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Част 1 Общи Разпоредби 
 

Глава 1.1 Обхват и поле на приложение 
 

1.1.1  Структура 
 

RID се състои от седем части, всяка от които е разделена на глави, а всяка глава - на раздели и 
подраздели (виж съдържанието). 
 
В рамките на всяка част, нейният номер е съставна част на номерата на главите, разделите и 
подразделите; например, раздел 1 на глава 2 от част 4 е с номер „4.2.1”. 

 

1.1.2  Обхват 

 
1.1.2.1 По смисъла на член 1 от приложение С, RID определя: 

 
a) опасните товари, които са забранени за международен превоз; 
b) опасните товари, които са разрешени за международен превоз и условията за превоз на 

тези товари (вкл. изключенията), особено по отношение на: 
- класификацията на товарите, вкл. критериите за тяхното класифициране и съответните 

методи за изпитвания; 
- използването на опаковките (вкл. смесеното опаковане); 
- използването на цистерни (вкл. тяхното пълнене); 
- процедурите за изпращане (вкл. маркиране и етикетиране на транспортните пакети, 

поставяне на табели със знаци за опасност и маркиране на превозните средства, както 
и документацията с необходимите данни и забележки); 

- изискванията, свързани с конструкцията, изпитването и одобряването на опаковките и 
цистерните; 

- използването на транспортни средства (вкл. товаренето, смесеното товарене и 
разтоварването). 

 
За превозите по смисъла на RID, са в сила разпоредбите, изложени както в Приложение С, така 
и в останалите приложения на COTIF, и особено разпоредбите на Приложение В за превози на 
база на договори. 

 
1.1.2.2  При превоза на опасни товари във влакове, различни от товарните влакове в съответствие с 

чл.5 § 1 а от Притурка C се прилагат разпоредбите на глава 7.6 и 7.7. 
 
1.1.2.3   При превоза на опасни товари под формата на ръчен багаж, багажни пратки или в или на борда 

на возила в съответствие с чл.5 § 1 b от Притурка C се прилагат единствено разпоредбите на 
1.1.3.8 

 
1.1.2.4.   (Заличена) 

 

1.1.3 Освобождавания 

 

1.1.3.1  Освобождавания, свързани с естеството на транспортната операция 
 

Разпоредбите на RID не се прилагат за: 
a) превози на опасни товари от частни лица, когато подобни товари са опаковани за 

продажба на дребно и са предназначени за тяхно лично или битово ползване, или за отдих 
и спортни занимания, при условие, че се предприемат необходимите мерки за 
предотвратяване изтичането на съдържание при нормални условия на превоз. В случаите, 
когато тези товари са течни запалителни вещества, превозвани в съдове, които могат да се 
презареждат и са напълнени от или в полза на частно лице, общото количество не може да 
надвишава 60 литра за всеки отделен съд. Опасните товари, превозвани в средства за 
едро пакетиране (IBC), едрогабаритни опаковки или цистерни, не се считат опаковани за 
нуждите  

b) заличено 
c) превози, извършвани от предприятия във връзка с тяхната основна дейност, като доставки 

за или от строителни площадки на надземни или подземни съоръжения, или във връзка с 
измервания, ремонтни и поддържащи работи в количества, които не надвишават 450 л. на 
опаковка включително междинни контейнери за насипни товари (IBCs) и едрогабаритни 
опаковки и в границите на максималните количества, посочени в подраздел 1.1.3.6. трябва 
да се предприемат мерки за предотвратяване изтичането на товар при нормални условия 
на превоз. Тези освобождавания не са в сила за клас 7. Настоящото изключение не се 
отнася и за превози, извършвани от подобни предприятия за целите на тяхното 
снабдяване или вътрешно/външно разпространение. 

d) предприетият превоз от компетентните органи на аварийна служба или под техен надзор, 
доколкото такъв превоз е необходим по отношение на аварийна реакция, по-специално 
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превоз предприет, с цел да съхрани и да възстанови опасните товари замесени в инцидент 
или произшествие и да ги придвижи до най-близкото подходящо безопасно място; 

e) превози за предоставяне на спешна помощ, чиято цел е спасяване на човешки живот или 
защита на околната среда, при условие, че са взети всички мерки за осигуряване на пълна 
безопасност при осъществяването на подобни транспортни операции. 

f) превоз на непочистени празни стационарни съдове за съхранение, които са съдържали 
газове от клас 2 група A, O или F, вещества от опаковъчна група II или III от клас 3 или 9 
или пестициди от опаковъчна група II или III от клас 6.1, при следните условия: 

- всички отвори, с изключение на устройствата за изпускане на налягането (ако са 
поставени такива), са херметически затворени; 

- взети са мерки за предотвратяване изтичането на съдържание при нормални 
транспортни условия, и 

- товарът е укрепен върху платформи или дъсчени преграждения, или други 
товаро-разтоварни приспособления или върху вагона или в контейнера по такъв начин, 
че при нормални транспортни условия да не може да се освободи или да се движи. 

Това освобождаване не е в сила за стационарни съдове за съхранение, които са съдържали 
десенсибилизирани експлозивни вещества или вещества, чиито превоз е забранен съгласно 
RID. 
Забележка: За радиоактивен материал вижте също 1.7.1.4 
 

 

1.1.3.2  Освобождавания, отнасящи се до превоз на газове 
 

Предписанията, изложени в RID не са приложими спрямо превоза на: 
a) Газове, съдържащи се в резервоари или бутилки на железопътните возила, извършващи 

транспортиране, и предназначени за тяхното придвижване или за експлоатация на каквото 
и да е от тяхното оборудване, използвано или предназначено за употреба по време на 
превоз (напр. хладилно оборудване); ; 

 Забележка: Контейнер снабден с оборудване, което се ползва по време на превоз, прикрепен 
 към железопътно возило, се счита за неразделна част от железопътното возило и се ползва от 
 същите освобождавания във връзка с горивото, необходимо за експлоатацията на 
 оборудването 

b) (Заличено); 
c) газове от групи А и О (съгласно 2.2.2.1), ако налягането на газа в съда или цистерната, при 

температура 20°С не превишава 200 kPa (2 bar) и газът не е втечнен или замразен. Това се 
отнася за всички видове съдове или цистерни, например, също и различни части на 
машини или уреди; Забележка: Това освобождаване не се прилага по отношение на лампи. 
За лампи, вижте 1.1.3.10 

d) газове, съдържащи се в части от оборудване, използвано при експлоатацията на 
превозното средство (напр., пожарогасители), или в резервни части (напр., напомпани 
пневматични гуми); това освобождаване е в сила и за напомпани пневматични гуми, когато 
те се превозват като товар;  

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

f) газове, съдържащи се в хранителни продукти или напитки. 
g) газове, които се съдържат в сачми, предназначени за използване в спорта; 
h) (Заличено).. 

 

1.1.3.3  Освобождавания, отнасящи се до превоз на течни горива 
 

Изискванията на RID не се прилагат по отношение на превоза на: 
а) Гориво, съдържащо се в цистерни на железопътни возила, извършващи транспортиране и 
предназначени за тяхното придвижване или за експлоатация на каквото и да е от тяхното 
оборудване, използвано или предназначено за употреба по време на превоз (напр. хладилно 
оборудване). 

Забележка: Контейнер снабден с оборудване, което се ползва по време на превоз, прикрепен 
към железопътно возило, се счита за неразделна част от железопътното возило и се ползва от 
същите освобождавания във връзка с горивото, необходимо за експлоатацията на 
оборудването  

b) (Заличено) 
 

c) (Заличено) 
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1.1.3.4 Освобождавания, свързани със специални разпоредби или с опасни товари, опаковани в 

ограничени или подлежащи на изключване количества 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За радиоактивните материали, виж  също1.7.1.4. 
 
1.1.3.4.1 Някои специални разпоредби от глава 3.3 освобождават частично или  изцяло превоза на 

определени опасни товари от предписанията на RID. Изключението се прилага, когато в колона 
(6) на Таблица А в Глава 3.2 срещу съответните опасни товари е посочена специалната 
разпоредба.  

     
1.1.3.4.2  Определени опасни товари подлежат на освобождаване, при условие че са спазени 

изискванията, посочени в Глава 3.4. 
 
1.1.3.4.3  Определени опасни товари подлежат на освобождаване, при условие, че са изпълнени 

условията, определени в Глава 3.5. 
 

1.1.3.5   Освобождавания, свързани с празни непочистени опаковки 
 

Празните непочистени опаковки (вкл. IBC и едрогабаритните опаковки), които са съдържали 
вещества от класове 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 и 9 не попадат под разпоредбите на RID, ако са взети 
съответните мерки за избягване на евентуалните опасности. Излагането на риск е изключено, 
ако са взети мерки за отстраняване на опасностите за класове от 1 до 9. 

 

1.1.3.6  Максимално допустимо количество за вагон или голям контейнер  
 
1.1.3.6.1   (запазена разпоредба) 
 
1.1.3.6.2   (запазена разпоредба) 
 
1.1.3.6.3  Ако съгласно подраздел 1.1.3.1 с) се превозват опасни товари от една транспортна категория в 

един и същ вагон или голям контейнер, е приложимо максимално допустимото количество за 
вагон или голям контейнер, посочено в колона 3 на поместената по-долу таблица.  



 27 

 
Транс-
портна 
катего

рия 

Вещества или изделия 

Опаковъчна група или класификационен код/група или № по ООН 

(UN №) 

Максимално 
допустимо общо 

количество 
за вагон или голям 

контейнер 
1 2 3 
0 Клас 1:     1.1А, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L, UN 0190 

Клас 3:     UN 3343 

Клас 4.2:  вещества от опаковъчна група I 

Клас 4.3:  UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 
2968, 2988, 3129, 3130, 3131,3132, 3134, 3148, 3396, 3398 и 
3399 

Клас 5.1:  UN 2426 

Клас 6.1:  UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 и 3294 

Клас 6.2:  UN 2814 и 2900  

Клас 7:     UN 2912 до 2919, 2977, 2978, от 3321 до 3333 

Клас 8:     UN 2215 (МАЛЕИНОВ АНХИДРИД, СТОПЕН) 

Клас 9:     UN 2315, 3151, 3152 и 3432 и 3152 и изделия, съдържащи 
такива вещества или смеси,  

 
както и празни непочистени опаковки, с изключение на 
класифицираните под UN № 2908, които са съдържали вещества, 
включени в тази транспортна категория 

0 

1 Вещества от опаковъчна група I и непопадащи в транспортна 
категория 0, както и вещества и изделия от следните класове: 
 

Клас 1:     1.1B - 1.1Jа 1.2 В - 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J и 1.5Dа  

Клас 2:     групи T, TCа TO, TF, TOCa и TFC  

аерозолни опаковки: групи С, СО, FC, T, TF, TC, TO, TFC и 
TOC  

химикали под налягане: UN 3502, 3503, 3504 и 3505 

Клас 4.1:  UN 3221 до 3224 

Клас 5.2:  UN 3101 до 3104 

20 

2 Вещества от опаковъчна група II и непопадащи в транспортна 
категория 0, 1 или 4, както и вещества и изделия от следните класове: 
 

Клас 1:     1.4В - 1.4G и 1.6N 

Клас 2:     група F 

аерозолни опаковки: група F 

химикали под налягане: UN 3501 

Клас 4.1:  UN 3225 до 3230, 3531 и 3532 

Клас 4.3   UN 3292 

Клас 5.1   UN 3356 

Клас 5.2:  UN 3105 до 3110 

Клас 6.1:  вещества с UN 1700, 2016 и 2017 и вещества, които 

принадлежат на опаковъчна група III  

Клас 9:     UN 3090, 3091, 3245, 3480 и 3481  

333 

3 Вещества от опаковъчна група III и непопадащи в транспортна 
категория 0, 2 или 4, както и вещества и изделия от следните класове: 
 

Клас 2:     аерозоли: групи А и О 

химикали под налягане: UN 3500 

Клас 3:     UN 3473 

Клас 4.3   UN 3476 

Клас 8:     UN 2794, 2795, 2800, 3028 и 3477 и 3506 

Клас 9:     UN 2990 и 3072 

1000 

4 Клас 1:     1.4S 

Клас 2    UN 3537 до 3539 

Клас 3    UN 3540      

Клас 4.1:  UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 и 3541 

Клас 4.2:  UN 1361 и 1362 опаковъчна група III и UN 3542 

Клас 4.3   UN 3543 

Клас 5.1   UN 3544 

Клас 5.2   UN 3545 

Клас 6.1   UN 3546 

Клас 7:     UN 2908 до 2911 

неограничено 
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Клас 8      UN 3547 

Клас 9:     UN 3268, 3499, 3508,  3509 и 3548 
 
както и празни непочистени опаковки, съдържали опасни вещества, с 
изключение на такива, които попадат в транспортна категория 0. 

 
a) За UN №№ 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 и 1017 максимално допустимото общо количество 
за вагон или голям контейнер е равно на 50 kg. 
 

В горната таблица „максимално допустимо общо количество за вагон или голям контейнер” 
означава: 
- за изделия - обща маса в kg на изделията без техните опаковки (за изделия от клас 1 - 

нетната маса на експлозивното вещество в kg; за опасни товари в машини и оборудване, 
посочено в RID, общото количество опасни товари, което може да се съдържа в тях – в 
килограми или литри – според случая); 

- За течности, общото количество съдържащи се опасни товари, в литри; 
- За газове под налягане, адсорбирани газове и химикали под налягане, капацитетът за 

вместимост на съда в литри. 
 
1.1.3.6.4  Когато в един и същи вагон или голям контейнер се превозват опасни товари, принадлежащи 

към различни транспортни категории, сборът от 
- количеството вещества и изделия от транспортна категория 1, умножено по 50; 
- количеството вещества и изделия от транспортна категория 1, посочени в забележка (а) 

под таблицата в раздел 1.1.3.6.3, умножено по 20; 
- количеството вещества и изделия от транспортна категория 2, умножено по 3; и 
- количеството вещества и изделия от транспортна категория 3 
не трябва да превишава изчислена стойност от 1 000. 

 
1.1.3.6.5  За целите на настоящия подраздел, не се вземат предвид опасни товари, които са освободени 

съгласно подраздели 1.1.3.1 (a), (d) до (f), 1.1.3.2 до 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.8, 1.1.3.9 и 1.1.3.10 
 

1.1.3.7   Освобождаванията свързани с превоз на системи за съхранение и производство на 
електрическа енергия 

Разпоредбите, предвидени в RID, не се прилагат по отношение на системи за съхранение и 
производство на електрическа енергия (напр. литиеви батерии, електрически кондензатори, 
асиметрични кондензатори, системи за съхранение, използващи метални хидриди и горивни 
клетки):: 

a) , монтирани в цистерните на железопътни возила, извършващи транспортна дейност и 
предназначени за тяхното задвижване, или за функционирането на която и да е част от тяхното 
оборудване; 

b) , съдържащи се в и предназначени за функционирането на оборудване, което се използва, или е 
предназначено за използване по време на превоза (напр., преносим компютър). 

(c) (заличено) . 

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

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

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

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

1.1.3.9   Изключения свързани с опасни товари, използвани като охладител или кондиционер по 

време на превоза 
Когато се използват във вагони или контейнери в ролята на охладител или кондиционер, 
опасните товари които са само асфиксианти (които разреждат или заменят кислорода, който 
обичайно се съдържа в атмосферата) подлежат само на разпоредбите от раздел 5.5.3. 

 
1.1.3.10 Освобождавания свързани с превоз на лампи, съдържащи опасни товари 
 Следните лампи не са предмет на RID, при условие, че не съдържат радиоактивен материал и 

не съдържат живак в количества, които надхвърлят количествата, посочени в специална 
разпоредба 366 от Глава 3.3 
a) Лампи, които се събират директно от лица и домакинства, когато се пренасят до съоръжение 

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

b) Лампи, всяка от които съдържа не повече от 1 g опасни товари и опаковани по такъв начин, 
че да няма повече от 30 g опасни товари на опаковка, при условие че: 
(i) лампите са произведени съгласно сертифицирана система за управление на качеството; 

  ЗАБЕЛЕЖКА:ISO 9001може да бъде използвано за тази цел и 
(ii) всяка лампа се опакова индивидуално във вътрешни опаковки, разделени чрез 

разделители, или се обгражда от уплътнителен материал за защита на лампите и се 
опакова в  здрави външни опаковки, които отговарят на общите разпоредби на 4.1.1.1 и 
могат успешно да преминат изпитване на падане от 1.2 m; 

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

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

Забележка: Лампи, съдържащи радиоактивен материал, са посочени в 2.2.7.2.2.2 (b). 
  

1.1.4  Приложение на други разпоредби 
 

1.1.4.1  Общи положения 
 
1.1.4.1.1 Международният превоз на територията на определена Страна-членка може да подлежи на 

изисквания или забрани, които съгласно член 3 на Приложение С са наложени поради причини, 
различни от безопасността по време на превоза. Подобни изисквания или забрани следва да 
бъдат надлежно оповестявани. 

 
1.1.4.1.2  (запазена разпоредба) 
 
1.1.4.1.3  (запазена разпоредба)  
 

1.1.4.2  Превози в транспортна верига, включваща морски или въздушен превоз 
 
1.1.4.2.1 Пратки, контейнери, контейнери за насипни товари, подвижни цистерни , цистерни контейнери и 

MEGCs, и вагони, съдържащи пълен товар, състоящ се от пратки, съдържащи едно и също 
вещество или изделие, които не отговарят напълно на изискванията за опаковане, за смесено 
опаковане, на изискванията за маркировка и етикетиране на опаковките или табелите със знака 
за опасност и оранжевата сигнализация на RID, но отговарят на изискванията на IMDG-Code 
или на техническите инструкции на ICAO, се приемат за превозване по транспортна верига, 
включваща морски или въздушен маршрут при следните условия: 

 (а) ако маркировките и етикетите не отговарят на RID, опаковките трябва трябва да имат 
поставени знации етикетирани, съгласно разпоредбите на IMDG-Code или на 
техническите инструкции на ICAO; 

(b) разпоредбите на IMDG-Code или на техническите инструкции на ICAO се прилагат при 
смесено опаковане в една опаковка; 

(c) при превози по транспортна верига, включваща транспортиране по море, контейнерите, 
контейнери за насипни товари, подвижните цистерни, , цистерни контейнери и MEGCs, и 

вагони, съдържащи пълен товар, състоящ се от пратки, съдържащи едно и също 
вещество или изделие, които не са обозначени и етикетирани, съгласно RID, трябва да 
бъдат маркирани и етикетирани (етикети-табели) в съответствие с разпоредбите на IMDG-
Code. За празните непочистени подвижни цистерни контейнери-цистерни и MEGCs, тази 
разпоредба се прилага до и включително последващия трансфер до пункта за почистване. 

 
Това отклонение от изискванията не се прилага при товарите, класифицирани като опасни в 
класовете от 1 до 9 по RID и считани за безопасни, съгласно разпоредбите от IMDG-Code или 
техническите инструкции на ICAO. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За превози съгласно раздел 1.1.4.2.1, виж и раздел 5.4.1.1.7. За превози в 
контейнери виж и раздел 5.4.2. 

  
1.1.4.2.2  (запазена разпоредба) 
 
1.1.4.2.3  (запазена разпоредба) 
 

1.1.4.3  Употреба на преносими цистерни от тип IMO, одобрен за превоз по море 
 Подвижни цистерни от IMO-тип (типове 1, 2, 5 и 7), които не отговарят на изискванията на глави 

6.7 или 6.8, но са били произведени и одобрени преди 1 януари 2003 г., съгласно разпоредбите 
на IMDG-Code (вкл. преходните разпоредби) (поправка 29-98), могат да продължат да се 
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използват, при условие че отговарят на изискванията на приложимата периодична инспекция и 
разпоредбите за изпитванията на IMDG1. В добавка към това, те трябва да отговарят на 
разпоредбите към съответните инструкции в колони (10) и (11) от Таблица А в Глава 3.2 и 
разпоредбите от Глава 4.2 от RID. Вж. също 4.2.0.1. от IMDG. 

 

1.1.4.4 Железопътно транспортиране на товарни автомобили и седлови прицепи  
 

1.1.4.4.1 Опасните товари могат да се превозват и в товарни автомобили по релсов път, съгласно 
следните разпоредби: 

 

Пътни превозни средства, както и тяхното съдържание предадено за превоз при комбиниран 
транспорт трябва да отговарят на разпоредбите на ADR 

 
Не се допускат за превоз: 
- Експлозиви от клас 1, от група на съвместимост А (UN 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 

0224, 0473); 
- саморазпадащи се вещества от клас 4.1, които изискват регулиране на температурата (UN 

3231 до 3240); 

- полимеризиращи се вещества от Клас 4.1, които изискват регулиране на температурата 

(UN 3533 и 3534); 
- органичните пероксиди от клас 5.2, за които необходимо условие е регулиране на 

температурата (UN 3111 до 3120); 
- серният триоксид от Клас 8 поне 99,95% чист, без инхибитор, превозван в резервоари (UN 

№ 1829). 
 

1.1.4.4.2  Табели, знаци или оранжеви табели на вагони превозващи пътни превозни средства 
 
Не е необходимо да се поставят табели, знаци или оранжеви табели за превозните вагони в 
следните случаи: 
 

(a) когато пътни превозни средства са обозначени с табели, знаци или оранжеви табели в 

съответствие с глави 5.3 или 3.4 от ADR; 
 

(b) когато табели, знаци или оранжеви табели не се изискват за пътни превозни средства (напр. 

в съответствие с 1.1.3.6 или Бележката към 5.3.2.1.5 на ADR). 
 

1.1.4.4.3  Превоз на ремаркета превозващи опаковки  
 
Ако прикачено ремарке се отделя от неговия влекач, оранжевите табели също се прикрепят към 
предната част на ремаркето или съответните табели се поставят от двете страни на ремаркето. 

 

1.1.4.4.4  Повторение на табели, знаци или оранжеви табели върху вагони или пътни превозни 

средства  
 
Ако поставените табели, знаци или оранжевите табели в съответствие с 1.1.4.4.2 не са видими 
от външната страна на вагона, те трябва да бъдат поставени върху двете страни на 
превозващия вагон. 

 

1.1.4.4.5  Информация в транспортния документ  
 
За превоз на товарни автомобили по релсов път се вписва в съответствие с настоящия 
подраздел, следното в транспортния документ: 
 
"ПРЕВОЗ В СЪОТВЕТСТВИЕ С 1.1.4.4 . ". 
 
За превоз на цистерни или опасни стоки в насипно състояние за които ADR предписва табела с 
оранжев цвят и идентификационен номер на опасност, идентификационния номер на опасност 
се вписва в транспортния документ преди буквите ООН, предхождащи ООН номера (виж 
5.4.1.1.1 (а)). 

 
1.1.4.4.6  Всички други разпоредби на RID остават незасегнати." 
 
 

1.1.4.5  Превози, които не се извършват по релсов път 
 

                                                           
1 Международната морска организация (IMO) е издала с циркулярно писмо CCC.1/Circ.3Ръководство за продължаване 
използването на съществуващи транспортируеми цистерни и на пътни превозни средства с цистерни за превоз на опасни 
товари („Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of 
Dangerous Goods“). Пълният текст на това ръководство може да се разгледа на интернет страницата на IMO - www.imo.org." 

http://www.imo.org/
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1.1.4.5.1  Ако вагонът, който извършва превоз, попадащ под разпоредбите на RID, се придвижва по част 
от маршрута по начин, различен от жп транспорт, тогава за подобна отсечка се прилагат само 
онези национални или международни правила, които са валидни за конкретния вид транспортно 
средство, с което се превозва вагона.  

 
1.1.4.5.2 Страните-членки на COTIF могат да се споразумеят да прилагат разпоредбите на RID за 

частите от маршрута, по който вагоните не се придвижват по релсов път, а при необходимост и 
да се прилагат и допълнителни изисквания, доколкото подобни споразумения между страни-
членки не противоречат на клаузи от международни договори за превоз на опасни товари, 
свързани с вида транспорт, използван за придвижването на вагона през споменатата част от 
маршрута.  
Страната-членка, инициираща сключването на подобно споразумение следва да уведоми за 
това секретариата на OTIF, който на свой ред уведомява и останалите страни-членки2 

 
1.1.4.5.3 (запазена разпоредба) 
 
1.1.4.6 Пратки в или през територията на Съглашението за международно железопътно сточно 

съобщение (СМГС) договаряща се държави 
 
Ако превоз съгласно Приложение 2 на СМГС следва превоза съгласно RID, разпоредбите на 
приложение 2 на СМГС се прилагат по отношение на този раздел от пътуването. 
 
В този случай, знаците за опаковките, външните опаковки, вагон цистерни и цистерни-
контейнери, предписани в RID и информацията в транспортния документ3 и в документите, 
приложени към транспортния документ, предписани в RID, в допълнение към езиците, 
предписани в RID, трябва да бъдат изготвени също и на китайски или руски език, освен ако 
спогодби, сключени между държавите, участващи в транспортната дейност, не указват друго. 

 

1.1.5  Приложение на стандартите 
Когато се изисква приложение на даден стандарт и възниква конфликт между него и 
разпоредбите на RID, предимство имат разпоредбите на RID. 
Изискванията на стандарт, които не влизат в конфликт с RID, се прилагат както е посочено, 
включително изискванията на какъвто и да е друг вид стандарт или част от стандарт, на който 
се позовава в рамките на този стандарт като норматив 

 
 
 

                                                           
2 Договори сключени съгласно този подраздел могат да бъдат разгледани на уебсайта на OTIF (www.otif.org). 
3 Международният комитет за железопътен транспорт (CIT) публикува „Ръководство по товарителница CIM/SMGS (GLV-
CIM/SMGS)”, което съдържа модел на единна товарителница съгласно CIM и SMGS договор за превоз и неговите приложими 
разпоредби (виж www.cit-rail.org). 
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Глава 1.2 Определения и мерни единици 
 

1.2.1  Определения 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1: В настоящия раздел са включени всички общи или специални определения. 

2: Понятията, съдържащи се в конкретно определение, включено в настоящия 
раздел, които са предмет на самостоятелно дефиниране, са отпечатани в 
наклонен шрифт.  

 
В RID следните понятия означават: 

 

А 

 

аварийна температура – температура, при която трябва да бъдат взети аварийни мерки в 
случай на загуба на температурен контрол 
 

аерозолна опаковка (аерозол) – изделие, включващо всеки съд за еднократно пълнене, 

изработен от метал, стъкло или пластмаса, отговарящ на изискванията, посочени в 6.2.6 и 
съдържащ газове под налягане, втечнени газове или разтворени газове под налягане, със или 
без течност, паста или прах, който е снабден с изпускащо устройство за изхвърляне на 
съдържанието във вид на газова суспензия от твърди или течни частици, или под формата на 
пяна, паста или прах, или в течно или газообразно състояние 
 

Б 
 

бидон - метална или пластмасова опаковка с правоъгълно или многоъгълно сечение с един 
или повече отвори 
 

бобина (клас 1) - съоръжение от пластмаса, дърво, картон, метал или всякакъв друг подходящ 
материал, състоящо се от централна ос и, при необходимост, от напречни стени в двата края 
на оста. Изделията и материалите трябва да могат да се навиват около оста и да се задържат 
от напречните стени 
 

бутилка - преносим съд под налягане с вместимост не повече от 150 л. 
 
 

В 
 

вагон - означава железопътно возило без двигателна тяга, предназначено за превоз на 
товари. (Виж също вагон-батерия, затворен вагон, открит вагон, покрит вагон и вагон 
цистерна) 
 

вагон-батерия - вагон, съдържащ елементи, които са свързани помежду си в колекторна тръба 
и са трайно прикрепени върху този вагон. Като елементи на подобен вагон се смятат следните: 
бутилки, големи бутилки, съдове под налягане и връзки от бутилки, както и цистерни с 
вместимост над 450 литра за газове както са определени в 2.2.2.1.1 
 

вагон-цистерна – вагон за превоз на течни, газообразни, прахообразни или гранулирани 
вещества, изграден от надстройка с една или повече цистерни и елементите на тяхното 
оборудване и от шаси, оборудвано със собствени конструктивни компоненти (ходова част, 
окачване, теглич, буфер, спирачка и надписи) 
 

ЗАБЕЛЕЖКА:  вагоните с подвижни цистерни също спадат към вагон-цистерните. 
 
 

вакуум-вентил - устройство с чувствителна пружина, което се задейства автоматично, за да се 
предотврати недопустимо спадане на вътрешното налягане в цистерната   
 

вакуумна цистерна за отпадъци – контейнер-цистерна или сменяема надстройка-цистерна, 
която се използва основно за превоз на опасни отпадъци и която е конструирана или 
оборудвана по специален начин, за да се улесни пълненето и разтоварването на отпадъци 
съгласно глава 6.10 
Цистерна, която изцяло е в съответствие с разпоредбите на глава 6.7 или 6.8, не се счита за 
вакуумна цистерна за отпадъци. 
 

варел - цилиндрична опаковка с плоско или сводесто дъно, изработена от метал, картон, 
пластмаса, шперплат или друг подходящ материал. Това определение включва и опаковки с 
други форми, например, кръгли, опаковки с конусовиден похлупак или опаковки с форма на 
кофа. Определение не включва дървените бурета и бидоните 
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вентилационен вентил с принудително задействане – вентил към цистерна с долно 
изпразване, който е свързан с дънния вентил и при нормални експлоатационни условия се 
отваря само по време на товарене и разтоварване с цел да се осигури вентилация на 
цистерната  
 

вместимост на корпуса на цистерна или на клетка от цистерна – целият вътрешен обем на 
корпуса на цистерната или на корпуса на клетка от цистерната в литри или кубични метри. Ако 
формата или конструкцията на корпуса на цистерната или корпуса на клетката не позволяват 
той да бъде изцяло напълнен, подобна ограничена вместимост трябва да се използва за 
определяне степента на напълване и маркировката на цистерната. 
 

връзка от бутилки - комплект от бутилки, закрепени една към друга и свързани помежду си 
чрез колектор, които се транспортират като едно цяло. Общата вместимост не трябва да 
надвишава 3000 литра; при връзки от бутилки, предвидени за превоз на токсични газове от клас 
2 (групи, започващи с буквата Т, съгласно 2.2.2.1.3), тази вместимост е ограничена до 1000 
литра 

 
време за обслужване означава времето, което ще измине от създаването на първоначалното 
състояние на запълване, докато налягането се повиши, поради приток на топлина, до най-
ниското зададено налягане на устройството(а) ограничаващи налягането на цистерни, 
предназначени за превоз на дълбоко охладени втечнени газове; 

ЗАБЕЛЕЖКА:  За преносими цистерни, виж 6.7.4.1 

 

Втечнен природен газ (LNG)” означава дълбоко охладен втечнен газ, състоящ се от природен 

газ с високо съдържание на метан съгласно UN № 1972 
„Възстановен голям пакет“,  виж „голям пакет“; 

„Възстановен голям пакет“  означава метален или от твърда пластмаса голям пакет, който: 
(a) е произведен като тип UN  от тип, който не е UN; или 

(б)   е преобразуван от един тип UN в друг тип UN. 

 

възстановена преопаковка - означава: 
а)  метален варел: 

i)  почистен така, че конструктивният материал да възвърне първоначалния си вид, като 
се премахне предишното съдържание, както и вътрешната и външна корозия, 
външните покрития и етикетите; 

ii)  възстановен в първоначалните си форма и профил, с подсилени и непропускащи 
ръбове, като всички уплътнения, които не са неразделна част от опаковката, са били 
подменени; и 

iii)  проверен след почистване, но преди пребоядисване; опаковките, по които има видими 
дупчици, значително намаляване дебелината на материала, умора на метала, 
повредени резби или затварящи се устройства, или други значителни дефекти, трябва 
да бъдат отхвърляни; 

 
b)  пластмасов варел или бидон: 

i)  почистен така, че конструктивният материал да възвърне първоначалния си вид, като 
са отстранени всички остатъци от предишни товари, външни покрития и етикети; 

ii)  със заменени всички уплътнения, които не са неразделна част от опаковката; и  
iii)  проверен след почистване като са изхвърлени опаковките с видими повреди като 

прорези, огънати части или одрасквания, или чиито затварящи устройства или резби са 
повредени или има други значителни дефекти. 

 

външна опаковка – външното защитно покритие на комбинирана опаковка или на съвместна 
опаковка, включително абсорбиращи материали, уплътнители и всякакви други елементи, 
необходими за обхващане и предпазване на вътрешните съдове или вътрешните опаковки 
 

вътрешен съд: съд, който трябва да бъде покрит с външна опаковка, за да изпълнява 
функцията си да съдържа товар 
 

вътрешна опаковка - опаковка, за чийто превоз се изисква външна опаковка 
 

Втечнен нефтен газ (LPG) - означава втечнен газ с ниско налягане, който е съставен от един 
или повече леки въглеводороди, определени в UN 1011, 1075, 1965, 1969 или 1978 само, и 
който се състои главно от пропан, пропен, бутан, изомери на бутан, бутен със следи от други 
въглеводородни газове 

 

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

газ - означава вещество, което 
а)  при 50°С има налягане на парите над 300 kPa (3 bar); или 

b)  при 20°С и при стандартно налягане от 101,3 kPa е изцяло в газообразно състояние 

 

газов патрон „Газов патрон", виж " съд, малък, с газ " 
 

гарантиране на спазването на разпоредбите (радиоактивни вещества) - систематична 
програма от мерки, която се прилага от компетентен орган с цел да се гарантира спазването 
на изискванията на RID в практиката 
 

голям контейнер – виж „Контейнер"; 

 

голяма бутилка (клас 2)- преносим транспортируем съд под налягане с безшевна или 

комбинирана конструкция с вместимост над 150 литра, но не повече от 3000 литра 

 

"Горивна клетка" означава електрохимично устройство, което превръща химическа енергия в 
гориво за електрическа енергия, топлина и реагиращи продукти; 
 
Гъвкав контейнер за насипни товари – виж „контейнер за насипни товари“ 
 
 

Д 
 

„Двигател с горивна клетка“ означава устройство, използващо енергетично оборудване и 
което се състои от горивна клетка и се снабдява с гориво, независимо дали е интегрирано или 
поотделно от горивната клетка, и включва всички принадлежности, необходими за изпълнение 
на своите функции 
„Детектор за неутронна радиация” означава устройство, което открива неутронна 
радиация. В такова устройство може да се съхранява газ в херметично затворена електронна 
лампа преобразувател, която преобразува неутронната радиация в измерим електрически 
сигнал 

досие на цистерна – документ, който съдържа всички важни технически данни и информация, 
отнасящи се до цистерна, вагон-батерия или МЕГК, както и посочените в подраздели 6.8.2.3, 
6.8.2.4 и 6.8.3.4 удостоверения и свидетелства 
 

дървено буре - опаковка от естествено дърво с кръгло напречно сечение, изпъкнали стени, 
изработена от дъги и дъна и стегната с обръчи 

 

диаметър  (за корпуси на цистерни) - означава вътрешния диаметър на корпуса 
 

Е 

 

Единица за превоз на товари" означава пътно превозно средство, вагон, контейнер, 

контейнер-цистерна , преносима цистерна или MEGC 
 
 

Едрогабаритна опаковка - опаковка, която се състои от външна опаковка и съдържа изделия 
или вътрешни опаковки и която 
а)  е проектирана за механична обработка; 
b)  има нетна маса над 400 kg или вместимост над 450 литра, чийто обем обаче не надвишава 

3 m³. 

Ексклузивно използване - за превоза на радиоактивен материал означава изключителното 
използване, от страна на един изпращач на цял вагон или голям контейнер, при което всички 
операции, свързани с първоначалните, междинните и окончателни транспортиране и 
разтоварване са изпълнени в съответствие с указанията на изпращача или получателя, в 
случаите, в които се изисква от RID. 

 
експлоатационен живот - за комбинирани бутилки и големи бутилки означава броя години, в 
които за бутилката или голямата бутилка е разрешено да бъде в експлоатация 

 

експлоатационно налягане - стабилизираното налягане на сгъстен газ при контролна 

температура 15° С в напълнен съд под налягане 

ЗАБЕЛЕЖКА:  за цистерни виж максимално работно налягане (манометрично налягане) 
 

експлоатационно оборудване 
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а)  на цистерна означава: съоръженията за пълнене и разтоварване, отдушник, 
обезопасяване, нагряване и топлоизолация, както и измервателните уреди; 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  за преносими цистерни, виж Глава 6.7. 
 
b)  на елементи от вагон-батерия или МЕГК, съоръженията за пълнене или изпразване, 

включително колекторната система, приспособленията за обезопасяване и 
измервателните уреди; 

 
c)  за IBC са съоръженията за пълнене и изпразване и, при необходимост, съоръженията за 

декомпресия или вентилиране, за безопасност, нагряване и топлоизолация, както и 
измервателните уреди 

 

стандартна стомана - стомана с якост на опън от 370 N/mm² и удължаване при скъсване 27% 

 

Ж 
 

железопътна инфраструктура - всички релсови пътища и неподвижни съоръжения, 
необходими за движението на подвижния състав на релсовия транспорт и за безопасността на 
движението 
 

животински материал - трупове на животни, части от тялото на животни, хранителни продукти 
или храна за животни, получени от животни 
 

З 
 

закрит вагон – вагон с неподвижни или подвижни стени и покриви 
 

запалителни компоненти (аерозолни опаковки) – запалителни течни вещества, запалителни 
твърди вещества или дефинирани в Наръчник за изпитвания и критерии Част III подраздел 
31.1.3 заб. от 1 до 3 запалителни газове или газови смеси. Това описание не включва 
пирофорните, способни на самозагряване или реагиращи с вода вещества. Химическата 
топлина на изгаряне трябва да се определи посредством един от следните методи: ASTM D 
240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 до 86.3 или NFPA 30B.  
 

затварящо устройство - приспособление, с което се затваря отвор на съд 
 

затворен контейнер – виж „Контейнер” 
 

защитна облицовка (за цистерни) -  означава облицовка или покритие, които защитават 

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

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

И 
 

изпитване на херметичност - изпитване за определяне херметичността на цистерна, опаковка 
или средство за едро пакетиране (IBC) както и на експлоатационното оборудване и 
затварящите устройства 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  за преносимите цистерни виж глава 6.7. 
 

изпитвателно налягане - налягането, което трябва да се прилага при изпитвания с налягане за 
първоначален и периодичен контрол (виж също и „Разчетено налягане”, „Налягане при 
изпразване” и „Налягане при пълнене”) 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  за преносими цистерни виж глава 6.7. 
 

изпращач - предприятието, което изпраща опасни товари от свое име или от името на трето 
лице. Когато превозът се осъществява въз основа на договор за превоз, изпращач е лицето, 
посочено в този договор 
 

ИКЕ на ООН (UNECE) – Икономическа Комисия за Европа на ООН (UNECE Palais des Nations, 
8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10) 
 

Индекс за критична безопасност (CSI), определен за дадена опаковка, външна опаковка или 
контейнер, съдържащ саморазпадащи се вещества  за превоз на радиоактивен материал, 
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означава номер, който се използва за осигуряване на контрол върху натрупването на опаковки, 
външни опаковки или контейнери, съдържащи саморазпадащи се вещества.   
 
 

К 
 

Кандидат - при извършване на оценка за съответствие, производителят или негов 
упълномощен представител в страна-членка. В случай на периодични изпитвания и извънредни 
проверки, кандидат означава съоръжението за изпитване, операторът или техен упълномощен 
представител в определена страна-членка    

 

ЗАБЛЕЖКА: По изключение, определена трета страна (например, оператор на цистерна-
контейнер в съответствие с определението, посочено в 1.2.1) може да 
кандидатства за извършване на оценка за съответствие. 

 

Комбинирана опаковка” означава опаковка, която се състои от външна опаковка и 

вътрешен съд, изградени по такъв начин, че вътрешния съд и външната опаковка 
представляват цялостна опаковка. 
След като бъде сглобена остава интегрирана самостоятелно единица; запълва се, съхранява 
се, превозва се и се изпразва като такава 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Терминът „вътрешен съд”, използван за комбинирани опаковки, не трябва 

да бъде объркан с термина „вътрешна опаковка”, използван за 
съвместни опаковки.” 

Например вътрешността на комбинирана опаковка 6HA1 (пластмасов материал) в такъв 
вътрешен съд обичайно не е проектиран да изпълнява задържаща функция без неговата 
външна опаковка и следователно не е вътрешна опаковка. 
В случаите, в които материал е посочен в скоби след термина „комбинирана опаковка”, това е 
позоваване на вътрешния съд. 
 

компетентен орган – орган/и или друга/и организация/и, посочен/а/и като такъв/такава/такива 
във всяка държава за всеки отделен случай, съгласно националното законодателство 
 

конструктивно оборудване 
а)  на цистерните в един вагон-цистерна: вътрешните и външните укрепващи, свързващи, 

предпазни или стабилизиращи елементи на корпуса на цистерната; 
 
b)  на цистерната в един контейнер-цистерна: вътрешните и външните укрепващи, 

свързващи, предпазни и стабилизиращи елементи на корпуса на цистерната; 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: за преносимите цистерни виж глава 6.7. 
 
c)  на елементите на един вагон-батерия или МЕГК: вътрешните и външните укрепващи, 

свързващи, предпазни или стабилизиращи части на корпуса на цистерната или на съда; 
 
d)  на средство за едро пакетиране (IBC) (с изкл. на гъвкавите IBC): вътрешните или 

външните укрепващи, свързващи, предпазни или стабилизиращи части на тялото и 
приспособленията за захващане (вкл. фундаментният палет при комбинираните IBC с 
вътрешен пластмасов съд) 

 

контейнер - означава транспортно съоръжение (с рамкова или друга подобна конструкция) 
-  с непроменяща се конфигурация и поради това достатъчно здрава, за да бъде използвана 

многократно; 
- специално конструирано за улесняване превоза на товари с едно или повече транспортни 

средства и без разделяне на товара; 
- снабдено със съоръжения, улесняващи стифирането и обработката, по-специално при 

прехвърлянето му от един на друг вид транспортно средство; 
- конструирано по начин, че да улеснява пълненето и изпразването; 
- с вътрешен обем не по-малък от 1 m3 с изключение на контейнерите за превоз на 

радиоактивни материали. 
 
Сменяемата надстройка е контейнер, който съгласно Европейска норма EN 283:1991 има 
следните особености: 
- механична якост съобразена единствено за превоз върху вагони или превозни средства по 

суша или в ро-ро кораби; 
- не се нарежда една върху друга; 
- може да бъде прехвърляна от превозното средство на подпори и претоварена на 

превозното средство чрез собствените си съоръжения. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: терминът контейнер не се отнася за традиционните опаковки, средствата за 
едро пакетиране (IBC), контейнерите-цистерни или вагоните. Въпреки 
това, контейнерите могат да се използват като опаковка за превоз на 
радиоактивен материал. 

В допълнение: 

затворен контейнер - изцяло затворен контейнер с твърд покрив, твърди странични стени, твърди 
челни стени и под. Терминът включва контейнери с отварящ се покрив, в случаите, когато покривът 
може да бъде затворен по време на транспортиране.    

голям контейнер означава  

(a) контейнер, който не съответства на определението за малък контейнер   

(b) по смисъла на CSC, (Международна конвенция за безопасни контейнери), контейнер с такива 
размери, че площта, ограничена от четирите външни долни ъгли, да бъде  

(i) най-малко 14 m2 (150 квадратни фута) или  

(ii) най-малко 7 m2 (75 квадратни фута) ако е съоръжен с крепежни сглобки в горните ъгли 

открит контейнер - контейнер с открита горна част или контейнер, чиято основа е платформа   

облицован контейнер – открит контейнер с листово покритие, предпазващо натоварените стоки 

малък контейнер -  вътрешният обем на който не е повече от 3 m3 

контейнер-цистерна - транспортно съоръжение, което отговаря на определението за контейнер; 
състои се от корпус на цистерна и съответното оборудване, вкл. устройствата, които позволяват 
преместването на контейнер-цистерната без съществена промяна на равновесното положение; 
използва се за превоз на газообразни, течни, прахообразни или гранулирани вещества и има 
вместимост над 0,45 m3 (450 литра), когато се използва за превоз на газове както са определени в 
2.2.2.1.1. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  средствата за едро пакетиране (IBC), които отговарят на изискванията, 
определени в глава 6.5, не се считат за контейнер-цистерни 

 

контейнер за насипни товари – система за задържане на товар (вкл. евентуални обшивки или 
покрития), която е предвидена за превоз на твърди вещества в директен контакт с подобна 
система за задържане. Опаковките, средствата за едро пакетиране (IBC), едрогабаритните 
опаковки и цистерните не са включени в това понятие. 

 
Контейнер за насипни товари е: 
-  с непроменяща се конфигурация, поради което са достатъчно здрави за многократно 

използване; 
-  изработен специално с цел да облекчават превоза на товари посредством едно или 

повече средства за транспорт без разделяне на товара; 
- снабден с устройства, улесняващи обработката им; 
- има вместимост най-малко 1,0 m³ 

  
 
 

Примери за контейнери за насипни товари са контейнерите, офшорните контейнери за насипни 
товари, корита (дълбоки метални палети, обикновено за превоз на отпадъци), силози за товари в 
насипно състояние, сменяеми надстройки, фуниеобразни контейнери, товарни отделения на 
вагони. 

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

 
гъвкав контейнер за насипни товари означава гъвкав контейнер с капацитет, който не 
надвишава 15 куб. м. и включва обшивки и прикрепени приспособления за захващане и 
експлоатационно оборудване 
 
Затворен контейнер за насипен товар означава напълно затворен контейнер за насипни 
товари с твърд покрив, твърди странични стени, твърди челни страни и под (вкл. фуниеобразни 
дъна). Терминът включва контейнери за насипни товари с отварящ се покрив, отварящи се 
странични или челни стени, които могат да се затварят по време на превоза. Затворените 
контейнери за насипни товари могат да бъдат снабдени с отвори, спомагащи за обмена на пари 
и газове с въздух и недопускащи изтичане на твърдите вещества както и проникването на дъжд 
и водни пръски при нормални превозни условия. 
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Покрит контейнер за насипни товари означава отворен отгоре контейнер за насипни товари с 
твърд под (вкл. фуниеобразни дъна), твърди странични и твърди челни страни и едно нетвърдо 
покривало. 

 

сгъстен природен газ (CNG) означава сгъстен газ, състоящ се от природен газ с високо 
съдържание на метан определен с UN № 1971. 
 

контролен орган - независим орган за проверки и изпитвания, одобрен от компетентния орган 
 

контролна температура - максималната температура, при която органичните пероксиди,  
саморазпадащото се вещество  или полимеризиращото вещество могат да бъдат превозвани 
безопасно  
 

корпус на средство за опаковане (за всички видове IBC с изключение на комбинираните IBC) - 
самият съд, вкл. отворите и техните затварящи устройства, без да включва експлоатационното 
оборудване 
 

корпус на цистерна – Корпус" (за цистерни) означава частта от цистерната, която запазва 

веществото, предназначено за превоз, включително отвори и техните затварящи устройства, но не 
включва оборудване за обслужване или външно конструктивно оборудване 

ЗАБЕЛЕЖКА:    1. Определението не се отнася за съдове 
          2. За преносими цистерни виж глава 6.7 
 

криогенен съд - преносим термично изолиран съд под налягане за охладени втечнени газове с 
вместимост не по-голяма от 1000 литра (виж също "отворен криогенен съд" ). 
 

критична температура – температурата, над която определено вещество не може да съществува в 
течно състояние  

 

кутия - правоъгълна или многоъгълна опаковка с плътни стени, изработена от метал, дърво, 
шперплат, талашит, картон, пластмаса или друг подходящ материал. Допуска се да бъдат оставени 
малки отвори, за да се улесни обработката или отварянето, или за да се постигне съответствие с 
класификационните изисквания, при условие, че не се поврежда целостта на опаковката по време 
на превоза. 
 

Л 
 

лека метална опаковка - опаковка с кръгло, елипсовидно, правоъгълно или многоъгълно напречно 
сечение (също и конусообразно), както и опаковка с конусообразен капак или капак с форма на 
кофа, изработена от метал (напр., ламарина) с дебелина на вътрешната стена от 0,5 мм и с плоско 
или сводесто дъно, с един или повече отвори, която не попада под определенията за варел и бидон 
(туба) 

 
лице отговорно за поддръжка (ECM) означава лице съгласно Единни правила за техническото 
приемане на железопътните средства, използвани в международно съобщение (ATMF – Притурка 
G към COTIF) и сертифицирано съгласно Приложение A4 към горепосочените, което отговаря за 
поддръжката на вагон 

 

М 
 

максимална вместимост - максималният вътрешен обем на съдове или опаковки, вкл. 
едрогабаритните опаковки и IBC, изразен в куб.м или литри 
 

максимална нетна маса - максималната нетна маса на съдържанието в една отделна опаковка или 
максималната сума от масите на вътрешните опаковки и тяхното съдържание, изразено в 
килограми 
 

максимално допустима брутна маса -  
а)  (за IBCs): сумата от масата на IBC, цялото експлоатационно или конструктивно 

оборудване и максимално допустимата нетна маса; 
b) (за цистерни): сумата от собствената маса на цистерната и максимално разрешеното за  
 натоварване 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: за преносимите цистерни виж глава 6.7 
 

                                                           
4 Приложение G е хармонизирано с европейското законодателство, по-конкретно с Директиви 2004/94/EC (Член 3 и чл. 14 a) и 2008/57/EC 

(Член 2 и 33) относно елементите, свързани с ECM. Анекс A към ATMF е еквивалентна на Регламент (EU) 445/2011 и сделките със 

системата за сертифициране, отговорни за поддръжката на товарните вагони. 
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максимално експлоатационно налягане (надналягане) –  означава най-високото от следните три 
налягания, които могат да възникнат в горната част на цистерната в позиция за експлоатация:: 

a) максималното ефективно налягане, което е допустимо в цистерната по време на 
пълненето (максимално допустимо налягане на пълнене); 

b) максималното ефективно налягане, което е допустимо в цистерната по време на 
изпразването (максимално допустимо налягане на изпразване); 

c) създаденото от напълнения товар (вкл. от евентуално налични чужди газове) ефективно 
надналягане в цистерната при максимална експлоатационна температура 

 
Ако в глава 4.3 не е разпоредено друго, стойността на експлоатационното налягане (надналягане) 
не може да бъде по-ниска от налягането на парите (абсолютна стойност) на напълнения товар при 
50°C. 
 
При цистерни с предпазни вентили (със или без разкъсващи се мембрани), с изключение на 
цистерни за превоз на сгъстени, втечнени или разтворени газове от клас 2, максималното 
експлоатационно налягане (надналягането) обаче е равно на предписаното налягане за 
реагиране на тези предпазни вентили (виж също разчетно налягане, налягане на пълнене, 
налягане на изпразване и изпитвателно налягане) 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1 Максималното работно налягане не е приложимо по отношение на цистерни с 
гравитационно разтоварване съгласно 6.8.2.1.14 (a). 

2) За подвижни цистерни, виж Глава 6.7 . 

3)За затворени криогенни съдове, виж Забележката към 6.2.1.3.6.5. 
 
 

максимално нормално работно налягане при превоз на радиоактивен материалозначава 
максималното налягане, надвишаващо атмосферното на средна надморска височина, което може 
да бъде достигнато в системата за задържане на товара за период от една година при 
температурни условия и слънчева радиация, съответстващи на нормалните за околната среда при 
липса на вентилация, външно охлаждане от допълнителна инсталация или оперативни проверки по 
време на превоза    

 

максимално разрешено натоварване  

малък контейнер - виж „Контейнер”  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: за радиоактивните вещества виж 2.2.7.2 
 

маса на опакована пратка - това е брутната маса на опакованата пратка, освен ако не е 
посочено друго 

 

МЕГК (CGEM / MEGC) - виж многоелементен газов контейнер 
 

междинна опаковка - опаковка, намираща се между вътрешните опаковки или изделия и 
външната опаковка 
 

„Метална хидрит система за съхранение“ означава цялостната  система за съхранение  на 
водород, включително съд, метален хидрит, устройство за изпускане на налягането, изключване на 
клапана, сервизно оборудване и вътрешни компоненти, използвани единствено за превоза на  
водород; 
 

многоелементен газов контейнер (МЕГК) - транспортно съоръжение, включващо елементи, 
свързани помежду си чрез колектор и монтирани върху рамка. Следните елементи се причисляват 
към елементите на МЕГК: бутилки, големи бутилки, съдове под налягане и връзки от бутилки 
както и цистерни с вместимост над 450 л за газове, както са определени в 2.2.2.1.1 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: за UN-MEGC (одобрени по ООН МЕГК) виж глава 6.7 

 

многослойни бутилки - означава бутилка, предназначена за превозването на ВВГ (втечнен 

въглеводороден газ) с воден капацитет, който не надхвърля 13 литра, с вътрешна бутилка, изградена 
от покритие от заварена стомана с формован защитен капак, изграден от пенопласт, който не може 
да бъде отстранен и е свързан за външната повърхност на стената на стоманената бутилка; 

 

Н 

 

налягане на изпразване – най-високото налягане, което действително се образува в цистерната 
при изпразване под налягане [виж също разчетно налягане, налягане на пълнене, максимално 
експлоатационно налягане (надналягане) и изпитвателно налягане] 
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налягане на пълнене – най-високото налягане, което действително се образува в цистерната при 
пълнене под налягане [виж също разчетно налягане, налягане на изпразване, максимално 
експлоатационно налягане (надналягане) и изпитвателно налягане] 

 
натоварване - означава всички действия, извършени от товарача, съгласно дефиницията на 
товарач; 

 

неподвижно монтирана цистерна - цистерна с вместимост над 1000 литра, която е монтирана 
трайно върху вагон (който по такъв начин става вагон-цистерна) или е неразделна част от шасито 
на подобен вагон 

 

непропускаща опаковка - опаковка, която не пропуска сухо съдържание, вкл. твърди вещества във 
фино прахообразно състояние, които са се образували по време на превоза 
 

Нетна маса на взривните вещества (NEM) означава общата маса на експлозивните вещества без 
техните опаковки, обвивки и пр. (Нетно количество на взривното вещество (NEQ), нетно 
съдържание на взривно вещество (NEC), нетно тегло на взривното вещество (NEW) или нетна маса 
на съдържащото се взривното вещество често се използват със същото значение.) 

 

 

нисковъглеродна стомана - стомана, чиято минимална якост на опън е между 360 N/mm² и 440 

N/mm² 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: за преносими цистерни виж глава 6.7. 

 

номер по ООН (UN-Nо) – четирицифрено число, използвано като номер за обозначаване на 
вещества или изделия съгласно Примерните разпоредби на ООН 
 

 

н.у.к. (n.s.a. / n.a.g.) (неупоменато конкретно) - сборно наименование, към което могат да се отнасят 
вещества, смеси, разтвори или изделия, които 
а)  не са поименно споменати в Таблица А на Глава 3.2; и 
b) имат химически, физически и/или опасни свойства, които отговарят на класа, класификационния 

код, на опаковъчната група и на н.у.к.-рубрика 
 

О 

 

Одобрение 

Многостранно одобрение, за превоза на радиоактивен материал (двукратно)означава 
разрешение, издадено от съответния компетентен орган в държавата на произход по отношение 
на спецификацията или изпращането на стоката, според случая, и от компетентния орган на 
всяка държава през или до която се превозва изпратената стока.  

 Едностранно одобрение, за превоза на материали от Клас 7 означава одобрение на 
спецификацията, което се изисква да бъде издадено от страна на компетентния орган 
единствено в държавата на произход на съответната спецификация. 

Ако държавата на произход не е страна - членка на COTIF, подобно одобрение подлежи на 
валидиране от  компетентния орган на RID договаряща се държава(виж 6.4.22.8) 

система за херметизация, за превоз на радиоактивен материал, означава сборката от 
саморазпадащи се материали и компоненти от опаковки, посочени от конструктора и приети от 
компетентния орган, като предназначени за запазване на критичната безопасност.  

 

опакована пратка - крайният продукт на опаковането, готов за експедиране, който се състои от 
опаковка, едрогабаритна опаковка или IBC заедно със съдържанието. Терминът включва и съдове 
под налягане съгласно определението в настоящия раздел, както и изделия, които заради своята 
големина, маса или конфигурация могат да бъдат превозвани неопаковани, в платформи, сандъци 
или други товаро-разтоварни приспособления. Освен за превоза на радиоактивни материали, 
терминът не се отнася за товари, превозвани в насипно състояние, нито за вещества, превозвани в 
цистерни. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: за радиоактивни материали, виж 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 и глава 6.4. 
 

опаковка – означава един или повече съдове и всички останали елементи или материали, които са 
необходими, за да могат съдовете да изпълняват своята функция като опаковка и други функции, 

свързани с безопасността [виж също комбинирана опаковка, комбинирана опаковка , вътрешна 
опаковка, средство за едро пакетиране (IBC), междинна опаковка, едрогабаритна опаковка, лека 
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метална опаковка, външна опаковка, възстановена опаковка, преработена опаковка, повторно 
използвана опаковка, опаковка за разсипани товари и непропускаща опаковка]  

 

опаковка за разсипани товари - специална опаковка, в която се поставят повредени, дефектни, 
неуплътнени или несъответстващи с опасни товари или опасни товари, които са били разсипани 
или разлети, за да бъдат транспортирани с цел възстановяване или унищожаване 

Опаковка за разсипани товари, едрогабаритна” означава специална опаковка, която 
 (a) е проектирана за механична обработка; и 
има нетна маса над 400 kg или вместимост над 450 литра, чийто обем обаче не надвишава 3 m³, в 

която се поставят повредени, дефектни или пропускащи или несъответстващи опаковки с опасни 

товари или опасни товари, които са били разсипани или разлети с цел превоз за възстановяване 
или унищожаване 

опаковка с газ под налягане - виж аерозолна опаковка 
 

опаковчик - предприятието, което поставя опасните товари в опаковки, включително в 
едрогабаритни опаковки и средства за едро пакетиране(IBC) и при нужда, подготвя пратките за 
превоз 

 

опаковъчна група - група, към която с цел опаковане са причислени някои вещества в зависимост 
от степента им на опасност при превоз; опаковъчната група има следното значение, по-точно 
обяснено в част 2: 

 
o опаковъчна група I:  вещества с висока степен на опасност 
o опаковъчна група II:  вещества със средна степен на опасност 
o опаковъчна група III:  вещества с ниска степен на опасност 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: за някои изделия, които съдържат опасни вещества, също има определена 
опаковъчна група 

 

опасна реакция –  
a) изгаряне или отделяне на значителна топлина; 
b) отделяне на запалителни, задушливи, окисляващи или токсични газове; 
c) образуване на разяждащи вещества; 
d) образуване на нестабилни вещества; 
e) опасно повишаване на налягането (само за цистерни)  

 

опасни товари - вещества и изделия, чийто превоз е забранен съгласно RID или е разрешен 
само при определени условия 

 

осигуряване на качеството - означава систематична програма за контролиране и инспекции, 
прилагана от всяка организация или орган, с която се цели да се предостави адекватна 
гаранция, че изискванията за безопасност на RID се спазват в практиката 
 

„Отворен криогенен съд“ означава преносимо термично изолиран съд за замразени течни 
газове, поддържащи атмосферно налягане чрез постоянно обезвъздушаване на замразените 
течни газове; 
 

 

открит вагон - вагон с или без челни или странични стени, чиято товарна площ е отворена 

открит контейнер - виж „Контейнер" 
 

отпадъци - вещества, разтвори, смеси или изделия, които не са предвидени за непосредствено 
използване, но се превозват за преработка, депониране или унищожаване чрез изгаряне или по 
друг начин  
 

офшорен контейнер за насипни товари – контейнер за товари в насипно състояние, който е 
конструиран специално за многократна употреба за превоз от, към и между офшорни 
институции. Офшорен контейнер за насипни товари се проектира и изработва в съответствие с 
Директивите за одобрението на използваните в открито море офшорни контейнери, които са 
определени от Международната морска организация (IMO) в документ MSC/Circ.860 

оценка за съответствие - означава процесът на верифициране на съответствието на 
определен продукт съгласно разпоредбите, съдържащи се в раздели 1.8.6 и 1.8.7, свързани с 
типово одобрение, производствен контрол и първоначална инспекция и изпитване.     
 

