лв., представ
ляваща лични вноски през 2016 г. по сметка
№ BG20СЕСВ 9790 40Е1 9497 00, открита на
1.06.2016 г. и активна, с титуляр Силвия Стоянова
Таскова, непреобразувана в друго имущество и
нетрансферирана по други банкови сметки.
На основание чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Иванка
Таскова Ганчева и ответника Станимир Иванов
Тасков в размер на 60 000 лв.:
– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С63 АМГ“, рег. № В 6611 НР, двигател
№ 15798560072379, рама № WDD2221781А166786,
дата на първа регистрация 24.02.2015 г.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
28.09.2022 г. от 16,30 ч.
Указва на заинтересованите лица, че в срок
до приключване на първото по делото съдебно
заседание могат да предявят своите претенции
върху имуществото.
1594
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Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че по гр. д. № 2373/2019 г. по описа на
съда е постъпило искане с вх. № 37932/19.12.2019 г.
от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, и адрес: Варна,
ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, против Иван
Веселинов Гетов, ЕГН 7804253082, с постоянен и
настоящ адрес: Варна, ул. Подвис № 27, вх. Б, ет. 4,
ап. 16, Биляна Дунчева Гетова, ЕГН 7807213099, с
постоянен и настоящ адрес: Варна, ж. к. Чайка,
бл. 59, вх. В, ет. 2, ап. 22, Мира Иванова Гетова,
ЕГН 0445110977, с постоянен и настоящ адрес:
Варна, ж.к. Чайка, бл. 59, вх. В, ет. 2, ап. 22, чрез
законните є представители Иван Веселинов Гетов,
ЕГН 7804253082, с постоянен и настоящ адрес:
Варна, ул. Подвис № 27, вх. Б, ет. 4, ап. 16, и Биляна Дунчева Гетова, ЕГН 7807213099, с постоя
нен и настоящ адрес: Варна, ж.к. Чайка, бл. 59,
вх. В, ет. 2, ап. 22, и Вяра Иванова Гетова, ЕГН
1242250959, с постоянен и настоящ адрес: Варна,
ж.к. Чайка, бл. 59, вх. В, ет. 2, ап. 22, чрез законните є представители Иван Веселинов Гетов, ЕГН
7804253082, с постоянен и настоящ адрес: Варна,
ул. Подвис № 27, вх. Б, ет. 4, ап. 16, и Биляна
Дунчева Гетова, ЕГН 7807213099, с постоянен и
настоящ адрес: Варна, ж.к. Чайка, бл. 59, вх. В,
ет. 2, ап. 22, с правно основание чл. 153, ал. 2
във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ и цена
на иска: 456 509,24 лв.
С исковата молба е заявен петитум, с който
ищецът моли съда да постанови решение, с което
съдът да отнеме в полза на държавата имущество
на стойност 456 509,24 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 и 144 от ЗПКОНПИ от ответника Мира
Иванова Гетова, ЕГН 0445110977, действаща чрез
своите родители и законни представители Иван
Веселинов Гетов и Биляна Дунчева Гетова, имущество на стойност 80 000 лв., а именно:
– 1/2 ид.ч. от дворно място, намиращо се във
Варна, район „Аспарухово“, с.о. Прибой, с идентификатор 10135.5549.1455, с площ 1000 кв. м, при
граници: ПИ с идентификатори 10135.5549.1458,
10135.5549.1452, 10135.5549.1453, 10135.5549.1456,
10135.5549.1457, 10135.5549.9546, заедно с построената в имота сезонна постройка – вилна еднофамилна сграда с идентификатор 10135.5549.1455.1,
със застроена площ 43 кв. м, придобит от ответника с договор, обективиран в нотариален акт
за дарение на недвижим имот № 120, том I, рег.
№ 1167, дело № 83 от 4.04.2018 г. (акт № 66, том
ХIХ, дело № 3517/2018 г. на СВ – Варна).
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 и 144 от ЗПКОНПИ от ответника Вяра
Иванова Гетова, ЕГН 1242250959, действаща чрез
своите родители и законни представители Иван
Веселинов Гетов и Биляна Дунчева Гетова, имущество на стойност 80 000 лв., а именно:
– 1/2 ид.ч. от дворно място, намиращо се във
Варна, район „Аспарухово“, с.о. Прибой, с идентификатор 10135.5549.1455, с площ 1000 кв. м, при
граници: ПИ с идентификатори 10135.5549.1458,
10135.5549.1452, 10135.5549.1453, 10135.5549.1456,
10135.5549.1457, 10135.5549.9546, заедно с построената в имота сезонна постройка – вилна еднофамилна сграда с идентификатор 10135.5549.1455.1,
със застроена площ 43 кв. м, придобит с договор,
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обективиран с нотариален акт за дарение на
недвижим имот № 120, том I, рег. № 1167, дело
№ 83 от 4.04.2018 г. (акт № 66, том ХIХ, дело
№ 3517/2018 г. на СВ – Варна).