П 
 

пакет/външна опаковка - опаковка, която (в случая на клас 7 от единствен изпращач) се 
използва за обхващане на една или повече опаковани пратки и за създаване на отделна 
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единица за по-лесно обработване и натоварване при превоза. Примери за най-външна 
опаковка: 
а)  товарна платформа, от рода на палета, върху която са поставени една до друга или една 

върху друга няколко опаковани пратки, закрепени с пластмасова лента, със свиващо се 
или разтягащо се фолио или с други подходящи средства; или 

b)  предпазна външна опаковка, от рода на кутия или сандък.  
 

периодична поддръжка на гъвкаво IBC – виж средство за едро пакетиране (IBC) 
 

периодична поддръжка на твърдо IBC - виж средство за едро пакетиране (IBC) 
 

повторно използвана опаковка - опаковка, която след преглед е обявена за годна без такива 
дефекти, които биха могли да й попречат да издържи функционалните изпитвания; това 
определение включва по-специално опаковките, които повторно са напълнени със същите или 
подобни съвместими товари и се превозват в рамките на дистрибуторски вериги, контролирани 
от изпращача на продукта 

 

подвижна каса - виж сменяема надстройка 
 

подвижна каса-цистерна – виж сменяема надстройка-цистерна 
 

подвижна цистерна - цистерна, пригодена към специалните съоръжения на вагона, която 
може да бъде свалена само след демонтиране на укрепващото фиксиращо оборудване 
 

подложка (при Клас 1) - лист от метал, пластмаса, картон или друг подходящ материал, 
поставен във вътрешните, междинните или външните опаковки, който позволява плътно 
укрепване в тези опаковки. Повърхността на подложката може да бъде оформена така, че 
поставените опаковки или изделия да бъдат здраво и безопасно захванати и да бъдат 
разделени едни от други 
 

подплата – обвивка с форма на маркуч или чувал, която/който е вместен/а в опаковка, 
включително едрогабаритна опаковка или IBC, но не е конструктивен елемент от опаковката, 
едрогабаритната опаковка или от IBC и включва затварящите устройства за 
нейните/неговите отвори 

 

покрит вагон - открит вагон, снабден с платнища за защита на товарите 
 

покрит контейнер, виж „Контейнер”  
 

оператор на контейнер-цистерна, преносима цистерна или вагон-цистерна5 - предприятие, 
от чието име контейнер-цистерната, преносимата цистерна или вагон-цистерната са 
регистрирани или допуснати в движение 
 

полимерна тъкан (за гъвкави IBC) - материал, изработен от еластични ленти или нишки от 
подходящ полимерен материал 
 

получател - получателят съгласно превозния договор; ако получателят посочва трето лице, 
съгласно клаузите в договора за превоз, то подобно трето лице се смята за получател по 
смисъла на RID. Ако превозът се извършва без превозен договор, то предприятието, което 
приема опасните товари при пристигането им, се счита за получател 
 

Правило на ООН- означава правило, приложено към Споразумението относно приемането на 
единни технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат 
да бъдат монтирани и / или използвани за колесни превозни средства, както и условията за 
взаимно признаване на одобренията, дадени на базата на тези предписания (Споразумение от 
1958 с измененията) 
 

пратка - една или повече опаковани пратки, или всяко натоварване с опасни товари, които 
изпращачът предава за превоз 
 

                                                           
5 В случай на вагон-цистерна, понятието "оператор" е равносилно на понятието "държател”, както е определено в Член 2 n) от 
Приложение G на COTIF (ATMF) и в Член 3с от Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт 
(Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния 
транспорт на Общността и изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните 
предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на 
такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност ), и Член 2с от Директива 2008/57/ЕО 
на Европейския Парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в 
рамките на Общността. 
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превоз - промяната на местонахождението на опасните товари, вкл. налаганите от 
транспортните условия спирания и престои на опасните товари във вагоните, цистерните и 
контейнерите преди, по време на и след промяната на местонахождението.  
 
Това определение включва и временното складиране на опасните товари, свързано с 
промяната на начина или средството за превоз (претоварване). То е в сила при условие, че 
превозните документи, указващи мястото на изпращане и получаване, се представят при 
поискване, и при условие, че опакованите пратки и цистерните не се отварят по време на 
междинното складиране, освен за проверка от компетентните органи. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: за радиоактивни вещества, виж 2.2.7.2 
 

превоз в насипно състояние - превоз на твърди вещества или на неопаковани изделия във 

вагони, контейнери или контейнери за насипни товари; този термин не се използва за 
опаковани товари, нито за вещества, превозвани в цистерни 
 

„През или в“ за превоз на радиоактивен материал, означава през или в страни, в които 
партидата се превозва. Специално се изключва страни, „над“ които пратката е превозена по 
въздух, доказващи, че не е имало планувани спирания в тези страни; 
 
 

превозвач - предприятието, което извършва превоза със или без договор за превоз 

 
проектен жизнен цикъл за комбинирани бутилки и големи бутилки означава максимален 
жизнен цикъл (в брой години), за които бутилката или голямата бутилка са проектирани и 
одобрени съгласно приложимия стандарт 

 

транспортен документ – товарителницата съгласно договор за превоз [виж CIM], 
товарителницата на вагона съгласно Общия договор за ползване на товарни вагони (GCU)6 или 
друг транспортен документ, съответстващ на разпоредбите на раздел 5.4.1. 

транспортен индекс (TI) – определян за всяка опаковка, външна опаковка или контейнер или 
за неопаковани LSA-I или SCO-I, при превоза на радиоактивен материалозначава номер, който 
се използва, за да се осигури контрол върху излагането на радиация.  
 

П 

 

правила на ООН означава правилата, приложени към деветнадесетото преработено 

издание на „Препоръки за превоз на опасни товари“, публикувано от Организацията на 

обединените нации (ST/SG/AC.10/1/Rev.19) 

 

предпазен вентил - устройство с чувствителна пружина, което се задейства автоматично, за да 
предпази цистерната от недопустимо повишаване на вътрешното налягане 

 

предприятие - всяко физическо лице, всяко юридическо лице с или без стопанска цел, всяко 
сдружение или група лица без юридически статут със или без стопанска цел, както и всеки 
орган на държавната власт, независимо дали има собствен юридически статут или се 
подчинява на институция с такъв статут 

 

преносима цистерна – мултимодална цистерна, която, ако се използва за превоз на газове 
както са определени в 2.2.2.1.1, има вместимост над 450 литра; която отговаря на 
определението в глава 6.7 или в IMDG-Code и е въведена с препратка за преносими цистерни 
(код Т) в глава 3.2 Таблица А колона 10 
 

преработена опаковка – опаковка и по-специално 
а)  метален варел, който: 

i)  е произведен като тип опаковка по ООН, отговарящ на изискванията на глава 6.1 от 
опаковка, която не е отговаряла на тези изисквания;   

ii)  е преобразуван от един тип опаковка по ООН, съобразно с изискванията на глава 6.1, в 
друг тип опаковка по ООН; или  

iii)  е претърпял подмяна на неподвижно вградени конструктивни елементи (напр., 
несваляеми капаци);  

b)  пластмасов варел, който: 
i)  е преобразуван от един тип по ООН в друг тип по ООН (напр., от 1H1 в 1H2); или 
ii)  е претърпял подмяна на неподвижно вградени конструктивни елементи. 

Преработените варели се подчиняват на същите изисквания на глава 6.1, които се прилагат и 
спрямо новите варели от същия тип. 
 

                                                           
6 Публикувани от GCU бюро, авеню Луиз, 500, CE 1050 Брюксел, www.gcubureau.org 
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Примерни разпоредби на ООН - Примерните разпоредби, които се съдържат в приложението 
към двадесетото преработено издание на Препоръките на ООН относно превоза на опасни 
товари, публикувани от ООН „(ST/SG/AC.10/1/Rev.20”) 

 

приспособление за обработване (за гъвкави IBC) – носещи колани, примки, халки или рамки, 
които са закрепени към корпуса на средството за опаковане или са оформени от материала, 
използван за корпуса на средството за опаковане 

пълен вагонен товар – всеки товар, изпращан от един изпращач, за който е запазено 
изключителното използване на  вагон или  голям контейнер, като всички операции по неговото 
товарене и разтоварване се изпълняват в съответствие с инструкциите на изпращача или 
получателя.    
 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: понятието, отнасящо се до радиоактивен материал, е „ексклузивно използване”  

2 Тази дефиниция включва термина „вагонен товар”, използван в другите 
Допълнения към COTIF и в други железопътни регламенти. 

 

пълнач - предприятието, което пълни опасни товари в цистерна (вагон-цистерна, вагон с 
подвижна цистерна, преносима цистерна или контейнер-цистерна), във вагон-батерия или 
МЕГК и/или пълни вагон, голям контейнер или малък контейнер за опасни товари в насипно 
състояние 

 
пътно превозно средство - означава моторно превозно средство, съчленено превозно 
средство, ремарке или полуремарке по смисъла на ADR, с които се превозват опасни товари; 

 

Р 
 

радиационно ниво при превоза на радиоактивен материал означава съответстващата 
радиационна доза, изразена в милисиверти в час или микросиверти в час 

радиоактивно съдържание при превоза на радиоактивен материалозначава радиоактивния 
материал заедно с всякакви замърсени или активирани твърди, течни или газообразни 
вещества в самата опаковка. 

 

разчетно налягане – фиктивно/теоретично налягане, което в зависимост от степента на 
опасност на транспортираното вещество може повече или по-малко да надвишава работното 
налягане, обаче трябва да бъде най-малко равно на изпитвателното налягане, и се използва 
единствено за определяне дебелината на стените на корпуса на цистерната, при това без да 
се вземат предвид усилващите вътрешни или външни приспособления 
 

„Разтоварач“ означава всяко предприятие, което: 
(a) Премахва контейнер, контейнер за насипни стоки, MEGC, контейнер-цистерна, 

преносима цистерна или пътно превозно средство от вагон; или 

(b) Разтоварва пакетирани опасни товари, малки контейнери или преносими цистерни 

извън или от вагона или контейнера, или 

(c) Разтоварват опасни товари от цистерна (вагон-цистерна, разглобяема цистерна или 

контейнер цистерна) или от вагон батерия или MEGC или от вагон, голям контейнер или малък 

контейнер или превоз в насипно състояние или вагон за товари в насипно състояние.“ 

разтоварване - означават всички действия, извършени от разтоварача съглсно определението 
за разтоварач. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  за преносими цистерни виж глава 6.7 

 

рециклирани пластмаси – материали, получени от използвани промишлени опаковки, които са 
били почистени и подготвени за преобразуването им в нови опаковки 

 

Ръководство за изпитвания и критерии - шесто преработено издание на Препоръките на 
ООН относно превоза на опасни товари, Ръководство за изпитвания и критерии, публикувано от 

ООН (ST/SG/AC.10/11/Rev.6 и изменение 1) 

 

С 
 

сандък - външна опаковка, чиито стени не са цяла плътна повърхност 
 

сборно наименование – една дефинирана група вещества или изделия (виж 2.1.1.2 букви B, C 
и D) 
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система за задържане на товар - при за превоз на радиоактивен материал означава 
посочената от конструктора комбинация от компоненти, изграждащи опаковката, предназначена 
за задържане на радиоактивния материал по време на превоза. 
 
Система за откриване на радиация” означава апарат, който съдържа детектори за 
радиация в своите компоненти 
 
система за управление, за превоз на радиоактивен материал, означава комплект от 
взаимосвързани или взаимодействащи елементи (система) за установяване на политики и цели 
и позволяване на постигането на цели по ефективен и ефикасен начин 
 
СМГС означава Договор за международен железопътен превоз на товари на Организацията за 
сътрудничество между железниците (ОСЖД), Варшава 
 
Приложение 2 на СМГС означава разпоредбите за превоз на опасни товари под формата на 
Приложение 2 на СМГС 

 

сменяема надстройка – виж контейнер 
 

сменяема надстройка-цистерна – сменяемата надстройка-цистерна се счита за контейнер-
цистерна 

спецификация - при превоз на материали от Клас 7 означава описание на радиоактивен 
материал със специална форма, радиоактивен материал с ниска степен на разсейване, 
опаковка или опаковане, които позволяват пълната идентификация на подобно изделие. 
Описанието може да включва спецификации, технически чертежи, доклади, доказващи 
съответствието с нормативните изисквания и друга относима документация.  

 

средство за едро пакетиране (IBC) - твърда или гъвкава преносима опаковка, различна от 
опаковките, посочени в глава 6.1, 
а)  с вместимост: 

i)  до 3,0 m³ за твърди и течни вещества от опаковъчни групи II и III; 
ii)  до 1,5 m³ за твърди вещества от опаковъчна група I, доколкото те са опаковани в 

гъвкави IBC, в IBC от твърда пластмаса, в комбинирани IBC, IBC от картон или от 
дърво; 

iii)  до 3,0 m³ за твърди вещества от опаковъчна група I, доколкото те са опаковани в 
метални IBC; 

iv)  до 3,0 m³ за радиоактивни вещества от клас 7; 
b)  проектирано за механична обработка 
c)  устойчиво на натоварванията при обработката и превоза, което трябва да бъде доказано 

чрез изпитванията, описани в глава 6.5. 
 
[виж също гъвкаво IBC, IBC от дърво, IBC от картон, комбинирано IBC с вътрешен 
пластмасов съд, метално IBC и IBC от твърда пластмаса] 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Контейнер-цистерни, които отговарят на изискванията на глава 6.7 или 6.8 не 
се считат за средства за едро пакетиране (IBC). 

2. Средства за едро пакетиране (IBC), които отговарят на изискванията на глава 
6.5 не се считат за контейнери по смисъла на RID. 

 

IBC от дърво – средство за едро пакетиране, което се състои от цял или сглобяем корпус с 
вътрешна обшивка (но без вътрешна опаковка) и с подходящо експлоатационно и 
конструктивно оборудване 
 

IBC от картон - корпус от фиброкартон със или без отделен горен или долен капак, с вътрешна 
обшивка, ако е необходима (но без вътрешна опаковка) и с подходящо експлоатационно и 
конструктивно оборудване 
 

IBC от твърда пластмаса - IBC, състоящо се от твърд пластмасов корпус на средството за 
опаковане, който може да бъде снабден с рамка и подходящо експлоатационно оборудване 
 

гъвкаво IBC - IBC, състоящ се от корпус, изработен от фолио, текстилен материал или друг 
гъвкав материал, или комбинация от подобни материали и, при необходимост, с вътрешна 
обшивка или подплата, заедно с подходящото експлоатационно оборудване и приспособления 
за захващане 
 

комбинирано IBC с вътрешен пластмасов съд - IBC, което се състои от рамка под формата 
на твърда неогъваема външна обшивка около вътрешен пластмасов съд, включващ 
експлоатационно и друго конструктивно оборудване. Той е така конструиран, че след като 
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бъдат сглобени, вътрешният съд и външната обшивка образуват неразделно цяло, което се 
пълни, складира, превозва или изпразва в този си вид 

ЗАБЕЛЕЖКА: приема се, че понятието „пластмасов материал” включва и други полимерни 
материали като каучук, когато се използва във връзка с вътрешни съдове за съставни IBC. 
 

метално IBC - IBC, състоящо се от метален корпус на средството за опаковане, както и от 
подходящо експлоатационно и конструктивно оборудване  
 

обезопасено IBC (при метални IBC) - IBC, съоръжено с допълнителна защита срещу удари. 
Тази защита може напр., да бъде под формата на многопластови стени (конструкция тип 
„сандвич”), двойни стени или с арматурна обшивка 
 

преработено IBC - метално IBC, IBC от твърда пластмаса или комбинирано IBC, което: 
а) от тип, неотговарящ на изискванията, е преобразувано в тип, отговарящ на изискванията за 
тип по ООН; 
b) е преобразувано от един тип по ООН, съобразно изискванията, в друг тип по ООН 
 
Преработените IBC се подчиняват на същите изисквания от RID както и новите IBC от същия 
тип (виж и определението за прототипа в 6.5.6.1.1) 
 

ремонтирана IBC - метално IBC, IBC от твърда пластмаса или комбинирано IBC, което 
поради удар или друга причина (напр., корозия, чупливост или друг признак за намалена якост в 
сравнение с изпитания прототип) е било така възстановено, че отново да съответства на 
изпитания прототип и да е в състояние да издържи прототипните изпитвания. В изпълнение на 
разпоредбите на RID, подмяната на твърдия вътрешен съд на комбинирано IBC със съд, 
отговарящ на оригиналните тип конструкция от същия производител, се смята за ремонт. Този 
термин обаче не включва периодичната поддръжка на твърдо IBC. Корпусът на средството 
за опаковане на едно IBC от твърда пластмаса и вътрешният съд на комбинирано IBC не 
могат да се ремонтират. Гъвкави IBC не могат да се ремонтират, освен с одобрение от 
компетентния орган. 
 

периодична поддръжка на гъвкаво IBC – извършване на рутинни действия по гъвкаво IBC от 
пластмаса или текстил като: 
a) почистване или 
b) замяна на несъставни компоненти, като несъставни обшивки и затварящи съединения, с 

компоненти, които съответстват на първоначалните спецификации на производителя, 
при условие, че подобни работи не оказват негативно влияние върху функциите на гъвкавото 
IBC като опаковка и не променят неговия прототип   

периодична поддръжка на твърдо IBC - извършването на рутинни действия по метално IBC, 
IBC от твърда пластмаса или комбинирано IBC като : 
а)  почистване; 
b)  отстраняване и повторно поставяне или подмяна на заключващи устройства върху корпуса 

на средството за опаковане (вкл. на свързаните с това уплътнения) или на 
експлоатационното оборудване в съответствие с първоначалните спецификации на 
производителя, при условие, че се проверява херметичността на IBC; или 

c)  възстановяване на конструктивното оборудване, което пряко не изпълнява функциите на 
задържане на опасния товар или на поддържане на налягане на изпразване, за да се 
възстанови съответствието с изпитания прототип (напр., изправяне на плазовете или на 
приспособленията за повдигане), при условие да не бъде нарушавана функцията на IBC 
като опаковка 

 
 

стабилизирано налягане – налягането на съдържанието в един съд под налягане при 
температурно и дифузионно равновесие  

 

степен на пълнене - съотношението между масата на газ и масата на вода при 15°С, която 
изцяло напълва определен подготвен за използване съд под налягане (вместимост) 

 

съвместна опаковка – опаковка, за целите на превоза, състояща се от една или повече 
вътрешни опаковки, които съгласно 4.1.1.5 трябва да бъдат вместени във външна опаковка 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Терминът „вътрешна опаковка”, използван за съвместни опаковки 

не трябва да бъде объркан с термина „вътрешен съд”, използван за 
комбинирани опаковки.”. 

 

съд (за клас 1) – кутии, бутилки, дози, варели, кани или обвивки използвани като вътрешни 
или междинни опаковки както и техните затварящи устройства от всякакъв вид 

 

съд – хранилище, което поема и задържа товари или изделия, вкл. с всички затварящи 
устройства. Корпусите на цистерни не попадат под това определение (виж също и съд под 
налягане и вътрешен съд) 
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съд, малък, с газ (газов патрон)– означава не-пълняем съд с водовместимост, която не 

надхвърля 1000 ml за съдове, изградени от метал и не надхвърля 500 ml за съдове, 
изградени от синтетичен материал или стъкло, под налягане, съдържащи газ или смес от 
газове. Той може да бъде оборудван с клапан. 

 

съд под налягане - общо наименование за бутилка, голяма бутилка, варел под налягане, 
затворен криогенен съд, металхидридни системи за съхранение, връзки от бутилки и съдове 
под налягане за разсипани товари 
 

Съд под налягане за разсипани товари -  означава съд под налягане с водна вместимост не 
надвишаваща 3000 литра, в който се съхраняват повредени, дефектни, неуплътнени или 
несъответстващи съдове под налягане, за да бъдат транспортирани с цел възстановяване или 
унищожаване 

SAPT вижте „Температура на автокаталитична полимеризация" 
 

Т 
 

твърд (неогъваем) вътрешен съд (за комбинирани IBC) - съд, който запазва обичайната си 
форма, когато е празен, без заключващите устройства да са поставени и без помощта на 
външната обшивка. Всеки вътрешен съд, който не е „твърд”, се смята за „гъвкав” 

 

твърдо вещество - 

- вещество, чиято точка на топене или начална точка на стапяне е над 20°С при налягане от 

101,3 kPa или  
- вещество, което не е течно по изпитвателния метод ASTMD 4359-90 или което е гъсто 

(вискозно) според критериите на описания в раздел 2.3.4 изпитвателен метод за 
определяне на течливостта (пенетрометричен тест) 

 

температура на автокаталитично разпадане (SADT) - най-ниската температура, при която 
може да възникне самоускоряващо се разпадане на вещество в опаковката, използвана по 
време на превоза. Условията за определяне на TDAA/SADT и въздействието от загряване при 
затворен съд се намират в Част II на Ръководството за изпитвания и критерии 

 
температура на автокаталитична полимеризация (SAPT) означава най-ниската температура, 
при която може да възникне полимеризация с вещество в опаковката, IBC или цистерната, 
предложена за превоз. SAPT се определя съгласно процедурите за изпитване, създадени за 
температура на автокаталитично разпадане за саморазпадащи се вещества съгласно Част II, 
раздел 28 от Ръководството за изпитвания и критерии; 

 

технически инструкции на ICAO - Технически инструкции за безопасен превоз на опасни 
товари по въздух, Допълнение към Приложение 18 на Чикагската Конвенция за 
международната гражданска авиация (Чикаго, 1944г.), публикувани от Международната 
организация за гражданска авиация (ICAO), Монреал 
 

техническо наименование – признато химическо наименование, при необходимост - 
биологическо или друго наименование, което обикновено се използва в научни и технически 
ръководства, списания и текстове (виж 3.1.2.8.1.1) 
 

течно вещество (течност) - вещество, чиито пари при температура 50°С имат налягане не 

повече от 300 kPa (3 bar), което не е напълно газообразно при 20°С и налягане 101,3 kPa, и 

което 
- при налягане от 101,3 kPa има точка на топене или начална точка на стапяне равна или по-

ниска от 20°C; или  

- е течност по изпитвателния метод ASTM D 4359-90; или  
- не е гъсто (вискозно) според критериите на описания в раздел 2.3.4 изпитвателен метод за 

определяне на течливостта (пенетрометричен тест) 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: съгласно изискванията за цистерните, превоз в течно състояние означава: 

- превоз на течни вещества, отговарящи на горното определение; или 
- превоз на твърди вещества, предадени за превоз в стопено 

състояние 
 
"Товарач" означава всяко предприятие, което: 
 
(а) товари опаковани опасни товари, малки контейнери или преносими цистерни в или върху 

вагон или контейнер ; или 
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(b) натоварване на контейнер , контейнер за товари в насипно състояние, контейнер-

цистерна, преносима цистерна или превозно средство върху вагон; " 

 

Точка на възпламеняване - най-ниската температура за течно вещество, при която неговите 
пари образуват запалителна смес при контакт с въздуха  
 

"Транспортиране" означава превозът по шосе или железен път, на пътно превозно средство 
или вагон; 
 

 

туба - виж бидон 
 

У 
 

управител на железопътна инфраструктура – всяка обществена институция или всяко 
предприятие, отговарящи за изграждането и поддръжката на железопътната 
инфраструктура, както и за управлението на системите за експлоатация и безопасност 
 

Х 

 

херметически затворена цистерна – означава цистерна, която: 

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

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

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

 
- е оборудвана с предпазни вентили, чиято разкъсваща се мембрана съгласно раздел 

6.8.2.2.10 е предварително свързана и с вакуум-вентили или с вентилационни вентили с 
принудително действие, които са в съответствие с изискванията на раздел 6.8.2.2.3, или 

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

 

Ц 
 

Цилиндър под налягане - заварен преносим съд под налягане с вместимост между 150 и 1000 
литра (напр., цилиндричен съд с обръчи за търкаляне, сферични съдове на плазове) 

 

цистерна – корпус на цистерна заедно с експлоатационното и конструктивно оборудване 
към нея. Когато понятието се използва самостоятелно, то обхваща дефинираните в този раздел 
контейнер-цистерни, преносими цистерни, вагон-цистерни и подвижни цистерни както и 
цистерните като елементи на вагон-батерии или МЕГК 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  за преносимите цистерни виж 6.7.4.1 
 

Ч 
 

чувал - гъвкава опаковка от хартия, пластмасово фолио, текстилно платно, изтъкан или друг 
подходящ материал 
 

Понятия и съкращения с латински букви  
 

(I), (II), (III) – съкратени обозначения на опаковъчна група I, II респ. III 
 

ADN - Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни 
пътища; 

 

ADR – Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе, вкл. 
специалните споразумения, подписани от всички участващи в превоза страни. 
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ASTM – American Society for Testing and Materials (ASTM International, 100 Barr Harbor drive, PO 
Box C700, West Conshohocken, PA,19428-2959, USA) - Американско дружество за изследване на 
материалите, САЩ 
 

CGA – Compressed Gas Association означава Съюз за сгъстени газове (CGA, 14501 George 

Carter Way, Suite 103, Chantilly VA 20151, United States of America); 
 

CGEM – виж многоелементен газов контейнер (МЕГК) 
 
"CIM" означава Единни правила по договора за международен превоз на товари с железопътен 
транспорт (Притурка Б на Конвенцията за международен железопътен превоз (COTIF)), така 
както е изменено;  
 
"CMR" означава Конвенцията по Договора за международен превоз на товари по шосе (COTIF)), 
така както е изменено;  
 (Женева, 19 май 1956 г. ), така, както е изменена 
 

CSC - Международна конвенция за безопасни контейнери (Женева, 1972) в съответната 
валидна редакция, публикувана от Международната морска организация (IMO), Лондон, 
Великобритания 
 

EN (- норма) – Издадена от Европейския Комитет за Нормиране (CEN) европейска норма (CEN; 
36, rue de Stassart, B-1050 Brüssel)  
 

GHS – публикувано от ООН с документ ST/SG/AC.10/30/Rev.7, седмо ревизирано изданиена 
Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химически продукти 
 

Piggyback-превози - означава превозът на пътни превозни средства по смисъла на ADR при 
комбиниран автомобилен/железопътен транспорт. Това определение включва също и подвижен 
пътен (натоварване пътни превозни средства (придружен или непридружен) на вагони 
предназначени за този вид превоз). 
 

IAEA – International Atomic Energy Agency (IAEA, Postfach 100, A-1400 Wien) – Международна 
агенция за атомна енергия, Виена, Австрия 
 

IBC (Intermediate Bulk Container) - виж средство за едро пакетиране и към него: гъвкаво IBC, 
IBC от дърво, IBC от картон, комбинирано IBC с вътрешен пластмасов съд, метално IBC и 
IBC от твърда пластмаса   

ICAO – International Civil Aviation Organisation (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 
5H7, Kanada) – Международна организация за гражданска авиация, Монреал, Канада 

 

ICAO-TI – виж технически инструкции на ICAO 
 

IMDG-Code - Правилник за международен превоз на опасни товари по море, прилагане на 
Глава VІІ, Част А на Международната конвенция от 1974 за защита на човешкия живот по море 
(Конвенция SOLAS), публикувана от Международната морска организация (IMO), Лондон, 
Великобритания 

   

IMO – International Maritime Organization (IMO, 4 Albert Embankment, London SE1 7SR, United 
Kingdom) – Международна морска организация, Лондон, Великобритания 
 

ISO (-стандарт) – международен стандарт, публикуван от Международната организация по 

стандартизация (International Standard Organisation (ISO, 1, rue de Varembé, CH-1204 Genf 20), 
Женева, Швейцария 
 

MEGC – виж многоелементен газов контейнер (МЕГК) 
 

OTIF – (OTIF, Gryphenhübeliweg 30, CH-3006 Bern, Schweiz) – Междуправителствена 
организация за международни железопътни превози, Берн, Швейцария 
 

SATD (self-accelerating decomposition temperature) – виж температура на 
автокаталитично разпадане 
 

TDAA - виж температура на автокаталитично разпадане 

 

UIC – Union Internationale des Chemins de Fer (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, France) – 
Международен съюз на железниците, Париж, Франция 

 

UN-Nr. – виж номер по ООН [когато в текста има комбинация от UN и четирицифрено число 
(напр., UN 1203), UN да се разбира като UN-Nr.]  
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UNECE – United Nations Economic Commission for Europe (UNECE, Palais des Nations, 8-14 
avenue de la Paix, CH-1211 Genf 10, Schweiz) - Икономическа Комисия за Европа на ООН (ИКЕ 
на ООН), Женева, Швейцария 
 

1.2.2  Мерни единици 

 

1.2.2.1   В Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) се прилагат 
следните мерни единици7 : 

 

Величина Единица SI8 
Допустима 

алтернативна единица 

Съотношение между 

единиците 

Дължина m (метър) - - 

Повърхнина m² (кв.метър) - - 

Обем m³ (куб. метър) l9 (литър) l l = 10¯³ m³ 

Време s (секунда) min.(минута) 

h (час)  

d (ден)  

1 min. = 60 s 

1 h = 3600 s 

1 d = 86 400 s 

Маса kg (килограм)  g (грам) 

t (тон) 

1 g = 10-3 kg 

1 t = 103 kg 

Плътност kg/m³ kg/l 1 kg/l = 10³ kg/m³ 

Температура K (келвин) °C (градус целзий) 0°C = 273,15 K 

Температурна 

разлика 

K (келвин) °C (градус целзий) 1°C = 1 K 

Сила N (нютон) - 1 N = 1 kg.m/s² 

Налягане Pa (паскал) bar (бар) 1 Pa = 1 N/m² 

1 bar = 105 Pa 

Механично 
напрежение 

N/m² N/mm² 1 N/mm² = 1 MPa 

Работа J (джаул) kWh (киловатчас) 1 kWh = 3,6 MJ 

Енергия J (джаул) - 1 J = 1 N.m = 1W.s 

Количество 
топлина 

J (джаул) eV (електроволт) 1 eV=0,1602х10-18 J 

Мощност W (ват) - 1 W = 1J/s = 1 N.m/s 

Кинематичен  

вискозитет 

m²/s mm²/s 1 mm²/s=10-6 m²/s 

Динамичен 
вискозитет 

Pa.s mPa.s 1 mPa.s = 10-3 Pa.s 

Активност Bq (бекерел) - - 

Еквивалентна 
доза 

Sv (сивер) - - 

   
Десетичните множители и делители на определена мерна единица могат да бъдат образувани 
с помощта на следните представки или символи, поставени преди наименованието или пред 
символа на мерната единица: 

 
Множител   Представка Символ 

1 000 000 000 000 000 000 = 1018 квинтилион exa E 

1 000 000 000 000 000 = 1015 квадрилион peta P 

1 000 000 000 000 = 1012 трилион tera T 

1 000 000 000 = 109 билион giga G 

1 000 000 = 106   милион mega M 

1 000 = 10³ хиляда kilo k 

100 = 10² сто hecto h 

10 = 10¹ десет deca da 

                                                           
7 За преобразуване на досега използваните единици в единици от системата SI се използват следните закръглени стойности 
(заб. на редакцията: таблицата се намира след подраздел 1.2.2.4) 
8 Международната система на мерни единици (SI) е резултат от решенията на Генералната конференция по мерки и теглилки 
(адрес: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sevres). 
9 Съкращението „L” за литър, вместо съкращението “l”, също е разрешено, когато се използва пишеща машина 
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0,1 = 10-1 десета deci d 

0,01 = 10-2 стотна centi c 

0,001 = 10-3 хилядна milli m 

0,000 001 = 10-6 милионна micro µ 

0,000 000 001 = 10-9 билионна nano n 

0,000 000 000 001 = 10-12 трилионна pico p 

0,000 000 000 000 001 = 10-15 квадрилионна fеmtо f 

0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 квинтилионна atto a 

ЗАБЕЛЕЖКА: 109 милиарда се използва от ООН на английски. Аналогично 
10-9 = 1 милиардна част. 

 
1.2.2.2  Освен ако изрично не е посочено друго, знакът „%” в RID представлява: 

а)  в случаите на смеси от твърди или течни вещества, както и при разтвори и при твърди 
вещества, овлажнени с течност: тегловен процент от цялата маса на сместа, разтвора или 
овлажненото вещество; 

b)  в случаите на смеси от сгъстени газове, когато се пълнят под налягане: това е 
съотношението на посочения обем като процент от целия обем на газовата смес; или 
когато са напълнени гравитачно - съотношението на посочената маса като процент от 
цялата маса на сместа; 

c)  в случаите на смеси от втечнени газове или разтворени газове: това е съотношението на 
посочената маса като процент от цялата маса на сместа. 

 
1.2.2.3  Всякакъв вид налягане при съдовете (например, изпитателно налягане, вътрешно налягане, 

налягане при отваряне на предпазните вентили) винаги се посочва като манометрично 
налягане (налягане по-голямо от атмосферното налягане); налягането на парата обаче винаги 
се изразява като абсолютно налягане. 

 
1.2.2.4  Когато в RID се предвижда степен на пълнене при съдовете, това винаги е свързано с 

температура на веществата 15°С, освен ако изрично не е посочена друга температура. 
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Таблица от забележка 4) под линия от подраздел 1.2.2.1: 
Сила 
1 kg   = 9,807 N 
1 N   = 0,102 kg 
Напрежение 
1 kg/mm² = 9,807 N/mm² 

1 N/mm² = 0,102 kg/mm² 

Налягане 
1 Pa   = 1 N/m²  = 10-5 bar  = 1,02х 10-5 kg/cm²  = 0,75. 10-2 torr 

1 bar   = 105 Pа  = 1,02 kg/cm² = 750 torr 

1 kg/cm²  = 9.807х 104Pa = 0.9807 bar = 736 torr 
1 torr   = 1,33х10² Pa = 1,33х 10-3 bar = 1,36х 10-3 kg/cm² 
Работа, енергия, количество топлина 
1 J  = 1 Nm  = 0,10-6 kWh   = 0,102 kgm   = 0,239х 10-3 kcal 
1 kWh  = 3,6х106 J = 367х10³ kgm  = 860 kcal 
1 kgm  = 9,807 J  = 2,72 . 10-6 kWh = 2,34х 10-3 kcal 
1 kcal  = 4,19х10³ J = 1.16х10-3 kWh  = 427 kgm 
Мощност 
1 W   = 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h 
1 kgm/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h 
1 kcal/h  = 1,16 W  = 0,119 kgm/s 
Кинематичен вискозитет 
1 m²/s  = 104 St (Stokes) 
1 St   = 10-4 m²/s 
Динамичен вискозитет 
1 Pa..s   = 1 Ns/m²  = 10 P (Poise)  = 0,102 kg.s/m² 
1 P   = 0,1 Pa . s = 0,1 N.s/m²  = 1,0x10-2 kg.s/m² 
1 kg.s/m² = 9,807 Pa . s = 9,807 N.s/m²  = 98,07 P 
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Глава 1.3 Обучение на лица, свързани с превоза на опасни товари 
 

1.3.1  Обхват и поле на приложение 
  

Лицата, наети на работа от посочените в глава 1.4 участници, чиито задължения са свързани с 
превоз на опасни товари, ще бъдат обучени относно онези изисквания за превоз на опасни 
товари, които са свързани с техните конкретни задачи и отговорности. Обучението трябва да 
съдържа и въведените в глава 1.10 специални изисквания за охраната/сигурността при превози 
на опасни товари. Работниците трябва да бъдат обучени в съответствие с 1.3.2 . преди 
поемането на отговорност и извършват функции, за които се изисква обучение, но все още не е 
проведено, единствено под прекия контрол на обучено лице 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1: за обучението на консултанти по безопасността, виж 1.8.3 вместо този раздел; 

2: (Запазена разпоредба); 

3: За обучението във връзка с Клас 7, виж също и 1.7.2.5.; 

4: Обучението следва да се извършва преди да се поемат отговорности, отнасящи се до 
превоза на опасни товари   

1.3.2  Вид на обучението 

 
Обучението трябва да бъде в следната форма, в зависимост от отговорността и задълженията 
на съответното лице. 

 

1.3.2.1               Общо обучение 

 
Персоналът трябва да бъде добре запознат с общите предписания и разпоредби, отнасящи се 
до превоза на опасни товари. 

 

1.3.2.2  Специално обучение 
 

Персоналът трябва да бъде обучен, в пряка зависимост от своите задължения и отговорности, 
изчерпателна подготовка във връзка с предписанията и разпоредбите, отнасящи се до превоза 
на опасни товари. 

 
В случаите, когато превозът на опасни товари включва различни начини на транспортиране, 
персонал, трябва да е запознат с изискванията, отнасящи се до другите начини на превозване. 
 
Персоналът на превозвача и на управителя на жп-инфраструктурата трябва също да бъдат 
обучени за особеностите на железопътния транспорт. Подобно обучение следва да бъде под 
формата на основно обучение и специализирано обучение: 
 
а)  основно обучение за целия персонал: 

целият персонал се обучава за значението на етикетите със знаци за опасност и на табели 
в оранжев цвят. Освен това, персоналът се обучава и по процедурите за обявяване на 
нередности. 

 
b) специализирано обучение, отнасящо се до специфичните задачи на персонала, който пряко 

участва в превоза на опасни товари: 
 
В допълнение към обучението, посочено в подточка а), персоналът се обучава в 
зависимост от областта на дейността си. 
 
Темите, включени в специализираното обучение, разделени в три категории в раздел 
1.3.2.2.2, се преподават на персонала в съответствие с разпределението по категории, 
представено в раздел 1.3.2.2.1. 
 

1.3.2.2.1.1 За разпределяне на персонала към отделните категории се прилага следната таблица: 
 

Кате-

гория 
Описание на категорията Персонал 

1 Експлоатационен персонал, който 
участва непосредствено в превоза на 
опасни товари 

Локомотивни машинисти, маневристи 
или персонал с подобна функция 

2 Персонал, отговорен за техническия 
надзор над вагоните, използвани за 
превоз на опасни товари вагони 

Механици по техническата 
експлоатация на вагони (ревизор-
вагони) или персонал с подобна 
функция 

3 Персонал, отговорен за 
ръководенето и управлението на 
железопътните и маневрени служби 

Ръководители на служби „Движение”, 
служители на системите за контрол и 
управление на жп-движението, 
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и ръководен персонал към 
управителя на инфраструктурата 

служители от ръководните централи 
или персонал с подобна функция 

 
1.3.2.2.2    Специализираното обучение, отнасящо се до специфичните задачи на персонала, трябва да 

обхваща най-малко следните теми: 
 

а) За локомотивни машинисти или персонал със съответна функция от категория 1: 
- възможности за достъп до необходима информация относно композирането на влака, 

наличието на опасни товари и мястото на подобни товари във влака; 
- видове нередности; 
- действия в критични ситуации при нередности, предприемане на мерки за защита на 

собствения влак и на движението по съседните коловози. 
 
 За маневристи или персонал със съответна функция от категория 1: 
- значение на етикетите за маневриране съгласно образци 13 и 15 (виж 5.3.4.2); 
- отстояния за защита при товари от клас 1 съгласно 7.5.3; 
- видове нередности. 
 

b)  За вагонни майстори или персонал със съответна функция от категория 2: 
"- провеждане на изпитвания съгласно Приложение 9 от Общия договор за използване на 

вагони (GCU)10 - Условия за проверка на техническото прехвърляне на вагони;  
- извършване на проверките, описани в 1.4.2.2.1 (само за служители, които изпълняват 

описаните в 1.4.2.2.1 проверки); 
- разпознаване на нередности. 
 

c) За ръководители на служби „Движение”, служители на системите за контрол и управление на 
жп-движението, служители от ръководните централи или персонал със съответна функция 
от категория 3: 
- овладяване на критични ситуации при нередности; 
- вътрешни аварийни планове за разпределителни гари съгласно глава 1.11. от RID. 

 

1.3.2.3 Обучение в областта на безопасността 
 

Тази подготовка е пропорционална на рисковете от наранявания или излагане на опасност по 
време на превоз на опасни товари, вкл. при товаренето и разтоварването. Обучението трябва 
да включва опасностите и рисковете, които крият опасните товари. 

 
Предвиденото обучение има за цел персоналът да бъде обучен с техниката на безопасност и 
действията при аварийна ситуация. 

 

1.3.2.4 Обучението трябва периодично да се допълва с опреснително обучение, за да се вземат 
предвид промените в разпоредбите 

  

1.3.3  Документация 
 

Документацията на обучение, получено в съответствие с настоящата глава, се съхранява от 
работодателя и се предоставя на разположение на работника или служителя или компетентния 
орган, при поискване. Документацията се съхранява от работодателя за определен период от 
време, установен от компетентния орган. Документацията за обучение трябва да се проверява 
при започването на нова работна заетост. 

                                                           
10 Публикувано от Бюрото на Общия договор за ползване на товарни вагони (General Contract of Use – GCU), Avenue Louise 
500,BE-1050,Брюксел, www.gcu.bureau.org  
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Глава 1.4 Задължения на участниците по отношение на безопасността 
 

1.4.1  Общи мерки за безопасност 
 
1.4.1.1  Участниците в превоза на опасни товари трябва да вземат съответните мерки в зависимост от 

естеството и размера на предвидимите опасности, за да се избегнат щети и, при необходимост, 
да се сведат до минимум техните последствия. Те трябва да съблюдават изискванията на RID в 
своята област  

  на действие. 
 
1.4.1.2  Когато съществува риск обществената безопасност да бъде пряко застрашена, участниците са 

длъжни незабавно да уведомят аварийните служби и да им осигурят данните, необходими за 
предприемане на действия от страна на последните.  

 
1.4.1.3  В RID се уточняват определени задължения на различните участници. 
 

Ако някоя от страните-членки прецени, че не е налице каквото и да било снижаване на 
безопасността, в рамките на националното си законодателство тя може да прехвърли 
задълженията на определен участник върху друг или върху няколко други участници, при 
условие че са спазени изискванията на 1.4.2 и 1.4.3. Подобни изменения трябва да бъдат 
съобщени от страната-членка на Секретариата на OTIF, който да ги сведе до знанието на 
останалите страни-членки. 

 
Изискванията, посочени в 1.2.1, 1.4.2 и 1.4.3 относно определянето на участниците и 
съответните им задължения не следва да противоречат на разпоредбите на националното 
законодателство, свързани с правните последици (углавно престъпление, парични задължения 
и други), произтичащи от факта, че конкретният участник е, например, юридическо лице, 
физическо лице, лице, което работи на свободна практика, работодател или служител. 

 

1.4.2 Задължения на основните участници 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Няколко участници, за които задълженията за безопасност са разписани в този 
раздел, могат да бъдат едно и също предприятие. Също така, дейностите и 
съответните задължения за безопасност на даден участник могат да бъдат 
осъществявани от няколко предприятия 

 2 :за радиоактивни вещества виж също и 1.7.6 
 

1.4.2.1  Изпращач 
 

1.4.2.1.1  Изпращачът на опасни стоки е задължен да предава за превоз пратки, отговарящи на 
изискванията на RID. Съгласно 1.4.1 той трябва: 
а)  да се увери, че опасните товари са класифицирани и разрешени за превоз в съответствие с 

RID; 
b)  да предаде на превозвача необходимите сведения и данни в проследима форма, при 

нужда и необходимите превозни документи и другите придружаващи документи 
(разрешителни, одобрения, известия, сертификати и други) като се съобразява с 
изискванията в Глава 5.4 и от Таблица А от Глава 3.2; 

c)  да използва само опаковки, едрогабаритни опаковки, средства за едро пакетиране (IBC) и 
цистерни (вагони-цистерни, вагони с подвижни цистерни, агрегатни вагони, МЕГК, подвижни 
цистерни и контейнери-цистерни), одобрени и годни за превоз на съответните товари и с 
предписаните от RID знаци върху тях; 

d)  да съблюдава предписанията относно начините за изпращане и спедиторските 
ограничения; 

е) да гарантира, че дори празните, непочистени, недегазирани цистерни (вагони-цистерни, 
вагони с подвижни цистерни, агрегатни вагони, МЕГК, подвижни цистерни и контейнери-
цистерни) или вагоните и контейнерите за насипни товари са с поставени табели, 
маркировка и етикети съгласно Глава 5.3 , а празните непочистени цистерни ще бъдат 
затворени и ще отговарят на същата степен на херметичност, каквато биха имали ако са 
пълни. 

 
1.4.2.1.2   В случай, че спедиторът използва услугите на други участници (опаковчици, товарачи, пълначи 

и т. н.) той трябва да вземе съответните мерки, за да се гарантира, че пратката отговаря на 
предписанията на RID. Все пак, в случаите, посочени в 1.4.2.1.1а), b), c) и d), той може да 
разчита на достоверността на сведенията и данните, предоставени му от другите участници. 

 
1.4.2.1.3   Когато изпращачът действа от името на трето лице, той трябва писмено да уведоми 

изпращача, че става дума за опасни товари и да му предостави необходимите сведения и 
документи за изпълнението на неговите задължения. 
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1.4.2.2     Превозвач 
 

1.4.2.2.1  В контекста на 1.4.1 превозвач, който прима товарите за превоз на началния пункт, е длъжен  
а) да установи дали опасните товари са разрешени за превоз съгласно RID; 
b) да се увери, че всичката информация, която се изисква от RID свързана с превозваните 

опасните товари, е била предоставена от изпращача преди превоза, че предписаната 
документация е приложена към транспортния документ или ако се осъществява електронна 
обработка на данни (EDP) или електронен обмен на данни (EDI) се използват техники 
вместо хартиени документи, доказващи наличието на данни по време на превоза, 
равностойни най-малко на данните от документацията на хартия;  

c)  да се увери визуално, че вагонът и товарът нямат видими дефекти, течове или пукнатини, 
че не липсват части от оборудването и други; 

d) да се увери, че крайния срок за следващия тест за вагоните-цистерни, вагоните-батерии, 
вагоните с подвижни цистерни, подвижните цистерни, контейнерите-цистерни и МЕГК не е 
просрочена; 

ЗАБEЛЕЖКА:Цистерни, агрегатни вагони и МЕГК, обаче, могат да бъдат превозвани и след 
изтичането на този срок при условията на 4.1.6.10 (за агрегатни вагони и 
МЕГК, съдържащи като елементи съдове под налягане), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 
4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 или 6.7.4.14.6. 

е)  да се увери, че вагоните не са претоварени; 

f)  да се увери, че табелите за опасност,  знаците и оранжевите табели, предписани за 

вагоните в Глава 5.3 са поставени  
g)    установи, че оборудването, предписано в писмените инструкции е налично в кабината на 

машиниста. 
 

Това ще бъде осъществено на базата на превозните и придружаващите документи, както и 
чрез визуална проверка на вагона или на контейнерите, а при нужда и на товара. 

 
Предписанията, определени в настоящия параграф се смятат за изпълнени, ако е приложена 
раздел 511 от IRS 40471-3 („Проверки, които се извършват при изпращане на опасни товари ”) 
публикуван от  UIC. 

 
 

1.4.2.2.2  Превозвачът, обаче, има право, в случаите посочени в 1.4.2.2.1а), b), d), е) и f), да се довери на 
сведенията и данните, предоставени му от други участници.В случая на 1.4.2.2.1 (c), той може 
да разчита на сертифицирането в "Опаковъчен сертификат за контейнер или превозно 
средство", предоставено съгласно 5.4.2. 

 
1.4.2.2.3  Ако превозвачът установи, съгласно 1.4.2.2.1, нарушение на предписанията на RID, той не 

трябва да изпраща товара, докато не бъде приведен в съответствие с изискванията. 
 
1.4.2.2.4  Ако по време на превозването се установи нарушение, което може да компрометира 

безопасността на превоза, товарът трябва да бъде спрян възможно най-бързо с оглед 
императивните разпоредби за безопасност, свързани с движението и спирането на пратката, 
както и с разпоредбите за обществена безопасност. 

 
Превозването може да продължи, едва след като пратката бъде приведена в съответствие с 
всички изисквания. Съответните компетентни органи, отговарящи за останалата част от 
маршрута, могат да издадат разрешение за продължаване на превозването. 

 
Ако не могат да бъдат осигурени всички условия или не е издадено разрешение за останалата 
част от маршрута, компетентните органи трябва да окажат на превозвача необходимото 
административно съдействие. Предходното е приложимо и в случай, че превозвачът 
информира тези органи, че не е бил уведомен от изпращача за опасния характер на товарите и 
че желае, по силата на закона, приложим при договорите за превоз, да разтовари, унищожи или 
да обезопаси товара. 

 
1.4.2.2.5    Превозвачът е длъжен да се убеди, че управителят на използваната от него жп-инфраструктура 

може във всеки един момент по време на превоза да разполага с бърз и неограничен достъп до 
данните, които му позволяват да изпълнява изискванията на 1.4.3.6 b). 

ЗАБЕЛЕЖКА: видът и начинът на съобщаване на данните се регламентира от правилата 
за използване на жп-инфраструктурата 

1.4.2.2.6  Превозвачът предоставя на [ локомотивния машинист ] писмените инструкции, както е 
разписано в 5.4.3 ." 

1.4.2.2.7  Превозвачът се задължава да информира машиниста за опасните товари на борда и тяхното 
позициониране на влака преди влака да отпътува. 
Счита се, че изискванията на този параграф са изпълнени ако се прилагат допълнения A и B от 
Брошурата 472 на UIC („Спирачен лист и съставен списък за международни товарни влакове”)12 

                                                           
11 Версия на IRS (Международно железопътно решение), приложимо след 1 януари 2019 г. 
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1.4.2.2.8 Превозвачът се задължава да се увери, че информацията, която трябва да бъде предоставена 
на лицето отговорно за поддръжката (ECM), или директно, или чрез оператора на вагон-
цистерната,както е дефинирано в чл. 15 § 3 на ATMF – Притурка G на COTIF – и в член 5 от 
Анекс A на ATMF също включва цистерната и нейното оборудване. 

 
1.4.2.3  Получател 
 
1.4.2.3.1  Получателят има задължението да не отлага приемането на стоки без непреодолими причини и 

да провери, след разтоварване, че изискванията на RID относно разтоварването са били 
спазени. 

 
1.4.2.3.2  Вагон или контейнер могат да бъдат върнати или използвани повторно единствено след като 

изискванията на RID относно разтоварването са били спазени. 

 
1.4.2.3.3  Ако получателят използва услугите на други участници (разтоварач, чистач, съоръжение за 

обеззаразяване, и т.н. ) той предприема подходящи мерки, за да гарантира, че изискванията на 
1.4.2.3.1 и 1.4.2.3.2 на RID са били спазени. 

 

1.4.3   Задължения на други участници 
 

Останалите участници и техните задължения са изброени по-долу, като списъкът не е 
изчерпателен. Задълженията на останалите участници произтичат от раздел 1.4.1 по-горе, 
доколкото същите са уведомени или би трябвало да са уведомени, че задълженията им са част 
от транспортна операция, включена в обхвата на RID. 

 

1.4.3.1  Товарач 

 

1.4.3.1.1  В контекста на 1.4.1 товарачът има следните задължения: той 
а)  трябва да предава опасни товари на превозвача, само ако те са разрешени за превоз 

съгласно RID; 
b)  трябва да провери, по време на предаването за превозване на опаковани опасни товари 

или на непочистени празни опаковки, дали опаковката е повредена. Той не може да 
предава за превозване пратка с повредена опаковка, особено ако не е херметична и има 
течове или възможност за течове на опасен товар, докато повредата не бъде отстранена; 
същото задължение се отнася и за празните непочистени опаковки; 

c)  трябва да съблюдава изискванията относно товареното и обработката ,  
d)  когато предава пряко опасните товари директно на превозвача, трябва да съблюдава 

предписанията, свързани с поставянето на табели, знаци и табели в оранжев цвят на 

вагона или голям контейнер, в съответствие с Глава 5.3; 

е)  при товаренето на опаковани пратки, трябва да съблюдава забраните за смесено товарене, 
като се съобразява с вече натоварените опасни стоки във вагона или в големия контейнер, 
както и с предписанията за отделянето на хранителните продукти, други стоки за 
консумация или храни за животни. 

 
1.4.3.1.2  Все пак, товарачът може, в случаите посочени в 1.4.3.1.1 а), d) и e), да се довери на сведенията 

и данните, предоставени му от другите участници. 
 

1.4.3.2  Опаковчик 
 

В контекста на 1.4.1, опаковчикът трябва да спазва: 
а)  изискванията, свързани с условията на опаковане и на смесено опаковане, и 
b)  когато подготвя опаковани пратки за превоз, да съблюдава изискванията относно тяхната 

маркировка и етикетиране. 
 

1.4.3.3  Пълнач 
 

В контекста на 1.4.1, пълначът има следните задължения: той 
а)  трябва да се увери, че преди пълненето цистерните и техните съоръжения са в добро 

техническо състояние; 

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

b)  трябва да се увери, че не е просрочена датата на следващото изпитване за вагоните-
цистерни, вагоните-батерии, вагоните с подвижни цистерни, подвижните цистерни, 
контейнерите-цистерни и МЕГК; 

                                                                                                                                                                                                 
12 Версия на фиш, издадена от UIC, приложима след 1 юли 2015 г. 

http://www.otif.org)/
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c)  има право да пълни цистерните единствено с опасни товари, разрешени за превоз в тях; 
d) по време на пълненето на цистерната трябва да спазва изискванията, отнасящи се до 

опасните товари в съседни камери; 
е)  по време на пълненето на цистерната трябва да съблюдава максимално допустимата 

степен на напълване или максимално допустимата маса на съдържанието на литър 
вместимост за товара, който се пълни; 
f) След като напълни цистерната той се уверява, че всички затварящи устройства са в 
затворени положение и няма течове; 

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

g)  трябва да се увери, че никакви опасни остатъци от напълнения товар не са полепнали 
върху външната страна на цистерната; 

h)  когато подготвя опасните товари за превоз, трябва да се увери, че табелите за опасност, 
знаците, табелите в оранжев цвят и етикети, както и етикетите за маневриране, са 
поставени върху цистерните, върху вагоните и върху контейнерите, съгласно Глава 5.3; 

i)  преди и след напълването на втечнени газове във вагони-цистерни, трябва да спазва 
специфичните изисквания за контрол, отнасящи се до подобна операция; 

j) при пълненето на вагони или контейнери с опасни товари в насипно състояние трябва да 
обезпечи спазването на задължителните за прилагане разпоредби от глава 7.3. 

 

1.4.3.4  Ползвател на контейнер-цистерна/подвижна цистерна 
 

В контекста на 1.4.1, ползвателят на контейнер-цистерна или на подвижна цистерна трябва да 
следи за13: 
а) съблюдаването на изискванията за конструкция, оборудване, изпитвания и маркировка; 
b) поддръжката на цистерните и тяхното оборудване да се осъществява по начин, който 

гарантира, че контейнерът-цистерна или подвижната цистерна при нормални 
експлоатационни условия отговарят на предписанията на RID до следващото изпитване; 

c)  осъществяването на извънреден контрол, когато безопасността на цистерната или на 
нейното оборудване може да бъде нарушена при ремонт, деформация или произшествие. 

 

1.4.3.5  Ползвател на вагон-цистерна 
 

В контекста на 1.4.1, ползвателят на вагон-цистерна трябва да следи:14 
 а) за съблюдаване на изискванията за конструкция, оборудване, изпитвания и маркировка; 
  
 b) за извършване на извънреден контрол, когато безопасността на цистерната или на нейното 

оборудване може да бъде нарушена при ремонт, деформация или произшествие; 

(c) уверете се, че резултатите от дейностите, които се изискват в (a) и (b) са записани в 
регистъра на цистерната; 

(d) уверете се, че лицето отговорно за поддръжка (ECM), на което е възложена поддръжката 
на вагон-цистерната, притежава валиден сертификат, който включва вагон-цистерни за опасни 
товари; 
(e) уверете се, че информацията, предоставена на ECM съгласно дефиницията в Член 15 § 3 от 
ATMF – Притурка G към COTIF – и в Член 5 от Анекс A към ATMF също така включва 
цистерната и нейното оборудване 

 

1.4.3.6 Управител на железопътна инфраструктура 
 

В рамките на раздел 1.4.1 управителят на железопътната инфраструктура има по-специално 
следните задължения. Управителят на жп-инфраструктурата:  
(а) трябва да гарантира, че вътрешните аварийни планове за разпределителните гари са 

изготвени в съответствие с изискванията на Глава 1.11; 
(b) трябва гарантира, че във всеки един момент по време на превоза разполага с много бърз и 

неограничен достъп най-малко до следните данни: 
- съставянето на влаковата композиция; 
- номерата по ООН за превозваните опасни товари в или върху всеки вагон,  доколкото се 

изисква да са налице в транспортния документ, или ако се превозват само опасни 
товари, пакетирани в ограничени количества съгласно Глава 3.4 се изисква информация, 
указваща тяхното присъствие при обозначението на вагона или големия контейнер 
съгласно Глава 3.4; 

- подреждането на вагоните във влака; 

                                                           
13 Операторът на вагон-цистерната може да прехвърли организацията на инспекциите по силата на Глава 6.8 на лицето 
отговорно за поддръжка (ECM). 