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Иван
Веселинов Гетов имущество на стойност 1100 лв.,
а именно:
– сумата в размер 100 лв., представляваща
сумата от продажбата на 22.12.2014 г. на 10 дружествени дяла от капитала на „Алди Трейд“ – ЕООД,
ЕИК 201199493;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
сумата от продажбата на 26.04.2018 г. на 100 дружествени дяла от капитала на „Гранд Кар 1“ –
ООД, ЕИК 201329196.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответниците Иван
Веселинов Гетов и Биляна Дунчева Гетова имущество
на стойност 79 554,59 лв., а именно:
– сумата в размер 9000 лв., представляваща пазарната стойност на мотоциклет „Кавазаки З 750“
с рег. № В 3792 К, дата на първоначална регистрация – 20.04.2008 г., рама № JKAZR750LLA001782,
двигател № ZR750JE068989, към датата на отчуждаване на 3.10.2011 г.;
– сумата в размер 5154,59 лв., представляваща
остатък от пазарната стойност на лек автомобил „Пежо Партнер“ с рег. № В 2972 РМ, дата
на първоначална регистрация – 30.08.2005 г.,
р а м а № V F 3 G J R H Y K 9 516 5 0 9 2 , д в и г а т е л
№ 10DYUN3007114, към датата на отчуждаване
на 21.12.2009 г.;
– сумата в размер 800 лв., представляваща пазарната стойност на товарен автомобил
„Ситроен Джъмпер“ с рег. № В 2376 РА, дата
на п ървонача л на рег ис т ра ц и я – 9.11.1995 г.,
ра ма № V F 72 33J52152 0542 4, д ви г ат е л
№ T9A10FZ490098601, към датата на отчуждаване на 23.05.2012 г.;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил „Тойота
Корола Версо 1.8“ с рег. № В 5809 НА, дата на
първоначална регистрация – 4.03.2003 г., рама
№ JTDER28E703049864, двигател № 1ZZ1172231,
към датата на отчуждаване на 28.05.2012 г.;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща пазарната стойност на мотоциклет „Кавазаки З 750“
с рег. № В 5492 К, дата на първоначална регистрация – 31.05.2007 г., рама № JKAZR750LLA006510,
двигател № ZR750JE074934, към датата на отчуждаване на 22.08.2013 г.;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил „Хонда ХР В“
с рег. № В 9941 НВ, дата на първоначална регистрация – 14.10.1999 г., рама № JHMGH2350XS225601,
двигател № D16W11034019, към датата на отчуждаване на 9.10.2018 г.;
– сумата в размер 8000 лв., представляваща пазарната стойност на мотоциклет „Пиаджо Бевърли 250“ с рег. № В 6372 К, дата на
първоначална регистрация – 2.08.2004 г., рама
№ ZAPM2850000018234, двигател № 0020014, към
датата на отчуждаване на 28.11.2014 г.;
– сумата в размер 800 лв., представляваща
пазарната стойност на мотоциклет „Пиаджо
Бевърли 250“ с рег. № В 0094 В, дата на пър-
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вонача л на рег ис т ра ц и я – 17.05.20 06 г., рама
№ ZAPM2880000004154, двигател № M288M0305167,
към датата на отчуждаване на 8.09.2017 г.;
– сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил „Тойота
Корола Версо“ с рег. № В 0972 ВХ, дата на
първоначална регистрация – 11.05.2009 г., рама
№ NMTER16R50R044062, двигател № 1ZZE330905,
към датата на отчуждаване на 14.09.2018 г.;
– сумата в размер 300 лв., представляваща
стойността на товарен автомобил „Пежо Партнер“
с рег. № В 9253 НХ, дата на първоначална регистрация – 10.11.2011 г., рама № VF37N9HXCBJ768251,
двигател № 10JBBU0120392, към датата на бракуването му на 21.09.2017 г.;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност на мотоциклет „Ямаха Т Макс 500“ с рег.
№ В 1005 В, дата на първоначална регистрация – 12.02.2015 г., рама № JYASJ094000009024,
двигател № J409E037998, към датата на отчуждаване на 19.04.2017 г.;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
действителната цена на мотопед „Ямаха БВС“ с
рег. № В 0364 Р, дата на първоначална регистрация – 26.09.2013 г., рама № VG5SA231000081567,
двигател № A137E713819, към датата на отчуждаване на 21.07.2017 г.;
– сумата в размер 20 000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил „Мерцедес Ц 220 ЦДИ“ с рег. № В 5453 ВМ, дата на
първоначална регистрация – 17.10.2002 г., рама
№ WDB2032061F354021, двигател № 61196230609119,
към датата на отчуждаване на 18.09.2017 г.;
– сумата в размер 4500 лв., представляваща пазарната стойност на мотоциклет „Пиаджио М 69“
с рег. № В 1740 В, дата на първоначална регистрация – 20.09.2011 г., рама № ZAPM6920000020838,
двигател № M692M1015639, към датата на отчуждаване на 11.12.2018 г.;
– сумата в размер 12 000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил
„Тойота Авенсис“ с рег. № В 6809 СА, дата на
първоначална регистрация – 8.01.2009 г., рама
№ SB1ED76L00E001029, двигател № 1AD5430130,
към датата на отчуждаване на 11.02.2019 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответника Иван Веселинов Гетов имущество на стойност 134 168,50 лв.,
а именно:
– сумата в общ размер 2000 лв., представляваща постъпили вноски и платени върху тях лихви
по спестовен влог в левове № BG23 IORT 7377
4006 0885 00, от който сумата е постъпила чрез
трансфер по срочен депозит в левове № BG69
IORT 7377 2006 0885 16, открит на 1.02.2013 г.
и закрит на 2.07.2013 г. в „Инвестбанк“ – АД, с
титуляр Иван Веселинов Гетов;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
вноски по спестовен влог в левове № BG23 IORT
7377 4006 0885 00, от който сумата е постъпила
чрез трансфер по срочен депозит в левове № BG96
IORT 7377 2006 0885 15, открит на 11.10.2012 г.
и закрит на 29.01.2013 г. в „Инвестбанк“ – АД, с
титуляр Иван Веселинов Гетов;
– сумата в общ размер 500 евро, равняващи се
на 977,91 лв., представляваща постъпили вноски
и платени върху тях лихви по срочен депозит в
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евро № BG68 IORT 7377 2406 0885 01, от който
сумата е постъпила чрез трансфер по спестовен
влог в евро № BG75 IORT 7377 4406 0885 01,
открит на 14.09.2010 г. и закрит на 6.06.2011 г. в
„Инвестбанк“ – АД, с титуляр Иван Веселинов
Гетов;
– сумата в общ размер 150 евро, равняващи
се на 293,37 лв., представляваща извършени
вноски по спестовен влог в евро № BG05 IORT
7377 4406 0885 00, открит на 4.03.2010 г. и закрит
на 11.10.2012 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр
Иван Веселинов Гетов;
– сумата в общ размер 2000 евро, равняващи
се на 3911,66 лв., представляваща извършени
вноски, постъпили чрез трансфер от срочен
депозит в евро № BG95 IORT 7377 2406 0885 00
по спестовен влог в евро № BG05 IORT 7377
4406 0885 00, открит на 4.03.2010 г. и закрит на
11.10.2012 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Иван
Веселинов Гетов;
– сумата в общ размер 2500 евро, равняващи
се на 4889,58 лв., представляваща извършени
вноски, постъпили чрез трансфер от срочен
депозит в евро № BG68 IORT 7377 2406 0885 01
по спестовен влог в евро № BG05 IORT 7377
4406 0885 00, открит на 4.03.2010 г. и закрит на
11.10.2012 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Иван
Веселинов Гетов;
– сумата в общ размер 2556,62 евро, равняващи се на 5000 лв., представляваща извършени
вноски по спестовен влог в евро № BG05 IORT
7377 4406 0885 00, открит на 8.01.2014 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Иван Веселинов Гетов;
– сумата в размер 50 143,09 лв., представляваща извършени вноски по спестовен влог в
левове № BG23 IORT 7377 4006 0885 00, открит
на 27.07.2009 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр
Иван Веселинов Гетов;
– сумата в размер 22 372,58 лв., представляваща постъпили суми от трети лица по спестовен
влог в левове № BG23 IORT 7377 4006 0885 00,
открит на 27.07.2009 г. в „Инвестбанк“ – АД, с
титуляр Иван Веселинов Гетов;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
извършени вноски и платени върху тях лихви,
постъпили чрез трансфер от срочен депозит в
левове № BG08 IORT 7377 2002 5687 08 по спестовен влог в левове № BG23 IORT 7377 4006 0885
00, открит на 27.07.2009 г. в „Инвестбанк“ – АД,
с титуляр Иван Веселинов Гетов;
– сумата в размер 20 981,50 лв., представ
ляваща извършени вноски по разплащателна
сметка в левове № BG43 PRCB 9230 1005 0266 11,
открита на 13.07.2004 г. и закрита на 1.11.2013 г. в
„ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Иван Веселинов Гетов;
– сумата в размер 2015,65 евро, равняващи
се на 3942,27 лв., представляваща извършени
вноски по разплащателна сметка в евро № BG84
PRCB 9230 1405 0266 16, открита на 19.12.2007 г. и
закрита на 22.07.2014 г. в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр Иван Веселинов Гетов;
– сумата в размер 2400,10 лв., представляваща
извършени вноски и платени лихви върху тях по
депозитна сметка в левове № BG16 SOMB 9130
2061 4009 04, открита на 23.03.2017 г. и закрита на
9.05.2017 г. в „Общинска банка“ – АД, с титуляр
Иван Веселинов Гетов;
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– сумата в размер 2100 лв., представляваща
извършени вноски по депозитна сметка в левове № BG43 SOMB 9130 2061 4009 03, открита на
22.02.2017 г. и закрита на 10.07.2017 г. в „Общинска
банка“ – АД, с титуляр Иван Веселинов Гетов;