 

http://www.otif.org)/
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- масата на товара. 
Подобна информация може да бъде разкривана единствено пред лицата, на които е 
необходима за целите на безопасността, охраната и сигурността или при действия в 
извънредни ситуации. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Видът и начинът на съобщаване на данните се регламентира от правилата за 
използване на жп-инфраструктурата 

 

1.4.3.7 Разтоварач 

 

1.4.3.7.1  В контекста на 1.4.1 , разтоварач по-специално:  

 
(a) установява, че правилните стоки са разтоварени и съответна информация от транспортния 

документ e сравнена с информацията върху опаковката, контейнера, цистерната, MEGC или 
вагона; 

 
(b) преди и по време на разтоварването, проверява дали опаковките, цистерната, вагонът или 

контейнер са били повредени до степен, която би застрашила операцията по разтоварване. 
В този случай, се уверява, че разтоварването не се извършва, докато не се предприемат 
подходящите съответни мерки 

 

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

 

(c) отговаря на всички свързани с разтоварването изисквания и обработка; 

 
(d) веднага след разтоварването на цистерна, вагон или контейнер: 

 
(i) сваля всякакви опасни остатъчни вещества, които са попаднали върху външната страна 

на цистерната, вагона или контейнера по време на процеса на разтоварване; и 
 
(ii) осигурява затваряне на клапаните и проверява отворите; 
 

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

 
(e) се уверява, че предписаното почистване и обеззаразяване на вагоните или контейнерите, се 

извършва; и 
 
(f) се уверява, че на вагони и контейнери веднъж напълно разтоварени, почистени, дегазирани и 

обеззаразени са премахнати знаците за опасност, оранжевите знаци и табели, които са 

показани съгласно Глава 5.3. 

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

 
1.4.3.7.2  Ако получателят използва услугите на други участници (чистач, съоръжение за обеззаразяване, 

и т.н. ) той предприема подходящи мерки, за да гарантира, че изискванията на RID са били 
спазени." 

 

1.4.3.8 Лице, отговорно за поддръжката (ECM) 
В контекста на 1.4.1, лицето отговорно за поддръжката (ECM) конкретно се задължава да се 
увери, че: 

(a)  поддръжката на цистерните и тяхното оборудване се осъществява по начин, който 
гарантира, че вагонът-цистерна, при нормалните експлоатационни условия, отговоря на 
предписанията на RID; 

(b) информацията, дефинирана в Член 15 § 3 от ATMF – Притурка G към COTIF – и в Член 5 от 
Анекс A към ATMF също включва цистерната и нейното оборудване; 

http://www.otif.org)/
http://www.otif.org)/
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(c) дейностите по поддръжка за цистерната и нейното оборудване са записани в документа за 
поддръжка
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Глава 1.5  Изключения 
 

1.5.1 Временни изключения 
 
1.5.1.1  Компетентните органи на страните-членки могат директно да се договорят помежду си за 

разрешаване на някои видове превоз на своите територии при временни отклонения от 
изискванията на RID, при условие че по този начин не се застрашава безопасността. 
Институцията, поела инициативата за подобни отклонения е длъжна да ги съобщи на 
Секретариата на OTIF, който от своя страна уведомява и останалите страни-членки. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Специалното споразумение съгласно 1.7.4 не се счита за временно отклонение 
съгласно настоящия раздел. 

 
1.5.1.2  Периодът на валидност на временното отклонение не бива да надхвърля пет години, считано 

от датата на неговото влизане в сила. Временното отклонение изтича автоматично от датата на 
влизане в сила на съответна поправка в RID. 

 
1.5.1.3    Превози, извършвани на основание на временни отклонения, се считат за превози по смисъла 

на Приложение С на COTIF.  
 

1.5.2  Военни пратки 
 

За превоз на военни пратки, а именно вещества или изделия от Клас 1, които са собственост на 
армията или за които армията носи отговорност, се прилагат специални изисквания [виж 5.2.1.5, 
5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2, 5.4.1.2.1 f) и 7.2.4 - специално изискване W2]. 
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Глава 1.6  Преходни разпоредби 
 

1.6.1  Общи положения 
 
1.6.1.1 Освен ако не е предвидено друго, веществата и изделията по RID могат да бъдат превозвани 

до 30 юни 2019 г. в съответствие с изискванията на RID15, приложими до 31 декември 2018 г 

ЗАБЕЛЕЖКА: относно информацията в превозния документ, виж 5.4.1.1.12 
 
1.6.1.2  (Заличава се).  
 
1.6.1.3  Вещества и изделия от клас 1, принадлежащи на въоръжените сили на определена страна-

членка, опаковани преди 1 януари 1990 г. съгласно предписанията на RID16, приложими към 
посочената дата, могат да бъдат превозвани след 31 декември 1989 г., при условие че 
опаковките са запазили своята цялост и в превозния документ са посочени като военни стоки, 
опаковани преди 1 януари 1990 г. Останалите изисквания за този клас, приложими от 1 януари 
1990 г., трябва да бъдат спазвани. 

 
1.6.1.4  Вещества и изделия от клас 1, опаковани между 1 януари 1990 г. и 31 декември 1996 г. 

съгласно изискванията на RID17, приложими към посочените дати, могат да бъдат превозвани 
след 31 декември 1996 г., при условие че е запазена целостта на опаковките и в превозния 
документ са посочени като товари от Клас 1, опаковани между 1 януари 1990 г. и 31 декември 
1996 г. 

 
1.6.1.5  Средствата за едро пакетиране (IBC), конструирани съгласно изискванията на маржинали 405 

(5)/555 (3), приложими до 1 януари 1999 г., които обаче не са съобразени с изискванията на 
маржинали 405 (5)/555 (3), приложими след 1 януари 1999 г., могат все още да бъдат 
използвани. 

 
1.6.1.6    Средствата за едро пакетиране (IBC), които са били изработени преди 01 януари 2003 г. в 

съответствие с валидните до 30 юни 2001 г. разпоредби на Маржинал 1612(1) и не отговарят на 
валидните от 01 юли 2001 г. разпоредби на 6.5.2.1.1 относно височината на изписване на 
буквите, цифрите и символите, остават в употреба. 

 
1.6.1.7  Типовите одобрения за варели, бидони и комбинирани опаковки от високо - или 

средномолекулярен полиетилен, които са били произведени преди 01 юли 2005 г. съгласно 
валидните до 31 декември 2004 г. разпоредби на 6.1.5.2.6, но не отговарят на разпоредбите на 
4.1.1.21, запазват валидността си до 31 декември 2009 г. Всички опаковки, произведени и 
маркирани на база на подобни типови одобрения, могат да се използват до изтичането на 
определения в 4.1.1.15 срок за употреба. 

 
1.6.1.8   Наличните оранжеви маркировки, които отговарят на валидните до 31 декември 2004 г. 

разпоредби на 5.3.2.2, остават в употреба. 
 
1.6.1.9   (запазена разпоредба) 
 
1.6.1.10  (Заличава се) 
 
1.6.1.11    Типовите одобрения за варели, бидони и комбинирани опаковки от полиетилен с висока или 

средна молекулна маса и за средства за едро пакетиране (IBC) от полиетилен с висока или 
средна молекулна маса, които са били произведени преди 01 юли 2007 г. съгласно валидните 
до 31 декември 2006 г. разпоредби на 6.1.6 а), обаче не отговарят на валидните от 01 януари 
2007 г. разпоредби на 6.1.6 а), запазват своята валидност. 

 
1.6.1.12 (запазена разпоредба) 
 
1.6.1.13 (Заличава се). 

 
1.6.1.14 IBCs произведени преди 1 януари 2011 г. и съответстващи на проектния тип, които не е 

преминал изпитването за вибрации съгласно 6.5.6.13 или които не е необходимо да отговаря на 
критериите на 6.5.6.9.5 (d) към момента, в който е бил подложен на изпитване при падане, 
могат все още да бъдат използвани.  

 
1.6.1.15 [Тази поправка на немски език не се прилага за текстовете на английски език.]. 

 IBCs, произведени, преработени или ремонтирани между 1 януари 2011 г. и 31 декември 2016 г. 
и маркирани с максималния разрешен товар при стифиране съгласно 6.5.2.2.2 в сила до 31 
декември 2014 г., могат да продължат да бъдат използвани 

                                                           
15 Издание на RID в сила от 1 януари 2017 г. 
16 Версия на RID от 1 май 1985 г. 
17 Версия на RID от 1 януари 1990 г., 01 януари 1993 г. и 01 януари 1995 г. 
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1.6.1.16  (заличава се)  

 
1.6.1.17 (заличава се). 

 
1.6.1.18 (заличава се). 
 
1.6.1.19  (заличава се). 
 
1.6..1.20   (заличава се). 

1.6.1.23 (Запазена разпоредба) 
 

1.6.1.24 (заличава се ) 

1.6.1.25 (заличено). 

1.6.1.26 Едрогабаритните опаковки, произведени или произведени повторно преди 1 януари 2014 г., 
които не отговарят на изискванията на 6.6.3.1 относно височината на буквите, цифрите и 
символите, приложими от 1 януари 2013 г., могат да продължат да се използват. За онези, 
които са произведени или произведени повторно преди 1 януари 2015 г. не е задължително да 
бъдат маркирани с максимално позволеното натоварване на опаковки една върху друга в 
съответствие с 6.6.3.3. Тези едрогабаритни опаковки, които не са маркирани в съответствие с 
6.6.3.3, могат въпреки това да бъдат използвани след 31 декември 2014 г., но трябва да бъдат 
маркирани в съответствие с 6.6.3.3, ако бъдат произведени отново след тази дата. 
 
Големи опаковки, произведени или преработени между 1 януари 2011 г. и 31 декември 2016 г. и 
маркирани с максимално разрешено стифиране на товара съгласно 6.6.3.3, в сила до 31 
декември 2014 г., могат да продължат да бъдат използвани. 
 

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

1.6.1.28 (заличава се)   

1.6.1.29 Литиевите клетки и батерии, произведени по вид, които отговарят изискванията на под-раздел 
38.3 от Ръководството за изпитвания и критерии, преработено издание 3, изменение 1 или 
последващо преработено издание и изменение, които са приложими към датата на типовото 
изпитване, могат да продължат да бъдат извършвани, освен ако в RID не е посочено друго. 
Литиевите клетки и батерии, произведени преди 1 юли 2003 г., които отговарят на изискванията 
на Ръководството за изпитвания и критерии, преработено издание 3, могат да продължат да 
бъдат извършвани, ако всички други приложими изисквания са изпълнени 

1.6.1.30 Етикети, които отговарят на изискванията на 5.2.2.2.1.1, приложими до 31 декември 2014 г., 
могат да продължат да бъдат използвани до 30 юни 2019 г. 

1.6.1.31 (заличава се). 

1.6.1.32 (заличава се). 

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

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

1.6.1.35 (Запазена разпоредба) 

1.6.1.36 (Запазена разпоредба) 

1.6.1.37 (Заличено) 

1.6.1.38 Договарящите се държави могат да продължат да издават удостоверения за обучение на 
консултанти по безопасността за опасни товари, които съответстват на модела, приложим до 31 
декември 2016 г., вместо онези, които съответстват на изискванията на 1.8.3.18, приложими от 
1 януари 2017 г. до 31 декември 2018 г. Тези удостоверения могат да продължат да бъдат 
използвани до края на петгодишния им период на валидност. 

1.6.1.39 (Заличено). 

1.6.1.40 (Заличено)  

1.6.1.41 Независимо от изискванията на RID, приложими от 1 януари 2017 г., едрогабаритни опаковки, 
съответстващи на равнище на характеристики на опаковъчна група III  съгласно специална 
разпоредба за опаковане L 2 от инструкция за опаковане LP 02 от 4.1.4.3, приложима до 31 
декември 2016 г., може да продължи да бъде използвана до 31 декември 2022 г. за UN № 1950 

1.6.1.42 (Заличено) 

1.6.1.43 Превозни средства регистрирани или въведени в експлоатация преди 1 юли 2017 г., както е 
дефинирано в специални разпоредби 388 и 669 от Глава 3.3 и тяхното оборудване, 
предназначено за използване по време на превоз, което съответства на изискванията на RID, 
приложими до 31 декември 2016 г., но които съдържат литиеви клетки и батерии, които не 
съответстват на разпоредбите на 2.2.9.1.7, могат да продължат да бъдат превозвани като товар 
съгласно изискванията на специална разпоредба 666 от Глава 3.3. 
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1.6.1.44 Предприятия, които участват в превоза на опасни товари само като изпращачи и които не 
трябва да назначават консултант по безопасността на базата на разпоредбите, приложими до 
31 декември 2018 г., чрез дерогация от разпоредбите на 1.8.3.1, приложима от 1 януари 2019 г., 
се задължават да назначат консултант по безопасността не по-късно от 31 декември 2022 г. 

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

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

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

1.6.2  Съдове под налягане и съдове от Клас 2 
 
1.6.2.1  Съдовете, произведени преди 1 януари 1997 г., които не отговарят на изискванията на RID, 

приложими след 1 януари 1997 г., но чийто превоз е бил разрешен съгласно предписанията на 
RID, приложими до 31 декември 1996, могат да бъдат използвани и след тази дата, при условие 
че отговарят на предписанията на периодичните проверки на инструкцията за амбалаж P200 и 
Р203. 

 
1.6.2.2  (Изключена разпоредба). 
 
1.6.2.3  Съдовете, предназначени за превоз на вещества от Клас 2, конструирани до 1 януари 2003 г., и 

след 1 януари 2003 г. могат да продължат да носят  знаци, съответстващи на изискванията, 
приложими до 31 декември 2002 г.  

 
1.6.2.4   Съдовете под налягане, които са проектирани и изработени в съответствие с технически 

правила, които съгласно 6.2.5 вече не се признават, остават в употреба. 
 

1.6.2.5   Съдовете под налягане и техните затварящи устройства, които са проектирани и изработени в 
съответствие с норми и стандарти, които са били приложими към момента на тяхното 
производство, (виж 6.2.4) съгласно разпоредбите на RID, които са били приложими към 
съответния момент, могат все още да останат в употреба . Освен ако не са ограничени от 
специфични преходни мерки. 

1.6.2.6  Съдовете под налягане за вещества, различни от тези от Клас 2, произведени преди 1 юли 2009 
г. в съответствие с изискванията на 4.1.4.4, валидни до 31 декември 2008 г., които, обаче, не 
отговарят на изискванията на 4.1.3.6, приложими от 1 януари 2009 г., могат да останат в 
употреба при условие че са спазени изискванията, изложени в 4.1.4.4 и валидни до 31 декември 
2008 г. 

1.6.2.7  (Изключена разпоредба) 

 
1.6.2.8  (Изключена разпоредба) 
 
1.6.2.9  Разпоредбите на опаковане инструкция P 200 (10), специална разпоредба за опаковане v на 

точка 4.1.4.1 приложими до 31 декември 2010 г. може да се прилага от RID договарящите се 
страни за цистерни конструирани преди 1 януари 2015 г. 

 
1.6.2.10  На пълняеми заварени метални цистерни за превоз на газове с ООН номера 1011, 1075, 1965, 

1969 или 1978 г., им се предоставя 15 годишен период на периодични проверки в съответствие 
с инструкция опаковане P 200 (10), специално разпоредба за опаковане v на точка 4.1.4.1, така 
както е приложимо до 31 декември 2010 г. от компетентния орган на страната (страните) на 
превоза, могат да продължат да се проверяват периодично в съответствие с тези разпоредби. 

 
1.6.2.11  Газовите патрони, изработени и приготвени за превоз преди 1 януари 2013 г., за които не са 

били    приложени изискванията на 1.8.6, 1.8.7 или 1.8.8 относно оценката на съответствието на 
газовите патрони, могат да продължат да се превозват след тази дата, при условие че всички 
други приложими разпоредби на RID са спазени 

1.6.2.12  Съдовете под налягане за разсипани товари могат да продължат да се изработват и одобряват 
в съответствие с държавните разпоредби до 31 декември 2013 г. Съдовете под налягане за 
разсипани товари, изработени и одобрени в съответствие с държавните разпоредби преди 1 
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януари 2014 г., могат да продължат да бъдат използвани с одобрението на компетентните 
органи на държавите, където ще се състои тази употреба. 

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

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

1.6.2.15 Стелажи за бутилки, периодично инспектирани преди 1 юли 2015 г., които не са маркирани 
съгласно 6.2.3.9.7.3, приложима от 1 януари 2015 г., могат да бъдат използвани до следващата 
периодична инспекция след 1 юли 2015 г. 
 

1.6.3  Вагон-цистерни и агрегатни вагони 
 
  Вагон-цистерните, произведени преди влизането в сила на изискванията, приложими от 1 

октомври 1978 г., могат да останат в употреба, ако оборудването на корпуса отговаря на 
изискванията в Глава 6.8. Дебелината на стените на корпуса, с изключение на корпусите за 
превоз на охладени втечнени газове от Клас 2, трябва да бъде подходяща за разчетно налягане 
не по-малко от 0,4 Mpa (4 bar) (манометрично налягане) при нисковъглеродната стомана или не 
по-малко от 200 kPa (2 bar) (манометрично налягане) при алуминия и алуминиевите сплави. 

 
1.6.3.1  (Заличава се) 
 
1.6.3.2  (Заличава се). 
 
1.6.3.3  Вагон-цистерните, чиито корпуси са изградени преди влизане в сила на изискванията, 

приложими от 1 октомври 1978 г., все още могат да бъдат използвани, ако дебелината на 
техните стени и елементите на оборудването отговарят на изискванията на Глава 6.8.. 

 
1.6.3.3.1  (Заличено) . 
 
1.6.3.3.2  Вагон-цистерни, които са предназначени за превоз на газове от Клас 2 и чиито корпуси са 

изградени между 1 януари 1965 г. и 31 декември 1966 г. все още могат да бъдат използвани до 
31 декември 2019 г., ако техните елементи на оборудването отговарят на изискванията на глава 
6.8, но дебелината на техните стени не отговаря на същите. 

 
1.6.3.3.3 Вагон-цистерни, които са предназначени за превоз на газове от Клас 2 и чиито корпуси са 

изградени между 1 януари 1967 г. и 31 декември 1970 г. все още могат да бъдат използвани до 
31 декември 2021 г., ако техните елементи на оборудването отговарят на изискванията на глава 
6.8, но дебелината на техните стени не отговаря на същите. 

 
1.6.3.3.4  Вагон-цистерни, които са предназначени за превоз на газове от Клас 2 и чиито корпуси са 

изградени между 1 януари 1971 г. и 31 декември 1975 г. все още могат да бъдат използвани до 
31 декември 2025 г., ако техните елементи на оборудването отговарят на изискванията на глава 
6.8, но дебелината на техните стени не отговаря на същите. 

 
1.6.3.3.5  Вагон-цистерни, които са предназначени за превоз на газове от Клас 2 и чиито корпуси са 

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

1.6.3.4  Вагон-цистерните, произведени преди 1 януари 1988 г. съгласно изискванията, прилагани до 31 
декември 1987 г., но не отговарят на изискванията, прилагани след 1 януари 1988 г., все още 
могат да бъдат използвани. Тази разпоредба се отнася и за вагоните-цистерни, на които не е 
отбелязан материалът, от който е изграден корпуса, съгласно маржинал 1.6.1 от Притурка XI , 
след 1 януари 1988 г.  

 
1.6.3.5  Вагон-цистерните, произведени до 1 януари 1993 г. съгласно изискванията, прилагани до 31 

декември 1992 г., но които не отговарят на изискванията, прилагани след 1 януари 1993 г., 
могат още да бъдат използвани. 

 
1.6.3.6  Вагон-цистерните, произведени преди 1 януари 1995 г. съгласно изискванията, прилагани до 31 

декември 1994 г., но които не отговарят на изискванията, прилагани след 1 януари 1993 г., още 
могат да бъдат използвани. 

 
1.6.3.7  Вагон-цистерните, които превозват запалителни течни вещества с пламна точка над 55ºС, но 

не повече от 60ºС, конструирани до 1 януари 1997 съгласно изискванията на маржинали 1.2.7, 

1.3.8 и 3.3.3 на Притурка XI, прилагани до 31 декември 1996, но които не отговарят на 
изискванията на тези маржинали, прилагани след 1 януари 1997 г., могат да продължават да 
бъдат използвани. 
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1.6.3.8  Когато поради изменения в RID, някои официални указания за превоз на газове са били 
променени, не е необходимо да се променят наименованията на табелата или на самия корпус 
(виж 6.8.3.5.2 или 6.8.3.5.3), при условие че наименованията на газовете върху вагоните-
цистерни, вагоните-батерии и вагоните с подвижни цистерни или върху табелите [виж 6.8.3.5.6 
b) или c] бъдат адаптирани при първата предстояща периодична проверка. 

 
1.6.3.9   (запазена разпоредба) 
 
1.6.3.10  (запазена разпоредба)  
 
1.6.3.11  Вагони-цистерните, произведени до 1 януари 1997 г. съгласно изискванията, прилагани до 31 

декември 1996 г., но които не отговарят на изискванията на маржинали 3.3.3 и 3.3.4 от Притурка 
XI, прилагани след 1 януари 1997 г., все още могат да бъдат използвани. 

 
1.6.3.12   (Заличава се).   
 
1.6.3.13  (заличена разпоредба). 
 
1.6.3.14  Вагони-цистерните, произведени до 1 януари 1999 г. съгласно изискванията на маржинал 

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

 
1.6.3.15  (Заличено) . 
 
1.6.3.16   За вагон-цистерни и агрегатни вагони, произведени преди 1 януари 2007 и не съответстват на 

изискванията на 4.3.2 както и на 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4 по отношение на досиетата на 
цистерните, трябва да се започне съхраняването на документацията за досиетата на 
цистерните най-късно от следващата периодична инспекция. 

 
1.6.3.17   Вагон-цистерните за превоз на вещества от клас 3, опаковъчна група I с налягане на парите при 

50°С най-много 175 кРа (1,75 bar) (абсолютно), които са произведени преди 1 юли 2007 г. 
съгласно валидните до 31 декември 2006 г. разпоредби и на които съгласно валидните до 31 
декември 2006 г. разпоредби е присвоен код на цистерната L1,5BN, могат да бъдат 
експлоатирани за превоз на горепосочените вещества до 31 декември 2022 г. 

 
1.6.3.18  Вагоните-цистерни и агрегатните вагони, произведени преди 1 януари 2003 г. съгласно 

валидните до 30 юни 2001 г. изисквания, които, обаче, не отговарят на изискванията, прилагани 
след 1 юли 2001 г., все още могат да бъдат използвани. 

 
"Въпреки това, те трябва да бъдат маркирани със съответните цистерна код и съответните 

буквено-цифрови кодове на специални разпоредби TC [ , ] [ и ] TE [и] TA  съгласно 6.8.4 . 
 

1.6.3.19   (запазена разпоредба) 
 
1.6.3.20   Вагоните-цистерни, произведени до 1 юли 2003 г. съгласно изискванията, приложими до 31 

декември 2002 г. , които, обаче, не отговарят на изискванията в 6.8.2.1.7, приложими от 1 
януари 2003 г. и на специалната разпоредба ТЕ 15 в 6.8.4 b), приложими от 1 януари 2003 г. до 
31 декември 2006 г., все още могат да се използват. 

 
1.6.3.21   (Заличава се). 
 
1.6.3.22  Вагоните-цистерни, чиито корпуси са от алуминиеви сплави, конструирани до 1 януари 2003 

съгласно предписанията, приложими до 31 декември 2002, но които не отговарят на 
изискванията, приложими от 1 януари 2003, могат още да бъдат използвани. 

 
1.6.3.23  (заличена разпоредба) 
 
1.6.3.24   Вагоните-цистерни, предназначени за превоз на газове с UN 1052, 1790 и 2073, конструирани 

до 1 януари 2003 г. съгласно изискванията, приложими до 31 декември 2002 г., които обаче не 
отговарят на изискванията на 6.8.5.1.1 b), приложими от 1 януари 2003, все още могат да бъдат 
използвани. 

 
1.6.3.25   (Изключена разпоредба) 
 
1.6.3.26   Все още могат да се експлоатират вагони-цистерни, произведени преди 1 януари 2007 г. 

съгласно валидните до 31 декември 2006 разпоредби, които не съответстват на валидните от 1 
януари 2007 г. разпоредби относно маркирането с външното проектно налягане съгласно 
6.8.2.5.1. 

 

1.6.3.27    a) За вагон-цистерни и вагон-батерии, които не са оборудвани с автосцепка. 
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-  за газове от Клас 2 с класификационни кодове, съдържащи буквата / буквите T, TF. TC, TO, TFC 
или TOC; и 

- за вещества от класове от 3 до 8, превозвани в течно състояние, и на които е даден код на 
цистерната L15CH, L15DH или L21DH в колона (12) от Таблица А в Глава 3.2, 
 
Изработени преди 1 януари 2005 г. устройствата, описани в специална разпоредба ТЕ 22 от 
6.8.4, трябва да могат да абсорбират поне 500 kJ енергия на всеки край на вагона 
Вагон-цистерни и вагон-батерии за превоза на тези газове и вещества, оборудвани с 
автосцепки, конструирани преди 1 юли 2015 г. и които не съответстват на приложимите 
изисквания на специална разпоредба TE 22 от 6.8.4 в сила от 1 януари 2015 г., могат да 
продължат да бъдат използвани до 31 декември 2020 г. 

b) Вагон-цистерни и вагони-батерии,  които не са оборудвани с автосцепки 

- за газове от клас 2 с класификационни кодове, съдържащи само буквата F, както и 
- за вещества от класове 3 до 8, превозвани в течно състояние, за които в глава 3.2 

Таблица А колона 12 е посочен код на цистерна L10ВH, L10СH или L10DH, 
и които са произведени преди 01 януари 2007 г., но не отговарят на валидните от 1 януари 2007 
г. разпоредби на 6.8.4 специално изискване ТЕ22, все още могат да бъдат експлоатирани. 
Вагон-цистерни и вагон-батерии за превоза на тези газове и вещества, оборудвани с 
автосцепки, конструирани преди 1 юли 2015 г. и които не съответстват на приложимите 
изисквания на специална разпоредба TE 22 от 6.8.4 в сила от 1 януари 2015 г., могат да 
продължат да бъдат използвани 

 
1.6.3.28   Вагон-цистерни, произведени преди 1 януари 2005 г. съгласно валидните до 31 декември 2004 

г.разпоредби, но не съответстват на разпоредбите на 6.8.2.2.1 абз. 2, следва да бъдат 
преоборудвани най-късно при следващото преустройство или при следващия ремонт, 
доколкото това е практически възможно и доколкото извършените работи изискват демонтаж на 
вградените елементи. 

 
1.6.3.29   Вагон-цистерни, произведени преди 1 януари 2005 г. , които обаче не съответстват на 

валидните от 1 януари 2005 г. разпоредби на 6.8.2.2.4, все още могат още да бъдат използвани. 
 
1.6.3.30   (запазена разпоредба) 
 
1.6.3.31   Вагон-цистерни и цистерни, които са съставни елементи на агрегатните вагони -, проектирани и 

произведени в съответствие с техническите правила, признавани към момента на тяхното 
производство съгласно разпоредбите на 6.8.2.7, все още могат да бъдат експлоатирани.     

 
1.6.3.32   Вагон-цистерни 

- за газове от клас 2 с класификационни кодове, съдържащи буквата/ите T, TF, TC, TO, TFC 
или TOC, както и 

- за течни вещества от класове 3 до 8, за които в глава 3.2 Таблица А колона 12 е посочен 
код на цистерна L15CH, L15DH или L21DH, 

които са изработени преди 01 януари 2007 г., но не отговарят на валидните от 01 януари 2007 г. 
разпоредби на 6.8.4 b) специално изискване ТЕ25, все още могат да бъдат експлоатирани. 

  
 Вагон-цистерни за превоз на газове UN 1017 хлор, UN 1749 хлорен трифлуорид, UN 2189 

дихлорсилан, UN 2901 бромхлорид и UN 3057 три-флуорацетилхлорид, при които дебелината 
на стените на дъната не отговаря на специално изискване ТЕ25 b), трябва  да бъдат 
дооборудвани с устройствата съгласно специално изискване ТЕ25 a), c) или d). 

 
1.6.3.33 Използването на вагон-цистерни и агрегатни вагони за газове от Клас 2, произведени преди 1 

януари 1986 г. в съответствие с изискванията, приложими до 31 декември 1985 г., които не 
съответстват на изискванията, определени в 6.8.3.1.6 по отношение на буферите може да 
продължи.   

1.6.3.34        (запазена разпоредба) 

1.6.3.35        (Изключена разпоредба) 

 
1.6.3.36  Вагони цистерни, конструирани преди 1 януари 2011 г. в съответствие с изискванията в сила до 

31 декември 2010 г., но които не отговарят на изискванията на 6.8.2.1.29 приложими от 1 януари 
2011 г., все още могат да се използват. 

 
1.6.3.37  (Изключена разпоредба) 
 
1.6.3.38  Вагони цистерни и вагони батерии, проектирани и конструирани в съответствие с стандартите, 

приложими по време на тяхното конструиране (виж 6.8.2.6 и 6.8.3.6 ) съгласно разпоредбите на 
RID, все още могат да се използват, освен ако не са ограничени от специфична преходна мярка. 

 
1.6.3.39  Вагон цистерни, конструирани преди 1 юли 2011 г. в съответствие с изискванията на 6.8.2.2.3 в 

сила до 31 декември 2010 г., но, които по някакъв начин не съответстват на изискванията от 
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6.8.2.2.3 , трети параграф, относно положението на филтъра на запалване или оганичителя на 
запалването все още могат да се използват. 

 
1.6.3.40  (Заличава се)  
 
1.6.3.41 Вагон-цистерните, изработени преди 1 юли 2013 г. в съответствие с изискванията, които са в 

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

1.6.3.42 (Заличено) . 
 
1.6.3.43 Вагон-цистерните, изработени преди 1 януари 2012 г. в съответствие с изискванията, които са в 

сила до 31 декември 2012 г., но които не съответстват на изискванията на 6.8.2.6 относно 
стандартите EN 14432:2006 и EN 14433:2006, приложими от 1 януари 2011 г., могат все още да 
се използват. 

 
1.6.3.44  (Запазена разпоредба) 

1.6.3.45 Вагон-цистерни за дълбоко-охладени втечнени газове, конструирани преди 1 юли 2017 г. 
съгласно изискванията в сила до 31 декември 2016 г., но които не съответстват на изискванията 
на 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 и 6.8.3.5.4, приложими от 1 януари 2017 г. могат да продължат да бъдат 
използвани до следващата проверка след 1 юли 2017 г. До този момент, за да се изпълнят 
изискванията на 4.3.3.5 и 5.4.1.2.2 (d), времето за действително задържане на температурата 
може да бъде прогнозирано без да се прибягва до референтното време за задържане на 
температурата. 

1.6.3.46 Вагон-цистерни, конструирани преди 1 юли 2017 г. в съответствие с изискванията в сила до 31 
декември 2016 г., но които не отговарят на изискванията на 6.8.2.1.23, приложими от 1 януари 
2017 г., все още могат да се използват. 

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

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

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

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

 
1.6.3.51 Вагон-цистерните, произведени преди 1 юли 2019 г. съгласно изискванията, прилагани до 31 

декември 2018 г., но които не отговарят на изискванията на 6.8.2.1.23 относно проверката на 
заварките в  стесняващата се зона в краищата на цистерната, прилагани след 1 януари 2019 г., 
все още могат да бъдат използвани. 

 
1.6.3.52 Вагон-цистерните, произведени до 1 юли 2019 г. съгласно изискванията, прилагани до 31 

декември 2018 г., но които не отговарят на изискванията, прилагани след 1 януари 2019 г., все 

още могат да бъдат използвани. 
 
1.6.3.53 Сертификати за типово одобрение, издадени за вагон-цистерни и вагон-батерии преди 1 юли 

2019 г. съгласно изискванията на 6.8.2.3.1, които са в сила до 31 декември 2018 г., които обаче 
не съответстват на изискванията на 6.8.2.3.1 за показване на отличителния знак, използван за 
превозни средства в международен пътен трафик18  от държавата, в територията на която е 
предоставено одобрението и регистрационен номер приложими от 1 януари 2019 г., могат да 

продължат да бъдат използвани. 

                                                           
18  отличителен знак на държавата на регистрация, използван за моторни превозни средства и ремаркета в международен пътен трафик, 

напр. съгласно Женевската конвенция за автомобилен транспорт от 1949 г. или Виенската конвенция за автомобилен транспорт от 1968 г. 
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1.6.4  Контейнер-цистерни, преносими цистерни и МЕГК 
 
1.6.4.1 Контейнер-цистерни, произведени до 1 януари 1988 г. съгласно изискванията, прилагани до 31 

декември 1987 г., които, обаче, не отговарят на изискванията, прилагани след 1 януари 1988 г., 
все още могат да бъдат използвани. 

 
1.6.4.2 Контейнер-цистерни, произведени до 1 януари 1993 г. съгласно изискванията, прилагани до 31 

декември 1992 г., които обаче не отговарят на изискванията, прилагани след 1 януари 1993 г., 
все още могат да бъдат използвани. 

 
1.6.4.3 Контейнер-цистерни, произведени до 1 януари 1995 г., съгласно изискванията, прилагани до 31 

декември 1994 г., които обаче не отговарят на изискванията, прилагани след 1 януари 1995 г., 
все могат още да бъдат използвани. 

 
1.6.4.4 Контейнер-цистерни, предназначени за превоз на запалителни течни вещества с пламна точка 

над 55ºС, но не повече от 61ºС, конструирани до 1 януари 1997 г.съгласно изискванията на 

маржинал 1.2.7, 1.3.8 и 3.3.3 от Притурка X, прилагани до 31 декември 1996 г., които обаче не 
отговарят на изискванията на маржиналите, приложими от 1 януари 1997 г., все още могат още 
да се използват. 

 
1.6.4.5 Когато поради изменения в RID, някои официални наименования за превоз на газове са 

променени, не е необходимо да се променят обозначенията върху табелите или върху самия 
корпус (виж 6.8.3.5.2 или 6.8.3.5.3), при условие че наименованията на газовете върху 
контейнер-цистерните и МЕГК или върху табелите [ виж 6.8.3.5. b) или с)] бъдат пригодени при 
следващото периодично изпитване. 

 
1.6.4.6 Контейнер-цистерни, произведени преди 1 януари 2007 г. съгласно валидните до 31 декември 

2006 г.разпоредби, обаче не съответстват на валидните от 01 януари 2007 г.разпоредби 
относно маркирането с външното проектно налягане съгласно 6.8.2.5.1, все още могат да бъдат 
експлоатирани. 

 
1.6.4.7 Контейнер-цистерни, произведени до 1 януари 1997 г. съгласно изискванията, прилагани до 31 

декември 1996 г., които обаче не отговарят на изискванията на маржинал 3.3.3 и 3.3.4 от 
Притурка X, прилагани след 1 януари 1997 г., все още могат да бъдат използвани. 

 
1.6.4.8 Контейнер-цистерни, произведени до 1 януари 1999 г. съгласно изискванията на маржинал 

5.3.6.3 от Притурка X, прилагани до 31 декември 1998 г., които обаче не отговарят на 
изискванията на маржинал 5.3.6.3 от Притурка X, прилагани след 1 януари 1999 г., все още 
могат да бъдат използвани. 

 
1.6.4.9 Контейнер-цистерни и МЕГК, които са проектирани и произведени в съответствие с 

техническите правила, признавани към момента на тяхното производство, съгласно 
разпоредбите на 6.8.2.7, все още могат да бъдат експлоатирани. 

 
1.6.4.10   (заличена разпоредба) 
 
1.6.4.11   (запазена разпоредба) 
 
1.6.4.12  Контейнер-цистерни и МЕГК, произведени до 1 януари 2003 г. съгласно изискванията, 

прилагани до 30 юни 2001 г., които обаче не отговарят на изискванията, прилагани след 1 
януари 2001 г., все още могат да бъдат използвани.  

 
1.6.4.13  Контейнер-цистерните, произведени до 1 юли 2003 г. съгласно изискванията, прилагани до 31 

декември 2002 г., които обаче не отговарят на изискванията на 6.8.2.1.7, приложими от 1 януари 
2003 г. и на специалната разпоредба ТЕ 15 в 6.8.4 b), прилагани от 1 януари 2003 г. до 31 
декември 2006 г., все още могат да бъдат използвани. 

 
1.6.4.14  Контейнер-цистерните, предназначени за превоз на газове с UN 1052, UN 1790 и UN 2073, 

конструирани до 1 януари 2003 г., съгласно изискванията, прилагани до 31 декември 2002 г., 
които обаче не отговарят на изискванията на 6.8.5.1.1 b), прилагани след 1 януари 2003 г., все 
още могат да бъдат използвани. 

 
1.6.4.15 (Заличава се). 
 
1.6.4.16   (заличена разпоредба) 
 
1.6.4.17   (изключена разпоредба). 
 
1.6.4.18   За контейнер-цистерни и МЕГК, произведени преди 1 януари 2007 и не съответстват на 

изискванията на 4.3.2 както и на 6.8.2.3, 6.8.2.4 и 6.8.3.4 по отношение на досиетата на 
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цистерните, трябва да се започне съхраняването на документацията за досиетата на 
цистерните най-късно от следващата периодична инспекция. 

 
1.6.4.19   (Заличава се) 
 
1.6.4.20 Вакуумни контейнер-цистерни за отпадъци, произведени преди 01 юли 2005  г. съгласно 

валидните до 31 декември 2004 г. изисквания, които обаче не  отговарят на валидните от 1 
януари 2005 г. изисквания съгласно 6.10.3.9,  все още могат да бъдат използвани. 

 

1.6.4.21 до 1.6.4.29 (запазени разпоредби) 
 

1.6.4.30 Използването на преносими цистерни и МЕГК по ООН, които не отговарят на изискванията за 
проектиране, приложими от 1 януари 2007 г., но които са били изработени в съответствие с 
удостоверение за одобрение на проект, издадено преди 1 януари 2008 г. може да продължи.    

1.6.4.31 (Заличава се) 

1.6.4.32 [Тази поправка на немски език не се прилага за текстовете на английски език.]. 

1.6.4.33 Независимо от разпоредбите, съдържащи се в 4.3.2.2.4, контейнерите-цистерни, предназначени 
за превоз на втечнени газове или охладени втечнени газове, които отговарят на приложимите 
изисквания за изработка, изложени в RID, които, обаче, са били разделени преди 1 юли 2009 
чрез прегради или защитни преградни плочи на отделения с вместимост до 7500 литра все още 
могат да бъдат пълнени с количества, заемащи от 20 % до 80 % от тяхната вместимост. 

 

1.6.4.34 (Изключена разпоредба) 
 

1.6.4.35       (Изключена разпоредба) 
 

1.6.4.36      (Заличава се)  
 

1.6.4.37       Преносими цистерни и MEGC, произведени преди 1 януари 2012 г., които отговарят на 
изискванията за маркировка на 6.7.2.20.1 , 6.7.3.16.1 , 6.7.4.15.1 или 6.7.5.13.1 приложими до 31 
декември 2010 г., и когато това е уместно, могат да продължат да се използват, ако отговарят 
на всички останали изисквания на RID, приложими от 1 януари 2011 г. включително, когато се 
прилагат изискванията на 6.7.2.20.1 (g) за маркиране на символ "S" на табела, и когато корпуса 
или вагона е разделен от вълнообразни прегради на раздели от не повече от 7 500 литра 
капацитет.  

 

1.6.4.38       (Заличено) . 
 

1.6.4.39       Контейнер цистерни и MEGC проектирани и конструирани в съответствие със стандартите, 
приложими по време на тяхното конструиране (виж 6.8.2.6 и 6.8.3.6 ) съгласно разпоредбите на 
RID, които са били приложими по това време, мога да продължат да се използват, освен ако не 
са ограничени от специфични преходна мярка. 

 

1.6.4.40       Контейнер цистерни конструирани преди 1 юли 2011 г. в съответствие с изискванията на 
6.8.2.2.3 в сила до 31 декември 2010 г., което обаче не отговарят на изискванията на 6.8.2.2.3 , 
трети параграф, относно положението на филтъра на запалване или ограничителя на 
запалването могат да продължат да бъдат използвани. 

 

1.6.4.41       (Заличава се) . 
 

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

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

1.6.4.44 (Заличено) . 
 

1.6.4.45 (Заличено) 
  

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

1.6.4.47   Вагон-цистерни за дълбоко-охладени втечнени газове, конструирани преди 1 юли 2017 г. 
съгласно изискванията в сила до 31 декември 2016 г., но които не съответстват на изискванията 
на 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 и 6.8.3.5.4, приложими от 1 януари 2017 г. могат да продължат да бъдат 
използвани до следващата проверка след 1 юли 2017 г. До този момент, за да се изпълнят 
изискванията на 4.3.3.5 и 5.4.1.2.2 (d), времето за действително задържане на температурата 
може да бъде прогнозирано без да се прибягва до референтното време за задържане на 
температурата. 

1.6.4.48  Вагон-цистерни, конструирани преди 1 юли 2017 г. в съответствие с изискванията в сила до 31 
декември 2016 г., но които не отговарят на изискванията на 6.8.2.1.23, приложими от 1 януари 
2017 г., все още могат да се използват 

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

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

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

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

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

1.6.4.54  Контейнер-цистерни, конструирани преди 1 юли 2019 г. в съответствие с изискванията в сила до 
31 декември 2018 г., но които не отговарят на изискванията на 6.8.2.2.11, приложими от 1 
януари 2019 г., все още могат да бъдат използвани. 

 
1.6.5.  (запазена разпоредба). 
 
 

1.6.6  Клас 7 
 

1.6.6.1  Опаковки, за които съгласно издания 1985 г. и 1985 г. (с измененията от 1990 г) на Серии 

за безопасност № 6 на IAEA не се е изисквало одобрение на конструкцията от 

компетентния орган  
 

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

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

b) Може да продължат да бъдат в използвани, при условие че:. 
 
(i) не са проектирани да съдържат ураниев хексафлуорид; 
(ii) се прилагат приложимите изисквания на 1.7.3; 
(iii) се прилагат ограниченията и класификацията за дейност в 2.2.7;  
(iv) се прилагат  изисквания и контрол за превоз в Части 1, 3, 4, 5 и 7;  
(v) опаковката не е произведена или изменена след 31 декември 2003 г. 
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Всички модифицирани опаковки, освен с цел подобряване на безопасността им, или опаковки, 
произведени след 31 декември 2003 г., трябва да отговарят на изискванията на RID. Пратките, 
подготвени за превоз най-късно до 31 декември 2003 г. съгласно публикуваните Серии за 
безопасност № 6 от 1985 и измененията от 1990, могат да продължат да бъдат превозвани. 
Опаковките, подготвени за превоз след тази дата, трябва да отговарят на изискванията на RID. 

 

1.6.6.2  Опаковани пратки, одобрени съгласно изискванията на издания 1973, 1973 г. (със 

съответните изменения), 1985 и 1985 г. (с измененията от 1990 г.) на Серии за безопасност 

№ 6 на IAEA  
 
1.6.6.2.1  Опаковки, които изискват одобрение на конструкцията от компетентните власти, трябва да 

отговарят на изискванията на RID изцяло, освен ако не са изпълнени следните условия. 
Опаковките са произведени съгласно конструкция на опаковка, одобрена от компетентен 
орган съгласно разпоредбите на Изданията на серия за безопасност № 6 на IAEA от 1973  г. 
или 1973 (с измененията) или от 1985 г. или 1985 (с измененията от 1990 г.):  
a) Опаковките са произведени в съответствие с конструкция на опаковките, одобрена от 

компетентен орган съгласно разпоредбите на Изданията на серия за безопасност № 6 на 
IAEA от 1973 г. или 1973 (с измененията) или от 1985 г. или 1985 (с измененията от 1990 
г.) 

b) Конструкцията на опаковките подлежи на многостранно одобрение; 
c) Прилагат се приложимите изисквания на 1.7.3 
d) Прилагат се ограниченията и класификацията за дейност в 2.2.7  
e) Прилагат се изискванията и контрола за превоз в Части 1, 3, 4, 5 и 7;  
f) (Запазена разпоредба) 
g) За опаковки, които отговарят на изискванията на Изданията на серия за безопасност № 6 

на IAEA от 1973 или 1973 (с измененията): 
i) Опаковките запазват в достатъчна степен екраниращите си способности, за да се гарантира, 
че радиационното ниво на разстояние 1 m от повърхността на опаковката няма да надхвърля 
10 mSv/h в случай на злополука при превоз, дефинирано в Изданията на IAEA на сериите за 
безопасност № 6, преработени от 1973 г. или преработени от 1973 г. (с измененията), с 
максимално радиоактивно съдържание, което е разрешено да се съдържа в опаковката  
ii)Опаковките не използват непрекъсната вентилация 
iii) Съгласно разпоредбата на 5.2.1.7.5, от външната страна на всяка опаковка е определен и 
поставен сериен номер 

1.6.6.2.2  Не се разрешава започването на ново производство на опаковки според конструкция на 
опаковка, която изпълнява разпоредбите на Изданията на серия за безопасност № 6 на IAEA 
от 1973, 1973 (с измененията), 1985 и 1985 (с измененията от 1990 г.). 

 
1.6.6.3  Опаковки, освободени от изискванията за делящи се материали, съгласно изданията на RID 

от 2011 г. и 2013 г. (Издание на серия № TSR-1 за стандарти за безопасност на IAEA от 2009 
г.). Опаковки, съдържащи делящ се материал, които са освободени от класификация като 
„FIS- SIIF” съгласно 2.2.7.2.3.5 (a) (i) или (iii) от издания на RID от 2011 и 2013 (параграфи  417 
(a) (i) или (iii) от Изданието на Разпоредбите на IAEA за безопасно транспортиране на 
радиоактивен материал от 2009 г. ), подготвени за превоз преди 31 декември 2014 г. могат да 
продължат да бъдат превозвани и да бъдат класифицирани като неделящи се или делящи се 
— освободени материали, с изключение на това, че ограниченията за изпращане в Таблица 
2.2.7.2.3.5 на тези издания се прилагат по отношение на вагона. Пратката се превозва при 
изключителна употреба 

1.6.6.4  Радиоактивни вещества в специална форма, одобрени съгласно издания 1973, 1973 г. 

(със съответните изменения), 1985 и 1985 (със съответните изменения от 1990 г.) на Серии 

за безопасност № 6 на IAEA 
 

Радиоактивни вещества със специална форма, произведени по образец, който е получил 
едностранното одобрение на компетентния орган съгласно изданията от 1973, 1973 (изменена 
версия), 1985 или 1985 (изменена през 1990) на Сериите за безопасност № 6 на IAEA, могат да 
продължат да бъдат използвани, ако са в съответствие със задължителната система за 
управлениесъгласно прилаганите изисквания на 1.7.3. Няма да бъде разрешено започването 
на ново производство на такъв радиоактивен материал в специална форма.. 
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Глава 1.7  Общи разпоредби по отношение на радиоактивен материал 

1.7.1.  Обхват и поле на приложение 

 

Забележка: 1) В случай на злополуки или произшествия по време на превоз на радиоактивни 
материали, следва да се спазват разпоредбите за извънредни ситуации, 
установени от съответните национални и/или международни организации, за 
да се защитят хора, имущество и околната среда. Съответните насоки за 
подобни разпоредби се съдържат в „Планиране и подготовка за реагиране при 
извънредна ситуация в случай на транспортни злополуки, включващи 
радиоактивни материали” (Planning and Preparing for Emergency Response to 
Transport Accidents Involving Radioactive Material), Серия стандарти за 
безопасност № TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Виена (2002). 

 2) В процедурите при извънредни ситуации следва да бъде взето предвид 
възможното образуване на други опасни вещества в резултат на реакцията 
между съдържанието на определена пратка и околната среда при инцидент. 

1.7.1.1.1                RID утвърждава норми за безопасност, които осигуряват приемливо ниво на опасност от 
радиация, критичността и топлинните рискове за хората, имуществото и околната среда, 
свързани с превоза на радиоактивни материали. Тези стандарти се основават на 
разпоредбите на IAEA за безопасен превоз на радиоактивни материали, издание 2012, 
Стандарти за безопасност серия № SSR-6 на IAEA, Виена (2012 г.) Обяснителни материали 
могат да бъдат намерени в „Консултативния материал за Разпоредбите на IAEA за безопасен 
превоз на радиоактивни материали (издание 2012 г.)”, Стандарти на IAEA за безопасност 
серия № SSG-26, IAEA, Виена (2014 г.). 

 
1.7.1.2  Целта на RID е да се установят изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да се 

гарантира безопасността и да се защитят лицата, имуществото и околната среда от ефекти на 
лъчението в превоза на радиоактивни материали. Тази защита се постига посредством 
следните изисквания: 
a) херметично опаковане на радиоактивното съдържание; 
b) контрол на интензитета на външните радиационни нива; 
c) предотвратяване на критичнo състояние;  
d) предотвратяване на щети, причинени от топлина. 

 
Тези изисквания се изпълняват преди всичко чрез прилагане на градиран подход към 
ограниченията за съдържанието в опаковките и стандартите за конструкция на опаковките в 
зависимост от опасността, която крие радиоактивното съдържание; второ, те се изпълняват 
чрез налагане на условияза оформянето и боравенето с опаковките, както и поддръжката на 
опаковките, като се държи сметка за естеството на радиоактивното съдържание. Накрая, те се 
изпълняват чрез изискване на административни проверки, включително и одобрение от 
компетентен орган, когато е необходимо. 

 
1.7.1.3  RID се прилага при превоз на радиоактивни материали с железопътен транспорт, вкл. превоз, 

който инцидентно се използва за радиоактивни материали. Превозът включва всички операции 
и условия, свързани и включени в придвижването на радиоактивния материал като: 
проектирането, производството, поддръжката и ремонтът на опаковките, както и подготовката, 
експедирането, товаренето, превозването, вкл. междинното складиране, разтоварването и 
получаването в крайната дестинация на товари от радиоактивни материали и опаковки. Към 
нормите за изпълнение на RID се прилага градиран подход, които се характеризират три нива 
на строгост на изискванията: 

 а) рутинни условия на превоз (без произшествия); 
 b) нормални условия на превоз (незначителни произшествия); 
 c) условия на превоз, при които възникват произшествия. 
 

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

(a) радиоактивен материал, представляващ съставна част от транспортното средство; 

(b) радиоактивен материал, преместван в границите на определена организация, в съответствие с 
адекватни правила за безопасност, които са в сила в рамките на организацията и в случаите, 
когато за подобно преместване се ползват обществени пътища за автомобилен или 
железопътен транспорт; 

(c) радиоактивен материал, имплантиран или инкорпориран в определено лице или живо животно с 
цел диагностика или лечение;  

(d)  Радиоактивен материал в или върху лице, което се транспортира за медицинско лечение 
поради факта, че лицето е било подложено на случаен или умишлен прием на радиоактивен 
материал или на замърсяване;; 

(e) радиоактивен материал, съдържащ се в потребителски стоки, които са получили одобрение от 
регулаторните власти, след продажба до крайния потребител 
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(f)Естествен материал и руди, съдържащи радионуклиди, които се срещат в тяхното естествено 
състояние (които може да са били обработени), при условие че концентрацията на активност 
в материала не надхвърля  10 пъти стойностите, посочени в Таблица 2.2.7.2.2.1 или 
изчислени съгласно 2.2.7.2.2.2 (a) и 2.2.7.2.2.3 до 2.2.7.2.2.6. За естествен материал и руди, 
съдържащи радионуклиди, които се срещат в тяхното естествено състояние, които не са във 
веково равновесие, калкулирането на концентрацията на активност се осъществява съгласно 
2.2.7.2.2.4; 

(g твърди предмети, които не са радиоактивни, но съдържат радиоактивни вещества върху която и 
да било от техните повърхности в количества, които не превишават лимита, определен в 
дефиницията за „замърсяване” в 2.2.7.1.2. 

 

1.7.1.5  Специални разпоредби за превоз на подлежащи на изключване опаковани пратки  

 
1.7.1.5.1 Освободени опаковки, които могат да съдържат радиоактивни материали в ограничени 

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

(а) Приложимите разпоредби, посочени в 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10, 
7.5.11 CW 33 (3.1), (5.1) до (5.4) и (6) ; 

(b) Изискванията за освободени опаковки, посочени в 6.4.4  
с изключение на случаите, в които радиоактивния материал притежава други опасни свойства 

и трябва да бъде класифициран в клас различен от Клас 7 съгласно специална разпоредба 290 
или 369 от Глава 3.3, където разпоредбите, посочени в (a) и (b) по-горе се прилагат само както е 
уместно и в  допълнение на разпоредбите, свързани с основния клас  

1.7.1.5.2            Освободените опаковани пратки се регулират от съответните разпоредби във всички останали 
части от RID. Ако освободената опаковка съдържа делящ  се материал се прилага едно от 
изключенията за делящ  се материал, посочено в 2.2.7.2.3.5 и трябва да бъдат изпълнени 
изискванията на 7.5.11 CW 33 (4.3). 

 
 

1.7.2.  Програма за радиационна защита 
 

1.7.2.1  Превозът на радиоактивни материали трябва да бъде предмет на Програма за радиационна 
защита, която е сбор от систематизирани разпоредби с цел адекватно съобразяване с мерките 
за радиационна защита. 

 

1.7.2.2  Индивидуалните дози облъчване трябва да бъдат под съответните гранични стойности. 
Защитата и безопасността трябва да се оптимизират, за да може величината на 
индивидуалните дози, броят на изложените лица и вероятността от облъчване, да се сведат до 
възможния постижим минимум като се отчитат икономическите и социалните фактори, с 
ограничението, че дозите за отделните лица подлежат на ограничаване. Необходимо е да се 
възприеме строг и систематичен подход, като се вземат предвид допирните точки и 
взаимодействието между превоза и останалите дейности. 

 

1.7.2.3  Естеството и обхватът на мерките, които се използват в програмата, трябва да имат връзка с 
вероятността и степента на възможното радиационно облъчване. Програмата трябва да 
включва изискванията на 1.7.2.3, 1.7.2.4, и 1.7.2.5 и 7.5.11 CW 33 (точка 1.1 ). Документите по 
програмата трябва да бъдат на разположение на компетентния орган при поискване за 
проверка 

 

1.7.2.4  При професионално облъчване, произтичащо от транспортната дейност, когато се прецени, че 
ефективната доза или:: 
a) вероятно ще бъде между 1 mSv и 6 mSv годишно и тогава трябва да се прилага програма 

за оценка на дозите, чрез наблюдение на работните места или чрез индивидуално 
наблюдение; или 

b) най-вероятно ще превиши 6 mSv годишно и тогава е необходимо да се осъществява 
индивидуално наблюдение. 

 
 Когато се осъществява индивидуално наблюдение или наблюдение на работното място, е 

необходимо да се водят съответните отчети. 
 

 ЗАБЕЛЕЖКА: При професионално облъчване, произтичащо от транспортна дейност, когато 
се прецени, че ефективната доза на радиацията едва ли ще надвиши 1 mSv годишно, не е 
нужно да се изискват специални работни модели, изчерпателен мониторинг, програми за 
оценка на радиационните дози или индивидуално водене на записи. 

1.7.2.5  Работниците (виж 7.5.11, CW 33 Забележка 3) трябва да бъдат подходящо обучени относно във 
връзка със защитата от радиация, включително предпазните мерки, които следва да се 
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предприемат, за да се ограничи тяхното професионално облъчване и облъчването на други лица, 
които могат да бъдат засегнати от техните действия.     

 
 

1.7.3  Система за управление 
 
1.7.3.1 

Система за управление, базирана на международни, национални или други стандарти, 
приемливи за компетентните власти, се създава и внедрява по отношение на всички 
дейности в границите на обхвата на RID, както е идентифицирано в 1.7.1.3, за  да гарантира 
спазването на съответните разпоредби на RID. На компетентния орган трябва да се издаде 
удостоверение, съгласно което спецификацията за конструкцията е внедрена напълно. 
Производителят, изпращачът или потребителят трябва да бъдат готови : 
(а) Да предоставят съоръженията за инспекция по време на производство и употреба; и  
(b) Да демонстрират спазване на RID пред компетентните власти . 

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

 

1.7.4  Специално споразумение 
 
1.7.4.1  Под специално споразумение се разбират онези условия, одобрени от компетентния орган, при 

които могат да се превозват пратки, които не отговарят на всички изисквания на RID, отнасящи 
се за радиоактивни материали. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Специалните условия не се считат за временна дерогация в съответствие 
с 1.5.1. 

 

1.7.4.2  Пратки, за които не може да бъде приложено което и да е от изискванията за радиоактивен 
материал” (два пъти)., не могат да бъдат превозвани, освен ако съществуват специални 
условия. Когато компетентният орган се увери, че изискванията за Клас 7 от RID не могат да 
бъдат спазени и че съблюдаването на стандартите за безопасност, установени от RID са били 
доказани с други средства, той има право да одобри транспортни операции при специални 
условия за единична пратка или планирана серия от многократни пратки. Общото ниво на 
безопасност по време на превоза трябва да съответства поне на нивото, което би било 
осигурено при удовлетворяване на всички приложими изисквания. За международните пратки 
от този тип се изисква многостранно одобрение. 

 

1.7.5 Радиоактивни материали с други опасни свойства 
 

Освен свойствата радиоактивност и ядрено делене, всяка допълнителна опасност на 
съдържанието на опакованата пратка, като взриво-опасност, запалителност, пирофорност, 
химична токсичност и корозионност, също трябва да бъде отразена в документацията, върху 
етикетите, в маркировките, табелите, подреждането, разделянето и превозването, за да бъдат 
спазени всички изисквания за опасни товари съгласно RID. 

 

1.7.6   Неспазване 
 
 1.7.6.1  При неспазване на която и да е гранична стойност от RID за интензитета на 

облъчването или замърсяването  
  

i. Изпращачът, получателят, превозвачът и каквато и да е друга организация, която 
участва в процеса на превоз, която може да бъде засегната, според случая, трябва 
да бъде информирана относно неспазването от:от превозвача, когато неспазването 
се установява по време на превоза, или 

ii. от получателя, когато неспазването се установява по време на получаването; 
b) в зависимост от случая, превозвачът, изпращачът или получателят трябва 

i. веднага да предприемат мерки за намаляване на последиците от неспазването;  
ii. да изследват неспазването и неговите причини, обстоятелства и последици; 
iii. да вземат подходящи мерки за премахването на причините и обстоятелствата, довели 

до неспазването и да предотвратят нова проява на подобни обстоятелства, водещи до 
неспазване, и 

iv. да информират компетентния/те орган/и за причините за неспазването и за 
предприетите или за необходимите мерки за отстраняване или предотвратяване на 
нередностите,  

c) когато възникне ситуация на аварийно облъчване, изпращачът и компетентният/те орган/и 
трябва да бъдат информирани за неспазването във възможно най-кратък срок. 