– сумата в размер 1000,61 лв., представляваща
извършени вноски и платени лихви по депозитна
сметка в левове № BG97 SOMB 9130 2061 4009 01,
от която сумата е постъпила чрез трансфер по
депозитна сметка в левове № BG70 SOMB 9130
2061 4009 02, открита на 30.01.2017 г. и закрита на
10.10.2017 г. в „Общинска банка“ – АД, с титуляр
Иван Веселинов Гетов;
– сумата в размер 1000 евро, равняващи се
на 1955,83 лв., представляваща извършени вноски
по депозитна сметка в евро № BG79 SOMB 9130
2461 4009 01, открита на 31.03.2017 г. и закрита на
6.07.2017 г. в „Общинска банка“ – АД, с титуляр
Иван Веселинов Гетов;
– сумата в размер 5200 лв., представляваща
извършени вноски по депозитна сметка в левове
№ BG97 SOMB 9130 2061 4009 01, открита на
4.10.2016 г. и закрита на 10.07.2017 г. в „Общинска
банка“ – АД, с титуляр Иван Веселинов Гетов.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от ответницата
Биляна Дунчева Гетова имущество на стойност
81 686,15 лв., а именно:
– сумата в размер 53,32 евро, равняващи се на
104,28 лв., представляваща платени лихви върху
вноски по срочен депозит в евро № BG12 IORT
7377 2402 5687 00, открит на 7.10.2008 г. и закрит
на 24.11.2011 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр
Биляна Дунчева Гетова;
– сумата в размер 500 лв., представляваща
извършени вноски по спестовен влог в левове
№ BG37 IORT 7377 4002 5687 00, от който сумата
е постъпила чрез трансфер по срочен депозит в
левове № BG46 IORT 7377 2002 5687 03, открит
на 23.10.2009 г. и закрит на 26.10.2010 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Биляна Дунчева Гетова;
– сумата в размер 1218,59 лв., представляваща
извършени вноски по спестовен влог в левове
№ BG37 IORT 7377 4002 5687 00, от който сумата
е постъпила чрез трансфери по срочен депозит
в левове № BG29 IORT 7377 2002 5687 18, открит
на 15.02.2013 г. и закрит на 20.05.2013 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Биляна Дунчева Гетова;
– сумата в общ размер 13 925 евро, равняващи
се на 27 234,94 лв., представляваща извършени
вноски по спестовен влог в евро № BG19 IORT
7377 4402 5687 00, открит на 12.06.2009 г. и закрит
на 21.12.2015 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр
Биляна Дунчева Гетова;
– сумата в общ размер 2200 щатски долара,
равняващи се на 3262,75 лв., представляваща
извършени вноски по спестовен влог в щатски
долари № BG81 IORT 7377 4102 5687 00, открит
на 4.01.2010 г. и закрит на 27.07.2016 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Биляна Дунчева Гетова;
– сумата в размер 2300 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в
левове № BG75 IORT 7377 1002 5687 00, открита
на 8.07.2004 г. и закрита на 11.09.2017 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Биляна Дунчева Гетова;
– сумата в размер 27 590,03 лв., представляваща извършени вноски по спестовен влог в
левове № BG37 IORT 7377 4002 5687 00, открит
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на 10.04.2008 г. и закрит на 31.01.2017 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Биляна Дунчева Гетова;
– сумата в размер 1562,11 евро, равняващи
се на 3055,22 лв., представляваща извършени
вноски, удържани за погасяване на кредитни
задължения по кредитна карта в евро № BG57
IORT 7377 1402 5687 00, открита на 18.06.2009 г.
и закрита на 12.11.2016 г. в „Инвестбанк“ – АД,
с титуляр Биляна Дунчева Гетова;
– сумата в размер 4284,92 евро, равняващи се
на 8380,58 лв., представляваща вноски и платени
върху тях лихви, постъпили чрез трансфер от
спестовен влог в евро № BG19 IORT 7377 4402
5687 00, спестовен влог в евро № BG75 IORT
7377 4406 0885 01, спестовен влог в евро № BG05
IORT 7377 4406 0885 00 и спестовен влог в левове
№ BG37 IORT 7377 4002 5687 00 и удържани за
погасяване на кредитни задължения по кредитна
карта в евро № BG57 IORT 7377 1402 5687 00,
открита на 18.06.2009 г. и закрита на 12.11.2016 г.
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Биляна Дунчева
Гетова;
– сумата в размер 20,42 евро, равняващи се
на 39,76 лв., представляваща извършени вноски
по депозитна сметка в евро № BG55 UNCR 7000
2522 9550 15, открита на 16.05.2017 г. и закрита
на 11.07.2017 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Биляна Дунчева Гетова;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
извършени вноски по депозитна сметка в левове № BG17 SOMB 9130 2061 2872 02, открита на
9.12.2016 г. и закрита на 14.07.2017 г. в „Общинска
банка“ – АД, с титуляр Биляна Дунчева Гетова;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
извършени вноски по депозитна сметка в левове № BG44 SOMB 9130 2061 2872 01, открита на
3.10.2016 г. и закрита на 17.07.2017 г. в „Общинска
банка“ – АД, с титуляр Биляна Дунчева Гетова;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
извършени вноски по депозитна сметка в левове
№ BG60 SOMB 9130 2061 2872 04, открита на
30.01.2017 г. в „Общинска банка“ – АД, с титуляр
Биляна Дунчева Гетова;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
извършени вноски по депозитна сметка в левове № BG87 SOMB 9130 2061 2872 03, открита на
12.12.2016 г. в „Общинска банка“ – АД, с титуляр
Биляна Дунчева Гетова.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
5.10.2022 г. от 15 ч.
Указва на заинтересованите лица, че в срок
до приключване на първото по делото съдебно
заседание могат да предявят своите претенции
върху имуществото.
1511
Силистренският окръжен съд обявява, че на
1.07.2021 г. е образувано гр. д. № 199/2021 г. по
описа на СсОС по предявена от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ
129010997, чрез председателя Сотир Стефанов
Цацаров искова молба срещу Нурджихан Салим Ахмед, ЕГН 7502105634, и Николай Райчев
Радев, ЕГН 7203225607, двамата с постоянен
адрес: с. Средище, община Кайнарджа, област
Си лист ра, ул. Хан Тервел № 17, и настоящ
адрес: с. Краново, община Кайнарджа, област
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Силистра, ул. Пета № 19, с правно основание по
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
133 579,49 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Нурджихан Салим
Ахмед, ЕГН 7502105634, в размер 4800 лв.:
Товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Дукато“, с рег. № СС 2208 АН, дата на първа регистрация – 14.10.1999 г., рама ZFA23000005748653,
двигател № 81404322002841783. Пазарна стойност
към настоящия момент – 4800 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Николай Райчев
Радев, ЕГН 7203225607, в размер 3000 лв.:
Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, с рег. № СС 2449 АТ, дата на първа регистрация – 2.10.1997 г., рама № WVWZZZ3BZWP029544,
двигател № AHL058773. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Нурджихан Салим Ахмед, ЕГН 7502105634, в размер 120 614,32 лв.:
сума общо в размер 6900 лв., представляващи внесени през 2011 г. суми по разплащателна
сметка в левове № BG 09 ВРВІ 7115 40 56161601 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Нурджихан
Салим Ахмед, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
сума общо в размер 13 350 лв., представляващи внесени през 2012 г. суми по разплащателна
сметка в левове № BG 09 ВРВІ 7115 40 56161601 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Нурджихан
Салим Ахмед, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
сума общо в размер 5050 лв., представляващи внесени през 2013 г. суми по разплащателна
сметка в левове № BG 09 ВРВІ 7115 40 56161601 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Нурджихан
Салим Ахмед, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
сума общо в размер 17 000 лв., представляващи внесени през 2014 г. суми по разплащателна
сметка в левове № BG 09 ВРВІ 7115 40 56161601 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Нурджихан
Салим Ахмед, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
сума общо в размер 30 000 лв., представляващи внесени през 2014 г. суми по разплащателна
сметка в левове № BG 02 ВРВІ 7115 20 56161601 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Нурджихан
Салим Ахмед, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество;
сума общо в размер 48 314,32 лв., представляващи получени парични преводи от трети лица
чрез системи за бързи разплащания, непреобразувани в друго имущество.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 19.07.2022 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 Силистренския окръжен
съд по делото.
1502
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Силистренският окръжен съд обявява, че на
11.11.2020 г. е образувано гр. д. № 401/2020 г. по
описа на СсОС по предявена искова молба от
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
БУЛСТАТ 131463734, чрез заместник-председателя Антон Томов Славчев съгласно чл. 14, ал. 3
от ЗПКОНПИ и адрес за призоваване: Варна,
ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу Силвия Северинова Атанасова, ЕГН 8410256257, и
Синан Рамадан Ибрям, ЕГН 8202195562, двамата
с постоянен и настоящ адрес: с. Стефан Караджа,
ул. Люлин № 23, община Главиница, област Силистра, с правно основание по чл. 153, ал. 2 от
ЗПКОНПИ, за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 312 674,01 лв.,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Синан Рамадан Ибрям,
ЕГН 8202195562, с цена на иска 25 000 лв., в т. ч.:
Поземлен имот – дворно място с площ 1100
кв. м, намиращо се в с. Стефан Караджа, община Главиница, област Силистра, ул. Централна
№ 28, представляващо УПИ № VІ-192 в кв. 27 по
плана на с. Стефан Караджа, одобрен със Заповед
№ 713 от 1.11.1991 г., ведно с построената в него
сграда, представляваща магазин за хранителни
стоки и навес, с обща застроена площ 113 кв. м,
при граници и съседи за дворното място по
скица: улици от две страни, УПИ № VII-194 и
УПИ № V-193, за придобиването на който не е
установен законен източник. Пазарна стойност
към настоящия момент: 20 000 лв.