 



 76 

Глава 1.8  Мерки за контрол и за осигуряване спазването на изискванията за безопасност 
 

1.8.1  Административен контрол на опасните товари 
 
1.8.1.1  Компетентните органи на страните-членки имат право по всяко време и в границите на своята 

територия да извършват проверки на място, за да установят дали са спазени изискванията за 
превоза на опасни товари, вкл. изискванията по отношение на мерките за сигурност/охрана 
съгласно 1.10.1.5. 

 
Този контрол обаче трябва да се извършва, без да се застрашават хора, имущество и околна 
среда, както и без да се нарушава железопътното обслужване. 

 
1.8.1.2  Участниците в превоза на опасни товари (Глава 1.4) трябва незабавно, съгласно съответните 

си задължения, да осигурят на компетентните органи и техните пълномощници необходимата 
информация за извършване на проверките. 

 
1.8.1.3  Компетентните органи могат също така, с цел извършване на проверки в предприятията, 

участващи в превоза на опасни товари (Глава 1.4), да контролират, да проверяват 
необходимата документация и да вземат проби от опасните товари или от опаковките за 
изследване, при условие че с това не застрашават безопасността. Участниците в превоза на 
опасни товари (Глава 1.4) трябва също и да осигурят достъп до вагоните или до части от тях, 
както и до оборудването и инсталациите с цел проверка там, където това е възможно и 
обосновано. Ако сметнат за нужно, те могат да определят лице от предприятието, което да 
придружава представителя на компетентния орган. 

 
1.8.1.4  Ако компетентните органи установят, че изискванията на RID не са изпълнени, те могат да 

забранят определена пратка или да прекратят транспортната операция, докато бъдат 
отстранени установените дефекти, или да препоръчат други подходящи мерки. Спирането на 
превоза може да се извърши на самото място или на друго място, избрано от органите с оглед 
на безопасността. Тези мерки не бива да водят до съществено нарушаване на железопътното 
обслужване. 

 

1.8.2  Взаимна административна подкрепа 
 
1.8.2.1  Страните-членки следва да се споразумеят за оказване на взаимна административна подкрепа 

при прилагането на RID. 
 
1.8.2.2  Когато определена страна-членка има основания да смята, че на нейна територия 

безопасността на превоза на опасни товари е застрашена вследствие на много сериозни или 
повтарящи се нарушения от страна на предприятие, чието седалище е на територията на друга 
страна-членка, тя трябва да уведоми компетентните органи на последната за подобни 
нарушения. Компетентните органи на страната-членка, на чиято територия са забелязани много 
сериозните или повтарящи се нарушения, има право да изиска от компетентните органи на 
страната-членка, на чиято територия е седалището на предприятието, да предприеме 
съответните мерки срещу нарушителя/ите. Предоставянето на данни за лицата е допустимо 
само в случай, че е необходимо за разследване на твърде сериозни или повтарящи се 
нарушения. 

 
1.8.2.3  Уведомените органи трябва да информират компетентните органи на страната-членка, на чиято 

територия са били установени нарушенията, за мерките, които са били взети спрямо 
предприятието, в случай че се оказало необходимо. 

 

1.8.3  Консултант по безопасността 
 
1.8.3.1 Всяко предприятие, чиято дейност включва експедиране или превоз на опасни товари с 

железопътен транспорт или свързаните с подобен превоз опаковане, товарене, пълнене или 
разтоварване, назначава един или повече консултанти по безопасността, наричани по-долу 
„консултанти”, за превоза на опасни товари, които носят отговорност за предотвратяването на 
опасностите за хора, имущество или околна среда, присъщи за подобни дейности. 

 
1.8.3.2  Компетентните органи на страните-членки могат да предвидят условието тези изисквания да не 

се прилагат за предприятия: 
 

a) чиито дейности са свързани с превози на опасни товари чрез транспортни средства, 
принадлежащи на въоръжените сили или които са под тяхно разпореждане; или 

b) чиито дейности се отнасят до ограничени количества за всеки вагон ненадхвърлящи 
границите, посочени в 1.1.3.6, 1.7.1.4, както и в глави 3.3, 3.4 и 3.5; или 

c) които не извършват като основна или допълнителна дейност превози на опасни товари или 
операции по опаковане, пълнене, товарене или разтоварване, свързани с тези превози, но 
които периодично извършват национални превози на опасни товари или операции по 
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опаковане, пълнене, товарене или разтоварване, свързани с тези превози, криещи малка 
опасност или минимален риск от замърсяване на околната среда.  

 
1.8.3.3  Основната задача на консултанта, като отговорността се поема от ръководителя на 

предприятието, е да се търсят всякакви начини и действия, в рамките на съответните дейности 
на предприятието, за улесняване изпълнението на тези дейности при спазване на изискванията 
и при оптимални условия на безопасност. Задълженията на консултанта, съобразени с 
дейностите на предприятието, са следните: 

 
- да следи за спазването на изискванията, регламентиращи превоза на опасни товари; 
-   да предоставя консултации на предприятието за операциите по превоз на опасни товари; 
- да подготвя годишен доклад, предназначен за ръководството на предприятието или, при 

необходимост, за местен обществен орган, за дейността на това предприятие, свързана с 
превоза на опасни товари. Подобни годишни доклади се съхраняват за срок от пет години и 
се предоставят на националните компетентни органи при поискване. 

 
 Освен това, към задълженията на консултанта спада и наблюдаването на следните практики и 

процедури, свързани със съответните дейности на предприятието: 
 

- процедурите, свързани със спазването на изискванията, регламентиращи идентификацията 
на превозваните опасни товари; 

- практиката на предприятието при преценката на всички специфични нужди, свързани с 
превозваните опасни товари, при закупуването на съответни транспортни средства; 

- процедурите за проверка на използвания за превоз на опасни товари или за операциите по 

опаковане, пълнене, товарене и разтоварване материал; 

- правилното обучение на служителите за предприетите операции, включително относно 
промените в разпоредбите и поддържането на документация за това обучение; 

- прилагане на подходящи спешни действия в случай на евентуални произшествия или 
инциденти, които могат да повлияят на безопасността по време на превоза на опасни 

товари или по време на операциите по опаковане, пълнене, товарене или разтоварване; 

- проучване и, при необходимост, подготвяне на отчети за сериозни произшествия, 
инциденти или нарушения по време на превоза на опасни товари или на операциите по 

тяхното опаковане, пълнене, товарене или разтоварване; 

- прилагане на подходящи мерки за избягване на повторно възникване на сериозни 
произшествия, инциденти или нарушения; 

- съобразяване със законови предписания и специални изисквания,  свързани с превоза 
на опасни товари при избора и използването на подизпълнители или на трети страни; 

- проверка на това дали служителите, ангажирани с експедиране, превоза на опасни товари 
или с товаренето и разтоварването им, разполагат с подробни указания и инструкции; 

- въвеждане на мерки за запознаване с опасностите, свързани с превоза на опасни товари 

или с тяхното опаковане, пълнене, товарене или разтоварване; 

- въвеждане на мерки за осигуряване в транспортните средства на нужната документация и 
на оборудването за безопасност, които трябва да придружават превозите; консултантът 
следи и дали тази документация и оборудването отговарят на съществуващата нормативна 
уредба; 

- въвеждане на мерки за осигуряване спазването на изискванията, отнасящи се до 

операциите по опаковане,  пълнене, товарене и разтоварване; 

- наличие на охранителни планове съгласно 1.10.3.2. 
 
1.8.3.4  Консултант може да бъде и ръководителят на предприятието, лице с други функции в 

предприятието или лице, което не работи в предприятието, при условие че това лице е 
способно да изпълнява задълженията на консултант. 

 
1.8.3.5  Всяко заинтересовано предприятие при поискване уведомява за самоличността на своя 

консултант компетентните органи или посочената за това инстанция от всяка страна-членка. 
 
1.8.3.6  Когато определено произшествие е нанесло щети на лица, имущество или на околната среда 

по време на превоз или на операция за опаковане, пълнене,товарене или разтоварване, 

извършени от заинтересованото предприятие, след като е събрал всички необходими 
сведения, консултантът изготвя доклад за произшествието, предназначен за ръководството на 
предприятието или, при необходимост, за местен обществен орган. Този доклад не заменя 
докладите на ръководството на предприятието, които могат да бъдат изискани съгласно което и 
да е международно или национално законодателство. 

 
 1.8.3.7  Консултантът трябва да притежава удостоверение за професионална квалификация, валидно 

за превоз с железопътен транспорт. Това удостоверение се издава от компетентния орган или 
от организация, посочена от всяка страна-членка. 

  
1.8.3.8  За да получи това удостоверение, кандидатът трябва да е преминал обучение, приключило с 

успешно положен изпит, валидиран от компетентния орган на държавата-членка. 
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1.8.3.9 Основната цел на обучението е кандидатът да получи достатъчни познания за рисковете, 

свързани с превоза, опаковане, пълнене, натоварване или разтоварване на опасни товари, с 

действащи закони, регламенти и административни разпоредби, както и добро познаване на 
задълженията, описани в 1.8.3.3. 

 
1.8.3.10  Изпитът се организира от компетентния орган или от изпитващата организация, определена от 

него. Организаторът на обучението не може да бъде изпитваща организация. 
 

Посочването на изпитващата организация се определя с писмен документ. Подобно одобрение 
може да има ограничена продължителност и да бъде основано на следните критерии: 

 
- компетентност на изпитващата организация; 

- конкретни начини за провеждане на изпита, предложени от комисията включително, ако е 

необходимо, инфраструктурата и организацията на електронните изпити съгласно 

1.8.3.12.5, ако същите трябва да бъдат извършени; 

- мерки за осигуряване на безпристрастност на изпитите; 
- независимост на изпитващата организация спрямо всякакви физически или юридически 

лица, които наемат консултанти по безопасността. 
 
1.8.3.11  Целта на изпита е да се установи дали кандидатите притежават необходимото равнище на 

знания, за да упражняват задълженията на консултант по безопасността, предвидени в 1.8.3.3, 
за да получат предвиденото в 1.8.3.7 удостоверение. Изпитът трябва да включва най-малко 
следните теми: 

 
a) познаване на видовете последици, които могат да бъдат причинени при произшествие с 

опасни товари, както и познаване на основните причини за възникване на произшествие; 
b) изискванията съгласно националното законодателство, международните спогодби и 

договори, свързани с: 
 

- класификацията на опасните товари (процедури за класифициране на разтвори и 
смеси, структура на класовете опасни товари и принципите на тяхната класификация, 
естеството на превозваните опасни товари, физикохимични и токсикологични свойства 
на опасните товари); 

- общите разпоредби за опаковане, цистерни и контейнер-цистерни (видове, кодове, 
маркировка, конструкция, първоначални и периодични инспекции и проверки); 

- маркиране, етикетиране за опасност, табели със знаци за опасност и обозначаване с 

оранжеви табели (маркировки и етикети на пратките, поставяне и отстраняване на 

табелите за опасност и оранжеви табели); 
- указанията в превозния документ (задължителна информация); 
- начин на изпращане, спедиторски ограничения( пълен товар, превоз на насипни 

товари, превоз в средства за едро пакетиране, превоз в контейнери, в неподвижно 
монтирани или подвижни цистерни); 

- превоз на пътници; 
- забрани и предпазни мерки при съвместно товарене; 
- разделяне на товарите; 
- ограничения за превозваните количества и изключения по отношение на количествата 

- обработка и подреждане (опаковане, пълнене, товарене и разтоварване - степен на 

напълване, подреждане и разделяне); 

- почистване и/или обезгазяване преди опаковане, пълнене, товарене и след 

разтоварване; 
- превозен персонал и професионална подготовка; 
- документите, които трябва да са налице (превозен документ, писмени указания, копие 

на съответно изключение или отклонение от изискванията, други документи); 
- писмени указания (приложение на указанията и оборудване за лична безопасност) 
- изпускане на вещества при работа или изтичане на замърсители при произшествие; 
- изисквания към транспортните средства. 

 

1.8.3.12   Изпити 
 
1.8.3.12.1 Изпитът се състои от писмен тест, който може да бъде допълнен и от устен изпит. 
 
1.8.3.12.2   Компетентният орган или изпитващата организация, определена от компетентния орган, 

провежда всеки изпит. Всякаква манипулация и измама трябва да бъдат изключени в 
максимална възможна степен. Трябва да бъде гарантирано удостоверяването на 
самоличността на кандидата. При писмения изпит не се разрешава ползването на други 
материали освен международните и национални нормативни документи. Всички документи от 
изпита се записват и съхраняват под формата на разпечатка или в електронен вид като файл. 

 
1.8.3.12.3   Разрешава се използването само на предоставените от изпитващата организация електронни 

помощни материали. Не трябва да съществува възможността кандидатът да записва други 
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данни върху предоставените му електронни помощни материали; кандидатът има право да 
отговаря само на поставените въпроси. 

 
1.8.3.12.4  Писменият изпит се състои от две части: 
 

a) Кандидатът получава въпросник. Той включва най-малко 20 „отворени” въпроса, 
обхващащи като минимум темите, изброени в списъка в 1.8.3.11. Могат да се използват и 
въпроси с предложени няколко отговора по избор. В този случай два въпроса по избор се 
броят за един „отворен” въпрос. Сред посочените теми, трябва да се обърне специално 
внимание на следните: 

 
- общи мерки за превенция и безопасност; 
- класификация на опасните товари; 
- общи изисквания за опаковане, за цистерни, контейнер-цистерни, вагони-цистерни и 

т.н.; 

- маркировка, етикети и табели за опасност; 

- данни в транспортния документ; 
- обработка и подреждане; 
- професионална подготовка на превозния персонал; 
- документи,които трябва да са налице и превозни документи; 
- писмени указания 
- изисквания към транспортните средства. 

 
b) Кандидатите правят анализ на конкретен случай, свързан със задълженията на 

консултанта, посочени в 1.8.3.3, за да докажат, че притежават необходимата 
квалификация, за да изпълняват функциите на консултант. 

1.8.3.12.5 Могат да бъдат проведени писмени изпити, изцяло или частично, под формата на електронни 
изпити, където отговорите са записани и оценени чрез използване на процеси за електронна 
обработка на данни (EDP), при изпълнение на следните условия: 

(a) Хардуерът и софтуерът ще бъдат проверени и одобрени от компетентните органи или 

от изпитващ орган, определен от компетентния орган; 

(b) Трябва да бъде гарантирано надлежно техническо функциониране. Трябва да бъдат 
организирани разпоредби относно това дали и до каква степен може да бъде продължен 
изпита в случай на възникване на неизправност на устройствата и приложенията. При 
входните устройства няма да има налични помощни средства (напр. функцията за 
електронно търсене), оборудването предоставено по 1.8.3.12.3 не трябва да позволява 

на кандидатите да комуникират с каквото и да е друго устройство по време на изпита; 
(с) Трябва да  бъдат записани окончателните отговори за всеки кандидат. Определянето на 
резултатите ще бъде прозрачно. 

1.8.3.13  Страните-членки могат да решат кандидатите, които възнамеряват да работят за предприятия, 
специализирани в превоза на някои видове опасни товари, да бъдат препитвани само за 
веществата, свързани с тяхната дейност. Тези видове товари са: 

 
- Клас 1 
- Клас 2 
- Клас 7 
- класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 
- UN №№: 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво, класифицирано с номера UN 1268 

или 1863. 
 

В удостоверението, предписано в 1.8.3.7, трябва ясно да се указва, че същото е валидно само 
за видовете опасни товари, които са включени в настоящия подраздел и по които консултантът 
е бил изпитан, съгласно условията, определени в 1.8.3.12. 

 
1.8.3.14  Компетентният орган или изпитната комисия съставя списък на въпросите, които са били 

включени в изпита. 
 
1.8.3.15  Удостоверението, предписано в 1.8.3.7, трябва да отговаря на образеца, посочен в 1.8.3.18 и да 

бъде признато от всички страни-членки. 
 

1.8.3.16   Срок на валидност и подновяване на Удостоверението 
 
1.8.3.16.1   Удостоверението е валидно за срок от пет години. Валидността му се подновява за още пет 

години, ако през последната година преди изтичането на срока на удостоверението неговият 
притежател успешно е преминал контролен изпит. Изпитът подлежи на одобрение от 
компетентния орган. 

 
1.8.3.16.2   Целта на изпита е да се гарантира, че притежателят на Удостоверението притежава 

необходимите познания, за да изпълнява посочените в 1.8.3.3 задължения. Необходимите 
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знания са посочени в 1.8.3.11 b) и следва да включват и въведените след последното 
получаване на удостоверението нормативни изменения. Изпитът се провежда и контролира на 
същата база, както е описано в 1.8.3.10 и 1.8.3.12 – 1.8.3.14. Не е нужно обаче изпитваният да 
прави определения в 1.8.3.12.4 b) анализ на конкретен случай. 

 
1.8.3.17    (Заличава се).  
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1.8.3.18   Удостоверение 
 Удостоверение за обучение на консултанти по безопасността при превоз на опасни товари 

Удостоверение №……………………………………………………………… 

Отличителен знак на държавата, издаваща удостоверението……………… 

Фамилия:……………………………………………………………………… 

Лично и бащино име:……………………………………………… 

Дата и място на раждане:……………………………………………………… 

Националност:………………………………………………………………… 

Подпис на притежателя:……………………………………………………… 
 
Валидно до………………(дата) за предприятия, превозващи опасни товари и за предприятия, 

извършващи свързаните с този превоз, експедиране, опаковане, пълнене, товарене или 

разтоварване:  
 
• по шосе • жп транспорт  • водни пътища 
 

Издадено от:……………………………………………………………………… 

Дата:…………………………………………………………………………… 

Подпис:……………………………………………………………………… 
 

Продължено до:…………………………………………………………………… 

От:……………………………………………………………………………… 

Дата:………………………………………………………………………… 

Подпис:………………………………………………………………………… 

 

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

1.8.4  Списък на компетентните органи и упълномощените от тях организации 
 

Страните-членки уведомяват Секретариата на OTIF за адресите на органите и определените от 
тях организации, които са компетентни, съгласно националното законодателство, да прилагат 
RID като за всеки отделен случай се позовават на съответното изискване от RID, както и за 
адресите, до които се подават съответните заявления. 

 
На базата на получените данни, Секретариатът на OTIF изготвя списък и непрекъснато го 
актуализира. Този списък и поправките по него се предоставят от Секретариата на страните-
членки. 

 

1.8.5  Уведомления за събития, свързани с опасни товари 
 
1.8.5.1  Ако настъпи сериозно произшествие или инцидент при товаренето, при пълненето, при превоза 

или при разтоварването на опасни товари на територията на определена страна-членка, 
товарачът, пълначът, превозвачът, получателят или евентуално управителят на железопътната 
инфраструктура трябва да се уверят, че е изготвен доклад съгласно изискванията на 1.8.5.4, 
както и че той изпратен на компетентния орган на съответната страна-членка най-късно един 
месец след събитието. 

 
1.8.5.2  Ако е необходимо, страната-членка трябва да изпрати доклад до Секретариата на OTIF с цел 

уведомяване на останалите страни-членки. 
 
1.8.5.3  В определени случаи се налага да се изготви доклад съгласно 1.8.5.1, ако са изтекли опасни 

товари или съществува безспорен риск от загуба на продукт, от телесни повреди, материални 
щети или замърсяване на околната среда, или когато са се намесили съответните органи, както 
и ако са изпълнени един или повече от следните критерии: 

 
Под телесни повреди се разбира инцидент, при който има смъртен случай или наранявания, 
пряко свързани с превозваните опасни товари, подобни наранявания:  
a) изискват интензивно лечение; 
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b) налагат болнично лечение най-малко за един ден, или 
c) водят до нетрудоспособност в продължение най-малко на три последователни дни. 

 
„Изтичане на продукт” съществува, когато са разпръснати опасни товари: 
a) от транспортни категории 0 или 1 в количества равни или по-големи от 50 kg или 50 литра; 
b) от транспортна категория 2 в количества равни или по-големи от 333 kg или 333 литра, или 
c) от транспортни категории 3 или 4 в количества равни или по-големи от 1 000 kg или 1 000 

литра. 
 

Критерият за изтичане на продукт се прилага и когато съществува неизбежен риск от изтичане 
на продукт в горепосочените количества. По принцип се смята, че това условие е изпълнено, 
ако поради структурни повреди, задържащият съд вече не е годен за продължаване на 
превозването или ако, поради някаква друга причина, вече не се осигурява достатъчна степен 
на безопасност (например, поради деформиране на цистерните или контейнерите, 
преобръщане на цистерна или пожар в непосредствена близост). 

 
Ако при подобно произшествие става въпрос за опасни товари от Клас 6.2, изготвянето на 
доклад е задължително, независимо от количествата. 

 
При произшествие с радиоактивен материалкритериите за загуба на продукт са следните: 
a) всяко изтичане на радиоактивни вещества извън опакованите товари; 
b) облъчване, при което се надхвърлят определените от разпоредбите прагове за защита от 

йонизиращо лъчение на работещите и други лица (Таблица II от Сериите за безопасност № 
115 на IAEA - „Основни международни норми за защита срещу йонизиращото облъчване и 
за безопасност на източниците на радиация”); или 

c) в случаите, когато съществуват основания да се смята, че е настъпили значително 
нарушение на някоя от функциите на опакованата пратка по отношение на безопасността 
(херметизация, обезопасяване, топлоизолация и критична точка на разпадане), поради 
което опаковката става негодна за по-нататъшен превоз ако не се вземат допълнителни 
мерки за безопасност. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  виж изискванията в 7.5.11 CW 33(6) за недоставени пратки. 
 

„Материални щети или замърсяване на околната среда” съществуват при изтичане на опасни 
товари, независимо от количеството, и когато оценката на щетите надхвърля 50 000 евро. В 
тези случаи не се вземат предвид щетите на директно участвалото превозно средство, 
пренасящо опасни товари, нито на модалната инфраструктура. 

 
„Намеса на органите” съществува когато в контекста на произшествието с опасни товари, 
органите или аварийните служби се намесват директно или когато се извършва евакуация на 
лица или се затварят пътни артерии (шосета/ жп пътища) най-малко за три часа поради 
възникналия от опасните товари риск. 

 
В случай на необходимост, компетентният орган може да поиска допълнителна информация. 
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1.8.5.4  Образец на доклад за произшествията по време на превоза на опасни товари 

 

 

Доклад за произшествия по време на превоз на опасни товари  

съгласно раздел 1.8.5 на RID/ARD 
 

 

Превозвач/  
 
Управител на железопътната инфраструктура:……….................................... 
 
Адрес: 
 
Лице за контакт:……….............. телефон:………........... факс:………........... 

 
 

(Компетентният орган предава доклада без настоящата заглавна страница) 
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1. Начин на превоз 

� жп 
Номер на вагон (посочването не е задължително) 
....................................................................... 

� Шосе  
Регистрационен номер на превозното средство 
(посочването не е задължително) 
............................... 

2. Дата и място на произшествието 

Година:…………        Месец:……..        Ден:………..               Час: ………………. 

� Гара 

� Разпределителна гара/ гара за комплектуване на 
влакове 

� Пункт за товарене/ разтоварване/  
    претоварване 
Място/ Държава: ........................................ 
или 
� свободна отсечка 
описание на отсечката:………………….. 
Километри: ......................................... 

� Населено място 

� Пункт за товарене/разтоварване/    претоварване 

� Шосе 
Място/Държава:…………………… 
 
 
 
 

3. Топография 

� изкачване / спускане 

� Тунел 

� Мост / жп надлез / подлез 

� Кръстовище 

4. Специфични метеорологични условия 

� Дъжд 

� Сняг 

� Лед 

� Мъгла 

� Порой 

� Буря 

Температура: …...... °С 

5. Описание на произшествието 

� Дерайлиране/Излизане от пътя 

� Сблъсък 

� Обръщане/Накланяне 

� Пожар 

� Експлозия 

� Изтичане 

� Технически дефект 
Други подробности около произшествието: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 

6. Опасни товари при произшествието 

UN-Nr. 1) клас Опак. 
група 

Оценка на изтеклото 
количество продукт (kg  
или l) 2) 

Съд за 
събиране 3) 

Материал на 
съда за 
събиране 

Вид на 
дефекта на 
съда 4) 

            

       

       

       

       

       

1) при опасни товари, попадащи в сборно 
наименование, за което е в сила специално 
изискване 274, трябва допълнително да се 
посочи и техническото наименование 

2)  за радиоактивни вещества от клас 7 трябва да 
се вписват стойностите съгласно критериите 
на 1.8.5.3 
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3)    да се впише съответния номер 
1. Опаковка 
2. Средство за едро пакетиране (IBC) 
3. Едрогабаритна опаковка  
4. Малък контейнер 
5. Вагон 
6. Превозно средство 
7. Вагон-цистерна 
8. Автоцистерна 
9. Агрегатен вагон 
10. Агрегатно превозно средство 
11. Вагон с подвижни цистерни 
12. Сменяема цистерна 
13. Голям контейнер 
14. Контейнер-цистерна 
15. МЕГК 
16. Преносима цистерна 

4)  да се впише съответния номер 
1. Изтичане 
2. Пожар 
3. Експлозия 
4. Структурен дефект 

7. Причина за произшествието (ако е определена със сигурност) 

� технически дефект 

� неправилно обезопасяване на товара 

� експлоатационна причина (железниците) 

� други: ...................................................................... 

8. Последици от произшествието 

Телесни наранявания, свързани с опасните товари: 
� Загинали (брой:……………..) 

� Ранени (брой: ……………….) 
 
Изтичане на продукт: 
� Да 

� Не 

� Неминуем риск от загуба на продукт 
 
Материални щети или замърсяване на околната среда: 

�  Оценка на щетите  50 000 евро 

     Оценка на щетите  50 000 евро 
 
Намеса на компетентните органи: 

   Да     Евакуиране на лица най-малко за три часа поради наличието на опасни товари 

     Затваряне на пътища най-малко за три часа поради наличието на опасни товари 

   Не 

В случай на необходимост, компетентният орган може да поиска допълнителна информация. 
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1.8.6  Административен контрол за прилагане на оценките на съответствието, периодични 

проверки, и извънредни проверки, описани в точка 1.8.7 

 

1.8.6.1  Одобрение на контролни органи 
 
  Компетентният орган може да одобри контролните органи за оценка на съответствието, 

периодичните проверки, извънредните проверки и вътрешните проверки, както е определено в 
точка 1.8.7. 

 

1.8.6.2  Задължения на компетентния орган, на упълномощените или на органите за контрол 
 

1.8.6.2.1  Компетентният орган, упълномощеният представител или органът за контрол извършва 
оценките на съответствието, периодичните проверки и извънредните проверки по 
пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест. Компетентният орган, 
упълномощеният представител или органът за контрол изпълняват своите дейности като вземат 
предвид размера, отрасъла и структурата на съответните предприятия, относителната 
сложност на технология и серийния характер на производството. 

 

1.8.6.2.2  Компетентният орган, упълномощеният представител или органът за контрол строго спазват 
нивото на защита, както се изисква за съответствието на транспортируемото оборудване под 
налягане с разпоредбите на части 4 и 6, което е приложимо. 

 

1.8.6.2.3  Когато компетентният орган, упълномощеният представител или органът за контрол установят, 
че изискванията от части 4 или 6 не са били изпълнени от производителя, се изисква от 
производителя да предприеме съответните коригиращи мерки и не се издава сертификат за 
типово одобрение или сертификат за съответствие. 

 

1.8.6.3  Задължителна информация 
 

  RID договарящите се страни публикуват своите национални процедури за оценка, назначаване     
и мониторинг на органите за проверка и всяка променя свързана с тази информация.   

1.8.6.4  Делегиране на задачи за проверка 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Вътрешна проверка в съответствие с 1.8.7.6, необхванати от 1.8.6.4 . 
 

1.8.6.4.1  Когато контролиращ орган използва услугите на друг орган (напр. подизпълнител, дъщерно 
дружество), за да извършат специфични задачи, свързани с оценката на съответствието, 
периодична проверка или извънредни проверки, този орган трябва да бъде включен в 
акредитацията на контролния орган, или да бъде акредитиран отделно. В случай на отделна 
акредитация, това лице трябва да бъде надлежно акредитирано съгласно стандарт EN 
ISO/IEC 17025:2005 и трябва да бъде признато от инспекционния орган като независима и 
безпристрастна лаборатория за изпитване, за да изпълни задачи по изпитване съгласно 
неговата акредитация или да бъде акредитирано съгласно стандарт EN ISO/IEC 17020:2012 
(с изключение на клауза 8.1.3).Контролният орган трябва да гарантира, че това лице отговаря 
на изискванията, определени за възложените му правомощия със същото ниво на 
компетентност и безопасност, определени за органите за проверка (виж 1.8.6.8 ) като 
контролния орган осъществява мониторинг. Контролният орган трябва да информира 
компетентния орган за посочените по-горе договорености. 

 

1.8.6.4.2  Контролният орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от такива органи, 
когато тези задачи са извършени от тях. 

 

1.8.6.4.3  Контролният орган няма право да делегира изцяло задачата за оценка на съответствието, 
извършването на периодична проверка или извънредни проверки. Във всеки случай, оценката и 
издаването на сертификати се извършват единствено от контролния орган. 

 

1.8.6.4.4  Дейност не може да бъде делегирана без съгласието на заявителя. 
 

1.8.6.4.5  Контролният орган трябва да държи на разположение на компетентния орган съответните 
документи относно оценката на квалификацията и работата, извършена от горепосочените 
субекти. 

 

1.8.6.5  Задължителна информация за контролните органи 
 
Всеки контролен орган уведомява компетентния орган, който го е одобрил, за следното: 
 
(a) с изключение на случаите, когато разпоредбите на 1.8.7.2.4 се прилагат, всеки отказ, 

ограничение, временно прекратяване или отменяне на сертификатите за типово 
одобрение; 
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(b) всяко обстоятелство(а) засягащи обхвата и условията за одобрение, издадено от 
компетентния орган; 

 
(c) всяко искане на информация за извършени дейности по оценка на съответствието, под 

контрола на компетентните органи извършен съгласно точка 1.8.1 или 1.8.6.6 ; 
 
(d) при поискване, извършените дейности по оценка на съответствието в рамките на обхвата на 

тяхното одобрение и всяка друга дейност, включително делегиране на задачи. 
 

1.8.6.6  Компетентния орган трябва да осигури мониторинг на контролните органи и да отмени или да 
ограничи дадено одобрение, ако е видно, че одобрен орган вече не отговаря на изискванията на 
1.8.6.8 или не следват процедурите, посочени в разпоредбите на RID. 

 

1.8.6.7  Ако одобрението на контролен орган е отменено или ограничено или ако органът за проверки е 
преустановил дейност, компетентният орган предприема подходящи мерки, за да гарантира, че 
файловете ще се обработят от друг контролен орган или се поддържат на разположение. 

 

1.8.6.8  Контролният орган: 
 
(а)  разполага с организационна структура и с персонал, способен, обучен, компетентен и 

квалифициран, който да изпълнява задоволително техническите си функции; 
 
(b) имат достъп до подходящи и адекватни съоръжения и оборудване; 
 
(c) работят по безпристрастен и независим начин; 
 
(d) гарантира търговската тайна за търговската и фирмената дейност на производителя и на 

други органи; 
 
(e) поддържа ясно разграничаване между действителните функции на контролния орган и 

свойствените функции; 
 
(f) има документирана система за качество; 
 
(g) гарантира, че изпитванията и проверките, посочени в съответния стандарт и в RID се 

извършват; и 
 
(h) поддържа подходящ и ефективен доклад и отчетна система в съответствие с точка 1.8.7 и 

1.8.8 . 
 
Контролният орган освен гореизброеното трябва да бъде акредитиран по стандарта EN ISO/IEC 
17020:2004, както е указано в 6.2.2.11 и 6.2.3.6 и TA 4 и TT 9 на 6.8.4 . 
 
Контролен орган при започване на нова дейност може да бъде одобрен временно. Преди да 
бъде одобрен временно, компетентният орган гарантира, че контролният орган отговаря на 
изискванията на стандарт EN ISO/IEC 17020:2012 (с изключение на клауза 8.1.3). Контролният 
орган трябва да бъде акредитиран по време на първата година от дейността си, за да може да 
се продължи тази нова дейност." 

 

1.8.7  Процедури по оценка за съответствие и периодична инспекция  

ЗАБЕЛЕЖКА: В настоящия раздел „съответен орган” означава орган, назначен съгласно 
6.2.2.11, когато се сертифицират UN съдове под налягане, съгласно 6.2.3.6 когато се 
одобряват съдове под налягане без UN номер и съгласно специалните разпоредби TA4 и 
TT9 на 6.8.4. 

1.8.7.1  Общи разпоредби  

1.8.7.1.1 Процедурите в раздел 1.8.7 следва да се прилагат в съответствие с 6.2.3.6 при одобрение на 
съдове под налягане без UN номер и в съответствие с TA4 и TT9 на 6.8.4 когато се одобряват 
цистерни, агрегатни вагони и МЕГК. 

Процедурите в раздел 1.8.7 могат да се прилагат в съответствие с Таблицата в 6.2.2.11 когато се 
сертифицират съдове под налягане с UN номер. 

1.8.7.1.2 Всички заявления за: 

(a) типово одобрение в съответствие с 1.8.7.2 или; 

(b) производствен контрол в съответствие с 1.8.7.3 и първоначална инспекция и изпитване в 
съответствие с 1.8.7.4; или 

(c) периодични инспекции и извънредни проверки в съответствие с 1.8.7.5 
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следва да се подават от кандидата до единен компетентен орган, негов делегиран представител 
или одобрен инспектиращ орган по негов избор. 

1.8.7.1.3 Заявлението следва да включва: 

(a) името и адреса на кандидата; 

(b) при оценка за съответствие, когато кандидатът не е производител, името и адреса на 
производителя; 

(c) писмена декларация, че същото заявление не е било подавано до никой друг компетентен 
орган, негов делегиран представител или инспектиращ орган;   

(d) съответната техническа документация, посочена в 1.8.7.7; 

(e) декларация, осигуряваща на компетентния орган, неговия делегиран представител или на 
инспектиращия орган достъп за целите на инспекцията до мястото на производство, инспекция, 
изпитване и съхранение, и да му предоставя цялата необходима информация.   

1.8.7.1.4 В случаите, когато кандидатът може да демонстрира в задоволителна степен пред 
компетентния орган или назначения от последния инспектиращ орган съответствие с 1.8.7.6, 
кандидатът има право да създаде вътрешна служба за инспекции, която може да провежда 
частично или цялостно инспекциите и изпитванията в случаите, посочени в 6.2.2.10 или 6.2.3.6. 

 

1.8.7.1.5  Дизайнът на сертификатите за типово одобрение и на сертификатите за съответствие, в това 
число и техническата документация, се пази от производителя или от заявителя за типово 
одобрение, ако той не е производителят, и от контролния орган, който издава сертификата, за 
период от най-малко 20 години, считано от последната дата на производство на продукти от 
същия тип. 

 

1.8.7.1.6  Когато производител или собственик възнамерява да прекрати работа, той трябва да изпрати на 
документацията на компетентния орган. Компетентният орган трябва да пази документацията за 
останалата част от периода, определен в 1.8.7.1.5 

1.8.7.2  Типово одобрение  

  Типови одобрения разрешават на производителя на съдове под налягане, цистерни, вагон батерии 
на вагони или MEGC в рамките на срока на валидност на това одобрение. 

1.8.7.2.1 Кандидатът е длъжен: 

(a) когато се отнася за съдове под налягане, да предостави на разположение на съответния орган 
представителни образци от планираното производство. Съответният орган има право да поиска 
допълнителни образци, ако това се изисква съгласно програмата за изпитвания;    

(b) когато се отнася за цистерни, агрегатни вагони или МЕГК, да осигури достъп до прототипа за 
типово изпитване.   

1.8.7.2.2 Съответният орган е длъжен: 

(a) да разгледа техническата документация, посочена в 1.8.7.7.1, за да провери дали проектът е в 
съответствие с относимите разпоредби на RID и дали прототипът или партидата на прототипа 
са произведени в съответствие с техническата документация, и дали е представителен за 
проекта;    

(b) да извършва и да присъства на изпитванията, посочени в RID с цел да определи дали 
разпоредбите са били приложени и изпълнени, и дали възприетите от производителя процедури 
отговарят на изискванията;   

(c) да проверява съответствието на сертификата(ите), издадени от производителя(ите) на 
материалите с относимите разпоредби от RID; 

(d) при необходимост да одобрява процедурите за трайно свързване на части или да извършва 
проверка дали те са били одобрени преди това, както и да извършва проверка дали персоналът, 
изпълняващ трайното свързване на частите и безразрушителните изпитвания е квалифициран 
или одобрен;   

(e) да съгласува с кандидата мястото и съоръженията за изпитване, където предстои да се 
извършват прегледите и необходимите изпитвания. 

Съответният орган издава на кандидата доклад за изследване на тип. 

 

1.8.7.2.3 В случаите, когато типът отговаря на всички приложими разпоредби, компетентният орган, 
упълномощеният представител или органът за контрол издава сертификат за типово одобрение 
на заявителя. 
 
Този сертификат трябва да съдържа: 
 
(а) име и адрес на издаващия; 
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(b) име и адрес на производителя и на заявителя, в случаите, когато заявителят не е 

производителя; 
 
(c) позоваване на версията на RID и на стандартите, използвани за изследване на типа; 
 
(d) всички изисквания, произтичащи от изследването; 
 
(e) необходимата информация за идентифициране на типа и видовете, както са определени в 

съответните стандарти; 
 
(f) на позоваване на доклад(ите) от изследването на типа; и 
 
(g) максималният срок на валидност на типовото одобрение. 
 
Списък на съответните части на техническата документация трябва да бъде приложен към 
сертификата (виж 1.8.7.7.1 ). " 
 
Въвежда се следният нов параграф: 
 

1.8.7.2.4  Типовото одобрение важи за максимален срок от десет години. Ако в рамките на този период 
съответните технически изисквания на RID (включително стандартите към които препраща) са 
се променили, така че одобреният тип вече да не е в съответствие с тях, съответният орган, 
който издава типовото одобрение го отнема и информира притежателя на сертификата на 
типовото одобрение. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: За крайни дати за оттегляне на съществуващите типови одобрения, виж колона 
(5) на таблиците в 6.2.4 и 6.8.2.6 или 6.8.3.6 където е приложимо. 

 
Ако на типово одобрение е изтекъл срокът или е било оттеглено, не се разрешава 
производството на съдове под налягане, цистерни, вагон - батерии или MEGC в съответствие с 
типовото одобрение. 
 
В такъв случай, съответните разпоредби касаещи използването и периодичните проверки на 
съдовете под налягане, цистерните, вагон - батериите или MEGC, съдържащи се в типовото 
одобрение, са с изтекъл срок или са оттеглени, могат да продължат да се прилагат за онези 
съдове под налягане, цистерни, вагон - батерии или MEGC, конструирани преди изтичането на 
срока или оттеглянето, ако те могат да продължат да бъдат използвани. 
 
Могат да продължават да се използват, доколкото остават в съответствие с изискванията на 
RID. Ако те вече не са в съответствие с изискванията на RID могат да продължат да бъдат 
използвани само ако такова използване е разрешено от съответните преходни мерки в глава 1.6 
. 
 
Типовото одобрение може да се подновява след пълен преглед и оценка за съответствието с 
разпоредбите на RID приложими към датата на подновяване. Подновяване не се разрешава 
когато типово одобрение е било оттеглено. Временни изменения на съществуващо типово 
одобрение (напр. за съдовете под налягане незначителни изменения, като добавяне на 
допълнителни размери или обеми не засягат съответствието, или за цистерни вижте 6.8.2.3.2 ) 
не се удължава или променя първоначалния срок на валидност на сертификата. 

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

ЗАБЕЛЕЖКА: Преглед и оценка на съответствието може да се извършва от орган, различен от 
този, в който е издал оригиналното типово одобрение. 
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Издаващият орган трябва да съхранява всички документи за типовото одобрение (виж 1.8.7.7.1 
) за целия период на валидност, включително за срока на подновявания ако има такива. 

 

1.8.7.3  Наблюдение на производството 

1.8.7.3.1 Производственият процес е обект на наблюдение от съответния орган, за да се гарантира, че 
продуктът се изработва в съответствие с разпоредбите на типовото одобрение. 

1.8.7.3.2 Кандидатът е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да гарантира, че производственият 
процес е съобразен с приложимите разпоредби на RID и с удостоверението за одобрение на типа и 
приложенията към него.   

1.8.7.3.3 Съответният орган е длъжен:   

(a) да провери съответствието с техническата документация, посочена в 1.8.7.7.2; 

(b) да провери дали в резултат на производствения процес се изработват продукти, съответстващи 
на изискванията и документацията, приложима спрямо него;  

(c) да провери проследимостта на материалите и да сравни сертификата(ите) на материалите със 
спецификациите; 

(d)  при необходимост, да проверява дали персоналът, зает с трайно свързване на части 
(заваряване и др.) и извършването на безразрушителни изпитвания е квалифициран и одобрен; 

(e) да съгласува с кандидата мястото, където предстои да бъдат извършени изследванията и 
необходимите изпитвания; и  

(f) да документира резултатите от проведеното от негова страна наблюдение. 

1.8.7.4  Първоначална инспекция и изпитвания 

1.8.7.4.1 Кандидатът е длъжен: 

(a) да постави марките, посочени в RID; и  

(b)  да предостави на съответния орган техническата документация, посочена в 1.8.7.7. 

1.8.7.4.2 Съответният орган: 
 
[ (a) и (b) остават непроменени] 
 
(с)  извършва първоначална проверка и доклад за изпитване на заявителя, относно извършени 

подробни изпитвания и проверки, и проверява техническата документация; 
  
(d) изготвя писмен сертификат за съответствие на производството и поставя своя регистриран 

знак, когато производството отговаря на разпоредбите; и 
 
(e) проверява дали типово одобрение остава валидно след промяна в съответните 

разпоредбите на RID (включително препратените стандарти). 
 

Сертификатът от (d) и докладът от (c) могат да обхващат няколко артикула от един и същи тип 
(група сертификати или доклад) 

1.8.7.4.3 Удостоверението следва да съдържа като минимум: 

(a) името и адреса на съответния орган;  

(b) името и адреса на производителя, и името и адреса на кандидата ако последният не е 
производителят;   

(c) препратка към версията на RID и стандартите, използвани при първоначалните инспекции и 
изпитвания; 

(d) резултатите от инспекциите и изпитванията;  

(e) данните за идентификация на инспектирания продукт/продукти, като минимум сериен номер или 
номер на партида за цилиндри, които не се презареждат, и  

(f) Номерът на типовото одобрение. 

1.8.7.5  Периодична инспекция и извънредни проверки 

1.8.7.5.1  Съответният орган е длъжен: 

(a) да извършва идентификация и да верифицира съответствието с документацията; 

(b) да провежда инспекции и да присъства на изпитванията, за да провери дали изискванията са 
изпълнени;   
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(c) да издава доклади за резултатите от инспекциите и изпитванията, които могат да включват 
няколко изделия; и   

(d) да се погрижи изискваните марки да бъдат поставени. 

1.8.7.5.2  Докладите от периодичните проверки и изпитванията на съдовете под налягане трябва да се 
съхраняват от заявителя най-малко до следващата периодична проверка. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: За цистерни, виж разпоредбите за цистерни от 4.3.2.1.7 

1.8.7.6  Наблюдение на вътрешната служба за инспекции на кандидата  

1.8.7.6.1 Кандидатът е длъжен: 

(a) да създаде вътрешна служба за инспекции и да въведе система за качество на инспекциите и 
изпитванията, документирани в 1.8.7.7.5, и в съответствие с проведеното наблюдение; 

(b) да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система за качество и да гарантира 
запазването на нейното задоволително и ефективно функциониране; 

(c) да назначава обучен и компетентен персонал във вътрешната служба за инспекции; и  

(d) да поставя регистрираната марка на инспектиращия орган когато е целесъобразно.  

1.8.7.6.2 Инспектиращият орган е длъжен да проведе първоначален одит. Ако резултатът е задоволителен, 
инспектиращият орган издава оторизация за срок не по-дълъг от три години. Трябва да се 
съблюдават следните разпоредби:   

(a) одитът трябва да потвърди, че извършените инспекции и изпитвания на продукта са в 
съответствие с изискванията на RID; 

(b) инспектиращият орган може да оторизира вътрешната служба за инспекции на кандидата да 
постави неговата регистрирана марка върху всеки одобрен продукт; 

(c) оторизацията може да бъде подновена след провеждане на одит със задоволителни резултати 
през последната година преди изтичането на срока. Новият срок на валидност започва да тече 
от датата на изтичане на оторизацията; и  

(d) одиторите на инспектиращия орган трябва да притежават компетентността да извършват оценка 
на съответствието на продукта, включен в системата за качество.   

1.8.7.6.3 Инспектиращият орган е длъжен да провежда периодични одити в рамките на срока на 
оторизацията, за да се гарантира, че кандидатът поддържа и прилага системата за качество. 
Трябва да се съблюдават следните разпоредби:   

(a) всеки 12 месеца следва да се провеждат минимум два одита; 

(b) инспектиращият орган може да изиска допълнителни посещения, обучение, технически 
изменения, модификации на системата за качество, да ограничи или забрани провеждането на 
инспекции и изпитвания от кандидата;    

(c) инспектиращият орган е длъжен да извърши оценка на всякакви промени в системата за 
качество и да реши дали модифицираната система за качество все още отговаря на 
изискванията на първоначалния одит или се изисква пълна преоценка; 

(d) одиторите на инспектиращия орган следва да притежават необходимата компетентност за 
извършване на оценка за съответствие на продукта, включен в системата за качество; и  

(e) инспектиращият орган следва да предостави на кандидата одиторски доклад или посещение, а 
в случай че е извършено изпитване, и доклад от изпитването. 

1.8.7.6.4 В случаите на непостигане на съответствие с приложимите изисквания, инспектиращият орган 
следва да се погрижи да бъдат предприети корективни мерки. В случай че корективните мерки не 
бъдат предприети своевременно, инспектиращият орган временно прекратява или оттегля 
разрешението вътрешната служба за инспекции да извършва своята дейност Известието за 
прекратяване или оттегляне се предава на компетентния орган. На кандидата се предоставя 
доклад, в който подробно се описват мотивите за решенията, взети от инспектиращия орган. 

1.8.7.7  Документи  

Техническата документация следва да осигурява възможност за извършване на оценка за 
съответствие с относимите изисквания. 

1.8.7.7.1 Документи за типово одобрение  

Ако е необходимо, кандидатът е длъжен да предостави:  

(a) списък на стандартите, използвани при проектирането и производството; 

(b) описание на типа, включващо всички вариации; 

(c) инструкции според съответната колона в Таблица А към Глава 3.2 или списък на опасните 
товари, които следва да бъдат транспортирани, когато се отнася за продукти със специално 
предназначение; 

(d) обща монтажна схема или схеми; 
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(e) работните чертежи, включващи размерите, използвани при изчисленията, за продукта, 
оборудването за техническо обслужване, конструктивното оборудване, маркирането и/или 
етикетирането, необходимо с цел да се провери съответствието;   

(f) бележките по изчисленията, резултатите и заключенията;  

(g) списъкът на оборудването за техническо обслужване, включващ съответните технически данни 
и информация за средствата за безопасност, включително изчисление на техния предпазен 
капацитет, ако е уместно; 

(h) списъкът с материали, изискван съгласно използвания стандарт за производство за всяка част, 
елемент, покритие, оборудване за техническо обслужване и конструктивно оборудване и 
съответните спецификации на материалите или съответната декларация за съответствие с RID; 

(i) одобрената квалификация на процеса на трайно свързване; 

(j) описание на процеса(ите) на термична обработка; и  

(k) процедурите, описанията и записите по всички съответни изпитвания, изброени в стандартите 
или в RID за одобрението на типа и за производството.  

1.8.7.7.2 Документи за производствен контрол  

Кандидатът е длъжен да предостави, в зависимост от случая: 

(a) документите, изброени в 1.8.7.7.1; 

(b) копие от сертификата за типово одобрение; 

(c) производствените процедури, включително процедурите за изпитвания; 

(d) производствените записи;  

(e) одобрените документи за квалификация на операторите, отговорни за трайно свързване 

(f) одобрените документи за квалификация на операторите на безразрушителни изпитвания; 

(g) докладите от разрушителните и безразрушителните изпитвания; 

(h) записите за термична обработка, и  

(j) записите за калибриране. 

1.8.7.7.3 Документи за първоначална инспекция и изпитвания 

Кандидатът е длъжен да предостави, в зависимост от случая: 

(a) документите, изброени в 1.8.7.7.1 и 1.8.7.7.2; 

(b) сертификатите за материалите, използвани за изработка на продукта и всякакви съставни 
елементи; 

(c) декларации за съответствие и сертификати на материали във връзка с оборудването за 
техническо обслужване; и  

(d) декларация за съответствие, включваща описание на продукта и всички приети вариации 
спрямо сертификата за типово одобрение. 

1.8.7.7.4 Документи за периодични инспекции и извънредни проверки   

Кандидатът е длъжен да предостави, в зависимост от случая: 

(a)  за съдовете под налягане, документите, в които се посочват специалните изисквания, когато 
това се изисква съгласно производствените и периодични инспекции, както и стандартите за 
изпитвания;   

(b) за цистерни:  

(i) регистрационния документ на цистерната; и    

(ii) един или повече от документите, изброени в т. 1.8.7.7.1 до 1.8.7.7.3. 

1.8.7.7.5 Документи за оценка на вътрешната служба за инспекции   

Кандидатът за създаване на вътрешна служба за инспекции следва да представи документацията 
на системата за качество в зависимост от конкретния случай: 

(a) организационна структура и отговорности; ; 

(b) съответните инструкции за инспекции и изпитвания, контрол и осигуряване на качеството и 
технологичните операции и систематичните действия, които ще бъдат прилагани; 

(c) записите за качество, като доклади от инспекции, данни от изпитвания, данни от калибриране и 
сертификати;   

(d) анализи на ръководството на базата на одитите, извършени в съответствие с 1.8.7.6, с цел да се 
гарантира ефективното функциониране на системата за качество; 

(e) процесът, описващ по какъв начин се изпълняват нормативните изисквания и изискванията на 
потребителите;  

(f) процесът за контрол и редакция на документите; 

(g) процедури за третиране на несъответстващи продукти; и  
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(h) програмите за обучение и процедурите за квалификация на съответния персонал. 

1.8.7.8  Продукти, които са произведени, одобрени, инспектирани и изпитани в съответствие със 

стандартите  

Счита се,  че изискванията съгласно 1.8.7.7 са спазени, ако са приложени, според случая, 
следните стандарти: 

 

Приложим 

подраздел и 

параграф   

Препратки  Заглавие на документа  

1.8.7.7.1 до 
1.8.7.7.4 

EN 12972:2007 Цистерни за превоз на опасни товари – изпитване, 
инспекция и маркиране на метални цистерни   

 
 

1.8.8  Процедури за оценка на съответствието на газови патрони  
 
При оценяване на съответствието на газови патрони, една от следните процедури се прилага: 
 
(a) процедурата, описана в точка 1.8.7 за съдове под налягане които не са по ООН, с 

изключение на 1.8.7.5; или 
 
(b) процедурата в под-раздели 1.8.8.1 до 1.8.8.7 . 

 

1.8.8.1  Общи разпоредби 
 

1.8.8.1.1  Надзорът на производството се извършва от Xa орган, а изпитванията, които се изискват 
съгласно точка 6.2.6 се извършват или от Xa орган или от IS-орган, одобрен от Xa орган; за 
определянето на Xa и IS органи вижте определенията в 6.2.3.6.1 . Оценката на съответствието 
се извършва от компетентния орган, упълномощения представител или органа за контрол на 
RID договаряща се страна. 

 

1.8.8.1.2  С прилагането на 1.8.8 , заявителят трябва да докаже, гарантира и да декларира на своя 
отговорност съответствието на газовите патрони с разпоредбите на точка 6.2.6 и всички по-
нататъшни приложими разпоредби на RID. 

 

1.8.8.1.3  Заявителят 
 
(а) извършва изпитание на дизайна на типа на всеки тип газови патрони (включително 

материали, които се използват и измененията на този тип, например обеми, налягания, 
чертежи и устройства за затваряне и пускане) в съответствие с 1.8.8.2; 

 
(b) управлява одобрена система за качество на проектиране, производство, проверка и 

изпитване, съгласно 1.8.8.3 ; 
 
(c)  управлява одобрен режим на тестване в съответствие с 1.8.8.4 за изпитванията, 

предвидени в точка 6.2.6 ; 
 
(d) кандидатства за одобрение на неговата система за качество за надзор на производството и 

за изпитване пред един Xa орган по негов избор от RID договарящата се страна; ако 
заявителят не се е установил в RID договаряща се страна, той кандидатства пред един Xa 
орган на RID договаряща се страна преди първия превоз в RID договаряща се страна; 

 
(e)  Ако газовият патрон е окончателно сглобен от части, произведени от заявителя от едно 

или повече други предприятие(я), се предоставят писмени инструкции как се сглобява и 
пълнят газовите патрони, за да отговарят на разпоредбите на изследванията на типа 
сертификат. 

 

1.8.8.1.4  Когато заявителя и предприятия сглобяващи или пълнещи газови патрони в съответствие с 
указанията на заявителя, може да докаже по убедителен начин на Xa орган съответствието с 
разпоредбите на 1.8.7.6 с изключение 1.8.7.6.1 (d) и 1.8.7.6.2 (b), те могат да направят вътрешна 
проверка, която може да представлява част или всички проверки и изпитванията, разписани в 
точка 6.2.6 . 

 

1.8.8.2  Модел на типа изследване 
 

1.8.8.2.1  Заявителят създава техническа документация за всеки тип газови патрони, включително 
приложимите технически стандарт(и). Ако той реши да се прилага стандарт, който не е съгласно 
точка 6.2.6, той добавя приложимият стандарт към документацията. 
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1.8.8.2.2  Заявителят съхранява техническата документация заедно с пробите от този тип за 
разположение на Xa органа по време на производствения процес и след това, за период от 
минимум пет години, считано от последната дата на производство на газови патрони, в 
съответствие с типа сертификат за изпитване. 

 

1.8.8.2.3  Заявителя, след внимателно разглеждане издава модел на типа сертификат, който трябва да 
бъде валиден за срок от максимум десет години; той прибавя този сертификат към 
документацията. Този сертификат му дава право да произвежда газови патрони от този тип за 
този период от време. 

 

1.8.8.2.4  Ако в рамките на този период на съответните технически изисквания на RID (включително 
съответните стандарти) са се променили, така че моделът на типа вече не е в съответствие с 
тях, заявителят трябва да оттегли своят сертификат за изследване на типа и информира Xa 
органа. 

 

1.8.8.2.5  Заявителят може след внимателно и пълно преразглеждане да  преиздаде сертификатът за 
друг период от максимум десет години. 

 

1.8.8.3  Надзор на производството 
 

1.8.8.3.1  Процедурата за изпитване на проектния тип, както и производствения процес, са предмет на 
проучване от Xa органа, за да се гарантира, че е сертифициран от заявителя тип и продукта 
така както е произведен са в съответствие с разпоредбите на сертификата и приложимите 
разпоредби на RID. Ако 1.8.8.1.3 (e) се прилага, монтажа и системите за пълнене следва да 
бъдат включени в тази процедура. 

 

1.8.8.3.2  Заявителят предприема всички необходими мерки, за да гарантира, че производственият 
процес съответства на приложимите разпоредби на RID и на модела типа сертификат и 
неговите приложения. Ако 1.8.8.1.3 (e) се прилага, монтажа и системите за пълнене, следва да 
бъдат включени в тази процедура. 

 

1.8.8.3.3   Xa орган: 
 
(а)  удостоверява съответствието на модела тип изследване на заявителя и съответствието на 

типа на газовите патрони с техническата документация така както е посочена в 1.8.8.2 ; 
 
(b) удостоверява, че производственият процес произвежда продукти в съответствие с 

изискванията и документацията, която се прилага към нея; ако газов патрон е окончателно 
сглобен от части, произведени от заявителя от едно или повече предприятие(я), Xa органа 
удостоверява и че газовите патрони напълно съответстват на всички приложими 
разпоредби след окончателното сглобяване и пълнене и че инструкциите на заявителя се 
прилагат правилно;  

 
(c) удостоверява, че персонала, отговорен за изпълнението на неразглобяемите части и 

изпитванията е квалифициран или одобрен, 
 
(d) документира резултатите от изследванията си. 

 

1.8.8.3.4  Ако констатациите на Xa орган показват несъответствие на модела сертификат на типа на 
заявителя или на производствения процес, от него се изискват предприемането на подходящи 
корективни мерки или оттегляне на сертификата от заявителя.  

 

1.8.8.4  Изпитвания за херметизация  
 

1.8.8.4.1  Заявителят и предприятията окончателно сглобят и пълнят газовите патрони съгласно 
инструкциите на заявителя: 
 
(a) извършват изпитвания, съгласно точка 6.2.6 ; 
 
(b) документират резултатите от изпитванията; 
 
(с)  издават сертификат за съответствие само за газови патрони, които изцяло съответстват на 

разпоредбите на модела типа изследване и на приложимите разпоредби на RID и успешно 
са преминали изпитанията, както се изисква в точка 6.2.6 ; 

 
(d)  съхранява документацията, както е упоменато в 1.8.8.7 по време на производството и след 

това, за период от най-малко пет години от последната дата на производство на газови 
патрони принадлежащи към едно типово одобрение за проверка от Xa орган на случайни 
интервали; 
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(e)  поставя издръжлив и четлив знак, идентифициращ типа на газовия патрон, заявителят и 
датата на производство или партидния номер; в случаите, когато поради ограничение на 
наличното пространство знака не може да се постави върху цялото тялото на газовия 
патрон, се поставя етикет с  нанесена трайно информация за газ патрона, или се поставя 
заедно с газ патрона във вътрешната опаковка. 

 

1.8.8.4.2  Xa органът: 
 
(a)  извършва необходимите проверки и изпитвания на случайни интервали, възможно най-

скоро след започване на производството на даден тип газови патрони и след това най-
малко веднъж на всеки три години, с цел да удостовери процедурата за модела типа 
изследване на заявителя, както и че производството и изпитването на продукта са 
извършени в съответствие с модела типа сертификат и съответните разпоредби; 

 
(b) проверява сертификатите, предоставени от заявителя; 
 
(c)  извършва изпитванията, както се изискват от точка 6.2.6 или одобрява програмата на 

изпитване и вътрешните проверки  за провеждане на изпитвания. 
 