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „525Д“,
рег. № СС 5669 МС, рама № WBANC51090CR27230,
двигател № 27475899256D2, дата на първа регистрация – 4.04.2005 г., за придобиването на който не
е установен законен източник. Пазарна стойност
към настоящия момент: 5000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Силвия Северинова Атанасова, ЕГН 8410256257, с цена на иска
219 522,60 лв., в т. ч.:
– сумата в размер 219 046,60 лв., представляваща стойността след проследено преобразуване
на получените парични преводи от чужбина чрез
агенти на международните системи за парични
преводи „Уестърн Юнион“ и „МъниГрам Пеймънт Системс“, за която не е установен законен
източник;
– сумата в размер 476 лв., представляваща
стойността на постъпилите парични средства от
трето лице по разплащателна сметка в левове
№ 8080715 в „Банка ДСК“ – ЕАД, за която не е
установен законен източник.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Синан Рамадан Ибрям,
ЕГН 8202195562, с цена на иска 68 151,41 лв., в т. ч.:
– сумата в размер 9000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото недвижимо
имущество, за придобиването на което не е установен законен източник;
– сумата в размер 15 600 лв., представляваща
пазарната стойност след проследено преобразуване на отчужденото движимо имущество, за
придобиването на което не е установен законен
източник;
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– сумата в размер 43 551,41 лв., представляваща
стойността след проследено преобразуване на
получените парични преводи от чужбина чрез
агенти на международните системи за парични
преводи „Уестърн Юнион“ и „МъниГрам Пеймънт Системс“, за която не е установен законен
източник.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 19.07.2022 г. от 11,30 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 Силистренския окръжен
съд по делото.
1507

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
6. – Управителният съвет на Сдружение за учителска взаимопомощ – София (СУВ), на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на сдружението на 14.04.2022 г. (четвъртък) от
16 ч. в София, Парк-хотел „Москва“, зала „Киев“,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
за дейността на сдружението и неговата ВСК за
периода 1.01.2021 г. до 31.12.2021 г.; 2. заключение
на РК на ВСК за периода 1.01 – 31.12.2021 г.; 3.
приемане на ГФО за 2021 г. и бюджет на СУВ за
2022 г.; 4. обсъждане и гласуване на решение на
ОС на СУВ за дейността през 2022 г.; 5. разни.
1497
458. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
БФИЕК на 14.04.2022 г. в 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк №1, Американски университет
в България, 1700 София, при следния дневен ред:
1. приемане на доклад за дейността на БФИЕК за
2021 г.; 2. приемане на ГФО на БФИЕК за 2021 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете
на УС за дейността им през 2021 г.; 4. обсъждане
на основни приоритети и приемане на план за
дейността на БФИЕК за 2022 г.; 5. приемане на
бюджет на БФИЕК за 2022 г.; 6. разни. Всички
материали по точките от дневния ред са налични
в офиса на БФИЕК при поискване.
1661
1. – Управителният съвет на „Национално
сдружение – Общество на инженерите по железен път“ (НСОИЖП) на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл. 33, ал. 1 и чл. 36
от устава на НСОИЖП свиква общо събрание
на 15.04.2022 г. в 10 ч. в заседателната зала
на Научно-техническия съюз по транспорта,
София, ул. Г. С. Раковски № 108, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на управителния съвет за дейността на сдружението през
периода април 2019 г. – март 2022 г.; 2. отчет за
финансовото състояние на сдружението за периода
април 2019 г. – март 2022 г.; 3. предложения за
изменения и допълнения на устава на сдружението;
4. приемане на нови членове на сдружението; 5.
приемане на основни насоки и програма за дейността на сдружението за периода 2022 – 2025 г.; 6.
приемане на бюджета на сдружението за периода
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2022 – 2025 г.; 7. освобождаване на председателя, заместник-председателите и членовете на
управителния съвет на НСОИЖП от заеманите
длъжности в УС; 8. избор на членове и председател на управителния съвет на НСОИЖП за
периода 2022 – 2025 г.; 9. други. Съгласно чл. 34
от устава на НСОИЖП общото събрание се
счита за законно, ако на него присъстват повече
от половината на всички членове. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе,
колкото и членове да присъстват.