1.8.8.4.3  Сертификатът трябва да съдържа най-малко: 
 
(а)  името и адреса на заявителя и, когато окончателното сглобяване не се извършва от 

заявителя, но от предприятие или предприятия в съответствие с писмените инструкции на 
заявителя, името(ната) и адреса(ите) на тези предприятия; 

 
(b)  позоваване на версията на RID и стандарта(и), използван(и) за производство и изпитвания; 
 
(c) резултатът от проверките и изпитванията; 
 

(d) информацията за за маркировка , както се изисква в 1.8.8.4.1 (e). 

 

1.8.8.5  (Запазено) 
 

1.8.8.6  Наблюдение на вътрешните проверки 
 
Когато заявителят или предприятието, което сглобява или пълни газови патрони има 
установена вътрешна служба за проверки, се прилагат разпоредбите на 1.8.7.6 с изключение 
1.8.7.6.1 (d) и 1.8.7.6.2 (b). Предприятието което сглобява или пълни газови патрони трябва да 
изпълнява подадените от заявителя разпоредби.  

 

1.8.8.7  Документи 
 
Разпоредбите на 1.8.7.7.1 , 1.8.7.7.2 , 1.8.7.7.3 и 1.8.7.7.5 се прилагат." 

 
  



 96 

 

Глава 1.9 Транспортни ограничения, наложени от компетентните органи 
 
 
1.9.1  Всяка страна-членка може да прилага за международните жп-превози на опасни товари на 

своята територия определени ограничаващи изисквания, които не се съдържат в RID, при 
условие, че тези ограничаващи изисквания  
- са в съответствие с 1.9.2, 
- не противоречат на изискванията на 1.1.2 .1 b),  
- са въведени в националното право на страната-членка и са валидни и за националните 

превози на опасни товари на нейната територия, 
- не забраняват железопътния превоз на обхванатите от тези изисквания опасни товари на 

цялата територия на страната-членка. 
 
1.9.2  Упоменатите в 1.9.1 ограничаващи изисквания включват:  

a) свързани с безопасността допълнителни изисквания или ограничения на превозите, 
- при които се преминават определени изкуствени конструкции като мостове или 

тунели19, 
- при които се използват съоръжения за комбиниран превоз като станции за 

претоварване, или 
- които започват или свършват в пристанища, гари или други транспортни терминали. 

b) разпоредби, съгласно които се забранява превоза на определени опасни товари по 
маршрути, включващи рискове от специфично и локално естество, като маршрути през 
жилищни райони, екологично чувствителни области, стопански центрове или индустриални 
области с рискови инсталации или се прилагат специални условия, като напр., 
експлоатационни мерки (намаляване на скоростта на движение, определени часови 
интервали за преминаване, забрана за навлизане и т.н.). Доколкото е възможно, 
компетентните органи са длъжни да определят резервни маршрути, които да могат да се 
използват вместо съответните затворени или подлежащи на специални условия маршрути. 

c) специални разпоредби, в които са посочени забранени или специално определени 
маршрути, или изисквания, които трябва да се съблюдават, при временни престои поради 
екстремни климатични условия, земетресения, катастрофи, демонстрации, обществени 
размирици или враждебни военни действия.  

 
1.9.3  Ограничаващите изисквания съгласно 1.9.2 а) и b) се прилагат при условие, че компетентният 

орган доказва необходимостта от мерките20.  
 
1.9.4  Компетентният орган на страната-членка, който прилага на своята територия ограничаващите 

изисквания съгласно 1.9.2 а) и b), по правило информира Секретариата на OTIF относно 
споменатите условия, който от своя страна свежда подобна информация до знанието на 
другите страни-членки. 

 
1.9.5  Независимо от изискванията по предходните раздели, страните-членки могат да издадат 

специални предписания, свързани с безопасността, свързани с международния жп-превоз на 
опасни товари, доколкото те не се отнасят до област от RID; това важи особено за 
- влаковото движение; 
- експлоатационните правила за дейностите, спомагателни за транспорта, като 

разпределяне на вагони и отстояние от тях; 
- регистрирането на данните за превозваните опасни товари, 
при условие, че тези предписания са въведени в националното право на страната-членка и са 
валидни и за националните превози на опасни товари в границите на нейната територия. 
 
Тези специални разпоредби не могат да се отнасят до включените в RID области и особено за 
тези, изброени в 1.1.2.1 а) и 1.1.2.1 b). 

 

                                                           
19 За превоз през тунела под Ламанша и през тунели с подобни характеристики, виж също Приложение II от Директива 
2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. на вътрешния превоз на опасни товари, 
публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз, L 260, 30 септември 2008 г., стр. 13). 
20 Общите насоки за калкулация на риска присъщи за железопътния превоз на опасни товари одобрен от Комитета от експерти 
на RID на 24 ноември 2005 г. може да разгледате на сайта на OTIF.www.otif.org. 
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Глава 1.10  Изисквания по отношение на сигурността  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: За целите на тази глава под „сигурност” следва да се разбират мерките 
или предохранителните действия, които трябва да бъдат предприети, за 
да се минимизират кражбите или злоумишленото използване на опасни 
товари, при което могат да бъдат изложени на риск хора, товари и околна 
среда. 

 

1.10.1   Общи изисквания 
 
1.10.1.1   Всички лица, участващи в превоза на опасни товари, трябва да спазват включените в 

настоящата глава разпоредби за сигурност в съответствие със своите отговорности. 
 
1.10.1.2   Опасни товари се предават за превоз само на превозвачи, чиято идентичност е била надлежно 

установена. 
 
1.10.1.3   Области в рамките на терминали за временен престой, площадки за временен престой, вагонни 

депа, площадки за разполагане и разпределителни гари, които се използват за временен 
престой при превоза на опасни товари, трябва да бъдат надлежно осигурен, добре осветени и, 
доколкото е възможно и подходящо, да не бъдат достъпни за обществеността. 

 
1.10.1.4   Всеки член от превозния персонал на влак, с който се превозват опасни товари, е длъжен по 

време на превоза да носи документ за самоличност със снимка. 
 
1.10.1.5   Проверките за безопасност съгласно 1.8.1 следва да обхващат и подходящи мерки за 

обезпечаване на сигурността. 
 
1.10.1.6  (Запазена разпоредба) 
 

1.10.2   Обучение в областта на мерките за сигурност 
 
1.10.2.1   Определеното в глава 1.3 първоначално и опреснително обучение (инструктажи) трябва да 

съдържа и елементи, които да служат за повишаване на вниманието по отношение на 
сигурността. Опреснителното обучение включва разпоредбите от областта на сигурността, 
независимо от това, дали има изменения. 

 
1.10.2.2   Обучението за повишаване на вниманието по отношение на сигурността трябва да включва 

вида на рисковете за сигурността, тяхното разпознаване и методите за ограничаване на тези 
рискове, както и мерките, които следва да се предприемат при нарушаване на сигурността. 
Подобно обучение трябва да включва знания относно евентуални планове за сигурност в 
съответствие със задачите и отговорностите на отделните лица и тяхната роля при прилагането 
на тези планове. 

1.10.2.3  Такова обучение следва да бъде провеждано или проверявано при постъпване на работа, 
свързана с превоза на опасни товари, и периодично се допълва с опреснително обучение. 

 
1.10.2.4  Документация за всяко обучение за сигурността трябва да се съхранява от работодателя и се 

предоставя на работника или служителя или компетентния орган, при поискване. 
Документацията се съхранява от работодателя за определен период от време, установен от 
компетентния орган 

 

1.10.3   Разпоредби за опасни товари с висок рисков потенциал  

БЕЛЕЖКА: В допълнение към разпоредбите за безопасност на RID, компетентните власти имат 

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

 

1.10.3.1   Определение на опасни товари с тежки последици. 
 
1.10.3.1.1 Опасните товари с тежки последици са онези товари, с които съществува потенциалната 

възможност да бъде злоупотребено при терористичен акт и като резултат от това имат 
сериозни последици като масови жертви, масови разрушения или по-специално за Клас 7 
масови социоикономически кризи 

 
1.10.3.1.2 Опасните товари с тежки последици в класове освен Клас 7 са онези, които са изброени в 

Таблица 1.10.3.1.2 по-долу, и които са превозвани в количества, по-високи от онези, посочени в 
нея 
 

 



 98 

Таблица 1.10.3.1.2: Списък на опасни товари с висок рисков потенциал  
 

клас 
под-

клас 
вещество или изделие 

количество 

цистерна 

(литри)(c) 

насипен 

товар (кг) 
(d) 

опакован 

товар (кг) 

1 1.1 взривни вещества и изделия с взривни вещества а) а) 0 

1.2 взривни вещества и изделия с взривни вещества а) а) 0 

1.3 взривни вещества и изделия с взривни вещества 
от група на съвместимост С 

а) а) 0 

1.4 експлозиви с UN номера №№: 0104, 0237, 0255, 
0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 
0456 и 0500 

(a) (a) 0 

1.5 взривни вещества и изделия с взривни вещества 0 а) 0 

2  запалителни газове, нетоксични газове  
(класификационни кодове, които съдържат само 
буквите F или FC) 

3000 а) b) 

 токсични газове (класификационни кодове, които 
съдържат буквата/ите T, TF, TC, TO, TFC или 
TOC) с изключение на аерозоли 

0 а) 0 

3  запалителни течни вещества от опаковъчна 
група I и II 

3000 а) b) 

 десенсибилизирани взривни вещества 0 (a) 0 

4.1  десенсибилизирани взривни вещества (a) (a) 0 

4.2  Вещества от опаковъчна група I 3000 а) b) 

4.3  Вещества от опаковъчна група I 3000 а) b) 

5.1  оксидиращи течни вещества от опаковъчна група 
I 

3000 а) b) 

 перхлорати, амониев нитрат и торове, 
съдържащи амониев нитрат и емулсии на 
амониев нитрат/суспензии/гелове  

3000 3000 b) 

6.1  токсични вещества от опаковъчна група I 0 а) 0 

6.2  инфекциозни вещества от категория А (UN 2814 
и 2900) 

а) 0 0 

7  разяждащи вещества от опаковъчна група I 3000 а) b) 

 
 
1.10.3.1.3 За опасните товари от Клас 7 радиоактивните материали с тежки последици са онези, чиято 

радиоактивност е равна на или по-висока от прага за транспортна безопасност от 3000 А2 за 
всяка отделна пратка (вж. също 2.2.7.2.2.1) освен следните радиоизотопи, за които прага за 
транспортна безопасност е посочен в Таблица 1.10.3.1.3 по-долу 

 

Таблица 1.10.3.1.3: Прагове за транспортна безопасност за определени радиоизотопи 
 

Елемент Радиоизотоп Праг за транспортна безопасност 

Америций Am-241 0.6 

Злато Au-198 2 

Кадмий Cd-109 200 

Калифорний Cf-252 0.2 

Кюрий Cm-244 0.5 

Кобалт Co-57 7 

Кобалт Co-60 0.3 

Цезий Cs-137 1 

Желязо Fe-55 8000 

Германий Ge-68 7 

Гадолиний Gd-153 10 

Иридий Ir-192 0.8 

Никел Ni-63 600 

Паладий Pd-103 900 

Прометий Pm-147 400 

Полоний Po-210 0.6 

Плутоний Pu-238 0.6 

Плутоний Pu-239 0.6 

Радий Ra-226 0.4 

Рутений Ru-106 3 

Селен Se-75 2 
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Стронций Sr-90 10 

Талий Tl-204 200 

Тулий Tm-170 200 

Итербий Yb-169 3 

 
1.10.3.1.4 За смесиците от радиоизотопи оценката на това дали прага за транспортна безопасност е бил 

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

 
  

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

 
1.10.3.1.5  Ако за даден радиоактивен материал съществуват и допълнителни опаности от други класове, 

критериите от таблица 1.10.3.1.2 също се взимат под внимание (вж. също 1.7.5). 
 
1.10.3.2   Планове за сигурност 
 
1.10.3.2.1   Превозвачите, изпращачите и други лица съгласно 1.4.2 и 1.4.3, които участват в превоза на 

опасни товари с висок рисков потенциал (вж. Таблица 1.10.3.1.2) или радиоактивни материали с 
тежки последици (вж. 1.10.3.1.3) трябва да въвеждат и в действителност да прилагат планове 
за сигурност, които да съдържат като минимум изброените в 1.10.3.2.2 елементи. 

 
1.10.3.2.2   Всеки план за сигурност трябва да съдържа като минимум следните елементи: 

(a) специфично възлагане на отговорностите в сферата на сигурността на лица, които 
разполагат с необходимите компетенции и квалификации и са получили съответните 
пълномощия; 

(b) опис на засегнатите опасни товари или видовете засегнати опасни товари; 
(c) преценка на обичайните процеси и на произтичащите от тях рискове за сигурността вкл. на 

обусловените от транспортния процес спирания, на свързаните със съобщенията престои 
на товари във вагони, цистерни или контейнери преди, по време на и след смяната на 
местоположението и на временното складиране на опасни товари за смяна на вида 
транспорт или транспортно средство (претоварване), доколкото е подходящо; 

(d) ясно представяне на мерките, които трябва да се вземат за ограничаване на рисковете за 
сигурността, в зависимост от отговорностите и задълженията на всеки участник, 
включително: 
- обучение / инструктаж; 
- политика по сигурността (напр., мерки при повишена заплаха, проверка при назначаване 

на персонал или поставяне на персонал на определени места и т.н.); 
- работни процедури (напр., избор и използване на маршрути, доколкото те са известни, 

достъп до опасни товари по време на временното складиране [както е определено в 
с)], близост до застрашени съоръжения от инфраструктурата и т.н.); 

- оборудване и ресурси, които трябва да се използват за ограничаване на рисковете за 
сигурността; 

(e) ефективни и актуализирани процедури за оповестяване и за поведение при заплахи, 
нарушения на сигурността или свързаните с това инциденти; 

(f) процедури за преценка и изпробване на плановете за сигурност и процедури за периодични 
проверки и актуализиране на плановете; 

(g) мерки за гарантиране на охраната на съдържащата се в плана за сигурност превозна 
информация и 

(h) мерки за да се гарантира, че разпространението на съдържащата се в плана за сигурност 
информация относно превозния процес е ограничено до тези лица, на които подобна 
информация е необходима. Подобни мерки не трябва да изключват предписаното на други 
места в RID предоставяне на данни. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Превозвачи, изпращачи и получатели трябва да си сътрудничат помежду си и 
с компетентните органи, за да обменят сигнали за евентуални заплахи, да предприемат 
подходящи мерки за сигурност и да реагират при инциденти, застрашаващи сигурността. 

 
1.10.3.3   Трябва да се използват устройства, оборудване или методи за защита срещу кражба на 

влакове или вагони, които превозват опасни товари с висок рисков потенциал (вж. Таблица 
1.10.3.1.2) или радиоактивни материали с тежки последици (вж. 1.10.3.1.3) и на техния товар, и 
трябва да се прилагат мерки за осигуряване на тяхната функционалност и ефективност по 
всяко време. Прилагането на подобни защитни мерки не трябва да застрашава реагирането в 
аварийни ситуации. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Доколкото е подходящо и съществува необходимото оборудване, би 
трябвало да се въведат телеметрични системи или други методи или 
устройства, които да дават възможност за проследяване на опасни товари 
с висок рисков потенциал (вж. Таблица 1.10.3.1.2) или радиоактивни 
материали с тежки последици (вж. 1.10.3.1.3) по време на превоза. 

 
1.10.4    Разпоредбите в 1.10.1, 1.10.2 и 1.10.3 не са приложими когато количествата, съдържащи се в 

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

 
 
1.10.5.1  При прилагане на разпоредбите на Конвенцията за физическа защита от ядрен материал и на 

циркулярното писмо на IAEA (INFCIRC/225 Rev.4), изискванията на тази глава се считат за 
изпълнени. 

 

Глава 1.11  Вътрешни аварийни планове за разпределителни гари 
 
 

За превоза на опасни товари в разпределителни гари трябва да бъдат изготвени вътрешни 
аварийни планове. 
 
Целта на аварийните планове е, в случай на катастрофи или произшествия в 
разпределителните гари, всички участници да си сътрудничат съгласувано и последиците от 
катастрофата или произшествието за човешкия живот или за околната среда да бъдат 
ограничени до възможния минимум. 
 
Изискванията на тази глава се смятат за изпълнени, ако се прилага фиш на   IRS 20201(„Превоз 
на опасни товари – Ръководство за аварийно планиране в разпределителни гари”) публикувани 
от UIC23 
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Глава 2.1  Общи разпоредби 
 

2.1.1  Встъпителна част 
2.1.1.1   Класовете опасни товари съгласно RID са следните: 

 

Клас 1 Взривни вещества и изделия с взривно вещество 

Клас 2 Газове 

Клас 3 Запалителни течни вещества 

Клас 4.1 Запалителни твърди вещества, самоактивиращи се (делими) вещества, 
полимеризиращи вещества и десенсибилизирани взривни твърди вещества 

Клас 4.2 Самозапалващи се вещества 

Клас 4.3.  Вещества, които при контакт с вода отделят запалителни газове 

Клас 5.1 Вещества, поддържащи горенето (окисляващи) 

Клас 5.2 Органични пероксиди 

Клас 6.1 Токсични (отровни) вещества 

Клас 6.2 Инфекциозни вещества 

Клас 7 Радиоактивни вещества 

Клас 8 Корозионни (разяждащи) вещества 

Клас 9 Други опасни вещества и изделия 
 

2.1.1.2 За всяко вписване (рубрика) в различните класове се определя по един номер по ООН (UN №) 
Използват се следните видове вписвания: 

 
А. Индивидуални рубрики за точно определени вещества и изделия вкл. рубриките, обхващащи 

различни изомери, например:    

UN №: 1090  АЦЕТОН 

UN №: 1104  АМИЛАЦЕТАТ 

UN №: 1194  ЕТИЛНИТРИТ, РАЗТВОР 
 

B. Родови рубрики за точно определени групи вещества и изделия, които не са н.у.к.- рубрики, 
например: 

UN №: 1133  ЛЕПИЛА 

UN №: 1266   ПАРФЮМЕРИЙНИ ПРОДУКТИ 

UN №: 2757  КАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

UN №: 3101  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП B, ТЕЧЕН 
 

С.  Специфични н.у.к.-рубрики, които обхващат група вещества или изделия от особено 
химическо или техническо естество, например: 

UN №: 1477  НИТРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, н.у.к. 

UN №: 1987  АЛКОХОЛИ, н.у.к. 
 

D.  Общи н.у.к. рубрики, които обхващат група вещества или изделия, притежаващи едно или 
няколко опасни свойства, които не са посочени по друг начин, например: 

UN №: 1325  ЗАПАЛИМО ОРГАНИЧНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, н.у.к. 

UN №: 1993  ЗАПАЛИМО ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, н.у.к. 
 

Рубриките, включени в B, C и D са дефинирани като сборни рубрики. 
 
2.1.1.3 За целите на опаковането, веществата, различни от тези, попадащи в класовете 1, 2, 5.2, 6.2 и 7 

и различни от самореагиращите вещества от Клас 4.1 могат да бъда отнесени към 
опаковъчните групи според степента на опасност, която пораждат: 

- Опаковъчна група І: вещества с висока степен на опасност 

- Опаковъчна групаІІ: вещества със средна степен на опасност 

- Опаковъчна групаІІІ: вещества с ниска степен на опасност 

 
Опаковъчната/ите група/и, към които е отнесено дадено вещество, са посочени в таблица А на 
глава 3.2. 
Изделията не се отнасят за опаковъчни групи. За целите на опаковане, каквото и да е 
изискване за специфично равнище за изпълнение на опаковане e представено в приложимата 
инструкция за опаковане 
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2.1.2  Принципи на класификацията 
 

2.1.2.1 Опасните товари, включени в определен клас се дефинират в зависимост от техните свойства 
според подраздел 2.2.х.1 от съответния клас. Отнасянето на конкретен товар към конкретен 
клас и към конкретна опаковъчна група се извършва според критериите, изброени в същия 
подраздел 2.2.х.1. Определянето на единa или повече допълнителни опасности на конкретно 
вещество или опасно изделие се извършва според критериите на съответстващия на тези 
опасности клас и класове, посочени в отнасящите се за тях подраздел или подраздели 2.2.х.1. 

 
2.1.2.2  Всички рубрики на опасни товари са изброени в таблица А на глава 3.2 в цифров ред по техния 

UN №. Посочената таблица съдържа точни данни за изброените товари като наименование, 
клас, група или групи за опаковка, етикет или етикети, които следва да се поставят и 
предписания за опаковка и транспорт. 
Веществата, посочени поименно в колона (2) от Таблица A от Глава 3.2 се превозват съгласно 
тяхната класификация в Таблица A или при условията, посочени в 2.1.2.8. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Списък на тези рубрики по азбучен ред е представен в таблица В на глава 3.2. 

 
2.1.2.3.              Опасните товари, изброени или дефинирани в подраздел 2.2.х.2 от всеки клас не са разрешени 

за превоз. 
2.1.2.4  Едно вещество може да съдържа технически примеси (например тези, произтичащи от 

производствения процес) или добавки за стабилност или за други цели, така че да не засягат 
тяхната класификация. Въпреки това, дадено вещество, упоменато по име, т.е. е вписано в 
таблица А на Глава 3.2, съдържащо технически примеси или добавки за стабилност или за 
други цели, оказващи влияние върху неговата класификация, се счита за разтвор или смес (виж 
2.1.3.3) . 

2.1.2.5  Товарите, които не са посочени поименно, или тези, които не фигурират като индивидуална 
рубрика в таблица А на глава 3.2, и неизброени, нито дефинирани в някой от горепосочените 
подраздели, трябва да бъдат отнесени към съответния постоянен клас, съгласно процедурите 
на подраздел 2.1.3. Освен това, трябва да бъдат определени допълнителна опасност (ако 
съществува) и опаковъчната група. След установяването на класа, допълнителната опасност и 
опаковъчната група, се дефинира и постоянният номер по ООН. Диаграмата на решенията, 
представена в подраздели 2.2.х.3 (списък на сборните рубрики) посочва в края на всеки клас 
точните параметри, позволяващи подбора на подходящата сборна рубрика (UN). Във всички 
случаи, се избира най-специфичната сборна рубрика, включваща свойствата на веществото или 
изделието, според посочената в 2.1.1.2 съответна подредба на буквите В, С и D. Ако 
веществото или изделието не могат да бъдат класифицирани според рубриките от типа В или С 
съгласно 2.1.1.2, тогава и само тогава, те ще бъдат класифицирани в рубрика от тип D.  

 
2.1.2.6  На основата на изпитвателните процедури от глава 2.3 и представените в подразделите 2.2.х.1 

критерии за различните класове, когато е посочено, може да се установи, че определено 
вещество, разтвор или смес от даден клас, конкретно посочен в таблица А на глава 3.2, не 
отговарят на критериите на този клас. В подобен случай се счита, че веществото, разтворът или 
сместа не принадлежат към този клас.  

 
2.1.2.7 За целите на класификацията, веществата, които притежават точка на топене, или начална 

точка на топене по-малка или равна на 20 градуса Целзий при налягане от 101,3 кРа, трябва да 
се считат за течности. Лепливо вещество, чиято специфична точка на топене не може да бъде 
определена, трябва да бъде подложено на изпитване ASTMD 4659-90 или на изпитване за 
определяне на флуидността (изпитване с пенетрометър) предписано в 2.3.4. 

2.1.2.8 Спедитор, който е идентифицирал, на базата на данните от изпитване, че вещество, посочено 
поименно в колона (2) от Таблица A на Глава 3.2, изпълнява критериите за класификация за 
клас, който не е идентифициран в колона (3a) или (5) от Таблица A от Глава 3.2, има право, с 
одобрението на компетентния орган, да изпрати веществото: 

– В най-подходящата колективна рубрика, посочена в под-раздели 2.2.x.3 отразяващи 
всички опасности; или 

– При същия UN номер и същото име, но с допълнителна информация за предупреждаване 
за опасности, както е уместно, да отразява допълнителна (и) опаснпост(и) (документация, 
етикет, табела), при условие че класа остане неизменен и всички други условия на превоз 
(напр. разпоредби за ограничено количество, опаковки и цистерна), които обичайно биха се 
прилагали спрямо вещества, които притежават такава комбинация от опасности, са същите 
като онези, които са приложими спрямо посоченото вещество. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 Компетентният орган, който предоставя одобрение, може да бъде компетентен 

орган във всяка Договаряща се държава по RID, която може също да признае 
одобрение, предоставено от компетентния орган в държавата, която не е 
Договаряща се държава по RID, при условие че това одобрение е предоставено 
съгласно процедурите, приложими по отношение на RID, ADR, ADN и IMDG 
Code или Техническите инструкции на ICAO. 
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2: Когато компетентен орган предостави такива одобрения, този орган трябва 

съответно да информира Експертния подкомитет на ООН за превоз на опасни 
товари и да подаде съответното предложение за изменение на Списъка с 
опасни товари на Правилата на ООН. Ако предложеното изменение бъде 
отхвърлено, компетентния орган трябва да оттегли своето одобрение. 

3:  За превоз съгласно 2.1.2.8, вижте също 5.4.1.1.20. 

 
2.1.3    Kласификация на неупоменатите конкретно вещества, вкл. разтвори и смеси (като 

препарати и отпадъци)  

 
2.1.3.1 Веществата, включително разтвори и смеси, които не са упоменати конкретно, трябва да бъдат 

класифицирани в зависимост от тяхната степен на опасност според критериите, посочени 
в подраздел 2.2.х.1 на различните класове. Опасността или опасностите, произтичащи от 
дадено вещество, трябва да бъдат определяни на базата на неговите физични, химически и 
физиологични характеристики. Подобни свойства трябва да бъдат взети предвид и когато 
натрупаният опит изисква по-строго класифициране.  

 
2.1.3.2   Определено вещество, неупоменато конкретно в таблица А на глава 3.2, което поражда само 

една опасност, трябва да бъдe класифицирано в постоянния клас под сборна рубрика на 
подраздел 2.2.х.3 от упоменатия клас.  

 
2.1.3.3  Разтвор или смес, съответстващи на класификационните критерии на RID, съставени от едно 

преобладаващо вещество, упоменато по име в таблица А, Глава 3.2 и едно или повече 
вещества, които не са предмет на RID или проследява едно или повече вещества, упоменати по 
име в таблица А, Глава 3.2 , се обозначават с UN номер и правилното име на преобладаващото 
вещество, упоменато по име в таблица А, Глава 3.2 освен ако: 
 
(a) Разтворът или сместа са упоменати по име в таблица А, Глава 3.2 ; 
 
(b) Името и описание на веществото, упоменато по име в таблица А, Глава 3.2 специално 

указващо, че се прилагат само за чисти вещества; 
 
(c) Класът, кодът на класификация, групата на опаковане, или физичното състояние на разтвора 

или сместа е различно от това на веществото, упоменато по име в таблица А, Глава 3.2; 
или 

 
(d) Характеристиките на опасност и свойства на разтвора или сместа, изискващи спешна мерки 

за реакция, които са различни от онези, изисквани за веществото, упоменато по име в 
Таблица А, Глава 3.2. 

 
В тези случаи, с изключение на описания в (а), разтворът или сместа се класифицират като 
вещество, което не се упоменава по име в съответния клас, по силата на общо упоменаване в 
под-раздел 2.2.х.3 на този клас, като се вземат предвид допълнителните опасности на този 
разтвор или на тази смес, а ако има такива, освен ако разтворът или сместа не отговарят на 
критериите за всеки клас, в който случай това не е предмет на RID. 
 

2.1.3.4  Разтвори и смеси, съдържащи вещество от една от посочените в раздел 2.1.3.4.1 или 2.1.3.4.2 
рубрики, трябва да бъдат класифицирани според изложените в тези раздели условия.  

 
2.1.3.4.1 Разтворите и смесите, съдържащи едно от конкретно упоменатите по-долу вещества, трябва 

винаги да бъдат класифицирани под същата рубрика като веществото, което съдържат, при 
условие че не притежават характеристиките на упоменатата в 2.1.3.5.3 опасност: 

 
- клас 3 
UN №: 1921  ПРОПИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗИРАН  
UN №: 3064  НИТРОГЛИЦЕРИН, СПИРТЕН РАЗТВОР с повече от 1 % , но не повече от 5 % 

нитроглицерин  

- клас 6.1 

UN №: 1051  ЦИАНОВОДОРОД, СТАБИЛИЗИРАН, с по-малко от 3 % вода 

UN №: 1185  ЕТИЛЕНАМИН, СТАБИЛИЗИРАН  

UN №: 2481  ЕТИЛОВ ИЗОЦИАНАТ  

UN №: 1259  ТЕТРА НИКЕЛКАРБОНИЛ  

UN №: 1613  ЦИАНОВОДОРОД, ВОДЕН РАЗТВОР (ЦИАНОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА) с повече 
от 20 % циановодород 

UN №: 1614  ЦИАНОВОДОРОД, СТАБИЛИЗИРАН, с по-малко от 3 % вода и абсорбиран с 
инертен порест материал 

UN №: 1994  ЖЕЛЕЗЕН ПЕНТАКАРБОНИЛ 
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UN №: 2480  МЕТИЛОВ ИЗОЦИАНАТ 

UN №: 3294  ЦИАНОВОДОРОД, СПИРТЕН РАЗТВОР с повече от 45 % циановодород 

- клас 8 

UN №: 1052  ФЛУОРОВОДОРОД, ОБЕЗВОДНЕН  

UN №: 1744  БРОМ или UN 1744 БРОМ, РАЗТВОР 

UN №: 1790  ФЛУОРОХИДРИТНА КИСЕЛИНА с повече от 85 % флуороводород 

UN №: 2576  ФОСФОРЕН ОКСИБРОМИД, разтопен  
 
2.1.3.4.2   Разтворите и смесите, които съдържат следните конкретно упоменати вещества от клас 9: 

UN №: 2315  ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или 

UN №: 3432 ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ, ТВЪРДИ  

UN №: 3151  ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или  

 

UN 3151  ХАЛОГЕНИРАНИ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНИ, ТЕЧНИ ИЛИ 

UN 3151 ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТЕЧНИ  
 

UN 3152 ХАЛОГЕНИРАНИ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНИ, ТВЪРДИ ИЛИ  

UN 3152 ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТВЪРДИ И 

UN №: 3152  ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТВЪРДИ  
се причисляват винаги към същата рубрика, при условие, че  
- не съдържат други опасни компоненти с изключение на компоненти от опаковъчна група ІІІ 

на клас 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 или 8 и  
- не притежават посочените в 2.1.3.5.3 опасни свойства.  

 
2.1.3.5   Веществата, неупоменати конкретно в таблица А на глава 3.2, съдържащи повече от една 

характеристика за опасност, и разтворите или смесите, съответстващи на класификационните 
критерии на RID и съдържащи повече опасни вещества, трябва да бъдат класифицирани под 
сборна рубрика (виж. 2.1.2.5) и опаковъчна група от постоянен клас съгласно техните 
характеристики за опасност. Тази класификация според характеристиките за опасност трябва 
да се извърши по следния начин:  

 
2.1.3.5.1   Физичните и химични характеристики и физиологическите свойства трябва да бъдат 

определени чрез измерване или изчисление и веществото, разтвора или сместа да бъдат 
класифицирани според критериите, изброени в подраздели 2.2.х.1 на различните класове.  

 
2.1.3.5.2   Ако това определяне не е възможно без да предизвика диспропорционални стойности и усилия 

(например, за някои видове отпадъци), веществото, разтворът или сместа трябва да бъда 
включени към класа на съставката, пораждаща преобладаващата опасност. 

 
2.1.3.5.3   Ако характеристиките за опасност на веществото, разтвора или сместа попадат в повече от 

един от класовете или групите вещества, изброени по-долу, веществото, разтворът или сместа 
се класифицират към класа или групата, съответстващи на преобладаващата опасност, на 
базата на следното подреждане по значимост: 

 
a) материал от Клас 7 (освен радиоактивните вещества в подлежащи на изключване пратки, в 

които случаи другите опасни свойства имат преимущество); 
b) вещества от Клас 1; 
c) вещества от Клас 2; 
d) десенсибилизирани взривни течни вещества от Клас 3; 
e) самоактивиращи се вещества и десенсибилизирани взривни твърди вещества от клас 4.1 ; 
f) пирофорни вещества от клас 4.2; 
g) вещества от клас 5.2  
h) Вещества от Клас 6.1 които съответстват на критериите за токсичност при вдишване на 

опаковъчна група I(веществата, които отговарят на критериите за класификация на клас 8 и 
които имат токсичност при вдишване на прах и мъгли (LC50) отговарящи на опаковъчна 
група І, но чиято токсичност при поглъщане или кожна абсорбция отговаря само на 
опаковъчна група ІІІ, или които имат по-ниска токсичност, трябва да бъдат отнесени към 
клас 8); 

i) заразни вещества от клас 6.2.  
 
2.1.3.5.4   Ако характеристиките за опасност на веществото се отнасят за повече класове или групи 

вещества, невключени в 2.1.3.5.3 по-горе, то трябва да бъде класифицирано според същата 
процедура, като съответният клас, обаче, трябва да бъде избран в съответствие с таблицата за 
преобладаващи опасности в 2.1.3.10. 
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2.1.3.5.5   Ак веществото трябва да бъде превозвано като отпадък, предвид факта, че съставът му не е 
известен с точност, неговото отнасяне към номер по ООН и опаковъчна група в съответствие с 
2.1.3.5.2 може да се базира на сведенията, предоставени от изпращача за отпадъците, 
включително цялата налична техничска информация и данни за безопаност, изисквани съгласно 
приложимото законодателство в сферата на безопасността и околната среда1. 

В случай на съмнение, се прилага най-високото ниво на опасност.  

Ако, обаче, на базата на информацията за състава на отпадъците и физичните и химични 
свойства на идентифицираните компоненти, е възможно да се докаже, че свойствата на 
съответния отпадък не отговарят на свойствата на опаковъчна група - ниво I, отпадъците могат 
да бъдат касифицирани по подразбиране в най-подходящата н.у.к. рубрика в опаковъчна група 
II. Въпреки това, ако е известно, че отпадъците притежават опасни единствено за околната 
среда качества, то те могат да бъдат причислени към опаковъчна група ІІІ под UN 3077 или 3082 

Тази процедура не може да се приложи за отпадъците, съдържащи веществата, посочени в 
2.1.3.5.3, веществата от Клас 4.3, веществата описани в 2.1.3.7 или вещества, които не се 
приемат за превоз съгласно 2.2.x.2. 

 
2.1.3.6   Винаги трябва да се използва най-специфичната приложима сборна рубрика (вж. 2.1.2.4), с 

други думи ако не е възможно да се използва родова или специфична н.у.к.-рубрика, следва да 
се прилага обща н.у.к.-рубрика.  

 
2.1.3.7   Разтворите и смесите от оксидиращи/окисляващи вещества или от вещества, допълнително 

пораждащи допълнителна опасност от окисляване, могат да имат възпламенителни свойства. В 
такъв случай те не трябва да бъда приемани за превоз, освен ако не отговарят на изискванията, 
предвидени за Клас 1. За твърди базирани на амониев нитрат торове вижте също 2.2.51.2.2, 
тринадесети и четиринадесети абзац и Ръководство за изпитвания и критерии, част III, раздел 
39. 

 

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

 
 
2.1.3.9   Отпадъците, които не отговарят на критериите за отнасяне към рубрика от Класове 1 до 9, 

обаче попадат под “Базелската конвенция за контрол над трансграничното движение на опасни 
отпадъци и тяхното обезвреждане” могат да бъдат превозвани под номера по ООН №: 3077 или 
3082. 

                                                 
1 Подобно законодателство включва, например, Решение на Комисията 2000/532/EC от 3 май 2000, заменящо Решение 
94/3/EC, с което се определя списък на отпадъците съгласно чл. 1(a) от Директива на Съвета 75/442/EEC относно отпадъците  
и Решение на Съвета 94/904/EC с което се определя списък на опасните отпадъци съгласно чл. 1(4) от Директива 91/689/EEC 

на Съвета за опасните отпадъци (Официален бюлетин на Европейската общност  No. L 226 от 6 септември 2000, стр.3), в 
изменена версия и Директива 2008/98/EC на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно 
отпадъците и за отмяната на определени Директиви (Официален вестник на ЕС бр. L 312 от дата 22 ноември 2008 г., страници 
от 3-30), в изменена версия. 
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2.1.3.10 Таблица за преобладаващия ред на опасност 

 
 
 

Клас и 
група 
опако

вка 

4.1,ІІ 4.1,ІІІ 4.2,ІІ 4.2,ІІІ 4.3,І 4.3,ІІ 4.3,ІІІ 5.1, І 5.1, ІІ 5.1, ІІІ 
6.1, І 

DERMA
L 

6.1, І 
ORA

L 

6.1,ІІ 
 

6.1,ІІІ 
 

8, І 8, ІІ 8, ІІІ 9 

3, І SOL 
LIQ 
4.1 3, 
І  

SOL 
LIQ 
4.1 3, 
І 

SOL 
LIQ 
4.2 3, 
І 

SOL 
LIQ 
4.2 3, 
І 

 
4.3, І 

 
4.3, І 
 

 
4.3, І 

SOL 
LIQ 
5.1, І  3, 
І 

SOL 
LIQ 
5.1 , І  
3, І 

SOL 
LIQ 
5.1,І  3,І 

3,І 3, І 3, І 3, І 3, І 3, І 3, І 3,І 

3, ІІ SOL 
LIQ 
4.1 3, 
ІІ 

SOL 
LIQ 
4.1 3, 
ІІ 

SOL 
LIQ 
4.2 3, 
ІІ 

SOL 
LIQ 
4.2 3, 
ІІ 

4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІ SOL 
LIQ 
5.1, І  3, 
І 

SOL 
LIQ 
5.1, ІІ  
3, ІІ 

SOL 
LIQ 
5..1, ІІ 
3,ІІ 

3, І 3, І 3, ІІ 3, ІІ 8, І 3, ІІ 3, ІІ 3,ІІ 

3, ІІІ SOL 
LIQ 
4.1 3, 
ІІ 

SOL 
LIQ 
4.1 3, 
ІІІ 

SOL 
LIQ 
4.2 3, 
ІІ 

SOL 
LIQ 
4.2 3, 
ІІІ 

4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІІ SOL 
LIQ 
5.1, І  3, 
І 

SOL 
LIQ 
5.1, ІІ  
3, ІІ 

SOL 
LIQ 
5.1,ІІІ  
3,ІІІ 

6.1, І 6.1, І 6.1, ІІ 3, ІІІ 8, І 8, ІІ 3, ІІІ 3,ІІІ 

4.1, ІІ   4.2, ІІ 4.2, ІІ 4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІІ 5.1, І  4.1, ІІ 4..1, ІІ 6.1, І 6.1, І SOL 
LIQ 
4.1, ІІ 
6.1, ІІ 

SOL LIQ 
4.1, ІІ 6.1, 
ІІ  

8, І SOL 
LIQ 
4.1, ІІ 8, 
ІІ 

SOL  
LIQ 
4.1, ІІ 
6.1,  

4.1, 
ІІ 

4.1, ІІІ   4.2, ІІ 4.2, ІІІ 4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІІ 5.1, І  4.1, ІІ 4.1, ІІІ 6.1, І 6.1, І 6.1, ІІ SOL LIQ 
4.1,ІІІ 
6.1,ІІІ 

8, І 8, ІІ SOL 
LIQ 
4.1, ІІ 
6.1, ІІ 

4.1,
ІІІ 

4.2, ІІ     4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІІ 5.1, І  4.2, ІІ 4.2, ІІ 6.1, І 6.1, І 4.2, ІІ 4.2, ІІ 8, І 4.2, ІІ   4.2, ІІ 4.2,
ІІ 

4.2, ІІІ     4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІІ 5.1, І  5.1, ІІ 4.2, ІІІ 6.1, І 6.1, І 6.1, ІІ 4.2, ІІІ 8, І 8, ІІ   4.2, ІІІ 4.2,
ІІІ 

4.3, І        5.1, І  4.3, І 4.3, І 6.1, І 4.3, І 4.3, І 4.3, І 4.3, І 4.3, І   4.3, І 4.3, 
І 

4.3, ІІ        5.1, І  4.3, ІІ 4.3, ІІ 6.1, І 4.3, І 4.3, ІІ 4.3, ІІ 8, І 4.3, ІІ   4.3, ІІ 4.3, 
ІІ 

4.3, ІІІ        5.1, І  5.1, ІІ 4.3, ІІІ 6.1, І 6.1, І 6.1, ІІ 4.3, ІІІ 8, І 8, ІІ   4.3, ІІІ 4.3,
ІІІ 

5.1, І           6.1, І 5..1, І 5.1, 1 5.1, І 5.1, І 5.1, І   5.1, І 5.1, 
І 

5.1, ІІ           6.1, І 5..1, І 5.1, ІІ 5.1, ІІ 8, І 5.1, ІІ   5.1, ІІ 5.1, 
ІІ 

5.1, ІІІ           6.1, І 6.1, І 6.1, ІІ 5.1, ІІІ 8, І 8, ІІ   5.1, ІІІ 5.1,



 

 107 

ІІІ 

6.1, І 
DERM
AL 

              SOL 
LIQ 
6.1, І 8, 
І 

6.1, І   6.1, І 6.1, 
І 

6.1, І 
ORAL 

              SOL 
LIQ 
6.1, І 8, 
І 

6.1, І   6.1, І 6.1, 
І 

6.1, ІІ 
INHAL 

              SOL 
LIQ 
6.1, І 8, 
І 

6.1, ІІ   6.1, ІІ 6.1, 
ІІ 

6.1, ІІ 
DERM
AL 

              SOL 
LIQ 
6.1, І 8, 
І 

SOL 
LIQ 
6.1, І 8, 
І 

 6.1, ІІ 6.1, 
ІІ 

6.1, ІІ 
ORAL 

              8, І SOL 
LIQ 
6.1, І 8, 
І 

  6.1, ІІ 6.1, 
ІІ 

6.1, ІІІ 
 
 

   
SOL = твърди вещества и смеси 
LIQ = течни вещества, смеси и разтвори 
DERMAL = токсичност при абсорбиране през кожата 
ORAL = токсичност при поглъщане 
INHAL = токсичност при вдишване 
*/ при средства за борба с вредители (пестициди) клас 6.1 

8, І 8, ІІ    8, ІІІ 6.1,
ІІІ  

8., І 
 
 

     8, І 

8, ІІ 
 
 

     8, ІІ 

8, ІІІ 
 
 

     8,ІІІ 
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ЗАБЕЛЕЖКА:  1. Примери, илюстриращи използването на таблицата: 
 Класификация на отделно вещество 

Описание на веществото, което трябва да бъде класифицирано: 
Амин, който не е конкретно упоменат и отговаря на критериите за клас 3, опаковъчна група II, 
както и на тези за клас 8, опаковъчна група I. 
 
Метод: 
При кръстосването на ред 3 II с колона 8 I се получава 8 І. 
Следователно, този амин трябва да се класифицира в клас 8 под: 
UN 2734 ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ АМИНИ, Н.У.К. или UN 2734 ТЕЧНИ 
КОРОЗИОННИ ЗАПАЛИТЕЛНИ ПОЛИАМИНИ, Н.У.К., опаковъчна група I. 
 
Класификация на смес 

Описание на сместа, която трябва да бъде класифицирана: 
Смес, състояща се от запалима течност от клас 3, опаковъчна група III, от токсично 
вещество от клас 6.1, опаковъчна група II, и от корозионно вещество от клас 8, опаковъчна 
група I. 
 
Метод: 
При кръстосването на ред 3 III с колона 6.1 II се получава 6.1 II. 
При кръстосването на ред 6.1 II с колона 8 I LIQ се получава 8 I. 
При липсата на по-точна дефиниция, тази смес следва да бъде класифицирана в клас 8 под: 
UN 2922 КОРОЗИОННА ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, Н.У.К., (I). 
 
2. Примери за класификация на разтвори и смеси към клас и опаковъчна група: 

 

Разтвор на фенол от клас 6.1, (ІІ), в бензол от клас 3, (ІІ) трябва да бъде класифициран в 
клас 3, (ІІ); този разтвор трябва да бъде класифициран под UN 1992 ЗАПАЛИТЕЛНО-
ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, Н.У.К., клас 3, (ІІ), поради токсичността на фенола. 
 
Твърда смес от натриев арсенат от клас 6.1, (ІІ) и натриев хидроокис от клас 8, (ІІ), трябва да 
бъде класифицирана под UN 3290 ТОКСИЧНА КОРОЗИОННА НЕОРГАНИЧНА ТВЪРДА 
СМЕС, Н.У.К., в клас 6.1 (ІІ). 
 
Разтвор от рафиниран или необработен нафталин от клас 4.1, (ІІІ) в бензин от клас 3, (ІІ), 
трябва да бъде класифициран под UN 3295 въглеводородни течности, Н.У.К., в клас 3, (ІІ). 
 
Въглеводородни смеси от клас 3, (ІІІ) и от полихлориран бифенил (PCB) от клас 9, (ІІ) трябва 
да бъде класифицирани под UN 2315 ПОЛИХЛОРНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или 3432 
ПОЛИХЛОРНИ БИФЕНИЛИ, ТВЪРДИ в клас 9, (ІІ). 
 
Смес от пропиленамин от клас 3, (ІІІ) и от полихлориран бифенил (PCB) от клас 9, (ІІ), трябва 
да бъде класифицирана под UN 1921 СТАБИЛИЗИРАН ПРОПИЛЕНАМИН в клас 3. 
 

2.1.4  Класифициране на образци/проби 

 
2.1.4.1  Когато класът на определено вещество не е определен със сигурност и това вещество 

трябва да се превозва с цел да бъде подложено на допълнителни изследвания, за него 
трябва бъдат определени временна класификация, временно официално наименование и 
временен UN № в зависимост от информацията на изпращача за конкретното вещество и 
съгласно:    
a) критериите за класифициране от глава 2.2 ; и 
b) разпоредбите, включени в настоящата глава. 

   
Трябва да се избере най-строгата възможна опаковъчна група, отговаряща на официалното 
транспортно обозначение. 
 
При прилагане на настоящата разпоредба, официалното транспортно обозначение трябва да 
бъде допълнено от думата “ПРОБА” (например: ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ Н.У.К., ПРОБА). В 
някои случаи, обаче, когато съществува конкретно транспортно обозначение за дадено 
вещество, определено като отговарящо на критериите за класификация, то тогава подобно 
официално транспортно обозначение трябва да се използва, например: UN 3167 ПРОБА ОТ 
ЗАПАЛИМ НЕВТЕЧНЕН ГАЗ. Ако се използва рубрика Н.У.К., за да се превозва определена 
мостра, то тогава не е нужно към официалното транспортно обозначение да се добавя друго 
техническо наименование, както се изисква съгласно специалната разпоредба 274 на глава 
3.3. 
 

2.1.4.2   Пробите от конкретно вещество трябва да бъдат транспортирани според   предписанията 
приложими за временното официално обозначение с уговорката, че:       
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a) веществото не бива да се счита за вещество, забранено за превоз съгласно подраздели 
2.2.х.2 на глава 2.2 или съгласно глава 3.2; 

b) веществото не трябва да се счита като вещество, отговарящо на критериите приложими 
за клас 1 или като заразно или радиоактивно; 

c) веществото отговаря на изискванията на 2.2.41.1.15 или 2.2.52.1.9, ако е саморазпадащо 
се вещество или съответно, органичен пероксид; 

d) пробата трябва да бъде превозвана в комбинирана опаковка и нето теглото на 
опаковката и веществото в нея не бива да надвишава 2,5 kg или да е равно на 2,5 kg; и 

e) веществото не трябва да бъде опаковано заедно с други стоки.  
 

2.1.4.3 Образци от енергийни материали с цел изпитване 

 
2.1.4.3.1 Образци на органични вещества, носители на функционални групи, посочени в Таблици A6.1 

и/или A6.3 в Притурка 6 (Процедури за наблюдение) на Ръководството за изпитвания и 
критерии, могат да бъдат осъществени съгласно ООН № 3224 (саморазпадащо се твърдо 
вещество тип C) или ООН № 3223 (саморазпадаща се течност тип C), както е приложимо, от 
Клас 4.1, при условие че: 
(a)  Образците не съдържат каквито и да е: 
– известни експлозиви; 
– вещества, демонстриращи експлозивни действия при изпитване; 
– съединения проектирани с цел производство на практически експлозив или 

пиротехнически ефект; или 
– компоненти, състоящи се от синтетични прекурсори на концептуални експлозиви; 

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

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

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

(c)  Наличните данни не позволяват по-точна класификация; 
(d)  Образецът не е опакован заедно с други товари; и 
(e)  Образецът е опакован в съответствие с инструкция за опаковане P 520 и специални 
разпоредби за опаковане PP 94 или PP 95 от 4.1.4.1, както е приложимо. 

 
2.1.5 Класификация на изделията като изделия, съдържащи опасни товари, непосочени 

другаде 
 

БЕЛЕЖКА: За изделия, които нямат правилно превозно наименование, различни от ООН № 

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

 
2.1.5.1. Изделия съдържащи опасни товари могат да бъдат класифицирани по друг начин, който е 

посочен в RID със съответното превозно наименование за опасните товари, които те 
съдържат или съгласно този раздел. 
 
За целите на този раздел, "изделие" означава машина, уред или други устройства, 
съдържащи един или повече опасни товари (или остатъци от същите), които са неразделен 
елемент от изделието, необходими за неговото функциониране и които не могат да бъдат 
отстранени за целите на превоза 
 
Вътрешната опаковка не е изделие. 
 

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

 
2.1.5.3. Този раздел не се прилага спрямо изделия, за които вече съществува по-специфично 

превозно наименование в Таблица A от Глава 3.2. 
 
2.1.5.4 Този раздел не се прилага спрямо опасни товари от Клас 1, Клас 6.2, Клас 7 или 

радиоактивен материал, съдържащ се в изделия. 
 
2.1.5.5. Изделия съдържащи опасни товари ще бъдат определени за съответния клас, определен от 

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

 
2.1.5.6 Допълнителните опасности ще бъдат представителни за основните опасности, възникнали 

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

 
2.1.6  Класификация на опаковките, изхвърлени, празни, непочистени  

 
Празни непочистени опаковки, обемни опаковки или IBCs или части от същите, превозвани 
с цел унищожаване, рециклиране или възстановяване на техния материали, различни от 
възстановяване, ремонт, рутинна поддръжка, преработване или повторно използвани, 
могат да се отнасят до UN 3509, ако изпълняват изискванията за тази рубрика
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Глава 2.2  Специални предписания за отделните класове 

 
2.2.1 Клас 1  Взривни вещества и изделия с взривно вещество 

 
2.2.1.1    Критерии 

 
2.2.1.1.1  Вещества и изделия по смисъла на Клас 1 са: 

a) Взривни вещества: твърди или течни вещества (или смеси от вещества), които чрез 
химическа реакция могат да образуват газ с такава температура, налягане и скорост, че 
да нанесе щети в околното пространство.  
Пиротехнически средства: вещества или смеси от вещества, с които се постига действие 
под формата на топлина, светлина, шум, газове, мъгла или дим, или комбинация 
изброените в резултат на невзривни, самоподдържащи се екзотермични химически 
реакции. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Веществата, които сами по себе си не са взривни, но могат да образуват 

взривни газове, изпарения или прахова смес, не са вещества от клас 1. 
2. От клас 1 се изключват също взривните вещества, чието водно или спиртно 

съдържание надминава посочените гранични стойности, както и тези, 
съдържащи пластификатори – подобни взривни вещества са причислени 
към Клас 3 или 4.1 – както и взривните вещества, които въз основа на 
своите преобладаващи взривни свойства се причисляват към Клас 5.2. 

b) Изделия с взривно вещество: изделия, съдържащи едно или повече взривни или 
пиротехнически вещества. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Изделията, съдържащи взривни или пиротехнически вещества в незначително 

количество или от такова естество, че тяхното запалване или задействане по 
невнимание или случайно при превоз, не би довело до никаква външна 
проява на изделието, която да предизвика искри, пожар, отделяне на дим или 
топлина или силен шум, не са причислени към предписанията на Клас 1. 

c) Веществата и изделията, неупоменати по-горе, които са произведени, за да предизвикат 
практически експлозив  или пиротехнически ефект.  

 
За целите на Клас 1, се прилага следното определение: 
 
Пиротехнически означава, че дадено вещество (или "пиротехническо") е добавено към 
експлозив, за да засили своята безопасност при предаванр и превоз. Пиротехническото 
средство прави експлозивите нечувствителни или по-малко чувствителни към следните 
действия: нагряване, разклащане, сблъсък, удар или триене. Типичните пиротехнически 
вещества включват, но не се ограничават до: восък, хартия, вода, полимери (като например 
хлоро-флуоро полимери), алкохол и бензини (като например петролно желе и парафин). 
 

2.2.1.1.2 Всяко вещество или изделие, което притежава или е възможно да притежава взривни 
свойства, трябва да бъде взето предвид при причисляването към Клас 1, съобразно 
изпитванията, методите и критериите, формулирани в Инструкцията за изпитвания и 
критерии. 
 
Определено вещества или изделия, причислени към Клас 1, се приемат за превоз, само ако 
са отнесени към конкретно наименование или н.у.к. рубрика от табл. А на глава 3.2 и ако 
критериите от Инструкцията за изпитвания и критерии са изпълнени в задоволителна степен. 
 

2.2.1.1.3    Веществата или изделията от клас 1 трябва да бъдат причислени към определен № по ООН 
и към наименование или н.у.к. рубрика в табл. А на глава 3.2. Интерпретацията на 
наименованията на веществата или изделията от таблица А на глава 3.2 трябва да се 
базира на азбучния указател, фигуриращ в 2.2.1.4.   

  

Образците от новите взривни вещества и изделия, превозвани между другото с цел 
провеждане на опити, класификация, изследвания и развитие, контрол на качеството и като 
търговски образци, без задействащите се експлозиви, могат да бъдат причислени към UN 
0190 “ВЗРИВНИ ОБРАЗЦИ”. 
 
Причисляването на взривни вещества и изделия, които не са конкретно отнесени в табл. А на 
глава 3.2 към определена н.у.к. рубрика или към UN 0190 “Взривни образци”, както и на 
стотици вещества, чиито превоз е подчинен на специално разрешение от компетентен орган 
по силата на специални мерки, предвидени в колона (6) на табл. А от глава 3.2, се извършва 
от компетентните органи в страната-производител. Тези органи също така одобряват в 
писмена форма условията за превоз на подобни вещества и изделия. Ако страната-
производител не е член на COTIF, класификацията и условията на транспорт трябва да 
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бъдат признати от компетентните органи на първата страна, член на COTIF, през която 
преминава пратката. 
 

2.2.1.1.4 Веществата и изделията от Клас 1 трябва да бъдат причислени към подклас според 2.2.1.1.5 
и към група на съвместимост според 2.2.1.1.6. Подкласът трябва да бъде определен на база 
резултатите от изпитванията, описани в 2.3.1, използвайки дефинициите от 2.2.1.1.5. 
Групата на съвместимост трябва да бъде определена съгласно дефинициите от 2.2.1.1.6. 
Кодът за класификация се състои от номера на подкласа и буквата на групата на 
съвместимост. 

 
2.2.1.1.5   Дефиниране на подкласовете 

 

Подклас 1.1 Вещества и изделия, създаващи риск от масова експлозия (масовата 
експлозия представлява експлозия, която обхваща практически почти целия 
товар). 

Подклас 1.2 Вещества и изделия, създаващи риск от летящи осколки, но без опасност 
от масова експлозия. 

Подклас 1.3 Вещества и изделия, които създават опасност от пожар със слаб риск от 
въздушна вълна или летящи осколки, или и едното и другото, но без риск от 
масова експлозия, 

a) чието съдържание на гориво предизвиква значително термично 
излъчване; или 

b) които горят едно след друго с минимален ефект от въздушна вълна или 
осколки или и едното и другото. 

Подклас 1.4 Вещества и изделия с минимална опасност в случай на подпалване или 
възпламеняване по време на превоза. Въздействията се ограничават в 
рамките на пратката и не се очаква образуване на осколки с големи 
размери или голям обсег на действие. Външен пожар практически не може 
да предизвика едновременна експлозия на цялото съдържание на пратката. 

Подклас 1.5 Слабочувствителни вещества с риск за масова експлозия, чиято 
чувствителност е такава, че при нормални условия на превоз съществува 
много малка вероятност от възпламеняване или от преход на горивото към 
детонация. Минималното изискване е, че те не трябва да се взривяват при 
изпитването с излагане на външен огън. 

Подклас 1.6 Изключително слабочувствителни изделия с минималенa опасност от 
масова експлозия. Тези изделия основно съдържат изключително 
слабочувствителни вещества  и при тях вероятността за възпламеняване 
или случайно разпространение е незначителна. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Опасността, произтичаща от изделията от подклас 1.6 е ограничена до 

експлозията на едно-единствено изделие. 
 
2.2.1.1.6 Дефиниране на групите за съвместимост на веществата и изделията 

А Първично взривно вещество 

В Изделие, съдържащо първично взривно вещество, което не притежава две или 
повече действащи предпазни средства. Някои изделия, като минни детонатори 
(взриватели), сглобки за минни детонатори (взриватели), капсул-детонатори, са 
включени, въпреки че не съдържат първични експлозиви. 

С   Метателно взривно вещество или друго вещество или изделие с мигновено 
действие.  

D Вторично детониращо взривно вещество или черен барут или изделие, съдържащо 
вторично детониращо взривно вещество, във всички случаи без запалително 
средство и без метателен заряд или изделие, съдържащо първично взривно 
вещество и най-малко две надеждни защитни устройства. 

Е Изделие, съдържащо вторично детониращо взривно вещество без собствено 
запалително средство, с метателен заряд (различно от изделия, съдържащи 
запалителни течности или гел или хиперголично течно вещество). 

F Изделие, съдържащо вторично детониращо взривно вещество без собствени 
запалителни средства, с метателен заряд (различно от изделия, съдържащи 
запалителни течности или гел или хиперголично течно вещество). 
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G Пиротехническа вещество или изделие, съдъращо приотехничексо вещество, или 
изделие, съдържащо както взривно вещество, така и вещество, произвеждащо 
светлинен ефект, огън, дразнене на очите или мъгла (без изделия, които се 
активират от вода или които съдържат бял фосфор, фосфиди, пирофарно 
вещество, запалителна течност или гел или хиперголично течно вещество). 

Н Изделие, което съдържа както взривно вещество, така и бял фосфор. 

J Изделие, съдържащо както взривно вещество, така и запалителна течност или 
запалителен гел. 

К Изделие, съдържащо както взривно вещество, така и токсично химическо вещество. 

L Взривно вещество или изделие с взривно вещество, което създава специфична 
опасност (например поради неговото активиране при контакт с вода или поради 
наличност на хиперголични течни вещества, фосфиди или пирофорно вещество) 
което изисква изолиране на всеки отделен вид. 

N Изделия, които основно съдържат изключително слабочувствителни вещества. 

S Вещества или изделия, опаковани или изработени по такъв начин, че всякакви 
опасни последици, произтичащи от случайно задействане да бъдат ограничени до 
опакованата пратка, освен ако тя не е повредена от пожар, в който случай 
въздушната вълна или летящите осколки са така ограничени, че да не попречат на 
противопожарната дейност, както и на други спасителни мерки в непосредствена 
близост до пратката. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  1. Всяко вещество или изделие в конкретна опаковка може да бъде 

причислявано само към една група на съвместимост. Тъй като 
критерият за група на съвместимост S е от императивен характер, за 
причисляването към тази група е необходимо да се проведе изпитване 
за подобно причисляване към класификационен код. 
2. Изделията от групи на съвместимост D и Е могат да бъдат снабдени 
със собствено запалително устройство или да бъдат опаковани заедно 
с него, при условие, че запалителното устройство съдържа най-малко 
две надеждни предпазни средства, които могат да предотвратят 
евентуална експлозия при случайно задействане на запалителното 
устройство. Подобни пратки трябва да се причисляват към групи на 
съвместимост D или Е. 
3. Изделията от групи на съвместимост D и Е със собствени 
запалителни устройства могат да бъдат опаковани заедно, без да имат 
две надеждни предпазни средства (т.е. запалителните устройства 
трябва да се причисляват към група на съвместимост В) при условие, 
че отговарят на предписанията от МР 21 от подклас 4.1.10. Подобни 
пратки се причисляват към групи на съвместимост D или Е. 
4. Изделията могат да бъдат снабдени със собствени запалителни 
устройства или да бъдат опаковани заедно с тях при условие, че 
запалителните устройства не могат да бъдат задействани при 
нормални условия по време на превоза. 
5. Изделия от групи на съвместимост С, D и Е могат да бъдат 
опаковани заедно. Тези пратки се причисляват към група на 
съвместимост Е. 

 
2.2.1.1.7   Класифициране на пиротехнически изделия (фойерверки) към подкласове 

 
2.2.1.1.7.1   Пиротехническите изделия по принцип трябва да бъдат класифицирани в подкласове 1.1, 

1.2, 1.3 и 1.4 на базата на данните от изпитвания, проведени съгласно Серия изпитвания № 
6 от Ръководството за изпитвания и критерии. Обаче:  
(а) водопади, съдържащи фотоосветителен състав (виж Бележка 2 от 2.2.1.1.7.5), трябва да 

се класифицират като 1.1G съгласно резултатите от Тестова серия 6; 
(b) Тъй като диапазона на тези изделия е много екстензивен и наличието на съоръжения за 

изпитване може да е ограничено, прехвърлянето към подкласовете може да бъде 
осъществено съгласно процедурата посочена в 2.2.1.1.7.2. 

 
2.2.1.1.7.2   Класифицирането на пиротехнически изделия към UN №№: 0333, 0334, 0335 или 0336 може 

да се осъществява без изпитване съгласно Серия изпитвания № 6 на база на аналогичен 
извод съгласно таблицата за предварително определената класификация на фойерверки в 
2.2.1.1.7.5. Подобно класифициране обаче се допуска единствено след съгласуване с 
компетентния орган. Изделия, които не са вписани в таблицата, трябва да бъдат 
класифицирани въз основа на данните от Серия изпитвания № 6. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: 1) Вписването на други типове фойерверки в колона 1 на таблицата от 

2.2.1.1.7.5 се допуска само на базата на пълни изпитвателни данни, които се 
предоставят за проверка от Комисията от експерти по превоза на опасни товари към 
ООН. 
 
2) Получените от компетентните органи изпитвателни данни, които потвърждават 
или отхвърлят класифицирането към подкласове на посочените в колона 4 на 
таблицата от 2.2.1.1.7.5 фойерверки, следва да бъдат сведени до знанието на 
Комисията от експерти по превоза на опасни товари към ООН. 

 
2.2.1.1.7.3   Когато фойерверки от различни подкласове са опаковани заедно в една и съща опакована 

пратка, класифицирането става на база на подкласа с най-висока степен на опасност, освен 
ако получените данни на базата на изпитванията съгласно Серия изпитвания №6 не покажат 
друг резултат. 

 
2.2.1.1.7.4   Представената в таблицата от 2.2.1.1.7.5 класификация е в сила само за изделията, 

опаковани в кутии от талашит (4G). 
 
2.2.1.1.7.5   Таблица за предварителна класификация на пиротехнически изделия2 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Доколкото не е разпоредено друго, посочените в таблицата стойности в [%] 

се отнасят към масата на цялото вложено количество пирофорно вещество 
(напр. ракетни двигатели, изтласкващи заряди, взривни заряди и заряди, 
произвеждащи пиротехнически ефекти). 
2. Запалителен състав” в тази таблица се отнася за пиротехнически 
вещества в прахообразна форма или под формата на пиротехнически 
изделия, както са представени във фойерверки, които се използват за 
водопади, или за произвеждане на акустичен ефект или като разкъсващ се 
заряд или задвижващ заряд освен ако:  
(а)  времето, необходимо за нарастването на налягането, е повече от 6 

ms за 0.5 g пиротехническо вещество в Изпитването за запалителен 
състав на HSL в Притурка 7от Ръководството  за изпитвания и 
критерии, или 

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

3. диаметъра на сферата на снаряда – за сферични снаряди и снаряди с 
множествени избухвания; 
-  дължината на снаряда – за цилиндрични снаряди; 
-  вътрешния диаметър на цевта, която обхваща и съдържа 

пиротехническото средство – за снаряди в минометни мини, римски 
свещи, фойерверки за единичен изстрел или мини; 

-  вътрешния диаметър на пусковата цев, определена да съдържа 
мината – за мина с пластичен експлозив във вид на пакет или 
цилиндрична мина. 

 

Тип Включва/синоним: Определение 
Технически 

характеристики 
Класи-

фикация 

Снаряд, 
сферичен 
или цилин-
дричен 

Сферичен 
демонстрационен 
снаряд, снаряд, 
изстрелващ цветни 
сигнали, 
осветителен снаряд 
„звезда”, кълбо, 
гърмящ с мигновено 
действие, цветен 
огън, многоефектен 
снаряд, воден 
салют, салют-
парашут, димна 
завеса, цветни 
звезди 

Устройство със или без 
метателен заряд, със 
закъснител и взривен заряд, 
с пиротехнически елементи 
или с насипенo 
пиротехнично вещество, 
предназначено за 
изстрелване от пускова цев 

Всички снаряди с мигновено 
действие 

1.1G 

Цветен снаряд: ≥ 180 mm 1.1G 

Цветен снаряд: < 180 mm с 
> 25% възпламенителен 
състав под формата на 
насипен барут и/или гърмящ 
ефект 

1.1G 

Цветен снаряд: < 180 mm с 
≤ 25% възпламенителен 
състав под формата на 
насипен барут и/или гърмящ 
ефект 

1.3G 

Цветен снаряд: ≤ 50 mm или 
≤ 60 g пиротехнично 
вещество, с ≤ 2% насипен 
барут и/или гърмящ ефект 

1.4G 

                                                 
2 Тази таблица съдържа опис на класификации за пиротехнически изделия, които могат да се прилагат при липса на данни 
от изпитвания съгласно Серия изпитвания № 6 (виж 2.2.1.1.7.2). 
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Снаряд с 
множествен разрив 

Устройство с два или повече 
сферични снаряда в обща 
гилза, изстрелвани с 
помощта на един и същи 
метателен заряд, с отделни 
външни закъснители 

Класификацията се определя от най-
опасния сферичен снаряд 

Сбор от пускова цев 
и снаряд, зареден в 
пускова цев 

Сбор във вид на сферичен 
или цилиндричен снаряд в 
пускова цев, от който се 
изстрелва снарядът 

Всички снаряди с 
мигновено действие 

1.1G 

Цветен снаряд:  
≥ 180 mm 

1.1G 

Цветен снаряд: с > 25% 
възпламенителен състав 
под формата на насипен 
барут и/или гърмящ ефект 

1.1G 

Цветен снаряд:  
> 50 mm или <180 mm 

1.2G 

Цветен снаряд:  
≤ 50 mm или ≤ 60 g 
пиротехнично вещество, с  
≤ 25% възпламенителен 
състав под формата на 
насипен барут и/или 
гърмящ ефект 

1.3G 

Снаряд от снаряди, 
сферични 
(посочените %-ни 
стойности се отнасят 
към брутната маса 
на фойерверка) 

Устройство без метателен 
заряд, със закъснител и 
взривен заряд, съдържащо 
инертни материали и 
гърмящ снаряд и 
предназначено за 
изстрелване от пускова цев 

> 120 mm 1.1G 

Устройство без метателен 
заряд, със закъснител и 
взривен заряд, съдържащо ≤ 
25 g избухващ състав на 
гърмящ снаряд, с ≤ 33% 
 избухващ състав и ≥ 60% 
инертни материали, 
предназначени за 
изстрелване от пускова цев 
 
 

≤ 120 mm 1.3G 

Тип Включва/синоним: Определение 
Технически 

характеристики 
Класи-

фикация 

Снаряд, 
сферичен 
или цилин-
дричен 

Снаряд от снаряди, 
сферични 
(посочените %-ни 
стойности се отнасят 
към брутната маса 
на фойерверка) 

Устройство без метателен 
заряд, със закъснител и 
взривен заряд, съдържащо 
цветни снаряди и/или 
пиротехнически елементи и 
предназначено за 
изстрелване от пускова цев 

> 300 mm 1.1G 

Устройство без метателен 
заряд, със закъснител и 
взривен заряд, съдържащо 
цветни снаряди ≤ 70 mm 
и/или пиротехнически 
елементи, с ≤ 25% избухващ 
състав и ≤ 60% 
пиротехнично вещество и 
предназначено за 
изстрелване от пускова цев 

> 200 mm и ≤ 300 mm 1.3G 
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Устройство с метателен 
заряд, със закъснител и 
взривен заряд, съдържащо 
цветни снаряди ≤ 70 mm 
и/или пиротехнически 
елементи, с ≤ 25% избухващ 
състав и ≤ 60% 
пиротехнично вещество и 
предназначено за 
изстрелване от пускова цев 

≤ 200 mm 1.3G 

Батерия/ 
комбина-
ция  

Огнена вълна, залп, 
фойерверки за 
торта, (искрящи), 
букет, „цветна леха”, 
хибрид, 
многостепенни 
тръби, бомбички - 
батерии, светещи 
бомбички - батерии  

Сбор от няколко елемента 
от еднакъв или различни 
типове, съответни на един 
от видовете фойерверки в 
тази таблица, с една или 
две точки на запалване 

Класификацията се определя от най-
опасния вид пиротехническо изделие 

Римска 
свещ 

Празнична свещ, 
свещ, комети 

Цев, съдържаща набор от 
пиротехнически елементи, 
съставени от редуващи се 
пиротехнически компонент, 
метателен заряд и 
пиротехническо реле 

Вътрешен диаметър ≥ 50 
mm с възпламенителен 
състав или < 50 mm с > 
25% възпламенителен 
състав 

1.1G 

Вътрешен диаметър ≥ 50 
mm без възпламенителен 
състав 

1.2G 

вътрешен диаметър ≥ 50 
mm и > 25% 
възпламенителен състав 

1.3G 

Вътрешен диаметър ≤ 30 
mm, всеки пиротехнически 
елемент ≤ 25 g и ≤ 5% 
възпламенителен състав 

1.4G 

Единичен 
салют 

Единична римска 
свещ, малка 
предварително 
заредена 
минохвъргачка 

Цев, съдържаща пиротех-
нически елемент, съставен 
от пиротехнично вещество, 
метателен заряд с или без 
пиротехническо реле 

Вътрешен диаметър ≤ 30 
mm и пиротехнически 
елемент > 25 g или > 5% и 
≤ 25% възпламенителен 
състав 

1.3G 

Вътрешен диаметър ≤ 30 
mm и пиротехнически 
елемент ≤ 25 g и ≤ 5% 
възпламенителен състав 

1.4G 

Ракета Звукова, сигнална, 
свистяща, бутил-
ковидна, небесна, 
настолна ракета 

Цев, съдържаща 
пиротехнично вещество 
и/или пиротехнически 
елементи, снабдена със 
стабилизатор(и) за полет и 
предназначена за пускане 
във въздуха 

Само ефекти на 
възпламенителния състав 

1.1G 

Избухлив състав > 25% 
пиротехнически състав 

1.1G 

> 20 g пиротехнично 
вещество и 
възпламенителен състав ≤ 
25% 

1.3G 

≤ 20 g пиротехнично 
вещество, взривен заряд 
във вид на черен барут и ≤ 
0,13 g възпламенителен 
състав на една гърмяща 
снаряд и ≤ 1 g във всички 
изделия 

1.4G 

Мина Парков фойерверк, 
наземна мина, мина 
с пластичен 
експлозив във вид 
на пакет, 
цилиндрична мина 

Цев, съдържаща метателен 
заряд и пиротехнически 
елементи и предназначена 
за разместване или 
закрепване на основата. 
Главният ефект е 
едновременното изхвърляне 
на всички пиротехнически 

> 25% насипен барут и/или 
гърмящи ефекти 

1.1G 

≥ 180 mm и ≤ 25% от 
насипен барут и/или 
гърмящите ефекти 

1.1G 

< 180 mm и ≤ 25% от 
насипен барути/или 
гърмящите ефекти 

1.3G 
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елементи с широк визуален 
и/или гърмящ ефект във 
въздуха или: 
Платнена или хартиена 
торба, или платнен или 
хартиен цилиндър с 
метателен заряд и 
пиротехнически елементи, 
за изстрелване от пускова 
цев като фугас  

≤ 150 g пиротехнически 
състав, съдържащ ≤ 5% 
насипен барут и/или 
гърмящи ефекти. 
Всеки пиротехнически 
елемент ≤ 25 g, всеки 
гърмящ ефект < 2 g; всеки 
свистящ елемент (ако има 
такъв) ≤ 3 g 

1.4G 

Фонтан Вулкан, римски 
свещи, копия, 
бенгалски огън, 
водопад, 
цилиндричен 
фонтан, коничен 
фонтан, факел 

Неметален съд, съдържащ 
искро- и пламъкообразуващ 
пиротехнически елемент в 
пресован или сгъстен вид 
ЗАБЕЛЕЖКА: Фонтаните 
предназначени за 
произвеждане на 
вертикална каскада или 
завеса от искри се считат за 
водопади (вижте долния 
ред). 

≥ 1 kg пиротехнично 
вещество 

1.3G 

< 1 kg пиротехнично 
вещество 

1.4G 

Водопад каскади, водни 

фонтани 
пиротехнически фонтан, 

предназначен за създаване 

на вертикална каскада или 

искрова завеса 

съдържа Запалителен 

състав без оглед от 

резултатите от Серия от 

изпитвания 6 (вижте 

2.2.1.1.7.1 (a)) 

1.1G 

   Не съдържа запалителен 

състав 
1.3G 

Спарклер 
(вълшебна 
свещ, 
фойер-
верк) 

Ръчен спарклер, 
неръчен спарклер, 
спарклер-жица 

Твърда жица, частично 
покрита (от единия край) с 
бавно горящ пиротехнически 
състав с или без запалител 

На база на перхлорат: 
> 5 g на изделие или > 10 
изделия на опаковка 

1.3G 

На база на перхлорат: 
≤ 5 g на изделие и ≤ 10 
изделия на опаковка;  
 
на база на нитрат:  
≤ 30 g на изделие 

1.4G 

Бенгалска 
свещ 

Потопена пръчка Неметална пръчка, частично 
покрита (от единия край) с 
бавно горящо пиротехнично 
вещество и оформена за 
държане в ръка 

На база на перхлорат: 
> 5 g на изделие или > 10 
изделия на опаковка 

1.3G 

На база на перхлорат: 
≤ 5 g на изделие и ≤ 10 
изделия на опаковка;  
 
На база на нитрат:  
≤ 30 g на изделие 

1.4G 

Малко-
опасни 
пиротехни-
чески 
изделия и 
малки 
фойер-
верки 

Настолна бомбичка, 
пукащ грах, 
кречетало, димка, 
мъгла, змейка, 
светлинка, пчеличка, 
пуканки 

Устройство за създаване на 
много ограничен визуален 
и/или гърмящ ефект, 
съдържащо малки 
количества пиротехнически 
и/или взривен състав 

Кречетало и пукащ грах 
могат да съдържат до 1.6 
mg сребърен фулминат;  
 
Пуканките – до 16 mg смес 
на калиев хлорат и червен 
фосфор; 
 
Останалите – до 5 g 
пиротехнично вещество, 
но не избухлив състав 

1.4G 

Върте-
лежка 

Височинна 
въртележка, 
хеликоптер, 
истребител, пумпал 

Неметална/и цев/и, 
съдържащи газо- или 
искрообразуващ 
пиротехнически елемент, 
със или без звуков ефект, с 
или без вградени крила 

пиротехнично вещество на 
изделие > 20 g, 
съдържащо ≤ 3% избухлив 
състав за създаване на 
гърмящ ефект или ≤ 5 g 
свистящ състав 

1.3G 



 

118 

 

пиротехнично вещество на 
изделие ≤ 20 g, 
съдържащо ≤ 3% избухлив 
състав за създаване на 
гърмящ ефект или ≤ 5 g 
свистящ състав 

1.4G 

Огнено 
колело 

Огнено колело, 
саксонско колело 

Сбор, включващ метателно 
устройство, с пиротехнично 
вещество, и способно да се 
крепи на ос за въртеливо 
движение 

≥ 1 kg от общото 
количество пиротехнично 
вещество, без гърмящ 
ефект, всеки свистящ 
елемент (ако има такъв) ≤ 
25 g и ≤ 50 g свистящи 
състав на колелото 

1.3G 

< 1 kg общо количество 
пиротехнично вещество, 
без гърмящ ефект, всеки 
свистящ елемент (ако има 
такъв) ≤ 5 g и ≤ 10 g 
свистящ състав на 
колелото  

1.4G 

Въздушно 
колело 

Летящ саксонец, 
НЛО, летяща чиния 

Цеви, съдържащи 
метателен заряд и искро- и 
пламъкообразуващ 
пиротехнически състав 
и/или състав със шумов 
ефект и закрепен към 
поддържаща гривна 

> 200 g общо количество 
пиротехнично вещество 
или > 60 g пиротехнически 
състав на метателното 
устройство,  
≤ 3% възпламенителен 
състав с гърмящ ефект, 
всеки свистящ елемент 
(ако има такъв) ≤ 25 g и ≤ 
50 g  
свистящ състав на 
колелото 

1.3G 

≤ 200 g общо количество 
пиротехнично вещество и 
≤ 60 g пиротехнично 
вещество на метателното 
устройство, ≤ 3% 
възпламенителен състав с 
гърмящ ефект, всеки 
свистящ елемент (ако има 
такъв) ≤ 5 g и ≤ 10 g 
свистящи състав на 
колелото 

1.4G 

Набор от 
фойерверк
и 

Асортимент от 
фойерверки за 
зрелищни 
мероприятия и за 
частни лица (за 
използване на 
улицата или в 
помещения) 
 
 
 
 

Набор от няколко типа 
празнични фойерверки , 
всеки от които съответства 
на един от дадените в тази 
таблица типове 

Класификацията се определя от най-
опасния вид пиротехническо изделие 

Петарда 
(огнена 
бомбичка) 

Празнична петарда, 
“картечница” 

Връзка от цеви (хартиени 
или картонени), съединени с 
пиротехническо реле, при 
което всяка цев е 
предназначена за създаване 
на звуков ефект 

Всяка цев ≤ 140 mg 
възпламенителен състав 
или   
≤ 1 g черен барут 

1.4G 

Фитилна 
петарда 
(шумен 
фойер-
верк) 

Салют, петарда с 
избухвател, дамска 
бомбичка  

Неметална цев, с гърмящ 
състав, предназначена за 
създаване на звуков ефект 

> 2 g възпламенителен 
състав на изделие 

1.1G 

≤ 2 g възпламенителен 
състав на изделие и ≤ 10 g 
на вътрешна опаковка 

1.3G 
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≤ 1 g възпламенителен 
състав на изделие и ≤ 10 g 
на вътрешна опаковка или  
≤ 10 g черен барут на 
изделие 

1.4G 

 
2.2.1.1.8  Изключение от Клас 1 
 
2.2.1.1.8.1 Дадено изделие или вещество може да бъде изключено от Клас 1 по силата на резултатите 

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

 
2.2.1.1.8.2 С одобрението на компетентните органи в съответствие с 2.2.1.1.8.1 дадено изделие може 

да бъде изключено от Клас 1, ако три неопаковани изделия, всяко от което активирано чрез 
собствено средство за стартиране или запалване или външно средство за функциониране в 
определения режим, отговарят на следните изпитвателни критерии: 

 
(а) никоя външна повърхност няма температура от повече от 65°С. Допустими са моментни 
повишения в температурата до 200°С; 
(b) никое разкъсване и раздробяване на външната обшивка или движение на изделието или 
неговите отделни части не е повече от един метър в която и да било посока; 
 
БЕЛЕЖКА: Ако целостта на изделието може да бъде нарушена в случай на пламък отвън, то 

тези критерии трябва да бъдат проверени посредством пожарно изпитание, както е описано 
в ISO 12097-3. 
 
(c) да няма детонация със звук по-висок от 135 dB(C) в най-високия й момент от разстояние 
един метър 
 
(d) да няма огън или пламък в състояние да подпали материал като лист хартия с мерки 80 ± 
10 g/m2, който да влезе в контакт с изделието; и 
 
(e) да не се отделят дим, изпарения или прах в такива количества, че видимостта в камера 
от един кубичен метър, оборудвана с отдушници с подходящи размери, да бъде намалена с 
повече от 50%, измерено с калибриран светломер (луксомер) или радиометър, поставен на 
един метър разстояние от постоянен светлинен източник, намиращ се по средата на 
противоположните стени. Общите насоки за изпитването на оптичната плътност в ISO 5659-1 
и общите насоки за фотометричните системи, описани в Раздел 7.5 в ISO 5659-2, могат да 
бъдат използвани, както и други подобни методи за измерването на оптична плътност, 
предназначени за изпълнението на същата цел. Подходящ капак, който да обхваща задната 
повърхност и страните на светломера, се използва, за да се намали ефекта от 
разпокъсаната или процеждаща се светлина, която не се излъчва директно от източника. 

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

2.2.1.1.9 Документ за класификация 
 

2.2.1.1.9.1 Компетентен орган, който разпределя изделие или вещество към Клас 1, трябва да потвърди 
тази класификация със заявителя в писмен вид. 

2.2.1.1.9.2 Документът за класификация за компетентен орган може да бъде във всякаква форма и 
може да се състои от повече от една страница, при условие че предоставените страници са 
номерирани последователно. Документът трябва да има уникална референция. 

2.2.1.1.9.3 Предоставената информация трябва да бъде лесна за идентифицирана, четлива и 
надеждна. 

2.2.1.1.9.4 Примери относно информацията, които могат да бъдат предоставени в документацията за 
класификация, са както следва: 
Наименованието на компетентния орган и разпоредбите в националното  законодателство, 
съгласно което на компетентния орган са предоставени правомощия; 
Модалните или националните разпоредби, за които е приложим документа за класификация; 
Потвърждение, че класификацията е одобрена, направена или договорена съгласно 
Правилата на ООН или съответните модални разпоредби; 
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Името и адреса на лицето по закон, на което е възложена класификацията и каквато и да е 
регистрация на дружеството, която уникално идентифицира дружество или друг 
корпоративен орган съгласно националното законодателство; 
Името, под което експлозивните вещества ще бъдат пуснати на пазара или предоставени за 
превоз по друг начин; 
 
Официалното наименование за превоз, UN  номер,  клас,  подклас и съответстваща група на 
съвместимост за експлозивите; 
Където е приложимо, максималната нетна маса на експлозивните вещества на пакета или 
изделието; 
Името, подписа, печата, клеймото или друг вид идентификационни данни за лицето, 
упълномощено от компетентния орган да издаде документа за класификация трябва да 
бъдат ясно видими; 
В случаите, в които безопасността при превоз или подкласа бъдат оценени като зависими от 
опаковката, знакът на опаковката или описанието на разрешените вътрешни опаковки, 
междинни опаковки, външни опаковки; 
Документът за класификация заявява номера на частта, номенклатурен номер или друга 
идентифицираща референция, според която експлозивните вещества ще бъдат пуснати на 
пазара или по друг начин доставени за превоз; 
Името и адреса на лицето по закон, което произвежда експлозивните вещества и каквато и 
да е регистрация на дружеството, която уникално идентифицира дружество или друг 
корпоративен орган съгласно националното законодателство; 
Каквато и да е допълнителна информация във връзка с приложимата инструкция за 
опаковане и специалните разпоредби за опаковане, където е приложимо; 
Базата за задаването на класификацията, напр. дали на базата на резултатите от 
изпитвания, по подразбиране за фойерверки, аналогия с класифициран експлозив, по 
дефиниция от Таблица A от Глава 3.2 и т.н.; 
Каквито и да е специални условия или ограничения, които компетентните органи са 
идентифицирали като приложими по отношение на безопасността за превоз на експлозиви, 
комуникация на опасност и международен превоз; 
Датата на изтичането на документа за класификация се предоставя в случаите, в които 
компетентния орган счита, че е приложимо. 

 
2.2.1.2   Вещества и изделия, които не се допускат до превоз 

 
2.2.1.2.1   Взривните вещества, чиято чувствителност надвишава критериите, посочени в първата част 

на Инструкцията за изпитвания и критерии, или които са податливи на спонтанна реакция, 
както и взривоопасните вещества и изделия, които не могат да бъдат причислени към никое 
конкретно наименование или Н.У.К. рубрика от табл. А на глава 3.2, не се допускат за 
превоз. 

 
2.2.1.2.2   Изделията от група на съвместимост А (1.1 А, UN 0074, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 и 0473) 

не се допускат за превоз с железопътен транспорт. 
Изделията от група на съвместимост К не се допускат за превоз (1.2К, UN 0020 и 1.3К, UN 
0021). 

 
2.2.1.3  Списък на сборните рубрики 
 

Класифика-
ционен код 

(виж 2.2.1.1.4) 

UN-№ Наименование на веществото или изделието 

1.1A 0473 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. (недопустими за жп–превоз, виж 
2.2.1.2.2) 

1.1B 0461 КОМПОНЕНТИ, ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, Н.У.К. 

1.1C 0474 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

0497 ПРОПЕРГОЛ, ТЕЧЕН 

0498 ПРОПЕРГОЛ, ТВЪРД 

0462 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

1.1D 0475 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

0463 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.1E 0464 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.1F 0465 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.1G 0476 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

1.1L 0357 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 
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0354 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.2B 0382 КОМПОНЕНТИ, ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, Н.У.К. 

1.2C 0466 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

1.2D 0467 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.2E 0468 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.2F 0469 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.2L 0358 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

0248 ХИДРОРЕАКТИВНИ РАКЕТИ с разпръскващ, изхвърлящ или 
метателен заряд 

0355 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

 

Класифика-
ционен код 

(виж 2.2.1.1.4) 

UN-№ Наименование на веществото или изделието 

1.3C 0132 МЕТАЛНИ ЗАПАЛИТЕЛНИ СОЛИ, ДЕРИВАТИ НА 
АРОМАТНИТЕ НИТРАТИ, Н.У.К. 

0477 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

0495 ПРОПЕРГОЛ, ТЕЧЕН 

0499 ПРОПЕРГОЛ, ТВЪРД 

0470 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.3G 0478 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

1.3L 0359 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

0249 ХИДРОРЕАКТИВНИ РАКЕТИ с разпръскващ, експлозивен или 
пропулсивен заряд 

0356 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.4B 0350 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

0383 КОМПОНЕНТИ, ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, Н.У.К. 

1.4C 0479 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

0501 ПРОПЕРГОЛ, ТВЪРД 

0351 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.4D 0480 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

0352 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.4E 0471 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.4F 0472 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.4G 0485 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

0353 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

1.4S 0481 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К. 

0349 ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

0384 КОМПОНЕНТИ, ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, Н.У.К. 

1.5D 0482 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, Н.У.К., много нечувствителни (вещества, 
EVIa)) 

1.6N 0486 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
НЕЧУВСТВИТЕЛНО (ИЗДЕЛИЯ, EEI) 

 0190 ОБРАЗЕЦ, ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, различно от иницииращо 
взривно вещество 

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

 
2.2.1.4   Азбучен списък на наименованията 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  1. Описанията в списъка нямат за цел да заменят процедурите по изпитванията, нито 

да определят класификацията на определено вещество или изделие от Клас 1. Причисляването към 
съответния подходящ подклас и решението за причисляване към група на съвместимост S, трябва да се 
вземат на базата на изпитванията, на които продуктът се подлага съгласно част I oт Ръководството за 
изпитвания и критерии, или да бъдат установени по аналогия с подобни продукти, които вече са били 
изпитани и класифицирани по методите, описани в Ръководството за изпитвания и критерии. 



 

122 

 

2. Посочените цифрови изражения след наименованията представляват препратка към съответните UN-
номера (глава 3.2, табл. А, колона 1). Относно класификационния код, виж 2.2.1.1.4. 
 
БАРУТ, БЕЗДИМЕН: UN 0160 и 0161, 0509 
 
Вещества на база нитроцелулоза, използвани като метателен заряд. Еднобазовите барути (само 
нитроцелулоза), двубазовите (напр., нитроцелулоза и нитроглицерин) и трибазовите (напр., нитроцелулоза/ 
нитроглицерин/нитроганидин) са включени в това наименование. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Зарядите от бездимен барут – отлят, пресован или в вид на артилерийски заряд, фигурират 

под наименованието МЕТАТЕЛНИ ЗАРЯДИ. 
 
БАРУТ ЗА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ: UN 0094 и 0305 
 
Пиротехническо вещество, което излъчва ярка светлина при запалване. 
 
БАРУТ, ЧЕРЕН във вид на зърна или прахообразен: UN 0027 
 
Вещество, състоящо се от плътна смес от дървени въглища или други въглища и калиев нитрат, или натриев 
нитрат със или без сяра. 
 
БАРУТ, ЧЕРЕН, ПРЕСОВАН или ПРЕСОВАНИ БЛОКЧЕТА ОТ ЧЕРЕН БАРУТ: UN 0028 
 
Субстанция, състояща се от черен пресован барут. 
 
БАРУТНА МАСА, СУРОВА ОВЛАЖНЕНА с най-малко 17 % (маса) спирт. БАРУТНА МАСА, СУРОВА 
ОВЛАЖНЕНА с най-малко 25 % (маса) вода: UN 0433 и 0159 
 
Вещество, състоящо се от импрегнирана нитроцелулоза в най-малко 60 % нитроглицерин или други течни 
органични нитрати или смес от тези течности.  
 
ТРАСИРАЩ СНАРЯД ЗА БОЕПРИПАСИ: UN 0212 и 0306 
 
Пломбирани изделия, съдържащи пиротехнически вещества, които са предназначени да показват 
траекторията на снаряд. 
  
БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ с или без дисперсен заряд, изхвърлящ заряд или изтласкващ заряд: UN 0015, 0016 и 
0303  
 
Боеприпаси, съдържащи димно вещество като смес от хлоросулфонна киселина, титанов тетрахлорид или 
пиротехнически състав, предизвикващ дим на базата на хексахлоретан или червен фосфор. Освен когато 
самото вещество е експлозив, боеприпасите съдържат също и един или няколко от следните елементи: 
изтласкващ заряд с възпламенител и запалващ заряд, ракета с дисперсионен заряд или изхвърлящ заряд. 
Димните гранати са включени под това название.  
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Под това название не са включени следните изделия: ДИМНИ СИГНАЛНИ УСТРОЙСТВА. Те 

фигурират отделно в списъка. 
 
БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ, С БЯЛ ФОСФОР с разпръскващ, изхвърлящ или изтласкващ заряд: UN 0245 и 0246 
 
Боеприпасите съдържат бял фосфор като димно вещество. Те съдържат също така един или няколко от 
следните елементи: изтласкващ заряд с възпламенител и запалващ заряд, ракета с дисперсионен заряд или 
изхвърлящ заряд. Димните гранати са включени под това название.  
 
БОЕПРИПАСИ, ОСВЕТИТЕЛНИ с или без разпръскващ заряд, изхвърлящ заряд, или изтласкващ заряд: UN 
0171, 0254 и 0297 
 
Боеприпаси, създадени за да произвеждат единствен източник на интензивна светлина за осветяване на 
определено пространство. Под това название са включени осветителните патрони, осветителните гранати, 
осветителните снаряди, осветителните и локалиризащи снаряди.  
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Под това название не са включени следните изделия: РЪЧНИ СИГНАЛНИ РАКЕТИ, 

СИГНАЛНИ ПАТРОНИ, ВЪЗДУШНИ ОСВЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА, НАЗЕМНИ ОСВЕТЯВАЩИ УСТРОЙСТВА 
И БЕДСТВЕНИ СИГНАЛНИ УСТРОЙСТВА. Те фигурират отделно в списъка. 
 
БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ с течност или гел, с разпръскващ, изхвърлящ или изтласкващ заряд: UN 0247 
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Боеприпаси, съдържащи запалително вещество, течно или под формата на гел. Освен когато запалителното 
вещество е експлозив, те съдържат един или няколко от следните елементи: изтласкващ заряд, 
възпламенител и запалващ заряд, ракета с дисперсионен заряд или изхвърлящ заряд. 
 
БОЕПРИПАСИ С БЯЛ ФОСФОР, ЗАПАЛИТЕЛНИ с разпръскващ, изхвърлящ или изтласкващ заряд: UN 0243 
и 0244 
 
Боеприпаси, съдържащи бял фосфор като запалително вещество. Те съдържат също един или няколко от 
следните елементи: изтласкващ заряд със задействащо устройство и запалителен заряд, ракета със заряд за 
разпръскване или изхвърлящ заряд. 
 
БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, със или без разпръскващ, изхвърлящ или изтласкващ заряд: UN 0009, 0010 и 
0300 
 
Боеприпаси, съдържащи запалителен състав. Освен когато съставът представлява експлозив, те съдържат 
един или повече от следните елементи: изтласкващ заряд, възпламенител и запалващ заряд, ракета с 
дисперсионен заряд или изхвърлящ заряд. 
 
 
БОЕПРИПАСИ, СЪЛЗОТВОРНИ със заряд за дисперсия, изхвърляне или изтласкване: UN 0018, 0019 и 0301 
 
Боеприпаси, съдържащи сълзотворно вещество. Те съдържат един или няколко от следните елементи: 
изтласкващ заряд със задействащо устройство и запалителен заряд, ракета с разпръскващ заряд или 
изхвърлящ заряд. 
 
БОЕПРИПАСИ, УЧЕБНИ: UN 0362 и 0488 
 
Боеприпаси без основен взривен заряд, но съдържащи разпръскващ или изхвърлящ заряд. Обикновено те 
съдържат също ракета или изтласкващ заряд.  
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Под това название не са включени следните изделия: УЧЕБНИ ГРАНАТИ. Те фигурират в 

отделен списък.  
 
БОЕПРИПАСИ, УЧЕБНИ: UN 0363 
 
Боеприпаси, съдържащи пиротехнично вещество, използвани, за да се проучи ефикасността или силата на 
новите боеприпаси или цял ансамбъл от оръжия. 
 
 
БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с разпръскващ или изхвърлящ заряд: UN 0370 
 
Изделия, състоящи се от инертен боен заряд и от малък взривен или избухващ заряд, със или без собствени 
средства за задействане, оборудвани с най-малко две устройства за надеждна защита. Те са конструирани, 
за да бъдат монтирани в ракетния двигател, с цел да разпръскват инертни вещества. Под това название са 
включени бойните глави за самонасочващи се ракети. 
 
БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с разпръскващ или изхвърлящ заряд: UN 0371 
 
Изделия, състоящи се от инертен боен заряд и от малък взривен или избухващ заряд със собствени средства 
за задействане, които не съдържат две или повече устройства за надеждна защита. Те са конструирани, за да 
бъдат монтирани в ракетния двигател, с цел да разпръскват инертни вещества. Под това название са 
включени бойните глави за самонасочващи се ракети. 
 
БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с разпръскващ заряд: UN 0286 и 0287 
 
Изделия, състоящи се от детониращо взривно вещество с или без техните собствени средства за 
задействане, които разполагат с най-малко две устройства за надеждна защита. Те са създадени, за да бъдат 
монтирани в ракетния двигател. Под това название са включени бойните глави за самонасочващи се ракети. 
 
БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с разпръскващ заряд: UN 0369 
 
Изделия, състоящи се от детониращо взривно вещество с техните собствени средства за задействане, без 
две или повече устройства за надеждна защита. Те са създадени, за да бъдат монтирани в ракетния 
двигател. Под това название са включени бойните глави за самонасочващи се ракети. 
 
БОЙНИ ГЛАВИ ЗА ТОРПИЛИ с разпръскващ заряд: UN 0221 
 
Изделия, съставени от детониращо взривно вещество без собствени средства за задействане, съдържащи 
най-малко две устройства за надеждна защита. Те са създадени, за да бъдат монтирани върху торпила. 
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БОМБИ С ВЗРИВЕН ЗАРЯД: UN 0034 и 0035 
 
Изделия с взривно вещество, които се пускат от въздухоплавателен обект, без собствени средства за 
възпламеняване или със собствени средства за възпламеняване, с най-малко две надеждни защити. 
 
БОМБИ С ВЗРИВЕН ЗАРЯД: UN 0033 и 0291 
 
Изделия с взривно вещество, които се пускат от въздухоплавателен обект със собствени средства за 
възпламеняване, без най-малко две надеждни защити. 
 
БОМБИ, СЪДЪРЖАЩИ ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНА ТЕЧНОСТ с взривен заряд: UN 0399 и 0400 
 
Изделия, които се пускат от въздухоплавателни обекти и се състоят се от резервоар, пълен със запалима 
течност и взривен заряд. 
 
БОМБИ, ФОТО-ОСВЕТИТЕЛНИ: UN 0038 
 
Взривяващи се изделия, които се пускат от въздухоплавателен обект, за да предизвикат интензивно, 
краткотрайно осветяване с цел да бъде направена фотоснимка. Те съдържат детониращ експлозив без 
собствени средства за възпламеняване или с такива средства, които обаче са снабдени с най-малко две 
действащи защити. 
 
БОМБИ, ФОТО-ОСВЕТИТЕЛНИ: UN 0037 
 
Взривяващи се изделия, които се пускат от въздухоплавателен обект, за да предизвикат интензивно 
краткотрайно осветяване с цел да бъде направена фотоснимка. Те съдържат детониращ експлозив със 
собствени средства за възпламеняване, но без две или повече надежднизащити. 
 
БОМБИ, ФОТО-ОСВЕТИТЕЛНИ: UN 0039 и 0299 
 
Взривяващи се изделия, които се пускат от въздухоплавателен обект, за да предизвикат интензивно 
краткотрайно осветяване с цел да бъде направена фотоснимка. Тяхното съдържание включва фото-
осветителен състав. 
 
ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, СЛАБОЧУВСТВИТЕЛНИ (вещества, EVI): Н.У.К.: UN 0482 
 
Вещества, които създават риск от масова експлозия, но които са толкова слабочувствителни, че 
възможността за взривяване или за преминаване от състояние на гориво към детонация (при нормални 
условия на превоз) е много слаба и които са преминали изпитвания от серия 5.  
 
ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, ОБРАЗЕЦ, различно от експлозивите за задействане: UN 0190 
 
Новосъздадени или съществуващи вещества или изделия, които все още не са причислени към определено 
обозначение в табл. А на глава 3.2 и се превозват съгласно инструкциите на компетентните органи, предимно 
в малки количества с цел извършване на изпитвания, класифициране, научни изследвания, контрол на 
качеството или като търговски образци. 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Веществата или изделията, вече причислени към друго обозначение в табл.А на глава 3.2, 

не са включени в това обозначение. 
 
ВЗРИВНИ НИТОВЕ: UN 0174 
 
Изделия, съдържащи малък експлозивен заряд, поставен в метален нит. 
 
ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ: UN 0121,0314,0315,1325 и 0454 
 
Изделия, които съдържат едно или повече взривни вещества, предназначени да предизвикат взрив в една 
детонационна верига. Те могат да се задействат с химически, електрически или механични средства. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Следните изделия не попадат под това наименование: БЪРЗО- ИЗГАРЯЩИ ГОРИВНИ 

ФИТИЛИ, ДЕТОНИРАЩ ШНУР, НЕДЕТОНИРАЩ ФИТИЛ, ВЗРИВНИ ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ, ЗАПАЛКИ ЗА 
ПРЕДПАЗИТЕЛИ, УДАРНИ ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА, ТРЪБНИ ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА. Те фигурират 
отделно в списъка. 
 
ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ, ВЗРИВНИ: UN 0316, 0317 и 0368 
 
Изделия, които съдържат първични взривни съставки и които са създадени да предизвикват възпламеняване 
в мунициите. Те съдържат механични електрически, химически, или хидростатични съставки за започване на 
възпламеняването. Обикновено притежават защитни устройства.  

 



 

125 

 

 
ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛЕН (БИКФОРДОВ) ШНУР: UN 0105 
 
Изделие, състоящо се от ядро от черен барут на фини зърна, обвито с еластична текстилна обвивка, 
облечена с един или повече защитни слоеве. Когато е запален, гори с предварително определена скорост, 
без никакъв външен експлозивен ефект.  
 
ГИЛЗИ, ГОРИМИ, ПРАЗНИ БЕЗ КАПСУЛ: UN 0446 и 0447  
 
Изделия, състоящи се от гилзи, частично или изцяло изработени от нитроцелулоза. 
 
ГИЛЗИ, ПАТРОННИ, ПРАЗНИ С КАПСУЛ: UN 0379 и 0055 
 
Изделия, състоящи се от гилза, изработена от метал, пластмаса или друг незапалим материал, в които 
капсулът се явява единствен взривен компонент. 
 
ГРАНАТИ – ръчни или за гранатомет с разпръскващ заряд: UN 0284 и 0285 
 
Изделия, конструирани, за да бъдат хвърляни ръчно или с помощта на гранатомет. Те са със или без 
собствени средства за взривяване и притежават най-малко две устройства за надеждна защита.  
 
ГРАНАТИ – ръчни или за гранатомет с разпръскващ се заряд: UN 0292 и 0293 
 
Изделия, конструирани, за да бъдат хвърляни ръчно или с помощта на гранатомет. Те имат собствени 
средства за взривяване, но не притежават повече от две защитни устройства.  
 
ГРАНАТИ, ВЗРИВНИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ: UN 0173 
 
Изделия, състоящи се от малък взривен заряд със собствени задействащи устройства и скоби или брънки за 
задействане и за лесно освобождаване на механизмите.  
 
ГРАНАТИ, УЧЕБНИ – ръчни или за гранатомет: UN 0110, 0372, 0318, 0452   
 
Изделия без основен взривен заряд, изработени с цел да бъдат хвърляни ръчно или с помощта на 
гранатомет. Те съдържат система за взривяване и могат да съдържат маркиращ заряд.  
 
ДЕТОНАТОРИ, ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ: UN 0106, 0107, 0257 и 0367 
 
Изделия, които съдържат взривни компоненти и които са конструирани с цел да предизвикват 
възпламеняване в мунициите. Те съдържат механични електрически, химически, или хидростатични съставки 
за предизвикване на възпламеняването. Обикновено притежават защитни устройства.  
 
 
ДЕТОНАТОРИ, ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ със защитни устройства: UN 0408, 0409 и 0410 
 
Изделия, съдържащи взривни съставки, които са конструирани за да предизвикват детонация в мунициите. Те 
съдържат механични електрически, химически или хидростатични съставки за предизвикване на 
възпламеняването. Възпламенителният детонатор притежава най-малко две устройства за действаща 
защита.  
 
ДЕТОНАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МИННИ (взриватели): UN 0030, 0255 и 0456 
 
Изделия специално създадени за задействане на минни експлозиви. Те могат да бъдат конструирани с цел 
предизвикване на непосредствена детонация или могат да съдържат забавящ елемент. Електрическите 
детонатори се задействат чрез електричество. 
 
ДЕТОНАТОРИ, НЕ-ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МИННИ (взриватели): UN 0029, 0267 и 0455 
 
Специално създадени изделия за задействане на минни експлозиви. Те могат да бъдат взривени 
непосредствено или могат да съдържат забавящ елемент. Не-електрическите детонатори се задействат от 
елементи като шоково-вълнов проводник, огневодна цев, минен фитил, друго запалително устройство или 
гъвкав детониращ фитил. Детониращите релета без детониращ фитил са включени в настоящото 
изброяване. 
 
ДЕТОНАТОРИ ЗА МУНИЦИИ: UN 0073, 0364, 0365 и 0366 
 
Изделия, състоящи се от малък метален или пластмасов калъф, който съдържа експлозиви, като оловен 
азид, пентрит или комбинации от експлозиви. Те са създадени за да задействат верижна детонация. 
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ЕКСПЛОЗИВ, МИНЕН (ВЗРИВАТЕЛ) от тип А: UN 0081 
 
Вещества, съставени от течни органични нитрати като нитроглицерин, или смес от неговите компоненти, 
съдържащи един или няколко от следните съставки: нитроцелулоза, амониев нитрат или други неорганични 
нитрати, ароматни нитродеривати или горивни вещества, като дървено брашно и алуминий на прах. Те могат 
да съдържат инертни компоненти, като диатомит и др. добавки като оцветители или стабилизатори. Тези 
взривни вещества трябва са под формата на прах или имат гелоподобна или еластична консистенция. 
Динамитите, активните динамити и пластичните динамити са включени под това наименование. 
 
ЕКСПЛОЗИВ, МИНЕН (ВЗРИВАТЕЛ) от тип В: UN 0082 и 0331 
 
Субстанции, съдържащи: 
 
а) или смес от амониев нитрат или други неорганични нитрати с експлозив като тринитротолуол, със или без 
вещество като дървено брашно или алуминий на прах; 
 
в) или смес от амониев нитрат или други неорганични нитрати с други горивни невзривни вещества. Във 
всеки случай, те могат да съдържат инертни съставки като диатомит и добавки като оцветители или 
стабилизатори. Тези експлозиви не трябва да съдържат нито нитроглицерин, нито подобни течни органични 
нитрати, нито хлорати.  
 
ЕКСПЛОЗИВ, МИНЕН (ВЗРИВАТЕЛ) от тип С: UN 0083 
 
Субстанции съдържащи смес или от натриев и калиев хлорат, или калиев или натриев перхлорат, или амоний 
с органични нитродеривати или горивни вещества като дървено брашно, алуминиев прах или въглеводород.  
 
Те могат да съдържат инертни съставки като диатомит и добавки като оцветители и стабилизатори. Такива 
експлозиви не трябва да съдържат нито нитроглицерин, нито подобни течни органични нитрати.  
 
ЕКСПЛОЗИВ, МИНЕН (ВЗРИВАТЕЛ) от тип D: UN 0084 
 
Субстанции, съдържащи смес от органични нитрокомпоненти и от горивни вещества като въглеводороди или 
алуминий на прах. Те могат да съдържат инертни съставки като диатомит и добавки като оцветители или 
стабилизатори. Подобни експлозиви не трябва да съдържат нито нитроглицерин, нито подобни течни 
органични нитрати, нито хлорати, нито амониев нитрат. Пластичните експлозиви обикновено са включени под 
това наименование. 
 
ЕКСПЛОЗИВ, МИНЕН (ВЗРИВАТЕЛ) от тип Е: UN 0241 и 0332 
 
Субстанции, съставени от вода като съществена съставка и големи пропорции амониев нитрат или други 
окислители, които са част от разтвора или съставляват целия разтвор. Другите съставки могат да бъдат 
нитродеривати като тринитротолуол, въглеводороди или алуминий на прах. Те могат да съдържат инертни 
съставки като диатомит и добавки като оцветители или стабилизатори. Взривните каши, емулсии и воднисти 
гелове са включени под това наименование.  
 
ЗАПАЛКИ ЗА ПРЕДПАЗИТЕЛИ: UN 0131 
 
Различни модели изделия, действащи чрез триене, удар или чрез електричество и използвани за запалване 
на миньорски фитил. 
 
ЗАРЯДИ ЗА РАЗРУШАВАНЕ: UN 0048 
 
Изделия, съдържащи заряд от взривен експлозив, поставен в обвивка, изработена от картон, пластмаса, 
метал или друг материал. Изделията са със или без собствени средства за взривяване, като притежават най-
малко две устройства за действаща защита. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: В това изброяване не са включени следните изделия: БОМБИ, МИНИ, СНАРЯДИ. Те 

фигурират отделно в списъка. 
 
ЗАРЯДИ, РАЗПРЪСКВАЩИ: UN 0043 
 
Изделия, съставени от слаб експлозивен заряд, който служи за отваряне на снаряди или други муниции и за 
разпръсване на съдържанието им. 
 
ЗАРЯДИ, КУХИ ПРОМИШЛЕНИ без детонатор: UN 0059, 0439, 0440 и 0441 
 
Изделия, състоящи се от обвивка, съдържаща заряд от взривен експлозив, имащ вдлъбнатина с твърдо 
покритие, без собствени взривателни средства. Те са конструирани, така че да предизвикват голяма струйно-
пробивна сила.  
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ЗАРЯДИ, МЕТАТЕЛНИ: UN 0271, 0415, 0272 и 0491 
 
Изделия, състоящи се от метателно взривно вещество в каквато и да било форма, със или без обвивка, 
предназначени за използване като съставки на заряд или за променяне посоката на осколките. 
 
ЗАРЯДИ, МЕТАТЕЛНИ, ЗА ОРЪДИЕ: UN 0279, 0414 и 0242 
 
Заряди с метателно взривно вещество в каквато и да било форма за мунициите с разделен заряд за оръдие. 
 
ЗАРЯДИ, ПРЪСКАЩИ СЕ, С ПЛАСТИЧНА СПОЙКА: UN 0457, 0458, 0459 и 0460 
 
Изделия, състоящи се от заряд от взривен експлозив с пластична спойка, изработен в специфична форма, 
без обвивка и без собствени средства за взривяване. Те са конструирани като компоненти от амуниции, 
например, бойни глави. 
 
ЗАРЯДИ С ЕКСПЛОЗИВНА ВРЪЗКА: UN 0060 
 
Изделия, състоящи се от слаб подвижен усилвател, монтиран в кухината на снаряда между ракетата и 
разпръскващия заряд. 
 
ЗАРЯДИ, СЪС СПЕЦИФИЧНА ФОРМА, ЕЛАСТИЧНИ, ЛИНЕЙНИ:  UN 0237, 0288 
Изделия, състоящи се от V-образно ядро от детониращ експлозив, обвит в еластичен калъф.  
 
 
ЗАРЯДИ, ПРОМИШЛЕНИ ВЗРИВНИ без детонатор: UN 0442, 0443, 0444 и 0445 
 
Изделия, състоящи се от заряд с взривен експлозив, без собствени средства за взривяване, използвани за 
заварки, сглобки, формоване и други металургични операции, извършвани с помощта на експлозив. 
 
ЗАРЯДИ, ПОДВОДНИ: UN 0056 
 
Изделия, съставляващи заряд от взривен експлозив, съдържащ се в тесен съд или снаряд без и със 
собствени средства за възпламеняване, притежаващи най-малко две устройства за надеждна защита. Те са 
конструирани за възпламеняване под вода. 
 
ИЗДЕЛИЯ С ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, КРАЙНО НЕЧУВСТВИТЕЛНИ (изделия, EEI): UN 0486 
 
Изделия, съдържащи крайно слабочувствителни взривни вещества, които пораждат незначителна 
възможност за задействане или случайно разпространение при нормални условия на превоз, и които са 
преминали изпитвателна серия 7. 
 
ИЗДЕЛИЯ, ПИРОФОРНИ: UN 0380 
 
Изделия, които съдържат пирофорно веществото (лесно запалимо при контакт с въздуха) и взривно вещество 
или съставка. Изделията, съдържащи бял фосфор, не са включени в това определение. 
 
ИЗДЕЛИЯ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ за технически цели: UN 0428, 0429, 0430, 0431 и 0432 
 
Изделия, които съдържат пиротехнически вещества и се използват за технически цели като производство на 
топлина, отделяне на газ, сценични ефекти и др.  
 
Изделия, които съдържат пиротехнически вещества и които са предназначени за техническа употреба като 
топлинни ефекти, отделяне на газ, сценични ефекти и др. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Следните изделия не са включени в тази дефиниция: всички боеприпаси; РАЗВЛЕКАТЕЛНИ 

ФОЙЕРВЕРКИ, РЪЧНИ СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ВЗРИВНИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ВРЪЗКИ, СИГНАЛНИ ПАТРОНИ, 
ВЗРИВНИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ НОЖОВЕ, ВЪЗДУШНИ ОСВЕТИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА, НАЗЕМНИ 
ОСВЕТИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПЕТАРДИ, ПАТРОНИ ЗА СТОМАНЕНИ ПИРОНИ, 
СИГНАЛИЗАЦИИ ЗА БЕДСТВИЕ, ДИМНИ СИГНАЛИЗАЦИИ. Те фигурират отделно в списъка. 
 
КАПСУЛИ, ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНИ: UN 0377, 0378 и 0131 
 
Изделия, съставени от метална или пластмасова капсула, съдържаща малко количество смес от първичен 
експлозив, лесно запалим при ударно въздействие. Те служат като запалителни елементи за армейски 
малокалибрени патрони и при ударните взриватели на ракетни устройства. 
 
КАПСУЛИ, СОНДАЖНИ ВЗРИВАТЕЛНИ: UN 0374 и 0375 
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Изделия, състоящи се от взривен заряд, без свои собствени средства за взривяване, с най-малко две 
надеждни защити. Те се спускат от кораб и се задействат, когато достигнат определена дълбочина или 
морското дъно. 
 
КАПСУЛИ, СОНДАЖНИ ВЗРИВАТЕЛНИ: UN 0296 и 0204 
 
Изделия, състоящи се от взривен заряд, със свои собствени взриватели, но без най-малко две надеждни 
защити. Те се спускат от кораб и се задействат, когато достигнат определена дълбочина или морското дъно. 
 
КАПСУЛИ, ЦИЛИНДРИЧНИ: UN 0319, 0320 и 0376 
 
Изделия, състоящи се от капсула, предизвикваща запалването и от спомагателен възпламенителен товар, 
като черен барут, използван например за запалване на метален заряд в патронен капсул, и др. 
 
КОМПОНЕНТИ НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ (ДЕТОНАЦИОННИ) ВЕРИГИ, Н.У.К.: UN 0461, 0382, 0383 и 0384 
 
Изделия, съдържащи експлозив, конструирани с цел да предават детонацията или взрива по верига. 
 
МИНИ с експлозивен заряд: UN 0137 и 0138 
 
Изделия, състоящи се обикновено от метален или композитен съд, напъленени с вторичен детониращ 
експлозив, без собствени или със собствени средства за активиране, притежаващи две или повече 
устройства за сигурна защита. Те са конструирани да се задействат при преминаване на кораби, моторни 
превозни средства или личен състав. Торпедата “Бангалор” са включени под това наименование.  
 
МИНИ с експлозивен заряд: UN 0136 и 0294 
 
Изделия, състоящи се обикновено от метален или съставен съд, напълнени с вторичен детониращ експлозив, 
със собствени средства за активиране, които не съдържат две или повече устройства за надеждна защита. Те 
са конструирани да се задействат при преминаване на кораби, моторни превозни средства или личен състав. 
Торпедата “Бангалор” са включени под това наименование.  
 
:  
УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ПИРОТЕХНИКА: UN No. 0503 
Изделия, които съдържат пиротехнически вещества или опасни товари от други класове и са използвани във 
возила, плавателни или въздухоплавателни съдове, с цел подобряване на безопасността на хората 
Примери са:нагнетателни помпи за въздушни възглавници или надуваеми модули на въздушни възглавници 
или устройства за предварително опъване на предпазни колани и пиромеханични устройства 
Тези пиромеханични устройства са сглобени компоненти за задачи като например, но без да се ограничава до 
отделяне, заключване или задържане на лицето, заемащо конкретното място. 
Изделия, съдържащи пиротехнически вещества, които се използват за да се задейства автоматично 
оборудване на автомобили, като например въздушни възглавници или предпазни колани.  
 
ОКТОЛИТ (октол) сух или овлажнен с най-малко 15 % (маса) вода: UN 0266 
 
Вещество, състоящо се от плътна смес от циклотетраметилен-тетранитрамин (НМХ) и от тринитротолуол 
(ТNТ). 
 
ОКТОНАЛ: UN 0496 
 
Вещество, състоящо се от плътна смес от циклотетраметилен-тетранитрамин (НМХ), от тринитротолуол 
(ТNТ) и алуминий. 
 
ОСВЕТИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА, ВЪЗДУШНИ: UN 0420, 0421, 0093 и 0404 
 
Изделия, съставени от пиротехнически вещества и конструирани с цел да бъдат пускани от 
въздухоплавателен обект, за да осветяват, идентифицират, сигнализират или предупреждават. 
 
ОСВЕТИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА, ПОВЪРХНОСТНИ: UN 0418, 0419 и 0092 
 
Изделия, съставени от пиротехнически вещества и конструирани с цел да бъдат използвани за осветяване, 
идентификация, сигнализация или предупреждение. 
 
ПАТРОНИ ЗА УРЕДИ, ПРАЗНИ: UN 0014 
 
Изделие, използвано за уреди и състоящо се от затворена обвивка на патрон с грундиращо покритие в 
центъра или по ръба, със или без заряд от бездимна или черен барут, но без снаряд 
 
ПАТРОНИ, ХАЛОСТНИ, АРМЕЙСКИ: UN 0326, 0413, 0327, 0338 и 0014 
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Муниции, състоящи се от затворена гилза, с централен или пръстеновиден взривен детонатор и бездимен 
барутен заряд или черен барут, но без осколка. Те предизвикват силен шум и се използват за учения, салюти, 
изхвърлящи заряди, сигнални пистолети и др. Халостните муниции са включени в този списък. 
 
ПАТРОНИ, ХАЛОСТНИ, ЗА МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ: UN 0327, 0338 и 0014 
Муниции, състоящи се от затворена гилза с централен или пръстеновиден взривен детонатор и заряд от 
бездимен или черен барут. Гилзите нямат осколки. Те са предназначени да бъдат изстрелвани от оръжия с 
калибър не по-голям от 19,1 mm, служат да предизвикат силен шум и се използват за учения, салюти, 
изхвърлящи заряди, сигнални пистолети и др. 
 
ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ С ИНЕРТЕН СНАРЯД: UN 0328, 0417, 0339 и 0012 
 
Муниции, състоящи се от снаряд без разпръскващ заряд, изстрелващ заряд, със или без капсул. Те могат да 
съдържат трасировъчен елемент при условие, че главният риск е този от основния заряд. 
 
ПАТРОНИ ЗА МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ: UN 0417, 0339 и 0012 
 
Муниции, състоящи се от гилза с ударен централен или пръстеновиден капсул, изстрелващ заряд, както и 
здрав снаряд. Те са предназначени за стрелба с огнестрелни оръжия с калибър не по-голям от 19,1 mm. 
Ловните патрони от всички калибри са включени в това определение. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Дефиницията не включва следните изделия: ХАЛОСТНИ ПАТРОНИ ЗА МАЛОКАЛИБРЕНО 

ОРЪЖИЕ. Те фигурират в отделен списък. Също така не са включени някои патрони за военни 
малокалибрени оръжия, които фигурират в списъка ОРЪЖЕЙНИ ПАТРОНИ С ИНЕРТЕН СНАРЯД. 
 
ПАТРОНИ ЗА ПЕТРОЛНИ КЛАДЕНЦИ: UN 0277 и 0278 
 
Изделия, състоящи се от картонена, метална или друга обвивка с малка дебелина, съдържаща само 
изстрелващ барут и твърд снаряд за пробив на обвивката на петролния кладенец. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Под това наименование не са включени следните изделия:  КУХИ ПРОМИШЛЕНИ ЗАРЯДИ. 

Те фигурират в отделен списък. 
 
ПАТРОНИ ЗА ПИРОМЕХАНИЗМИ: UN 0381, 0275, 0276 и 0323 
 
Изделия, конструирани за упражняване на механични въздействия. Те се състоят от обвивка, възпламеняващ 
се заряд и запалителни средства. Газовите продукти от възпламеняването водят до издуване, линейно или 
ротативно движение или задействат мембрани, клапани или прекъсвачи, или изтласкват закрепващи 
устройства, или изхвърлят гасителни реактиви. 
 
 
ПАТРОНИ, ОСВЕТИТЕЛНИ: UN 0049 и 0050 
 
Изделия, състоящи се от капсул, иницииращо взривно вещество и осветяващо прахообразно вещество, 
комбинирани в едно готово за изстрелване цяло. 
 
ПАТРОНИ, ОРЪЖЕЙНИ с взривен заряд: UN 0006, 0321 и 0412 
 
Муниции, съдържащи снаряд с взривен заряд, без собствени средства за задействане или със собствени 
средства за задействане и с най-малко две надеждни защити, както и метателен заряд със или без капсул. 
Когато мунициите са във вид на патрони, полу-патрони или когато елементите са разделени, но опаковани 
заедно, те се класифицират съгласно настоящото определение. 
 
ПАТРОНИ, ОРЪЖЕЙНИ с взривен заряд: UN 0005, 0007 и 0348 
 
Муниции, състоящи се от снаряд с взривен се заряд със собствени средства за възпламеняване, без две или 
повече надеждни защити и метателен заряд със или без капсул. Когато мунициите са във вид на патрони, 
полу-патрони или когато елементите са разделени, но опаковани заедно, те се класифицират съгласно 
настоящата дефиниция. 
 
ПАТРОНИ, СИГНАЛНИ: UN 0054, 0312 и 0405 
 
Изделия, конструирани за изстрелване на цветни светлинни сигнали с помощта на сигнални пистолети и др. 
 
ПЕНТОЛИТ (сух) или овлажнен с най-малко 15 % (маса) вода: UN 0151 
 
Вещество, съставено от пентаеритритен тетранитрат (РЕТN) и тринитротолуол (ТNТ). 
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ПЕРФОРАТОРИ СЪС ЗАРЯД ЗА КОПАЕНЕ на петролни кладенци, без детонатор: UN 0124 и 0494 
 
Изделия, съставени от метална цев или метална лента, върху която са разположени заряди за копаене, 
свързани с детониращ шнур, без собствени средства за задействане. 
 
ПЕТАРДИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ: UN 0192, 0492, 0493 и 0193 
 
Изделия, съставени от пиротехническо вещество, което се взривява със силен шум, когато изделието се 
смачка. Те се конструирани с цел да се поставят върху релси. 
 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИ НОЖ С ЕКСПЛОЗИВ: UN 0070 
 
Изделия, състоящи се от режещо съоръжение, притискано към наковалня чрез възпламеняване на малък 
взрив. 
 
ПРОПЕРГОЛ, ТВЪРД: UN 0498, 0499 и 0501 
 
Вещество, съставено от твърд взривен експлозив, използван за изтласкване. 
 
ПРОПЕРГОЛ, ТЕЧЕН: UN 0497 и 0495 
 
Вещество, съставено от течен взривен експлозив, използван за изтласкване. 
 
РАКЕТА ЗА ПОДЗЕМНО ПРОБИВАНЕ: UN 0238, 0240 И 0453 
 
Изделия, състоящи се от ракетен двигател, конструирани с цел да пробиват тунели за полагане на кабели и 
пр.   
 
РАКЕТИ, НОСИТЕЛИ: UN 0280, 0281, 0510 и 0186 
 
Изделия, състоящи се от експлозивен заряд, обикновено твърд пропергол, съдържащ се в цилиндър, снабден 
с една или повече тръби. Те са конструирани с цел да изтласкват определен самодвижещ се механизъм или 
управляема ракета. 
 
РАКЕТИ, НОСИТЕЛИ С ТЕЧЕН ПРОПЕРГОЛ: UN 0395 и 0396 
Изделия, състоящи се от една или повече тръби и съдържащи течно гориво. Те са конструирани с цел да 
изтласкват определен самодвижещ се механизъм или управляема ракета. 
 
РАКЕТИ, НОСИТЕЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ТЕЧНИ ХИПЕРГОЛИТИ със или без изхвърлящ заряд: UN 0322 и 0250 
Изделия, състоящи се от хиперголично гориво, съдържащо се в цилиндър, снабден с една или повече тръби. 
Те са конструирани с цел да изтласкват определен самодвижещ се механизъм или управляема ракета. 
 
РЪЧНИ СИГНАЛНИ УСТРОЙСТВА: UN 0191 и 0373 
 
Портативни изделия, съдържащи пиротехнически вещества, чрез които се произвеждат видими сигнали или 
се обявява тревога. Малките устройства с осветяваща повърхност, като пътни или железопътни фенери и 
аварийни габарити, са включени в това обозначение. 
 
СГЛОБКИ ЗА ДЕТОНАТОРИ (взриватели) НЕ-ЕЛЕКТРИЧЕСКИ: UN 0360, 0361 и 0500 
 
Под това наименование се разбират неелектрически детонатори, сглобени с други елементи като 
огнепроводен (бикфордов) шнур, водеща втулка за шокова вълна, водеща втулка за пламък или детониращ 
шнур. В зависимост от своята конструкция могат да бъдат с мигновено действие или да включват елемент на 
забавяне. Включват и детониращи релета с вграден детониращ шнур 
 
СИГНАЛИ ЗА ОПАСНОСТ при кораби: UN №№: 0194, 0195, 0505 и 0506 
 
Изделия, състоящи се от пиротехнически вещества, конструирани с цел да  излъчват сигнали чрез звуци, 
пламъци или дим или каквато и да е комбинация между тях.   
 
СИГНАЛИ, ДИМНИ: UN №№: 0196, 0197, 0313, 0487 и 0507 
 
Изделия, съдържащи пиротехнични вещества, които произвеждат дим. Те могат да съдържат устройства, 
излъчващи звукови сигнали. 
 
СНАРЯДИ с разпръскващ заряд: UN 0168, 0169 и 0344 
 
Изделия като снаряди или куршуми, изстрелвани от оръдие или друга артилерийска установка. Те 
притежават собствени средства за задействане, без две или повече устройства за надеждна защита. 
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СНАРЯДИ с разпръскващ заряд: UN 0167 и 0324 
 
Изделия като снаряди или куршуми, изстрелвани от оръдие или друга артилерийска установка. Те 
притежават собствени средства за задействане, без две или повече две устройства за надеждна защита. 
 
СНАРЯДИ с разпръскващ или изхвърлящ заряд: UN 0346 и 0347 
 
Изделия, като снаряд или куршум, изстрелвани от оръдие или друга артилерийска установка. Те не 
притежават собствени средства за задействане или притежават собствени средства за задействане, 
разполагащи с най-малко две устройства за надеждна защита. Използват се за разпръскване на цветни 
вещества за маркировка или други инертни вещества. 
 
СНАРЯДИ с разпръскващ или изхвърлящ заряд: UN 0426 и 0427 
 
Изделия като снаряди или куршуми, изстрелвани от оръдие или друга артилерийска установка. Те 
притежават собствени средства за задействане, без две или повече устройства за надеждна защита.  
Използват се за разпръскване на цветни вещества за маркировка или други инертни вещества. 
 
СНАРЯДИ с разпръскващ или изхвърлящ заряд: UN 0426 и 0427 
 
Изделия като снаряди или куршуми, изстрелвани от оръдие или друга артилерийска установка, пушка или 
друго малокалибрено оръжие. Използват се за разпръскване на цветни вещества за маркировка или други 
инертни вещества. 
 
СНАРЯДИ, инертни, трасиращи: UN 0424, 0425 и 0345 
 
Изделия, като снаряд или куршум, изстрелвани от оръдие или друга артилерийска установка, пушка или друго 
малокалибрено оръжие. 
 
СНАРЯДИ, РЕАКТИВНИ, С ТЕЧЕН ПРОПЕРГОЛ, с разпръскващ заряд: UN 0397 и 0398 
 
Изделия, състоящи се от цилиндър, оборудван с една или повече тръби, съдържащи течно гориво, както и 
една бойна глава. Насочващите ракети са включени под това наименование. 
 
СНАРЯДИ, РЕАКТИВНИ с инертна глава: UN 0183 и 0502 
 
Изделия, състоящи се от ракетен двигател и инертна глава. Насочващите ракети също са включени под това 
наименование  
 
СНАРЯДИ, РЕАКТИВНИ с разпръскващ се заряд: UN 0181 и 0182. 
 
Изделия, състоящи се от реактивен двигател и бойна глава, без или със собствени средства за взривяване, 
притежаващи най-малко две устройства за надеждна защита. Насочващите ракети също са включени под 
това наименование.  
 
СНАРЯДИ, РЕАКТИВНИ с разпръскващ се заряд: UN 0180 и 0295 
 
Изделия, състоящи се от реактивен двигател и бойна глава със собствени средства за взривяване, без две 
или повече устройства за надеждна защита. Насочващите ракети са включени под това наименование.  
 
СНАРЯДИ, РЕАКТИВНИ с изхвърлящ заряд: UN 0436, 0437 и 0438. 
 
Изделия, състоящи се от реактивен двигател и заряд, служещ за изхвърляне на бойния заряд на главата на 
снаряда. Насочващите ракети също са включени под това наименование.  
 
СНАРЯДИ, ХИДРОРЕАКТИВНИ РАКЕТНИ със заряд за разпръскване, с изхвърлящ заряд или реактивен 
заряд: UN 0248 и 0249 
 
Изделия, чието функциониране се базира на физико-химична реакция на тяхното съдържание с водата.  
 
ТОРПИЛИ с разпръскващ заряд: UN 0451 
 
Изделия, състоящи се от неексплозивна система, предназначена да изтласква торпилата във водата, и от 
бойна глава без собствени средства за задействане или със собствени средства за задействане, без две или 
повече устройства за надеждна защита. 
 
ТОРПИЛИ с разпръскващ заряд: UN 0329 
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Изделия, състоящи се от експлозивна система, предназначена да изтласква торпилата във водата, и от 
бойна глава без собствени средства за задействане или със собствени средства за задействане, с най-малко 
две устройства за надеждна защита. 
 
ТОРПИЛИ с разпръскващ заряд: UN 0330 
 
Изделия, състоящи се от експлозивна или неексплозивна система, предназначени да изтласкват торпилата 
във водата, и от бойна глава със собствени средства за задействане, без две или повече устройства за 
надеждна защита. 
 
ТОРПИЛИ С ТЕЧНО ГОРИВО, с инертна глава: UN 0450 
 
Изделия, състоящи се от течна взривна система, предназначена да задвижва торпилата във водата, с 
инертна глава. 
 
ТОРПИЛИ С ТЕЧНО ГОРИВО, със или без разпръскващ заряд: UN 449 
 
Изделия, състоящи се или от течна взривна система, предназначена да задвижва торпилата във водата, със 
или без бойна глава; или от течна невзривна система, предназначена да задвижва торпилата във водата, със 
бойна глава. 
 
ТОРПИЛИ ЗА СОНДАЖ С ЕКСПЛОЗИЯ без детонатор за петролни кладенци: UN 0099 
 
Изделия, състоящи се от взривен заряд в обвивка, без собствени средства за задействане. Те служат за 
пропукване на скалата около сондажните шахти, за да улеснят изтичането на суровия петрол от скалата. 
 
ТРИТОНАЛ: UN 0390 
 
Вещество, съставено от смес на тринитротолуол (ТNT) и алуминий. 
 
УСИЛВАТЕЛИ С ДЕТОНАТОР: UN 0225 и 0268 
 
Изделия, състоящи се от взривен заряд от експлозив със средства за задействане. Те се използват за 
повишаване мощта на пусковото устройство на детонаторите или на детониращия шнур. 
 
УСИЛВАТЕЛИ БЕЗ ДЕТОНАТОР: UN 0042 И 0283 
 
Изделия, състоящи се от взривен заряд от експлозив без средства за задействане. Те се използват за 
повишаване мощта на пусковото устройство на детонаторите или на детониращия шнур. 
 
ФИТИЛ, ВЪЗПЛАМЕНЯВАЩ: UN 0066 
 
Изделие, състоящо се от текстилни влакна, покрити с черен барут или друга пиротехнична композиция за 
бързо изгаряне и мека защитна обвивка, или състоящо се от сърцевина от черен барут, обвито с еластична 
тъкан. Изделието гори с външен пламък, който напредва по дължината на фитила и служи да предаде 
запалването към зарядно устройство или към взривателя. 
 
ФИТИЛ, НЕДЕТОНИРАЩ: UN 0101 
 
Изделия, състоящи се от памучни влакна импрегнирани във фин барут. Те горят с външен пламък и са 
използвани във верижни запалвания на развлекателни фойерверки и др.  
 
ФИТИЛ, ЗАПАЛИМ с метална обвивка: UN 0103 
 
Изделие, състоящо се от метална цев, съдържаща сърцевина от взривно вещество. 
 
ФИТИЛ, ВЪЗПЛАМЕНЯВАЩ, С НАМАЛЕН ЗАРЯД, в метална обвивка: UN 0104 
 
Изделие, състоящо се от сърцевина от взривно вещество, обвита в метална обшивка със или без защитно 
покритие. Количеството взривно вещество е ограничено дотолкова, че да произвежда ефект само на 
повърхността на фитила. 
 
ФИТИЛ, ВЪЗПЛАМЕНЯВАЩ, с метална обвивка: UN 0290 и 0102 
 
Изделие, състоящо се от сърцевина от взривно вещество, обвита от текстилна обшивка, която може да бъде 
или да не бъде обвита с пластмасово покритие. Покритието не е необходимо, ако текстилната обшивка 
обхваща плътно прахообразното вещество. 
 
ФИТИЛ, ВЪЗПЛАМЕНЯВАЩ, ПРОФИЛИРАН: UN 0288 и 0237 
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Изделия, състоящо се от сърцевина от взривен заряд с V-образен профил, покрит с гъвкава обвивка. 
 
ФИТИЛ, ГЪВКАВ ВЗРИВЕН: UN 0065 и 0289 
 
Изделие, състоящо се от сърцевина от взривен заряд в текстилна обшивка, която може да бъде или да не 
бъде покрита с пластмасова обвивка или друг материал. 
 
ФОЙЕРВЕРКИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ: UN 0333, 0334, 0335, 0336 и 0337 
 
Пиротехнически изделия, изработени за развлекателни цели. 
 
ХЕКСОТОНАЛ, ЛЯТ: UN 0393            
 
Вещество, съставено от смес на циклотриметилен-тринитроамин (RDX) и тринитротолуол (TNT). “Състав В” 
попада под това наименование. 
 
ХЕКСОЛИТ (ХЕКСОТОЛ) сух или овлажнен с по-малко от 15 % (маса) вода: UN 0118 
 
Вещество, съдържащо смес от циклотриметилен-тринитроамин (RDX) и тринитротолуол (TNT). “Състав В” 
попада под това наименование. 
 
 
2.2.2   Клас 2  Газове 
 
2.2.2.1    Критерии 
 

2.2.2.1.1 Заглавието на Kлас 2 включва чистите газове, газовите смеси, смесите на един или повече 
газове с едно или друго вещество и изделията, съдържащи тези вещества. 

 
Под газ се разбира вещество, което: 
a) при 50°C има парно налягане по-голямо от 300 кРа (3 бара); или 
b) е изцяло в газообразно състояние при 20°C при стандартно налягане от 101,3 кРа. 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. UN №: 1052, ФЛУОРОВОДОРОД е класифициран в клас 8. 

2. Определен чист газ може да съдържа други съставки, получени 
вследствие на производствения процес или прибавени, за да осигурят 
стабилност на продукта, при условие че от концентрацията на тези 
съставките се променя класификацията или условията на превоз, като 
степен на пълнене, налягане на пълнене или изпитвателно налягане.  
3. Рубриките Н.У.К., изброени в 2.2.2.3, могат да включват както чисти 
газове, така и смеси.  

 
2.2.2.1.2   Веществата и изделията от Клас 2 са подразделени както следва: 

1. Сгъстен газ: газ, който при опаковането му под налягане за превоз, е изцяло газиран 
при -50ºС; тази категория включва всички газове с критична температура по-малка или 
равна на -50ºС; 

2. Втечнен газ: газ, който при опаковането му под налягане за превоз, е частично втечнен 

при температури по-високи от -50ºС ; 
Газ, втечнен под високо налягане: газ, притежаващ критична температурна точка над –
50ºС и под или равна на +65 ºС; и 
Газ, втечнен при ниско налягане: газ с критична температурна точка по-висока от 

+65ºС; 
3. Охладен втечнен газ: газ, който при опаковането му под налягане за превоз, е частично 

втечнен вследствие на неговата ниска температура; 
4. Газ, разтворен: газ, който при опаковането му под налягане за превоз, е разтворен в 

разтворител в течна фаза; 
5. Аерозолни генератори и съдове, съдържащи малко количество газ (газови патрони); 
6. Други изделия, съдържащи газ под налягане; 
7. Несгъстени газове под особени предписания (газови проби). 
8. Химикали под налягане: течности, пасто- или прахообразни, херметизирани чрез 

пропеланти, които съответстват на определението за сгъстен или втечнен газ и негови 
смеси 

9. Адсорбиран газ 
Газ, за който, когато бъде опакован за превоз, се адсорбира в твърд порест материал, 
което води до вътрешно налягане на съда по-ниско от 101.3 kPa при температура 20°C и 
налягане по-ниско от 300 kPa при 50°C. 
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2.2.2.1.3   Веществата и изделията от клас 2, освен аерозоли и химикали под налягане, са причислени 
към една от групите, изброени по-долу в зависимост от опасните свойства, които 
притежават: 

А  задушливи; 

О окисляващи /поддържащи горенето; 

F запалителни; 

Т токсични; 

TF токсични, запалителни; 

ТС токсични, корозионни; 

ТО токсични, поддържащи горенето; 

TFC токсични, запалителни, корозионни; 

ТОС токсични, поддържащи горенето, корозионни. 
 

За газове и газови смеси, проявяващи опасни свойства, които са характерни за повече от 
една група, според критериите, групите под буква Т са с преимущество пред групите под 
букви А или О. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  1. В „Единните технически предписания за типово одобрение” на ООН, в IMDG-Code 

и в ICAO-TI, газовете са причислени към трите подразделения, посочени по-долу в 
зависимост от основната опасност, която пораждат: 
Подклас 2.1: запалителни газове (отговарящи на групите, посочени под главна буква 
F); 
Подклас 2.2: незапалителни, нетоксични (отговарящи на групите, посочени под 
главна буква А или О); 
Подклас 2.3: токсични газове (отговарящи на групите, посочени под главни букви Т - 
Т, ТF, ТС, ТО, ТFС и ТОС).  
2. Съдовете с малка вместимост, съдържащи газ (UN 2037) са причислени към 
групите от А до ТОС в зависимост от степента на опасност от тяхното съдържание. 
За аерозолите (UN 1950), виж 2.2.2.1.6. За химикали под налягане (с номера UN 
3500 до 3505), вж. 2.2.2.1.7 
3. Корозионните газове се считат за токсични и следователно са причислени към 
група Т, ТFС или ТАС 
4. Смесите, съдържащи повече от 21 % кислород в обема си, трябва да бъдат 
класифицирани като поддържащи горенето. 

 
2.2.2.1.4  Когато определена смес от клас 2, конкретно упомената в табл. А на глава 3.21 отговаря на 

различни критерии, изброени в 2.2.2.1.2 и 2.2.2.1.5, тази смес трябва да бъде 
класифицирана под съответната рубрика Н.У.К. 

 
2.2.2.1.5   Веществата и изделията от клас 2, които не са конкретно изброени в табл. А на глава 3.2, са 

класифицирани под сборна рубрика, номерирана 2.2.2.3 според 2.2.2.1.2 и 2.2.2.1.3. 
Прилагат се следните критерии: 

 
Задушливи газове 

 
Незапалителни, неподдържащи горенето, и нетоксични газове, които се разтворими или 
заместват естествено съществуващия кислород в атмосферата. 
 
Запалителни газове 

 
Газове, които при температура от 20°C и стандартно налягане от 101,3 кРа: 
a) са запалителни в смес на най-много 13 % (обем) с въздуха; или 
b) имат граници на запалимост с въздуха най-малко 12 %, каквато и да е  тяхната долна 

граница на запалимост. 
 
Запалимостта трябва да бъде определена или посредством изпитвания, или чрез 
изчисления според приетите от ISO (виж ISO-стандарт 10156:2010) методи. 
 
Когато наличните данни са недостатъчни, за да бъдат приложени подобни методи, може да 
се използват еквивалентни изпитвателни методи, признати от компетентния орган на 
страната-производител. 
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Ако държавата-производител не е страна-членка на СОТІF, тези методи трябва да бъдат 
признати от компетентния орган на първата страна-членка на СОТІF, през която преминава 
пратката. 
 
Газове, поддържащи горенето 

 
Газове, които обикновено могат с добавка на кислород да предизвикат или да 
благоприятстват изгарянето на други вещества в по-голяма степен в сравнение с въздуха. 
Поддържащата горенето способност е определена или посредством изпитвания, или чрез 
изчисления според приетите от ISO (виж ISO-стандарт 10156-2:2005) методи. 
 
Токсични газове 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Газовете, които отговарят частично или изцяло на критериите за 

токсичност заради тяхното разяждащо действие, трябва да бъдат 
класифицирани като токсични. Виж също критериите под заглавие 
“Корозионни газове” за евентуален допълнителна опасност от 
разяждане. 

 
Газове, които: 
a) са познати като токсични или разяждащи за човека, в смисъл че са опасни за здравето; 

или 
b) са предполагаемо токсични или разяждащи за човека, защото тяхното LC50 за остра 

токсичност е по-малко или равно на 5000 ml/m³ (ppm), когато са подложени на 
изследвания, извършени съгласно 2.2.61.1. 

 
За класификацията на смесите от газове (включително изпарения на вещества от други 
класове) за изчисление може да се използва следната формула: 

      1 
  LC50 токсична (смес) = ---------- 
                       n 
      Σ  fi 

      i=1  Ti 
 

където  
fi  =  грам-молекулна фракция на n-съставка от сместа; 
Ti =  индекс за токсичност на n-съставка от сместа. Ti е равен на LC50, посочена в 

Инструкцията за опаковка Р200 от 4.1.4.1. Когато стойността LC50 не е посочена в 
Инструкцията за опаковка Р200 от 4.1.4.1,трябва да се използва LC50, на 
разположение в научната литература. Когато стойността LC50 е неизвестна, 
индексът за токсичност се изчислява на база най-ниската стойност LC50 на 
веществото, притежаващо подобни психологически и химически въздействия, или 
чрез извършване на изследвания, ако това е единствено възможната практика. 

 
Корозионни (разяждащи) газове 

 
Газовете или смесите, отговарящи изцяло на критериите за токсичност поради тяхното 
разяждащо действие, трябва да бъдат класифицирани като токсични с допълнителна 
опасност от разяждащо действие. 
 
Смес от газове, която се счита за токсична поради своите комбинирани действия на 
разяждане и токсичност, внася допълнителна опасност на корозионност, когато от 
практическия опит е известно, че тя действа разрушително върху кожата, очите или 
лигавиците, или когато стойноста LC50 на корозионните съставки от сместа е по-малка или 
равна на 5000 л/м³ (ppm), когато LC50 е изчислена по формулата: 

      1 
  LC50 разяждаща (смес) = ¬¬¬¬¬ 
               n       fci 
                               Σ  Tci 

                    i=1 
където         
fci  = грам-молекулна фракция на n-та разяждаща съставка на сместа 
Tci =   индекс за токсичност на разяждащото вещество, съставляващо сместа. Tci е равен 

на LC50, указана в Инструкцията за опаковка Р200 от 4.1.4.1. Когато стойноста LC50 
не е посочена в Инструкцията за опаковка Р200 от 4.1.4.1, трябва да се използва 
съответната посочена в научната литературта стойност на LC50. Когато LC50 е 
неизвестна, индексът за токсичност се изчислява на база най-близката стойност 
LC50 на веществата, притежаващи сходни физиологични и физични реакции или 
чрез извършване на опити, ако това е единственият възможен начин. 
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2.2.2.1.6   Аерозолни опаковки (аерозоли) 
 

Аерозолите (UN №: 1950) са причислени към една от по-долните групи в зависимост от 
опасните свойства, които притежават: 

 

А  задушливи; 

О окисляващи/поддържащи горенето; 

F запалителни; 

Т токсични; 

С корозионни; 

СО корозионни, поддържащи горенето; 

FС запалителни, корозионни; 

TF токсични, запалителни; 

ТС токсични, корозионни; 

ТО токсични, поддържащи горенето; 

TFC токсични, запалителни, корозионни; 

ТОС токсични, поддържащи горенето, корозионни. 
 

Класификацията зависи от естеството на съдържанието на аерозолния генератор. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Газовете, които не отговарят на дефиницията за токсични газове 

съгласно 2.2.2.1.5 и газове, идентифицирани като „Считани за 
пирофорни” с бележка c) към Таблица 2 от указания за опаковане Р 200 
от 4.1.4.1 не трябва да се използват като изтласкващи газове в 
аерозолните генератори. Аерозолите, чието съдържание отговаря на 
опаковъчна група І по токсичен или корозионен признак, не се допускат 
за превоз (виж също 2.2.2.2.2). 

 
Прилагат се следните критерии: 
a) Принадлежността към група А се определя, когато съдържанието не отговаря на 

класификационните критерии на никоя друга група от алинеи b) до f) по-долу; 
b) Принадлежността към група О се определя, когато аерозолът съдържа газ, поддържащ 

горенето съгласно 2.2.2.1.5; 
c) Принадлежността към група F се определя, когато в съдържанието има повече от 85 

тегловни % запалителни съставки и химическата топлина на изгаряне е най-малко 30 
kJ/g.  
Не се извършва причисляване към група F, когато аерозолът съдържа не повече от 1 
тегловни % запалителни съставки и химическата топлина на изгаряне е по-малка от 20 
kJ/g.   
В противен случай, аерозолната опаковка следва да бъде изпитана в съответствие с 
описаните изпитвания на запалимост в раздел 31 част ІІІ от Ръководството за 
изпитвания и критерии. Лесно запалителните и запалителните аерозоли се причисляват 
към група F. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Запалителните съставки са запалителни течни вещества, запалителни твърди вещества или 

дефинираните в раздел 31.1.3 забел.1 част ІІІ от Ръководството за изпитвания и критерии 
запалителни газове или газови смеси. С това означение не се обхващат пирофорни, 
самонагряващи се или реагиращи опасно с вода вещества. Химическата топлина на 
изгаряне се определя по един от следните методи: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 
86.1 до 86.3 или NFPA 30B. 

 
d) Принадлежността към група Т се определя когато съдържанието, различно от 

изтласкващ газ за изхвърляне от аерозолния генератор, отговаря на критериите за Клас 
8, групи за опаковка ІІ и ІІІ; 

e) Принадлежността към група С се определя когато съдържанието, различно от 
изтласкващ газ за изхвърляне от аерозолния генератор, отговаря на критериите за Клас 
8, групи за опаковка ІІ и ІІІ;  

f) Когато критериите, отговарящи на повече от една от групите О, F,Т и С, са изпълнени, 
причисляването се извършва според случая към групи СО, FC, TF, TC, TO, TFC, или 
ТОС. 

 
2.2.2.1.7 Химикали под налягане 

 
Химикалите под налягане (с номера UN 3500 до 3505) се причисляват към една от тези групи 
в зависимост от техните опасни качества, както следва: 
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А – асфиксианти; 
F – леснозапалими; 
T – токсични; 
C – корозивни; 
FC – леснозапалими, корозивни; 
TF – токсични, леснозапалими. 

 
Класификацията зависи от характеристиките на свързаните с тях опасности за компонентите 
в различните им състояния: 
Пропелантите; 
Течността; или 
Твърдото вещество. 
 
БЕЛЕЖКА 
1: Газовете, които съответстват на определението за токсични или окисляващи газове 

според 2.2.2.1.5 или газовете, идентифицирани като „Считани за пирофорни” с бележка c) от 
Таблица 2 от указания за опаковане Р 200 в 4.1.4.1, не се използват като пропеланти за 
химикали под налягане. 
2: Химикалите под налягане със съдържание, което отговаря на критериите за опаковъчна 

група І за токсичност или корозивност, или със съдържание, което отговаря както на 
критериите за опаковъчна група ІІ или ІІІ за токсичност, така и на опаковъчна група ІІ или ІІІ 
за корозивност, не се приемат за превоз с тези UN номера. 
3: Химикалите под налягане с компоненти, които отговарят на качествата на Клас 1; течни 

експлозиви с понижена чувствителност от Клас 3; самоактивиращи се вещества и твърди 
вещества с понижена чувствителност от Клас 4.1; Клас 4.2; Клас 4.3; Клас 5.1; Клас 5.2; Клас 
6.2; или Клас 7 не се приемат за превоз с тези UN номерa. 
4: Химикалите под налягане в аерозолна опаковка се превозват под номер UN 1950. 

 
Приложими са следните критерии: 

 
(а) Причисляването към група А се прилага когато съдържанието не отговаря на критериите 
за никоя друга група според подточките от (b) до (е) по-долу; 
(b) Причисляването към група F се прилага ако някой от компонентите, който може да бъде с 
чисто съдържание или смес, трябва да бъде класифициран като леснозапалим. 
Леснозапалимите компоненти са леснозапалими течности и смеси от течности, 
леснозапалими твърди вещества и смеси от твърди вещества или леснозапалими газове и 
смеси от газове, които отговарят на следните критерии: 
(i) Леснозапалими течности са тези течности, които имат точка на възпламеняване от не 
повече от 93°С; 
(ii) Леснозапалими твърди вещества са тези твърди вещества, които отговарят на 
критериите от 2.2.41.1; 
(iii) Леснозапалимите газове са тези газове, които отговарят на критериите от 2.2.2.1.5; 
(c) Причисляването към група T се прилага, когато съдържанието, освен пропеланта, е 
класифицирано като опасен товар от Клас 6.1, опаковъчна група І или ІІ; 
(d) Причисляването към група С се прилага, когато съдържанието, освен пропеланта, е 
класифицирано като опасен товар от Клас 8, опаковъчна група І или ІІ; 
(e) Ако са изпълнени критериите за две групи измежду групите F, Т и С, се прилага 
причисляване към група FС или ТF според случая.” 
 

 
 
2.2.2.2   Газове, които не се допускат за превоз 
 

2.2.2.2.1   Химически нестабилните газове от Клас 2 не се допускат за превоз, освен ако са взети 

необходимите мерки за предотвратяване на възможността от опасно разпадане или 
полимеризация при нормални условия на превоз или освен ако не бъдат превозвани 
съгласно специалната разпоредба за опаковане(r) на инструкция за опаковане P 200 (10) от 
4.1.4.1, както е приложима. За предпазните мерки, които са необходими за 
предотвратяване на полимеризация, вижте специална разпоредба 386 от Глава 3.3. Поради 
тази причина трябва да се положи особена грижа, за да се гарантира, че съдовете и 
цистерните не съдържат каквито и да е вещества, които могат да ускорят тези реакции 

 
2.2.2.2.2.   За превоз не се допускат следните вещества и смеси: 

- UN №: 2186 ТЕЧЕН ОХЛАДЕН ХЛОРОВОДОРОД; 

- UN №: 2421 АЗОТЕН ТРИОКСИД; 

- UN №: 2455 МЕТИЛОВ НИТРИТ 

- Охладени втечнени газове, към които не могат да бъдат причислени класификационните 
кодове 3А, 3О или 3F; 
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- Газове, разтворени, и които не могат да бъдат класифицирани под UN 1001, 2073 или 
3318. 

- Аерозоли, за които газовете, които са токсични съгласно 2.2.2.1.5 или пирофорни, 
според опаковъчна инструкция Р200 от 4.1.4.1, се използват като изтласкващи газове; 

- Аерозоли, чието съдържание отговаря на класификационните критерии на опаковъчна 
група І за токсичност или корозионност (виж 2.2.61 и 2.2.8); 

- Съдове със слаб капацитет, съдържащи силно токсични газове (LC50 по-малко от 200 
ppm) или пирофорни според опаковъчна инструкция Р200 от 4.1.4.1. 

 
2.2.2.3   Списък на сборните наименования  

 

Сгъстени газове 

Класифика- 
ционен код 

UN №  Име на веществото или изделието    

1 А 1956 СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 

1 О 3156 СГЪСТЕНИ ГАЗОВЕ, ОКИСЛЯВАЩИ, Н.У.К. 

1 F 
1964 ГАЗОВ ВЪГЛЕВОДОРОД В СГЪСТЕНА СМЕС, Н.У.К. 

1954 ЗАПАЛИМ СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 

1 T 1955 ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К.               

1 TF 1953 ЗАПАЛИМ ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 

1 TC 3304 РАЗЯЖДАЩ ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 

1 TO 3303 ОКИСЛЯВАЩ ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 

1 TFC 3305 РАЗЯЖДАЩ ЗАПАЛИМ ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 

1 TOC 3306 РАЗЯЖДАЩ ОКИСЛЯВАЩ ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 

 
 

Втечнени газове 

Класифика- 
ционен код 

UN №                                    Име на веществото или изделието 
 

2 А 1058     ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ, запалителни, с добавка на азот, въглероден диоксид, или 
                                                    въздух 
1078     ОХЛАЖДАЩ ГАЗ, Н.У.К. (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ, Н.У.К.) 
             като газовите смеси, обозначени с буквата R...които в качеството си на: 
.............Смес F1, имат парно налягане до 70°C най-много 1,3МРа (13 бара) и   
             плътност до 50°C, не по-малка от тази на дихлородифлуорометана (1,30кg/l); 
             Смес F2, имат парно налягане до 70°C най-много 1,9МРа (19 бара) и    
             плътност до 50°C, не по-малка от тази на дихлородифлуорометана (1,21кg/l); 
.............Смес F3, имат парно налягане до70°C най-много 3 МРа (30 бара) и    
             плътност до 50°C, не по-малка от тази на дихлородифлуорометана (1,09кg/l); 
             ЗАБЕЛЕЖКА Трихлорофлуорометанът (охлаждащ газ R11), 1,1,2-трихлоро- 

             1,2,2-трифлуороетанът (охлаждащ газ R113),1-хлоро-1,2,2-трифлуороетанът 
            (охлаждащ газ R133) и 1-хлоро-1,1,2-трифлуораетан  
             (охлаждащ газ R133b) не са вещества от клас 2. Но те могат, да влизат 
              в състава на смесите от  F1 до F3. 
1968.....ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, Н.У.К. 
3163.....ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К. 

2 0 3157     ВТЕЧНЕН ГАЗ, ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

2 F 1010.....СМЕС ОТ БУТАДИЕНИ и ВЪГЛЕВОДОРОД, СТАБИЛИЗИРАНА, с парно налягане 
при 70°C най-много до 1,1 МРа (11бара) и чиято плътност при 50°C не 
надвишава стойността 0,525 кg/l.  

.............ЗАБЕЛЕЖКА Бутадиени, стабилизирани са класифицирани също под UN 1010, 

виж таблица А на глава 3.2. 
1060.....МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕН В СТАБИЛИЗИРАНА СМЕС, като 
............ смеси на метилацетилена и пропадиена с въглеводороди, които в качеството  
             на: 
             Смес Р1, съдържат най-много 63 % метилацетилен и пропадиен в обем и най- 
...........  много 24% пропан и пропилен в обем , като процентът на насите- 
             ните въглеводороди С4 е най-малко 14 % в обем; и 
.............Смес Р2, съдържат най-много 48 % метилацетилен и пропадиен в обем и най- 
...........  много 50 % пропан и пропилен в обем, като процентът на наситените въгле- 
             водороди - С4, е най-малко   5% в обем, както и смесите от пропадиен с 1 до 
             4 % метилацетилен. 
1065     ГАЗООБРАЗНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ ВЪВ ВТЕЧНЕНА СМЕС, Н.У.К. като 
             смесите, които в качеството си на: 
             Смес А, имат парно налягане до 70°C при 1,1МРа (11бара) най-много и обемна 
             маса до 50°C при 0,525 кg/l най-малко; 
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            Смес А01, имат парно налягане до 70°C при 1,6МРа (11бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,516 кg/l най-малко; 
            Смес А02, имат парно налягане до 70°C при 1,6МРа (16 бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,505 кg/l най-малко; 
            Смес А0, имат парно налягане до 70°C при 1,6МРа (16 бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,495 кg/l най-малко; 
            Смес А1, имат парно налягане до 70°C при 2,1МРа (21бара) най-много и  
            обемна маса до 50°C при 0,485 кg/l най-малко; 
            Смес В1, имат парно налягане до 70°C при 2,6МРа (26 бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,474 кg/l най-малко; 
            Смес В2, имат парно налягане до 70°C при 2,6МРа (26 бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,463 кg/l най-малко; 
            Смес В, имат парно налягане до 70°C при 2,6МРа (26 бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,450 кg/l най-малко; 
            Смес С, имат парно налягане до 70°C при 3,1МРа (31 бара) най-много и 
            обемна маса до 50°C при 0,440 кg/l най-малко; 
             ЗАБЕЛЕЖКА 1.  В случая  на изброените смеси, използването на следващите  

                                по-долу наименования, като общо понятие в търговията, е 
                                позволено, за да опишат тези вещества: за смесите А, А01, А02 и 
                                А0,: БУТАН; за сместа С: ПРОПАН. 
                                        2.       UN 1075 ВТЕЧНЕНИ ПЕТРОЛНИ ГАЗОВЕ може да 

                                бъде изпалзван вместо UN 1965 ВТЕЧНЕНИ ГАЗООБ- 
                                РАЗНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ В СМЕС, Н.У.К., в случай на транспорт 
                                предшестващ  или следващ морски или въздушен транспорт. 

 3354          ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ ЗАПАЛИМ, Н.У.К. 
3161          ВТЕЧНЕН ЗАПАЛИМ ГАЗ, Н.У.К. 

2 T 1967          ИНСЕКТИЦИДЕН ТОКСИЧЕН ГАЗ, Н.У.К.     
3162          ТОКСИЧЕН ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К. 

2 TF 3355          ЗАПАЛИМ ИНСЕКТИЦИДЕН ТОКСИЧЕН ГАЗ, Н.У.К. 

 3160          ЗАПАЛИМ ТОКСИЧЕН ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К. 

2 TC 3308          АГРЕСИВЕН ТОКСИЧЕН ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К. 

2TO 3307          ТОКСИЧЕН ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕТО ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К. 

2TFC 3309          ЗАПАЛИМ АГРЕСИВЕН ТОКСИЧЕН ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К. 

2 TOC 3310       АГРЕСИВЕН ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕТО ТОКСИЧЕН ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К. 

 

                                                                   Охладени втечнени газове 

Класифика- 
ционен код 

UN №                      Име на веществото или изделието 
 

3 А 3158         ОХЛАДЕН ТЕЧЕН ГАЗ, Н.У.К. 

3 0 3311         ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕТО ОХЛАДЕН ТЕЧЕН ГАЗ, Н.У.К. 

3 F 3312         ЗАПАЛИМ ОХЛАДЕН ТЕЧЕН ГАЗ, Н.У.К. 

 

                                                                   Газ, разтворен  

Класифика- 
ционен код 

UN №                      Име на веществото или изделието 

 

4                                 Единствено изброените в таблица А от глава 3.2 се допускат за  
                                                       Превоз 

 

                                   Аерозолни генератори и съдове с малък капацитет, съдържащи газ 

Класифика- 
ционен код 

UN №                      Име на веществото или изделието 

 

5 1950 АЕРОЗОЛИ                                                                                                                        
2037 СЪДОВЕ С МАЛКА ВМЕСТИМОСТ, СЪДЪРЖАЩИ ГАЗ (ГАЗОВИ 
               ПАТРОНИ) без спусъчно устройство, не се презареждат 

 

                                            Други изделия, съдържащи газ под налягане 

Класифика- 
ционен код 

UN №                      Име на веществото или изделието 

 

6 А 2857     ОХЛАДИТЕЛНИ МАШИНИ с незапалителни, нетоксични газове или амонячни 
разтвори (UN 2672) 

3164   ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧНО НАЛЯГАНЕ (съдържащи незапалим газ) или 
3164   ИЗДЕЛИЯ ПОД ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ (съдържащи незапалим газ). 
3538  ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ НЕЗАПАЛИТЕЛЕН, НЕТОКСИЧЕН ГАЗ, НЕПОСОЧЕНИ            
    ДРУГАДЕ 

6 F 3150 МАЛКИ АПАРАТИ С ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ГАЗ, или 
 
3150  ПЪЛНИТЕЛИ С ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ГАЗ ЗА МАЛКИ АПАРАТИ, с устройство за 

изпразване. 
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3478     ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, съдържащи втечнен запалим газ, или  
3478  ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ КАТО ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕ, съдържащи 
втечнен запалим газ, или 

3478  ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ОПАКОВАНИ ЗАЕДНО С ОБОРУДВАНЕ, 
съдържащи втечнен запалим газ 

3479     ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, съдържащи водород в метален хидрид, или  
3479  ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ КАТО ЧАСТ ОТ ОБОРУДВАНЕ, съдържащи 
водород в метален хидрид, или  

3479  ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ ОПАКОВАНИ ЗАЕДНО С ОБОРУДВАНЕ, 
съдържащи водород в метален хидрид   

3529 ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАН СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ или 
3529 ДВИГАТЕЛ, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАХРАНВАНИ СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ или 
3529   МАШИНА, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАНИ СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ 
или 
3529  МАШИНА, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАХРАНВАНИ СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ 
3537  ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМ ГАЗ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

6Т  
3539 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧЕН ГАЗ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

Газови образци 

Класифика- 
ционен код 

UN-№                      Име на веществото или изделието 

 

7 F 3167 ПРОБА ОТ НЕСГЪСТЕН ГАЗ, ЗАПАЛИМ, Н.У.К., под форма, различна от 
охладен втечнен 

7 Т 3169              ПРОБА ОТ НЕСГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ, Н.У.К., 
                       под форма, различна от охладен втечнен 

7 ТF 3168 ПРОБА ОТ НЕСГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ, Н.У.К., 
                       под форма, различна от охладен втечнен 

   

Химикали под налягане 

Класификационен код UN номер Име на веществото или изделието 

8 А 3500 ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, Н.У.К. 

8 F 3501 ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, ЛЕСНОЗАПАЛИМ, Н.У.К. 

8 Т 3502 ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

8 С 3503 ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, КОРОЗИВЕН, Н.У.К. 

8 ТF 3504 ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, ЛЕСНОЗАПАЛИМ, ТОКСИЧЕН, 
Н.У.К. 

8 FС 3505 ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, ЛЕСНОЗАПАЛИМ, 
КОРОЗИВЕН, Н.У.К. 

 
 

Адсорбирани газове: 

Код за 
класификация 

ООН № 

 

Наименование на веществото или 
изделието 

9 А 3511 АДСОРБИРАН ГАЗ, Н.У.К. 

 

9O 3513 АДСОРБИРАН ГАЗ, ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К 

 

9F 3510 АДСОРБИРАН ГАЗ, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. 

9T 3512 АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К 

9ТF 3514 АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К 

9TC 3516 АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, 
КОРОЗИВЕН, Н.У.К 

9TO 3515 АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, 
ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К 

9TFC 3517 АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, КОРОЗИВЕН, Н.У.К. 

9TO 3518 АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, 
ОКИСЛЯВАЩ, КОРОЗИВЕН, Н.У.К. 
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2.2.3 Клас 3      Запалителни течни вещества 
 
2.2.3.1     Критерии 
 

2.2.3.1.1          Заглавието на Клас 3 включва веществата и изделията, съдържащи вещества от този клас, 
които: 
- са течности според алинея а) на определението за “течност” от 1.2.1; 
- при 50°C имат парно подналягане, надвишаващо 300 кРа (3 бара) а при 20°C и 

стандартно налягане от 101,3 кРа не са напълно газообразни; и 
- имат точка на запалване при над 60°C (виж 2.3.3.1 за подходящото изпитване). 
Заглавието на Клас 3 също включва както течните вещества, така и твърдите вещества в 
течно състояние, чиято точка на запалване е по-голяма от 60° C и които се транспортират 
топли или при температура равна или по-голяма от тяхната точка на запалване. Тези 
вещества са причислени към UN 3256. 

 
Заглавието на Клас 3 включва също и течните десенсибилизирани взривни вещества. 
Течните десенсибилизирани взривни вещества са течни взривни вещества, които са 
разтворени или суспендирани във вода или в други течности, за да се образува хомогеннa 
течнa смес с цел да бъдат потиснати техните взривни свойства. Подобни рубрики в таблица 
А на глава 3.2 са указани със следните номера: UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 и 3379. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  1. вещества, притежаващи точка на запалване по-голяма от 35°C, 

които в изпитвателни условия за гориво са дефинирани в подраздел 
32.5.2 на трета част от Инструкцията за изпитвания и критерии, не са 
вещества от Клас 3; ако обаче подобни вещества са предадени за 
превоз и се транспортират топли и при температури, равни или по-
големи от тяхната точка на запалване, те се включват към настоящия 
клас.  
2. По изключение от горния параграф 2.2.3.1.1, дизеловото гориво, 
нафтата и мазута (лек), включително синтетично произведени 
продукти, които имат точка на запалване между 60°С и 100° С, се 
считат за вещества от Клас 3 UN 1202. 
3. Запалителните течности, които са силно токсични при вдишване, 
съгласно дефиницията в 2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.9 и токсични вещества 
с точка на възпламеняване при 23°C или по-горе, са вещества от клас 
6.1 (виж 2.2.61.1) Течности, които са високо токсични при вдишване, 
са посочени като „токсични при вдишване” в тяхното официално 
транспортно наименование в Колона (2) или със специална 
разпоредба 354 в Колона (6) в Таблица A от Глава 3.2.. 
4.Течните запалителни вещества и препарати, употребявани като 
пестициди, които са силно токсични, токсични или слабо токсични и 
чиято точка на запалване е равна или по-голяма от 23°С, са вещества 
от Клас 6.1 (виж 2.2.61.1). 

 
2.2.3.1.2   Веществата и изделията от Клас 3 са подразделени както следва: 
 

F Запалителни течности без допълнителни опасности и изделия, които съдържат 
такива вещества: 

F1 Запалителни течности с точка на запалване по-ниска или равна на 60°С 

F2 Запалителни течности с точка на запалване по-висока от 60°С, превозвани 
или предназначени за превоз при температура равна или по-висока от 
точката им на запалване (вещества с повишена температура) 

F3 Изделия, съдържащи запалителни течности 

FT Запалителни течности, токсични 

FT1     Токсични запалителни течности 

FT2 Пестициди 

FC Запалителни течности, корозионни 

FTC Запалителни течности, токсични, корозионни 

D Десенсибиризирани взривни течности 
 

2.2.3.1.3   Веществата и изделията от Клас 3 са изброени в Таблица А от глава 3.2. Веществата, които 
не са конкретно упоменати в таблица А от глава 3.2, трябва да бъдат причислявани към 
съответната рубрика 2.2.3.3 и към групата опаковки, изрично предназначени за тази рубрика. 
Запалителните течности трябва да бъдат съобразени със съответните групи опаковки 
според степента на опасност, която пораждат при превозване.  
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Опаковъчна група 
Точка на възпламенване  

(затворен тегел) 
Начало на кипене 

I - ≤ 35°C 

II a) < 23°C > 35°C 

III a) ≥ 23°C и ≤ 60°C > 35°C 

a) виж също 2.2.3.1.4 
 
При течни вещества с допълнителна/и опасност/и се съблюдава определената съгласно 
горната таблица опаковъчна група и определената на база на допълнителната/ите 
опасност/и опаковъчна група; класификацията и опаковъчната група се определят в 
съответствие с разпоредбите на таблицата за преобладаващия ред на опасност в 2.1.3.10. 

 
2.2.3.1.4   Вискозните запалителни течности, като например бои, емайли, лакове, политури, лепила и 

гланцове, с температура на запалване по-ниска от 23°C, могат да бъдат отнасяни към 
опаковъчна група III в съответствие с процедурите, предписани в Ръководството за 
изпитвания и критерии, част III, под-раздел 32.3, при условие, че: 
a) Вискозитетът3 и точката на възпламеняване са съгласно следната Таблица: и 

 

Екстраполиран 
кинематичен 
вискозитет ν (при 
скорост на 
срязване близо до 
0) (mm²/s) при 23°С 

Време за изтичане t в секунди 

Точка на запалване 
в (°С), затворен 
тигел 

в (s) 
при диаметър 
на дюзата за 

(mm) 

20 < ν ≤ 80 20 < t  ≤ 60 4 Над 17 

80 < ν ≤ 135 60 < t ≤ 100 4 Над 10 

135 < ν ≤ 220 20 < t ≤ 32 6 Над 5 

220 < ν ≤ 300 32 < t ≤ 44 6 над –1 

300 < ν ≤ 700 44 < t ≤ 100 6 над –5 

700 < ν  100 < t  6 Без ограничение 

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

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

d) Веществата са опаковани в съдове с вместимост ненадхвърляща 450 литра 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези разпоредби се прилагат също и по отношение на смеси, които съдържат не 

повече от 20% нитроцелулоза със съдържание на азот, което не надхвърля 12.6% 
от суха маса. Смеси, които съдържат повече от 20%, но не повече от 55%  
нитроцелулоза със съдържание на азот, което не надхвърля 12.6% от суха маса, 
са вещества, които се отнасят до ООН № 2059.  

- Смесите, които имат точка на запалване под 23°C и които съдържат 
повече от 55% нитроцелулоза, без оглед на съдържанието им на 
азот; илис повече от 55 % нитроцелулоза, какъвто и да е азотният 
процент; или 

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

са вещества от клас 1(UN 0340 или 0342) или от клас 4.1 (UN 2555, 2556 или 2557). 
 
2.2.3.1.5. Вискозни течности 

 
2.2.3.1.5.1   Освен както е посочено в 2.2.3.1.5.2, вискозни течности които: 

- имат точка на възпламеняване 23°C или по-висока и по-малка или равна на 60°C 
- не са токсични, корозивни или опасни за околната среда; 
-не съдържат повече от 20% нитроцелулоза, при условие че нитроцелулозата съдържа не 
повече от 12.6% азот със сухо вещество; и 

                                                 
3 Определяне на вискозитет: В случаите, в които веществото се счита за не-Нютоново или в случаите, в които метода за 
определяне на вискозитет чрез поточна чаша не е подходящ поради друга причина, ще бъде използван вискометър с 
променлива степен на срязване за да се определи коефициента на динамичен вискозитет на веществото при температура 
23ºC, по броя степени на срязване. Получените стойности се налагат спрямо степента на срязване и след това се 
екстраполират до нулева степен на срязване. Динамичният вискозитет получен по този начин, разделен на плътността, 
дава видимия кинематичен вискозитет при почти нулева степен на срязване. 
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-са опаковани в съдове с вместимост ненадхвърляща 450 литра; 
не са предмет  на RID, ако: 
a) при изпитването за отделяне на разтворител (виж Ръководство за изпитвания и 

критерии, част III, под-раздел 32.5.1), височината на отделения слой разтворител е по-
ниска от 3% от общата височина; и 

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

(i) 60 секунди; или 
(ii) 40 секунди, ако вискозната течност съдържа не повече от 60% от 

вещества от Клас 3 
2.2.3.1.5.2 Вискозни течности, които са също опасни за околната среда, но изпълняват всички други 

критерии в 2.2.3.1.5.1, не се подчиняват на каквито и да е други разпоредби на RID, когато 
бъдат превозвани в отделна или съвместна опаковка, съдържащи нетно количество на 
отделна или вътрешна опаковка с обем 5 литра или по-малък, при условие, че опаковките 
изпълняват основните изисквания на 4.1.1.1, 4.1.1.2 и от 4.1.1.4 до 4.1.1.8. 

2.2.3.1.6   Когато веществата от клас 3, вследствие на добавки преминат от една в друга категория за 
опасност, различна от тази, към която принадлежат веществата, конкретно упоменати в 
табл.А от глава 3.2, тези смеси или разтвори трябва да бъдат причислени към родовите 
рубрики, към които се отнасят на базата на реалния риск, който пораждат.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: За да се класифицират разтворите и смесите (като препарати и 

отпадъци), виж също 2.1.3. 
 

2.2.3.1.7   На базата на изпитвателните процедури от раздел 2.3.2 и критериите от 2.2.3.1.1 може да се 
заключи също и дали естеството на даден разтвор или смес, конкретно упоменати или 
съдържащи едно конкретно упоменато вещество, е такова, че този разтвор или смес да не 
са засегнати от предписанията на разглеждания клас (виж също 2.1.3). 

 
2.2.3.2   Вещества, които не се допускат за превоз  

 
2.2.3.2.1   Веществата от Клас 3, които лесно могат да се пероксидират (като етери или някои окислени 

етероциклични вещества) не се допускат до превоз, ако техният процент, изчислен във 
водороден пероксид (H2O2), не надвишава 0,3 %. Процентът пероксид трябва да бъде 
определен както е указано в 2.3.3.3.  

 
2.2.3.2.2   Химически нестабилните вещества от Клас 3 няма да бъдат приемани за превоз, освен ако не 

са взети необходимите предпазни мерки, за да се предотврати възможността от опасен 
разпад или полимеризация при нормалните условия на превоз. За предпазните мерки, които 
са необходими за предотвратяване на полимеризация, вижте специална разпоредба 386 от 

Глава 3.3. Поради тази причина трябва да се положи особена грижа, за да се гарантира, че 
съдовете и цистерните не съдържат каквито и да е вещества, които могат да ускорят тези 
реакции.  

 
2.2.3.2.3   Течните десенсибилизирани взривни вещества, различни от изброените в таблица А на глава 

3.2 не са допустими за превоз като вещества от Клас 3. 
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2.2.3.3   Списък на сборните наименования 
 

         

Допълнителна  
опасност 

Класиф.код UN № Наименование на веществото или изделието  

         

Запалителни 
течности и 
изделия, 
съдържащи 
такива течности 

        

   1133                     ЛЕПИЛА, съдържащи запалима течност     

  1136           ДЕСТИЛАТИ ОТ КАТРАН НА КАМЕННИ 
ВЪГЛИЩА,ЗАПАЛИТЕЛНИ 

    

   1139 ПОКРИВЕН РАЗТВОР (повърхностно третиране или 
покритие използвано в 
промишлеността или за други цели, 
като грунд за каросерии на МПС, 
покритие за бъчви и бидони) 

    

   1169 АРОМАТИЧНИ ЕКСТРАКТИ ТЕЧНИ     

   1197 ЕКСТРАКТИ ТЕЧНИ ЗА АРОМАТИЗАТОРИ     

   1210 ПЕЧАТАРСКИ МАСТИЛА, запалителни или     

   1263 БОИ (включително бои, лакове, емайллакове, 
оцветители, шеллак, лак, вакси, 
паркетини,  

     

   1263 БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛИ (включително разтворител 
за боя или разредителен компонент) 

    

   1266 ПАРФЮМЕРИЙНИ ПРОДУКТИ, съдържащи 
запалителни разтворители 

    

   1293 ТИНКТУРИ, МЕДИЦИНСКИ     

  F1 1306 КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВО, ТЕЧНИ     

   1866 РАЗТВОРИ НА СМОЛИ, запалителни     

   1999 КАТРАНИ, ТЕЧНИ, в т.ч.  пътен асфалт и битумни 
петролни дестилати 

    

   3065 СПИРТНИ НАПИТКИ     

   1224 ТЕЧНИ КЕТОНИ, Н.У.К.     

   1268 ПЕТРОЛНИ ДЕСТИЛАТИ, Н.У.К. или     

   1268 ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, Н.У.К.     

без   1987 АЛКОХОЛИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К.     

допълни- 
телна 

  1989 АЛДЕХИДИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К.     

опасност   2319 ТЕРПЕНОВИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ, Н.У.К.     

F   3271 ЕТЕРИ, Н.У.К.     

   3272 ЕСТЕРИ, Н.У.К.     

   3295 ВЪГЛЕВОДОРОДИ, ТЕЧНИ, Н.У.К.     

   3336 МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. или     

   3336 МЕРКАПТАНИ В ТЕЧНА СМЕС ЗАПАЛИМА, Н.У.К.     

  1993 ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, Н.У.К.     

        

  F2 
Повишени 
температурни 
стойности 

3256 ТЕЧНОСТ, ПРЕВОЗВАНА С ПОВИШЕНА 
ТЕМПЕРАТУРА, ЗАПАЛИМА, Н.У.К., имаща точка на 
запалване над 60°C с температура равна или по-висока 
от нейната точка на запалване 

    

  F3 изделия 3269 
 
3473 
3473 
 
3473 
 
3528 
 
3528 

КОМПЛЕКТ ОТ ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА,  основен течен 
материал 
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ или 
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОБОРУДВАНЕТО 
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ОПАКОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕТО 
ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАН СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ или 
ДВИГАТЕЛ, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАХРАНВАН СЪС 
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3528 
 
3528 
 
 
3540 

ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ ил 
МАШИНА, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАНА СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ или 
МАШИНА, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАХРАНВАНА СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ 
 
ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

   
 
      

        

        

  1228 МЕРКАПТАНИ ТЕЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. или     

  1228 МЕРКАПТАНИ В СМЕС ТЕЧНА, ЗАПАЛИМА, 
ТОКСИЧНА, Н.У.К.  