1574
15. – Управителният съвет на Синдикална
федерация на съобщенията (СФС) към КНСБ,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 51, ал. 3
от устава на СФС (КНСБ) свиква Осмата национална отчетно-изборна конференция на СФС на
избраните от синдикалните организации делегати
на 20 и 21.04.2022 г. в 9 ч. в конферентната зала
на хотел „Жеравна“, ул. Кирил и Методий № 2,
гр. Банкя, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС на СФС за дейността на федерацията между
двете конференции (2017 – 2022 г.); 2. отчет на
ЦФКК за финансовата дейност на СФС между
двете конференции; 3. приемане на Програма за
дейността и развитието на СФС (2022 – 2027 г.);
4. промени в устава: 5. избор на председател на
СФС; 6. избор на председател на ЦФКК; 7. избор
на УС на СФС; 8. избор на членове на ЦФКК;
9. избор на делегати за IX конгрес на КНСБ; 10.
разни. Регистрацията на делегатите започва в
15,30 ч. на 19.04.2022 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 52,
ал. 1 от устава на СФС събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1662
1. – Управителният съвет на сдружение „Орфей-2006“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 10, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 27.04.2022 г. от 18,30 ч. в София, ул. Будапеща № 18, при следния дневен ред:
1. избор на нов състав на управителния съвет;
2. промяна на адреса на управление на сдружение „Орфей-2006“; 3. приемане на нов изменен
устав на сдружението; 4. вземане на решение
за пререгистрация на сдружение „Орфей-2006“
от регистъра, воден от Софийския градски съд,
във водения от Агенцията по вписванията регистър на юридическите лица с нестопанска
цел едновременно с вписване на промените съобразно решенията на общото събрание; избор
на лице/а, кой(и)то да бъде/ат овластен/и от
общото събрание да заявят пререгистрацията
и подлежащите на вписване обстоятелства и
подлежащите на обявяване актове съобразно
решенията на общото събрание.
1576
52. – Изпълнителният съвет (Управителният
съвет) на Синдикална федерация „Металици“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21,
ал. 5 от устава на федерацията свиква шести
редовен конгрес (общо събрание) на СФ „Металици“ на 28.04.2022 г. в 9,30 ч. в София, хотел
„Централ Форум“, зала „Централ“, при следния
дневен ред: 1. СФ „Металици“ – резултати и
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перспективи – отчет 2016 – 2022 г.; 2. отчет на
финансово-контролната комисия на СФ „Металици“ – 2016 – 2022 г.; 3. изменения и допълнения
в устава на СФ „Металици“; 4. избор на ръководни и контролни органи на СФ „Металици“;
5. програма на СФ „Металици“ – 2022 – 2027 г.;
6. избор на делегати за конгреса на КНСБ. Поканват се делегатите на шестия редовен конгрес
(ОС), избрани и упълномощени от синдикалните
организации, съгласно утвърдената квота – по
един делегат на синдикална организация с до 20
членове, по двама делегати на синдикална организация с численост от 20 до 50 членове, плюс по
един делегат на всеки 30 членове в синдикални
организации с над 50 членове; делегатска квота
по право – председателят, заместник-председателят на федерацията, председателят на финансово-контролната комисия (КС) и членовете на
изпълнителния съвет (УС) на СФ „Металици“.
Регистрацията на делегатите и проверка на
пълномощните: от 8,30 до 9,30 ч. на 28.04.2022 г.
пред зала „Централ“ в хотел „Централ Форум“.
Материалите по дневния ред са на разположение
в офиса на СФ „Металици“ – София, пл. Македония № 1, ет. 16.
1613
53. – Изпълнителният съвет (Управителният
съвет) на Синдикална федерация „Металици“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 22,
ал. 2 от устава на федерацията и Решение № 2
от протокол № 4 от 3.12.2021 г. свиква федерален координационен съвет (общо събрание) на
СФ „Металици“ на 29.04.2022 г. от 10 ч. в офиса
на СФ „Металици“ – София, пл. Македония
№ 1, ет. 16, при следния дневен ред: 1. избор на
членове на изпълнителния съвет (управителния
съвет) на СФ „Металици“; 2. избор на членове
на финансово-контролната комисия (контролния
съвет) на СФ „Металици“; 3. обсъждане процесите
на консолидация на синдикатите на европейско
ниво и национално ниво, както и влиянието им
върху консолидацията на синдикатите в металния сектор в България; 4. разни. Поканват се
членовете на федералния координационен съвет
(общото събрание). Регистрацията на участниците: от 9 до 10 ч. на 29.04.2022 г. в офиса на СФ
„Металици“ – София, пл. Македония № 1, ет. 16.
Материалите по дневния ред са на разположение
в офиса на СФ „Металици“ – София, пл. Македония № 1, ет. 16.
1614
2. – Управителният съвет на фондация „Априлци“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 18, т. 2 от устава на фондацията свиква
редовно годишно събрание (заседание на съвета
на фондацията) на 29.04.2022 г. в 18 ч. в гр. Априлци, ресторант „Сватовете“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на фондацията през
2021 г.; 2. годишен счетоводен отчет за дейността
на фондацията през 2021 г.; 3. приемане на програма за дейността на фондацията през 2022 г.;
4. финансов план (бюджет) на фондацията за
2022 г.; 5. други въпроси. При липса на кворум
на основание на чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе в 19 ч.
1499
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в
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Република България – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава свиква отчетно общо
събрание на сдружението на 15.05.2022 г. (неделя),
от 8,30 ч. в София, в Аулата на Лесотехн ическия
университет, ж.к. Дървеница, бул. Климент Охридски № 10, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на УС за 2021 г. – ГФО, доклад за
дейността, отчет на бюджета; 2. доклад на КС
за 2021 г.; 3. утвърждаване на щатно разписание
за 2022 г.; 4. приемане на бюджета за 2022 г. и
размер на членски внос; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34
от устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1524
117. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Бургас, на основание чл. 83 от Закона
за адвокатурата свиква на 16.04.2022 г. в 8,30 ч.
извънредно общо събрание на адвокатите при
Адвокатската колегия – Бургас, в офиса на Адвокатската колегия – Бургас, на адрес: гр. Бургас,
ул. Княз Борис І № 21, вх. Б, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. провеждане на избор за допълване
състава на Контролния съвет на АК – Бургас, с
един член и на състава на Дисциплинарния съд
на АК – Бургас, с двама членове; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от
Закона за адвокатурата събранието ще се проведе в 9,30 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред независимо от присъстващите
членове на колегията.
1500
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на капитаните на влекачи – Браншово сдружение“
(БАКВ – БС), Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.05.2022 г.
в 10 ч. във Варна, ресторант „Къщата“, ул. 8-ми
ноември № 9, при следния дневен ред: 1. отчитане дейността на сдружението за 2021 г.; 2.
приемане на баланса и годишния счетоводен
отчет за 2021 г. и освобождаване от отговорност
на членовете на УС; 3. освобождаване с молби
на членове на БАКВ – БС; 4. приемане на нови
молби за членове на БАКВ – БС; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и същия дневен ред.
1615
2. – Управителният съвет на Спортен клуб
по тенис на маса „АСТА“, Димитровград, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание на 10.05.2022 г. от 17 ч. на
адрес: бул. Ст. Стамболов № 1, Димитровград,
при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет за дейността на клуба за 2021 г.;
2. доклад на контролния съвет за дейността на
клуба за 2021 г.; 3. одобряване и приемане на
годишния финансов отчет на клуба за 2021 г.; 4.
избор на нов управителен съвет, председател и
секретар на управителния съвет; 5. избор на нов
контролен съвет; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден от 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Поканват се всички
членове на клуба да присъстват на събранието.
1518
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5. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Фон да ц и я
„Бъдеще за България“, Пловдив, на основание
чл. 26 във връзка с чл. 35, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и
чл. 8 от устава свиква по своя инициатива събрание на настоятелството и УС на фондацията
на 13.04.2022 г. от 13 ч. в офиса на фондацията
на адрес: Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев
№ 33, при следни я дневен ред: 1. приемане
годишния отчет на фондацията за 2021 г.; 2.
приемане програма за дейността на фондацията
за 2022 г.; 3. разни. В случай че в посочения
час не е регистриран необходимият кворум за
провеждане на законно събрание, на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага и ще се
проведе един час по-късно същия ден, на същото място, при същия дневен ред независимо от
регистрираните за участие в събранието членове
на настоятелството.
1544
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по кану-каяк „Тракия“, Пловдив, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на клуба
свик ва общо събрание на СК К К „Трак и я“,
Пловдив, в зала № 207 на финалния комплекс на
Гребен канал – Пловдив, от 12 ч. на 15.04.2022 г.
със следния дневен ред: 1. приемане на финан-
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совия отчет на СККК „Тракия“, Пловдив, за
2021 г.; 2. приемане на промяна на устава на
клуба; 3. приемане на правилник за работата
на клуба; 4. избор на нов член за попълване
на УС; 5. приемане на нови членове на ОС;
6. разни. При липса на кворум събранието се
отлага с един час съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
се провежда със същия дневен ред независимо
от присъстващите.
1573
1. – Управи те лни ят с ъвет на сдру жение
„Футболен клуб „Айдемир“, с. Айдемир, област Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,
чл. 12 от устава на сдружението и протоколно
решение на УС от 26.02.2022 г. свиква общо
отчетно-изборно събрание на сдружението в
с. А йдемир, ул. Софи я № 90, сг рада на НЧ
„Родолюбие 2006“, на 17.04.2022 г. от 9 ч., при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
приемане на нови членове и освобождаване на
членове; 2. вземане на решение за освобождаване на вписания УС и избор на нов УС; 3.
освобождаване на председател и избор на нов;
4. приемане на нов устав.
1498

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
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Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
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