    

   1986 АЛКОХОЛИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К.     

   1988 АЛДЕХИДИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К.     

   2478 ИЗОЦИАНИТИ, ЗАПАЛИТЕЛНИТОКСИЧНИ, Н.У.К. или     

   3528 ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАН СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ или 3528 ДВИГАТЕЛ, 
ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАХРАНВАНИ СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ или 

    

   3528 МАШИНА,   ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ,   ЗАХРАНВАНА СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ или 

    

   3528 МАШИНА, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАХРАНВАНА СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ 

    

  FT1 2478 ИЗОЦИАНИТ, В РАЗТВОР ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧЕН, 
Н.У.К. 

    

   3248 ЛЕКАРСТВА ТЕЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, 
Н.У.К. 

    

   3273 НИТРИЛИ ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К.     

   1992 ТЕЧНОСТ ЗАПАЛИТЕЛНА, ТОКСИЧНА, Н.У.К.     

 Ток
с
и
ч
н
и 

 

     

 2758 КАРБАМАТНИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ 

    

 FT  
 

2760 
 

АРСЕНОВИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ 

    

  . 
 

2762 ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ 

    

  2764 
2772 

ТРИАЗИНОВИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ 

    

  ДИТИОКАРБАМАТНИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ 

    

  2776      ПЕСТИЦИДИ НА МЕДНА  ОСНОВА, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ                                            

    

   2778 ПЕСТИЦИДИ НА ЖИВАЧНА ОСНОВА, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ 

    

   2780 ПЕСТИЦИДИ СЪС ЗАМЕСТЕН НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ,  ТОКСИЧНИ 

    

   2780 БИПИРИДИЛОВИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ 

    

  Пестициди 2784 ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ 

    

  (точка 
на запалване 
 

2787 ОРГАНОКАЛАЕНИ ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ 

    

  под   23°C) 
FT2 

3024 ПЕСТИЦИДИ С ПРОИЗВОДНИ НА КУМАРИН, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ 

    

   3346 ПЕСТИЦИДИ С ПРОИЗВОДНИ НА 
ФЕНОКСИОЦЕТНАТА КИСЕЛИНА, ТВЪРДО, 
ТОКСИЧНО 

    

   3350 ПИРЕТРОИДЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ  
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   3021 ПЕСТИЦИДИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, , 
Н.У.К. 

    

         

   ЗАБЕ 
ЛЕЖ 
КА 

Класификацията на конкретен пестицид към 
определено наименование зависи от активната му 
съставка, от физическото състояние на пестицида и от 
допълнителните опасности, които може да се проявят. 

    

         

         

   3469 БОЯ, ЗАПАЛИМА, КОРОЗИОННА (вкл. боя, лак емайл, 
байц, шел-лак, безир, политура, течен пълнител и течен 
грунд-лак) или 

    

   3469 ВЕЩЕСТВА, СПОМАГАТЕЛНИ ЗА БОИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, КОРОЗИОННИ, (вкл. разредители и 
разтворители за бои) 

    

 Ко
р
о
з
и
о
н
н
и
 
F
C 

FC 2733 АМИНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, КОРОЗИОНИНИ, Н.У.К., или     

   2733 ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, КОРОЗИОННИ, , Н.У.К.     

   2985 ХЛОРСИЛАНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, КОРОЗИОНИНИ,  
Н.У.К. 

    

  3274       АЛКОХОЛАТНИ РАЗТВОРИ, Н.У.К. в алкохол     

   2924 ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, КОРОЗИОННА, Н.У.К.     

         

    

 Ток
с
и
ч
н
и
,
  

кор
о
з
и
о
н
н
и 

 

FTC 3286 ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ,ТОКСИЧНА, КОРОЗИОННА, 
Н.У.К. 

   

      

         

 Течни,взривяеми 
десенсибилизирани  
 
 
 
                                          

D 

3343 НИТРОГЛИЦЕРИН СМЕС, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНА, 
ТЕЧНА, ЗАПАЛИМА, Н.У.К. с не повече от 30 % 
(тегловни) нитроглицерин  

    

 3357 НИТРОГЛИЦЕРИН СМЕС, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНА 
ТЕЧНА, ЗАПАЛИМА, Н.У.К. с не повече от 30 % 
(тегловни) нитроглицерин 

    

 3379 ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНО ЕКСПЛОЗИВНО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 
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2.2.41 Клас 4.1  Запалителни твърди вещества, самоактивиращи се вещества, 
полимеризиращи вещества и десенсибилизирани взривни вещества 

 
2.2.41.1   Критерии 

 
2.2.41.1.1    Заглавието на Клас 4.1 включва запалителни вещества и изделия и взривни 

десенсибилизирани вещества, които са твърди вещества според алинея а) съгласно 
определението за „твърди вещества” в параграф 1.2.1, както и самореактивни   течни и 
твърди вещества и полимеризиращи вещества. 

 

 Към Клас 4.1 се отнасят: 
- лесно запалителни твърди вещества и изделия (виж от 2.2.41.1.3 до 2.2.41.1.8); 
- самоактивиращи се твърди или течни вещества (виж от 2.2.41.1.9 до 2.2.41.1.16); 
- десенсибилизирани взривни твърди вещества (виж 2.2.41.1.18); 
- вещества, приравнени към самоактивиращите се вещества (виж 2.2.41.1.19); 

- полимеризиращи вещества (вижте 2.2.41.1.20). 
 
2.2.41.1.2   Веществата и изделията от Клас 4.1 са подразделени както следва: 
 

F Твърди запалителни вещества без допълнителна опасност 

F1  Органични; 

F2  Органични, разтопени; 

F3  Неорганични; 

F4 Изделия 

FО  Твърди запалителни вещества, поддържащи горенето; 

FТ   Твърди запалителни вещества, токсични; 

  FТ1  Органични, токсични; 

  FТ2  Неорганични, токсични; 

FС  Твърди запалителни вещества, корозионни; 

  FС1  Органични, корозионни;  

  FС2 Неорганични, корозионни; 

D  Твърди взривни десенсибилизирани вещества, без допълнителна опасност; 

DТ Взривни твърди десенсибилизирани вещества, токсични; 

SR  Саморазпадащи се вещества; 

  SR1  Ненуждаещи се от регулация на температурата; 

SR2 Нуждаещи се от регулация на температурата (недопустими за железопътен 
превоз) 

PM  полимеризиращи вещества 

PM1 Ненуждаещи се от регулация на температурата 

PM2 Нуждаещи се от регулация на температурата (които не са одобрени за 
железопътен превоз) 

Запалителни твърди вещества 
  
           Определения и свойства 

 
2.2.41.1.3 Запалителните твърди вещества са леснозапалителни твърди вещества и твърди 

вещества, които могат да се самозапалят вследствие на триене. 
                        
 Леснозапалителните твърди вещества представляват гранулирани, пулверизирани и във 

вид на каша, които са опасни, ако се запалват лесно при контакт с източник на запалване 
(напр., запалена кибритена клечка) и ако пламъкът бързо се разпространява. Опасността 
може да се предизвика не само от огън, но също така и от изгорени токсични продукти. 
Металните прахове са особено опасни, защото трудно могат да бъдат изгасени, след като 
веднъж са се запалили – съдържащите се в обикновените пожарогасители елементи като 
въглероден диоксид и вода могат само да увеличат опасността. 

 
Класификация 

 
2.2.41.1.4  Веществата и изделията, класифицирани като твърди запалителни вещества от клас 4.1 са 

изброени в Таблица А на глава 3.2. Причисляването на органичните вещества и изделия, 
които не са упоменати поименно в Таблица А на глава 3.2 към рубрика 2.2.41.3, според 
разпоредбите на глава 2.1, може да се извърши на основата на практическия опит или на 
резултати от проведени процедури по изпитвания съгласно подраздел 33.2.1 на Третата 
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част от Ръководство за изпитвания и критерии. Причисляването на неорганичните вещества, 
неупоменати поименно, трябва да се извърши на базата на резултати от проведени 
изпитвания съгласно подраздел 33.2.1 на Третата част от Ръководство за изпитвания и 
критерии; практическият опит също трябва да бъде взет предвид, когато става въпрос за по-
строга класификация. 

 

2.2.41.1.5   Когато веществата, неупоменати поименно, са причислени към една от изброените рубрики 
в 2.2.41.3 на основата на проведени процедури по изпитвания съгласно подсекция 33.2.1 на 
третата част на Ръководство за изпитвания и критерии, то тогава трябва да бъдат 
съблюдавани следните критерии: 

 
a) С изключение на металните прахове и праховете от метални сплави, прахообразните, 

гранулираните и пастообразните вещества трябва да бъдат класифицирани като 
леснозапалипи вещества от клас 4.1, когато те лесно могат да се запалят при кратък 
контакт с източник на запалване (напр., запалена кибритена клечка) или когато, при 
запалване пламъкът се разпространява много бързо, времетраенето на горенето е под 
45 секунди за разстояние от 100 мм, където скоростта на горене е над 2,2 мм/с; 

b) Металните прахове или праховете от метални смеси трябва да бъдат причислени към 
клас 4.1, когато могат да се запалят при контакт с пламък и когато реакцията се 
разпространява за 10 минути или по-малко по цялата дължина на пробния образец. 

 
  Твърдите вещества, които могат да се запалят от триене, трябва да бъдат класифицирани в 

клас 4.1 по аналогия със съществуващите рубрики (напр., кибритени клечки) или съгласно 
специална действаща разпоредба. 

 
2.2.41.1.6      На основата на изпитвателната процедура според подраздел 33.2.1 на Третата част от 

Ръководство за изпитвания и критерии  и от критериите от 2.2.41.1.4 и 2.2.41.1.5, може също 
да се определи дали естеството на поименно упоменатото вещество е такова, че да не бъде 
подлагано на съответните предписания, касаещи настоящия клас. 

 
2.2.41.1.7       Когато веществата от клас 4.1 вследствие причисляване, преминават в други категории за 

опасност, различни от тези, към които принадлежат поименно упоменатите вещества в 
Таблица А на глава 3.2, тези смеси трябва да бъдат причислени към рубриките, към които 
принадлежат на базата на тяхната реална опасност. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: За класификацията на подобни разтвори и смеси (като препарати и 

отпадъци), виж също 2.1.3.  
 

Причисляване към опаковъчни групи 

 
2.2.41.1.8   Твърдите запалителни вещества, класифицирани под различни рубрики от таблица А на 

глава 3.2, са причислени към опаковъчни групи ІІ или ІІІ на базата на изпитвателни 
процедури съгласно подраздел 33.2.1 на Трета част от Ръководство за изпитвания и 
критерии според следните критерии: 

 
a) Твърдите леснозапалителни вещества, които по време на изпитването са показали 

време на горене под 45 секунди за разстояние, измерено от 100 мм, трябва да бъдат 
причислени към:  

 
Опаковъчна група ІІ: ако пламъкът се разпространи извън навлажнената зона; 
Опаковъчна група ІІІ: ако овлажнената зона спре разпространението на пламъка за най-
малко 4 минути; 

 
b) Металните прахове и праховете от метални смеси трябва да бъдат причислени към: 

 
Опаковъчна група ІІ: ако по време на изпитването реакцията се разпростре по цялата 
дължина на пробата за най-малко 5 минути; 
 
Опаковъчна група ІІІ: ако по време на изпитването реакцията се разпространи по цялата 
дължина на пробата за повече от 5 минути. 

 
Що се отнася до твърдите вещества, които могат да се запалят чрез триене, тяхното 
причисляване към определена опаковъчна група трябва да се осъществи по аналогия със 
съществуващите рубрики или съгласно действаща специална разпоредба. 
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Самоактивиращи се вещества 
 
Определения 
 
2.2.41.1.9 Според RID, самоактивиращите се вещества са термично нестабилни вещества, които могат 

да понесат силно екзотермично разпадане, дори и при отсъствие на кислород (въздух). 
Определени субстанции не се считат за самоактивиращи се вещества от клас 4.1, ако: 

 
a) са взривоопасни според критериите на клас 1; 
b) са поддържащи горенето (окисляващи) вещества, според класификационния метод за 

Клас 5.1 (виж 2.2.51.1), с изключение на смеси от окисляващо действащи вещества, 
които съдържат най-малко 5% горимо органично вещество и подлежат на определения в 
Забележка 2 метод за класифициране; 

c) са органични пероксиди, според критериите от Клас 5.2 (виж 2.2.52.1); 
d) генерират топлина при разпад под 300 J/g; или  
e) тяхната самопокачваща се температура на саморазпад (стс) (виж забележка 3 по-долу) 

е по-висока от 75°С за пратка от 50 kg. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА:  1. Топлината на разпад може да бъде определена според всеки 

международно признат метод, като диференциалния калориметричен 
анализ и топлонепроводима калориметрия. 

 2. Смеси от окисляващо действащи вещества, които отговарят на 
критериите на Клас 5.1, съдържат най-малко 5 % горимо органично 
вещество и не отговарят на описаните в a), b), c) или e) критерии, 
подлежат на метода на класификация за самоактивиращи се вещества. 
Смеси, които съгласно раздел 20.4.3 g) част II от  Ръководството за 
изпитвания и критерии проявяват свойства на самоактивиращи се 
вещества от тип G, за целите на класифицирането са вещества от Клас 
5.1 (виж 2.2.51.1).  
3. Самопокачваща се температура на саморазпад (стс) е най-ниската 
температура, при която определено вещество, поставено в 
използваната опаковка по време на транспортиране, може да понесе 
екзотермичен разпад. Условията, необходими за определяне на тази 
температура, фигурират в Ръководство за изпитвания и критерии част 
втора, глава 20 и подраздел 28.4.  
4. Всяко вещество, което притежава свойствата на саморазпадащо се 
вещество, трябва да бъде класифицирано като такова, дори и ако 
демонстрира  положителна реакция през време на изпитването, 
описано в 2.2.42.1.5, за включване в Клас 4.2.  

 
Свойства 

 
2.2.41.1.10   Саморазграждането на самоактивиращите се вещества може да започне от топлина,  от 

контакт с каталитични замърсявания (напр., киселини, съединения на тежки метали, основи), 
триене или удар. Скоростта на саморазграждане се увеличава с температурата и варира в 
зависимост от веществото. Саморазграждането , особено при липса на запалване, може да 
доведе до отделяне на токсични газове или изпарения. За някои самоактивиращи се 
вещества температурата трябва да бъде регулирана. Някои самоактивиращи се вещества 
при саморазграждане могат да предизвикат експлозия, особено при затваряне. Тази 
характеристика може да бъде променена с прибавянето на разредители или чрез 
използването на подходящи опаковки. Някои самоактивиращи се вещества горят много 
мощно. Като пример за самоактивиращи се вещества могат да се посочат определени  
съединения от посочените по-долу видове : 

алифатни азосъединения  (-C-N=N-C-) ; 

органични азиди (-C-N 3) ; 

диазосоли (-CN 2+ Z-) ; 

нитрозосъединения (-N-N=О) ; 

ароматни сулфохидразиди  (-SO2-NH-NH2) 

 
Този списък не е изчерпателен и веществата, които съдържат други реактивни групи и някои 
смеси от вещества понякога могат да имат подобни свойства. 

 
Класификация 

 
2.2.41.1.11   Самоактивиращите се вещества са разпределени в 7 вида според степента на опасност, 

която създават. Видовете варират от тип А, който не е приет за превоз в опаковката, в която 
е бил изпитван, до вид G, който не е включен в предписанията и се прилага за 
самоактивиращите се вещества от Клас 4.1. 
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Класификацията на самоактивиращите се вещества от В до F е в пряка зависимост от 
максимално приемливото количество в една опаковка. Във втората част на Ръководство за 
изпитвания и критерии са изложени принципите, които трябва да се прилагат при 
класификация, както и приложимите класификационни процедури, методи и критерии за 
изпитване и образец на изпитвателен протокол. 

 
2.2.41.1.12   Вече класифицираните самоактивиращи се вещества, които са допуснати за превоз в 

опаковки, са посочени в 2.2.41.4; тези, които са допуснати за превоз в средства за едро 
пакетиране (IBC), са вписани в 4.1.4.2 опаковъчна инструкция IBC 520, а тези, които се 
допускат за превоз в цистерни съгласно глава 4.2, са посочени в 4.2.5.2 инструкция за 
преносими цистерни Т 23. Всяко вписано разрешено вещество е причислено към родовата 
рубрика от глава 3.2 Таблица А (UN 3221 до 3240) и са посочени  съответните допълнителни 
опасности и бележки със съответна информация за превоза.  

 
В сборните рубрики се отбелязва: 

 
- типа (от В до F) на самоактивиращите се вещества, виж 2.2.41.1.11; 
- агрегатното състояние (течно/твърдо). 

 
Класификацията на самоактивиращите се вещества, изброени в 2.2.41.4 е съставена на база 
технически чисто вещество (освен когато посочената концентрация е по-малко от 100 %).  

 
2.2.41.1.13   Класификацията на самоактивиращите се вещества, които не са изброени в 2.2.41.4, в 

4.1.4.2 опаковъчна инструкция IBC 520 и в 4.2.5.2 - инструкция за преносими цистерни Т23, 
както и тяхното причисляване към сборна рубрика трябва да се осъществи от компетентен 
орган в държавата-производител на базата на протокол за изпитване. В декларацията за 
одобрение трябва да се указва класификацията и условията на превоз, които трябва да се 
приложат. Ако държавата- производител не е страна-членка на COTIF, класификацията и 
условията на превоз трябва да бъдат определени от компетентната власт на първата 
страна-членка на COTIF, през която преминава пратката.  

 
2.2.41.1.14   За да се промени реактивността на някои от самоактивиращите се вещества, понякога към 

тях се добавят активатори, например цинкови съединения. Според вида и концентрацията 
на активиращото вещество, резултатът от това може да бъде намаляване на термичната 
стабилност и промяна на взривните свойства. Ако едното или другото от тези свойства е 
променено, новият препарат трябва да се прецени, съгласно метода за класификация.  

 
2.2.41.1.15   Образци от самоактивиращи се вещества или препарати от самоактивиращи се вещества, 

неизброени във 2.2.41.4, за които няма пълни данни от изпитвания и които трябва да се 
превозват, за да бъдат изпитвани, или подложени на допълнителни оценки, се причисляват 
към някоя от рубриките, отнасящи се за самоактивиращите се вещества от тип С, при 
условие че: 

 
- според наличните данни образецът не е по-опасен от саморазпадащо се вещество от 

тип В; 
- образецът е опакован според метода за опаковане ОР2 и количеството на 

транспортиращ вагон е ограничено на 10 kg. 
 

Образците, изискващи температурен контрол, не се допускат за железопътен превоз.  
 

Десенсибилизация 

 
2.2.41.1.16   За да се гарантира сигурността по време на транспортирането, самоактивиращите се 

вещества често се десенсибилизират чрез добавяне на разредители. Ако е установено 
процентното съдържание на определено вещество, то се отнася за тегловното съдържание, 
закръглено до най-близкото цяло число. Ако се използва разредител, саморазпадащото се 
вещество трябва да бъде изпитвано заедно с разредителя в концентрацията и под формата, 
които се използват при превоза. Не трябва да се използват разредители, които позволяват 
на определено саморазпадащо се вещество да достигне опасна степен на концентрация, в 
случай на пробив в опаковката. Всеки използван разредител трябва да бъде съвместим със 
саморазпадащото се вещество. В този смисъл, съвместими са твърдите или течни 
разредители, които нямат негативен ефект върху термичната стабилност и вида опасност на 
саморазпадащото се вещество.  

 
2.2.41.1.17   (запазена разпоредба) 
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Десенсибилизирани взривни твърди вещества 
 

2.2.41.1.18 Твърдите взривни десенсибилизирани вещества са веществата, които са овлажнени с вода 
или спирт, или пък са разредени в други вещества, за да се елиминират взривните им 
качества. Тези рубрики в списъка на опасните товари са указани чрез следните UN-№. 1310, 
1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 
2555, 2556, 2557, 2852, 2807, 3270, 3317, 3319 и 3344 и ако специалната разпоредба 15 от 
глава 3.3 е спазена, UN-№. 0154, 0155, 0209, 0214, 0215, 0234, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 
3369, 3370, 3376, 3380 и 3474. 

 
Вещества, приравнени към самоактивиращите се вещества 

 
2.2.41.1.19  Веществата:  
 

a) които временно са били приети в Клас 1 според резултатите от серията изпитвания 1 и 
2, но са изключени от Клас 1 поради резултатите от серията изследвания 6; 

b) които не са самоактивиращи се вещества от Клас 4.1; 
c) които не са вещества от класовете 5.1 и 5.2; 

 
също са причислени към клас 4.1. UN 2956, 3241, 3242 и 3251 принадлежат към тази 
категория. 
 
Полимеризиращи вещества 

Дефиниции и свойства 

 
2.2.41.1.20  Полимеризиращи вещества са вещества, които, без стабилизация, могат да претърпят силна 

екзотермична реакция, която води до образуването на по-големи молекули или която води до 
образуването на полимери при условия, които обикновено се срещат при превоз. Тези 
вещества се считат за полимеризиращи вещества от Клас4.1, когато: 

(a) Тяхната Температура на автокаталитична полимеризация (SAPT) е 75°C или по-
ниска при условията (с или без химическа стабилизация, както е предложено за 
превоз) и в опаковката, IBC или цистерна, в която веществото или сместа трябва да 
бъдат превозени; 

(b) Те показват топлина на реакция от повече от 300 J/g; и 

(c) Те не отговарят на каквито и да е други критерии за включване в класове от 1 до 8. 

Смес изпълняваща критериите за полимеризиращо вещество трябва да бъде 
класифицирана като полимеризиращо вещество от Клас 4.1. 

Изисквания за регулация на температурата 

 
2.2.41.1.21 (Запазена разпоредба) 
 
2.2.41.2   Вещества, които не се допускат до превоз 
 

2.2.41.2.1  Нестабилните химически вещества от Клас 4.1 не се допускат до превоз, освен ако са взети 
необходимите мерки за предотвратяване на тяхното саморазграждане или полимеризация 
по време на превоза. За тази цел, трябва да се обърне специално внимание съдовете и 
цистерните да не съдържат субстанции, които биха могли да благоприятстват подобни 
реакции. 

 
2.2.41.2.2    Твърдите запалителни, поддържащи горенето вещества, причислени към UN 3097, не са 

приети за превоз, освен ако не отговарят на предписанията, отнасящи се за Клас 1 (виж 
също 2.1.3.7).  

 
2.2.41.2.3   Не се допускат до превоз следните вещества: 

- самоактивиращи се вещества от тип А (виж Ръководство за изпитвания и критерии, 
втора част, раздел 20.4.2а)); 

- фосфосулфидите, които съдържат бял или жълт фосфор; 
- твърдите взривни десенсибилизирани вещества, освен тези, изброени в Таблица А на 

глава 3.2 
- запалителните неорганични вещества в разтопено състояние, различни от UN 2448 

РАЗТОПЕНА СЯРА 
 
Следните вещества не се допускат до железопътен превоз: 

- бариев ацид с водно съдържание по-малко от 50%-тегловни; 
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- самоактивиращи се вещества със SADT ≤ 55ºС, за които поради това се изисква 
температурен контрол: 

 UN 3231  САМОРАЗПАДАЩА СЕ ТЕЧНОСТ ОТ ТИП В, С ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ; 
UN 3232  САМОРАЗПАДАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ ТИП В, С 

ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ; 
UN 3233  САМОРАЗПАДАЩА СЕ ТЕЧНОСТ ОТ ТИП С, С ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ 
UN 3234  САМОРАЗПАДАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ ТИП С, С 

ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ 
UN 3235  САМОРАЗПАДАЩА СЕ ТЕЧНОСТ ОТ ТИП D, С ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ 
UN 3236 САМОРАЗПАДАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ ТИП D, С 

ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ  
UN 3237  САМОРАЗПАДАЩА СЕ ТЕЧНОСТ ОТ ТИП Е, С ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ 
UN 3238  САМОРАЗПАДАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ ТИП Е, С 

ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ 
UN 3239  САМОРАЗПАДАЩА СЕ ТЕЧНОСТ ОТ ТИП F, С ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ 
UN 3240  САМОРАЗПАДАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ ТИП F, С 

ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ; 

"– Полимеризиращи вещества, изискващи температурен контрол: 

 
UN 3533    ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, С РЕГУЛИРАНА 

ТЕМПЕРАТУРА, Н.У.К.; 
UN 3534    ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, С РЕГУЛИРАНА 

ТЕМПЕРАТУРА, Н.У.К. 
2.2.41.3   Списък на сборните наименования 

 

Допълнителна 
опасност 

 Класифика
ционен код 

 № по       
ООН 

Наименование на веществото или изделието 

      

      

    3175    ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА СЪДЪРЖАЩИ 
ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

  органични F1 1353 ВЛАКНА ИМПРЕГНИРАНИ В СЛАБО 
НИТРИРАНА НИТРОЦЕЛУЛОЗА, Н.У.К.     

    1353 ТЪКАНИ ИМПРЕГНИРАНИ В СЛАБО 
НИТРИРАНА НИТРОЦЕЛУЛОЗА, Н.У.К. 

 без   1325 ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

 допълнителна 

Органичн
и стопени 

   

 опасност 

F2 

3176 ЗАПАЛИМО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ОРГАНИЧНО, РАЗТОПЕНО, 
Н.У.К. 

      

Твърди ве- 
щества 
запалителни F 

 
 

3089   МЕТАЛНИ ПРАХОВЕ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

a) b) 

 Неорга-
нични 

F3 3181 МЕТАЛНИ СОЛИ НА ОРГАНИЧНИ 
СЪЕДИНЕНИЯ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

    3182 МЕТАЛНИ ХИДРИДИ ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 
c) 

    3178 ЗАПАЛИТЕЛНО ТВЪРДО НЕОРГАНИЧНО, 

Н.У.К. 

  изделия F4 3527  КОМПЛЕКТ ЗА ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА, 
твърд базов материал. 

    3541 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, НЕПОСОЧЕНИ 
ДРУГАДЕ 

      

 
Поддърж. 
горенето  FO 

3097 ЗАПАЛИТЕЛНО, ТВЪРДО, ПОДДЪРЖАЩО 

ГОРЕНЕТО, Н.У.К. (не се приема  за превоз, 
виж 2.2.41.2.2) 

      

 
 

органични FT1 2926 ТВЪРДО, ОРГАНИЧНО, ЗАПАЛИТЕЛНО, 

ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

      

 Токсични FT Неорга-
нични 

FT2 3179     ТВЪРДО, НЕОРГАНИЧНО, ЗАПАЛИТЕЛНО, 

ТОКСИЧНО, Н.У.К. 
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  органични FC1 2925 ТВЪРДО, 
ОРГАНИЧНО,ЗАПАЛИТЕЛНО,КОРОЗИОННО

, Н.У.К. 

 Корозионни FC     

  Неорга-
нични 

FC2 3180 ТВЪРДО, НЕОРГАНИЧНО, ЗАПАЛИТЕЛНО, 

КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

      

    3319 НИТРОГЛИЦЕРИНОВА СМЕС, 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНА, ТВЪРДА, Н.У.К. 
с повече от 2 %, но не повече от 10 % обемно 
нитроглицерин 

 без 
допълнителна 
опасност 

 D 

Полимеризи
ращи 
вещества PM 

неизискващи 
PM1 
температурна 
регулация 

  3531 ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, 
СТАБИЛИЗИРАНО, Н.У.К. 

 

    3532 ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, 
СТАБИЛИЗИРАНО, Н.У.К. 

 изискващо 
температурна 
регулация PM2 

  3533 ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, 
С ТЕМПЕРАТУРНА РЕГУЛАЦИЯ, 
Н.У.К. (които не са одобрени за железопътен 

превоз, виж 2.2.41.2.3) 
 

    3534 Н.У.К. (които не са одобрени за железопътен 
превоз, виж 2.2.41.2.3) 

 без 
допълнителна 
опасност 

 D 3344 ПЕНТАЕРИТРИТ ТЕТРАНИТРАТ 
(ПЕНТАЕРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ, PETN), 
СМЕС, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНА, ТВЪРДА, 
Н.У.К. с повече от 10 % , но най-много 20 % 
(обемно) PETN 

взривни 
вещества 
десенсибилиз
и- 
рани твърди 

  

   3380 ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНО ВЗРИВНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.    

      

     Само вписаните в глава 3.2 Таблица А 
вещества се допускат до превоз като 
вещества от клас 4.1 

 токсични  DT 

 

     САМОРЗПАДАЩА СЕ ТЕЧНОСТ ОТ ТИП А 
(не се приема за превоз, виж 2.2.41.2.3) 

     САМОРАЗПАДАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО 
ОТ ТИП А (не се приема за превоз, виж 
2.2.41.2.3) 

    3221 ТЕЧНОСТ САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП  В 
    3222 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО САМОРАЗПАДАЩО СЕ 

ОТ ТИП  В 
    3223 ТЕЧНОСТ САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП  С 

 Не изискват 
температурен 
контрол 

  3224 ТВЪРДО САМОРАЗПАДАЩО СЕ ОТ ТИП  С 
  SR1 3225 ТЕЧНОСТ САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП  D 
   3226 ТВЪРДО САМОРАЗПАДАЩО СЕ ОТ ТИП  D 
    3227 ТЕЧНОСТ САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП  E 
    3228 ТВЪРДО САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО 

ОТ ТИП  E 
    3229 ТЕЧНОСТ САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП  F 
    3230 ТВЪРДО САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП  F 
Самоактивира
щи се 
вещества SR 

    ТЕЧНОСТ САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП  G 
(не подлежи на валидните за клас 4.1 
разпоредби, виж 2.2.41.1.11) 

     ТЕЧНОСТ САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП  G 
(не подлежи на валидните за клас 4.1 
разпоредби, виж 2.2.41.1.11) 

      

    3231 ТЕЧНОСТ, САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП В С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се 
допуска до железопитен превоз, виж.2.2.41.2.3) 

    3232 ТВЪРДО, САМОРАЗПАДАЩО СЕ ОТ ТИП В С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се 
допуска до железопитен превоз, виж.2.2.41.2.3) 

   

 
3233 ТЕЧНОСТ, САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП С -

С РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се 
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допуска до железопитен превоз, виж.2.2.41.2.3) 

 изискват 
температурен 
контрол 

 SR2 3234 ТВЪРДО, САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП С- С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се 
допуска до железопитен превоз, виж.2.2.41.2.3) 

    3235 ТЕЧНОСТ, САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП  D 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се 
допуска до железопитен превоз, виж.2.2.41.2.3) 

    3236 ТВЪРДО, САМОРАЗПАДАЩО СЕ ОТ ТИП D С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се 
допуска до железопитен превоз, виж.2.2.41.2.3) 

    3237 ТЕЧНОСТ, САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП Е С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се 
допуска до железопитен превоз, виж.2.2.41.2.3) 

    3238 ТВЪРДО, САМОРАЗПАДАЩО СЕ ОТ ТИП Е С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се 
допуска до железопитен превоз, виж.2.2.41.2.3) 

    3239 ТЕЧНОСТ, САМОРАЗПАДАЩА СЕ ОТ ТИП F С 
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се 
допуска до железопитен превоз, виж.2.2.41.2.3) 

    3240 ТВЪРДО, САМОРАЗПАДАЩА СЕ ВЕЩЕСТВО 
ОТ ТИП F С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска до 
железопитен превоз, виж.2.2.41.2.3) 

Полимеризара
щи вещества 
РМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не изискващи 
температурно 
регулиране 
 
Изискващи 
температурно 
регулиране 

PM1 
 
 
 
PM2 

 3531 
 
3532 
 
3533 
 
 
 
3534 

ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, 
СТАБИЛИЗИРАНО, N.O.S. 
ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, 
СТАБИЛИЗИРАНО, N.O.S. 
ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, С 
ТЕМПЕРАТУРНА РЕГУЛАЦИЯ, N.O.S. (НЕ СЕ 
ПРИЕМА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ, 
ВИЖТЕ 2.2.41.2.3) 
ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, С 
ТЕМПЕРАТУРНА РЕГУЛАЦИЯ, N.O.S. (НЕ СЕ 
ПРИЕМА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ, 
ВИЖТЕ 2.2.41.2.3) 

 
Бележки под линия: 
a)  Вещества от Клас 4.2 са метали и метални сплави в прахообразна или друга запалима форма, склонни 

към спонтанно запалване.  
b) Вещества от Клас 4.3 са метали и метални сплави в прахообразна или друга запалима форма, отделящи 

запалителни газове при контакт с вода. 
c)  Вещества от Клас 4.3 са метални хидриди, отделящи запалителни газове при контакт с вода. вещество от 

Клас 4.2 - UN №: 2870 е алуминиевият борохидрид или алуминиевият борохидрид, съдържащ се в 
устройства. 

 
2.2.41.4 Списък на вече класифицираните самоактивиращи се вещества в опаковки 

 
Посочените в колона “Метод на опаковане” кодове “ОР1” до “ОР8” дават указания за 
методите на опаковане в 4.1.4.1 опаковъчна инструкция Р 520 (виж и 4.1.7.1). 
Самоактивиращите се вещества, които трябва да бъдат превозени, следва да отговарят на 
представената класификация. За вещества, които са допуснати до превоз в средства за 
едро пакетиране (IBC), виж 4.1.4.2 опаковъчна инструкция IBC 520, а за вещества, допуснати 
до превоз в цистерни, виж 4.2.5.6 инструкция за преносими цистерни Т 23. Формулите, 
посочени в инструкцията за опаковане IBC 520 от 4.1.4.2 и в инструкция за преносима 
цистерна T 23 от 4.2.5.2.6 също могат да бъдат превозвани в съответствие с метода за 
опаковане OP8 от инструкция за опаковане P 520 от 4.1.4.1. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Класификацията, представена в следващата таблица, се отнася до 

технически чистото вещество (освен, ако е посочена концентрация под 
100%). За други концентрации веществото може по изключение да бъде 
класифицирано при съблюдаване на процедурите в част ІІ на 
Ръководството за изпитвания и критерии. 
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САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО 

Концентр
а-ция 

(%) 

Метод 
на 

опаковa
не 

UN-№. 
Забележк
и 

АЦЕТОН-ПИРОГАЛОЛ-КОПОЛИМЕР-2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-
СУЛФОНАТ 

100 ОР8 3228  

АЗОДИКАРБАМИДНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ТИП B, С 
ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ 

< 100  3232 забранен 

АЗОДИКАРБАМИДНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ТИП C < 100 OP6 3224 3) 

АЗОДИКАРБАМИДНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ТИП С, С 
ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ 

< 100  3234 забранен 

АЗОДИКАРБАМИДНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ТИП D < 100 OP7 3226 5) 

АЗОДИКАРБАМИДНИ ПРЕПАРАТИ ОТ ТИП D, С 
ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ 

< 100  3236 забранен 

2,2’-АЗОДИ-(2,4 ДИМЕТИЛ-4-МЕТОКСИВАЛЕРОНИТРИЛ) 100  3236 забранен 

2,2’-АЗОДИ-(2,4 ДИМЕТИЛ-ВАЛЕРОНИТРИЛ) 100  3236 забранен 

2,2'-АЗОДИ-(ЕТИЛ-2- МЕТИЛ ПРОПИОНАТ) 100  3235 забранен 

1,1'-АЗОДИ-(ХЕКСАХИДРОБЕНЗИНИТРИЛ) 100 OP7 3226  

2,2'-АЗОДИ-(ИЗО-БУТИРОНИТРИЛ) 100  3234 забранен 

2,2'-АЗОДИ-(ИЗО-БУТИРОНИТРИЛ) пастообразно на база на 
вода 

≤ 50 ОР6 3224  

2,2'-АЗОДИ-(МЕТИЛ-БУТИРОНИТРИЛ) 100  3236 забранен 

БЕНЗЕН–1,3-ДИСУЛФОНИЛХИДРАЗИД, пастообразно 52 OP7 3226  

БЕНЗЕН-СУЛФОНИЛ ХИДРАЗИД 100 ОР7 3226  

4-(БЕНЗИЛ(ЕТИЛ)АМИНО) 3-ЕТОКСИ БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ 
ЦИНКОВ ДВУХЛОРИД 

100  3226  

4-(БЕНЗИЛ(ЕТИЛ)АМИНО) -3-ЕТОКСИ БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ 
ЦИНКОВ ДВУХЛОРИД 

100  3236 забранен 

3-ХЛОР 4-ДИЕТИЛАМИНОБЕНЗОЛ-ДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ 
ХЛОРИД 

100 OP7 3226  

2 -ДИАЗО-1- НАФТОЛ-4-СУЛФОХЛОРИД 100 OP5 3222 2) 

2- ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-СУЛФОХЛОРИД 100 OP5 3222 2) 

2- ДИАЗО-1-НАФТОЛ-СУЛФОНОВ КИСЕЛ ЕСТЕР, СМЕС, ТИП 
D 

< 100 OR7 3226 9) 

2,5-ДИБУТОКСИ-4-(4-МОРФОЛИНИЛ)- БЕНЗЕН ДИАЗОНИУМ, 
ТЕТРАХЛОРЦИНКАТ (2:1) 

100 ОР8 3228  

2,5-ДИЕТОКСИ-4-МОРФОЛИНО-БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ 
ЦИНКОВ ДИХЛОРИД 

67-100  3236 забранен 

САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО 

Концентр
а-ция 

(%) 

Метод 
на 

опаковa
не 

UN-№. 
Забележк
и 

2,5-ДИЕТОКСИ-4-МОРФОЛИНО-БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ 
ЦИНКОВ ДИХЛОРИД 

66  3236 забранен 

2,5-ДИЕТОКСИ-4-МОРФОЛИНО-БЕНЗЕНДИАЗОНИУМ-
ТЕТРАФЛУОРОБОРАТ 

100  3236 забранен 

2,5-ДИБУТОКСИ-4-(4-МОРФОЛИНИЛ)- БЕНЗЕН ДИАЗОНИУМ-
СУЛФАТ 

100 ОР7 3226  

2,5- ДИЕТОКСИ –4 –ФЕНИЛСУЛФОНИЛ БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ 
ЦИНКОВ ДВУХЛОРИД 

67  3236 забранен 
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ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ- БИС(АЛИЛКАРБОНАТ) + ДИИЗОПРОПИЛ 
ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ 

≥88 + ≤12  3237 забранен 

2,5- ДИМЕТОКСИ –(4-МЕТИЛ-ФЕНИЛСУЛФОНИЛ) 
БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ДИХЛОРИД 

79  3236 забранен 

4-(ДИМЕТИЛАМИНО)-БЕНЗЕН-ДИАЗОНИУМ-
ТРИХЛОРЦИНКАТ(-1) 

100 ОР8 3226  

4-ДИМЕТИЛАМИНО-6 – (2-ДИМЕТИЛАМИНОЕТОКСИ) ТОЛУОЛ 
– 2- ДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ДИХЛОРИД 

100  3236 забранен 

N,N'-ДИНИТРОЗО- N,N'-ДИМЕТИЛ-ТЕРЕФТАЛАМИД, 
пастообразен 

72 OP6 3224  

N,N'- ДИНИТРОЗО ПЕНТАМЕТИЛЕН-ТЕТРАМИН 82 OP6 3224 7) 

ДИФЕНИЛОКСИД-4,4’-ДИСУЛФОНИЛХИДРАЗИД 100 ОР7 3226  

4-ДИПРОПИЛАМИНОБЕНЗОЛ-ДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ 
ДВУХЛОРИД 

100 ОР7 3226  

2-(N,N-ЕТОКСИКАРБОНИЛФЕНИЛАМИНО)-3 МЕТОКСИ-4-(N-
МЕТИЛ- N-ЦИКЛОХЕКСАМИНО)БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ 
ЦИНКОВ ХЛОРИД 

63-92  3236 забранен 

2-(N,N-ЕТОКСИКАРБОНИЛФЕНИЛАМИНО)-3-МЕТОКСИ-4-(N-
МЕТИЛ- N-ЦИКЛОХЕКСАНИНО)БЕНЗОЛДИАЗОНИЕВ 
ЦИНКОВ ХЛОРИД  

62  3236 забранен 

N-ФОРМИЛ-2-(НИТРОМЕТИЛЕН)-1,3-ПЕРХИДРОТИАЗИН  100  3236 забранен 

2-(2-ХИДРОКСИЕТОКСИ)-1-(ПИРОЛИДИН-1-ИЛ)-БЕНЗОЛ-4-
ДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ХЛОРИД 

100  3236 забранен 

3-(2-ХИДРОКСИЕТОКСИ)-4-(ПИРОЛИДИН-1-ИЛ) БЕНЗОЛ-4-
ДИАЗОНИЕВ ЦИНКОВ ХЛОРИД 

100  

 

3236 забранен 

2- (N,N-МЕТИЛАМИНЕТИЛ-КАРБОНИЛ)-4-(3,4 –ДИМЕТИЛ-
ФЕНИЛСУЛФОНИЛ)-БЕНЗОЛ-ДИАЗОНИЕВ 
ХИДРОГЕНСУЛФАТ 

96  3236 забранен 

4-МЕТИЛБЕНЗИЛСУЛФОНИЛ-ХИДРАЗИД 100 OP7 3226  

3-МЕТИЛ 4-(ПИРОЛИДИН-1-ИЛ)БЕНЗОЛДИЕЗОНИЕВ 
ТЕТРАФЛУОРОБОРАТ  

95  3234 забранен 

ФОСФОРОДИТИОТИЧНА КИСЕЛИНА, O-[(ЦИАНОФЕНИЛ 
МЕТИЛЕН) АЗАНИЛ] O,O-ДИЕТИЛ ЕСТЕР 

82 – 91 

(Z 
изомер) 

OP8 3227 (10) 

НАТРИЕВ 2-ДИАЗО 1-НАФТОЛ-4-СУЛФОНАТ 100 OP7 3226  

НАТРИЕВ 2-ДИАЗО-1-НАФТОЛ-5-СУЛФОНАТ 100 OP7 3226  

4-НИТРОЗОФЕНОЛ 100  3236 Забранен 

САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, ОБРАЗЕЦ  OP2 3223 8) 

САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, ОБРАЗЕЦ, С 
ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ 

  3233 Забранен 

САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, ОБРАЗЕЦ 

 

 OP2 3224 8) 

САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО 

Концентр
а-ция 

(%) 

Метод 
на 

опаковa
не 

UN-№. 
Забележк
и 

САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, ОБРАЗЕЦ, С 
ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛ 

  3234 Забранен 

ТЕТРАМИНПАЛАДИЕВ (ІІ) НИТРАТ 100  3234 Забранен 
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Забележки към таблицата от 2.2.41.4: 
1) (запазена) 
2) етикет за допълнителна опасност“ВЗРИВООПАСНО” по образец 1 (виж. 5.2.2.2.2); 
3) азодикарбонамидни съединения, които изпълняват критериите от раздел 20.4.2 c) част II от 

Ръководството за изпитвания и критерии; 
4) (запазенa) 
5) азодикарбонамидни съединения, отговарящи на критериите от раздел 20.4.2 d) част II от 

Ръководството за изпитвания и критерии; 
6) (запазенa) 
7) със съвместим разредител с точка на кипене най-малко 150°С; 
8) виж. 2.2.41.1.15; 
9) това вписване се отнася за смеси на естери на 2-диазо-1-нафтол-4-сулфонна киселина и на 2-

диазо-1-нафтол-5-сулфонна киселина, които отговарят на критериите от раздел 20.4.2 d) част II 
от Ръководството за изпитвания и критерии. 

10) тази рубрика се прилага по отношение на техническата смес в n-бутанол в рамките на 
посочените ограничения на концентрация на изомер (Z). 
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2.2.42   Клас 4.2  Самозапалващи се вещества 
 
2.2.42.1   Критерии 

 

2.2.42.1.1 Заглавието на клас 4.2 включва: 
- пирофорни вещества - вещества, включително смесите и разтворите, които в течно или 

твърдо състояние и при контакт с въздуха, дори и в малки количества, се запалват в 
рамките на 5 минути. Тези вещества включват веществата от Клас 4.2, които са най-
предразположени към спонтанно запалване; и  

- самонагряващи се вещества и изделия - вещества и изделия, включително смеси и 
разтвори, които при контакт с въздуха, без наличие на енергиен източник, са 
предразположени към нагряване. Тези вещества могат да се запалят само в голямо 
количество (в килограми) и след дълъг период от време (часове или дни). 

 
2.2.42.1.2   Веществата и изделията от Клас 4.2 са подразделени, както следва: 

S  самозапалващи се вещества, без допълнителна опасност 

S1 органични течни 

S2 органични твърди 

S3 неорганични течни 

S4  неорганични твърди 

S5 органометални  

S6 изделия 

SW самозапалващи се вещества, които при контакт с вода отделят запалителни газове 

SО самозапалващи се вещества, поддържащи горенето 

SТ самозапалващи се вещества, токсични 

SТ1 органични, токсични, течни; 

SТ2 органични, токсични, твърди; 

SТ3 неорганични, токсични, течни; 

SТ4 неорганични, токсични, твърди; 

SС корозионни (разяждащи) самозапалващи се вещества: 

SС1 органични, корозионни, течни; 

SС2 органични, корозионни, твърди; 

SС3 неорганични, корозионни, течни; 

SС4 неорганични, корозионни, твърди. 
 
  Свойства 
 
2.2.42.1.3 Самонагряващо се вещество е процес, при който поетапната реакция на това веществото с 

кислорода (във въздуха) генерира топлина. Ако  дебитът на произведената топлина 
надвишава дебита на освободената топлина, тогава температурата на веществото ще се 
повиши, което след като всмуче говирната смес може да доведе до самостоятелно 
запалване и изгаряне. 
 
Класификация 

 
2.2.42.1.4    Веществата и изделията класифицирани в Клас 4.2, са изброени в Таблица А от глава 3.2. 

Причисляването на веществата и изделията, неупоменати поименно в Таблица А от глава 
3.2 в специалната действаща рубрика Н.У.К. на подраздел 2.2.42.3, според разпоредбите на 
глава 2.1, може да се извърши на базата на опити или на резултати от изследователската 
процедура съгласно раздел 33.3 в третата част на Ръководството за изпитвания и критерии. 
Причисляването към главните Н.У.К. рубрики на клас 4.2 трябва да се извършва на база 
резултатите от процедурите по изпитванията, съгласно раздел 33.3 от третата част на 
Ръководството за изпитвания и критерии; практическият опит трябва също да бъде взет под 
внимание, в случаите, когато води до по-строго причисляване. 

 
2.2.42.1.5    Когато веществата или изделията, неупоменати поименно, са причислени към една от 

изброените рубрики в 2.2.42.3 на базата на изпитвателните процедури съгласно раздел 33.3 
от третата част на Ръководството за изпитвания и критерии, трябва да се прилагат следните 
критерии: 
a) Твърдите вещества, спонтанно запалителни (пирофорни), трябва да бъдат отнесени към 

клас 4.2, когато след падане от височина 1 м. се запалват в рамките на 5 минути; 
b) Течните вещества, спонтанно запалителни (пирофорни), трябва да бъдат отнесени към 

клас 4.2, когато: 



 

159 

 

i) изляти върху инертен носител, се запалват в рамките на 5 минути, или  
ii) в случай на негативен резултат от изпитването по точка i), изляти върху 

плисирана суха филтърна хартия (филтър Ватман № 3), се запалват или 
овъгляват филтъра в рамките на 5 минути; 

c) Веществата, при които в рамките на 24 ч, се наблюдава спонтанно запалване или 
повишаване на температурата над 200°С в куб за изпитване със страна 10 см и 
температура на извършване на опита 140°С, трябва да бъдат причислени към клас 4.2. 
Този критерий е базиран на спонтанната температура на запалване на дървените 
въглища, която е 50°С за куб за изпитвания от 27 куб.м. Веществата със спонтанна 
температура на запалване по-висока от 50°С за обем от 27 куб.м, не трябва да бъдат 
класифицирани в клас 4.2 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Веществата, превозвани в опаковки с обем до 3 куб.м са изключени 

от клас 4.2, ако след извършеното изпитване с куб със страна 10 см при 
120°С, не се наблюдава никакво спонтанно запалване, нито 
повишаване на температурата до повече от 180°С за 24 часа.  
2. Веществата, транспортирани в опаковки с обем до 450 л, са 
изключени от клас 4.2, ако след извършеното изследване с куб за 
изпитване със страна 10 см при 100°С, не се наблюдава никакво 
спонтанно запалване, нито повишаване на температурата до повече от 
160°С за 24 часа.  
3. Тъй като органометалните съединения могат, в зависимост от 
техните свойства, да бъдат причислени към Клас 4.2 или 4.3 с 
допълнителни опасности, в 2.3.5 е представена специална диаграма, 
проследяваща процеса за класифициране на тези вещества. 

 

2.2.42.1.6 Когато веществата от Клас 4.2 вследствие на добавки, преминат в други категории на 
опасност освен тези, към които принадлежат поименно упоменатите вещества в таблица А 
на глава 3.2, тези смеси трябва да се причислят към рубриките, към които се отнасят в 
зависимост от реалния риск, който пораждат.   

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  за класифицирането на разтвори и смеси (като препарати и отпадъци) 

виж също 2.1.3 
 

2.2.42.1.7 На базата на процедурата по изпитване, съгласно раздел 33.3 от Третата част от 
Ръководството за изпитвания и критерии и на критериите от 2.2.42.1.5, може също да се 
определи дали естеството на определено поименно упоменато вещество е такова, че да 
бъде изключено от прилагане на разпоредбите от настоящия клас. 

  
Причисляване към опаковъчни групи 

 
2.2.42.1.8 Веществата и изделията, класифицирани под различните рубрики на Таблица А от глава 3.2 

трябва да бъдат отнесени към опаковъчни групи І, ІІ или ІІІ на базата на процедурите по 
изпитвания от раздел 33.3 част III от Ръководството за изпитвания и критерии, според 
следните критерии:  
a) спонтанно запалителните вещества (пирофорни) трябва да бъдат отнесени към групата 

за опаковки І; 
b) самонагряващите се вещества и изделия, за които при изпитване в куб със страна 2,5 см 

при опитна температура 140°С, в рамките на 24 часа се наблюдава спонтанно запалване 
или повишаване на температурата до повече от 200°С, трябва да бъдат отнесени към 
опаковъчна група ІІ; веществата, притежаващи спонтанна температура на запалване по-
висока от 50°С при обем от 450 л не трябва да бъдат отнасяни към опаковъчна група ІІ; 

c) слабо самонагряващите се вещества, за които при изпитване в куб със страна 2,5 см, 
явленията, посочени в б. b) не се наблюдават, но при изпитване в куб със страна 10 см 
при опитна температура 140°С, в рамките на 24 часа се наблюдава спонтанно запалване 
или покачване на температурата до повече от 200°С, трябва да бъдат причислени към 
опаковъчна група ІІІ. 

 
2.2.42.2    Вещества, които не се допускат до превоз 

                        
За превоз не се допускат следните вещества: 
- UN №: 3255 ХИПОХЛОРИД терт-БУТИЛ; и 
- Самонагряващите се, поддържащи горенето твърди вещества, причислени към UN 3127, 

освен ако не отговарят на предписанията за Клас 1 (виж също 2.1.3.7).  
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2.2.42.3 Списък на сборните наименования 

 

Допълнителна опасност 
 

Класиф
и 

кационе
нкод 

 
 

№ по 
ООН 

Наименование на веществото или 
изделието 

 

 Вещества, склонни към 
 спонтанно запалване     

    

  

  
2845 ПИРОФОРНА ТЕЧНОСТ, ОРГАНИЧНА, 

Н.У.К. 

течни S1 3183  САМОНАГРЯВАЩА СЕ ТЕЧНОСТ, 
ОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

 
 
    

   

         

     1373 
  

 ТЪКАНИ ИЛИ ВЛАКНА ОТ ЖИВОТИНСКИ, 
РАСТИТЕЛЕН ИЛИ 
 СИНТЕТИЧЕН ПРОИЗХОД, омаслени, Н.У.К.       

   твърди  S2 2006  ПЛАСТМАСОВИ ВЕЩЕСТВА НА: 
 НИТРОЦЕЛУЛОЗНА 
ОСНОВА,САМОНАГРЯВАЩИ СЕ, Н.У.К.        

       
3313 ОРГАНИЧНИ 

ПИГМЕНТИ,САМОНАГРЯВАЩИ СЕ 
Без 
допълнителна 
опасност S 

    2846 ПИРОФОРНИ,ТВЪРДИ,ОРГАНИЧНИ, Н.У.К.  

    
3088  ТВЪРДИ, САМОНАГРЯВАЩИ СЕ, Н.У.К. 

          

      
3194  ПИРОФОРНИ, ТЕЧНИ, НЕОРГАНИЧНИ, 

Н.У.К. 

   

течни  S3 3186  САМОНАГРЯВАЩИ СЕ,НЕОРГАНИЧНИ, 
ТЕЧНИ, Н.У.К. 

           

       1383  ПИРОФОРНИ МЕТАЛИ, Н.У.К., или 

  неорганични     1383  ПИРОФОРНИ СПЛАВИ, Н.У.К. 

  
  
  

  
  
      

1378 
 

 МЕТАЛЕН КАТАЛИЗАТОР,ОВЛАЖНЕН, с 
видим излишък на течност 

    2881      МЕТАЛЕН КАТАЛИЗАТОР, СУХ 

  твърди S4  
3189 МЕТАЛ НА ПРАХ,САМОНАГРЯВАЩ СЕ, 

Н.У.К. a) 

      
3205  АЛКОХОЛАТИ НА АЛКАЛОЗЕМНИТЕ 

МЕТАЛИ, Н.У.К. 

      
3200 ПИРОФОРНИ, ТВЪРДИ, НЕОРГАНИЧНИ, 

Н.У.К.  

      
3190 
 

 САМОНАГРЯВАЩИ СЕ, ТВЪРДИ, 
НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 

      

    
3391 ПИРОФОРНО ОРГАНОМЕТАЛНО ТВЪРДО 

ВЕЩЕСТВО 

 органометални S5 
3392 ПИРОФОРНО ОРГАНОМЕТАЛНО ТЕЧНО 

ВЕЩЕСТВО 

    
3400 САМОНАГРЯВАЩО СЕ ОРГАНОМЕТАЛНО 

ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО 

      

 изделия  S6 3542  ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВО СЪС 
СКЛОННОСТ КЪМ СПОНТАННО 
САМОЗАПАЛВАНЕ, НЕПОСОЧЕНИ 
ДРУГАДЕ     

      

     
3393 ПИРОФОРНО ОРГАНОМЕТАЛНО ТВЪРДО 

ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРАЩО С ВОДА 

 хидрореактивни    SW 
3394  ПИРОФОРНО ОРГАНОМЕТАЛНО ТЕЧНО 

ВЕЩЕСТВО, РЕАГИРАЩО С ВОДА 
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окисляващи    SO 

3127 
 

 САМОНАГРЯВАЩО СЕ ТВЪРДО, 
ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К., (не са разрешени за превоз, виж 
2.2.42.2) 

          

  

Теч
ни 

ST1 3184 
 

САМОНАГРЯВАЩО СЕ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К.  

          

Токсични            
органични Твърди ST2 

3128 
 

 САМОНАГРЯВАЩО СЕ, ТВЪРДО, 
ТОКСИЧНО, ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

ST          

   
Течни ST3 3187 

 
 САМОНАГРЯВАЩО СЕ, ТЕЧНО, 
ТОКСИЧНО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

  неорганични         

  Твърди ST4 
3191 
 

 САМОНАГРЯВАЩО СЕ, ТВЪРДО, 
ТОКСИЧНО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

          

  
Течни SC1 3185 

 
 САМОНАГРЯВАЩО СЕ, ТЕЧНО, 
КОРОЗИОННО, ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

          

  органични Твърди SC2 
3126 
 

 САМОНАГРЯВАЩО СЕ, ТВЪРДО, 
КОРОЗИОННО, ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

Корозионни           

SC Течни SC3 3188 
 

САМОНАГРЯВАЩО СЕ, ТЕЧНО, 
КОРОЗИОННО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К.  

                                  
неорганични 

    

  Твърди  SC4 

3206 АЛКОХОЛАТИ НА АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, 
САМОНАГРЯВАЩИ СЕ, КОРОЗИОННИ, 
Н.У.К. 

  

  3192 
 

 САМОНАГРЯВАЩИ СЕ, ТВЪРДИ, 
НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 

 
Бележка под линия: а) Нетоксичен прах и метален прах под форма на несамозапалващи 

се вещества, които обаче отделят запалителни газове при контакт с 
вода, са вещества от Клас 4.3 
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2.2.43   Клас 4.3 Вещества, които отделят запалителни  
газове при контакт с вода  

 
2.2.43.1    Критерии 
 

2.2.43.1.1 Заглавието на Клас 4.3 включва вещества, които при реакция с вода, отделят запалителни 
газове (хидрореактивни) които могат да образуват взривни смеси с въздуха, а също така и 
изделия, съдържащи подобни вещества. 

 
2.2.43.1.2 Веществата и изделията от Клас 4.3 са подразделени както следва: 

W  Вещества, които при контакт с вода отделят запалителни газове, без допълнителна 
опасност, и изделия, съдържащи подобни вещества: 

W1 течни вещества; 

W2 твърди вещества; 

W3 изделия; 

WF1 Вещества, които при контакт с вода, отделят запалителни газове, течни, 
запалителни; 

WF2 Вещества, които при контакт с вода, отделят запалителни газове, твърди, 
запалителни; 

WS Вещества, които при контакт с вода отделят запалителни газове, самонагряващисе, 
твърди; 

WО Вещества, които при контакт с вода, отделят запалителни газове, окисляващи, 
твърди; 

WТ Вещества, които при контакт с вода, отделят запалителни газове, токсични; 

WТ1 течни вещества; 

WТ2 твърди вещества; 

WС Вещества, които при контакт с вода, отделят запалителни газове, корозионни; 

WС1 течни вещества; 

WС2 твърди вещества; 

WFС Вещества, които при контакт с вода, отделят запалителни газове, запалителни, 
корозионни. 

 
 Свойства 
 
2.2.43.1.3 При контакт с вода, някои вещества отделят запалителни газове, които могат да образуват 

взривни смеси с въздуха. Тези смеси са лесно запалителни под въздействието на всички 
обикновени запалителни източници, а именно под въздействието на открит пламък, искри, 
предизвикани от ръчни инструменти, необезопасени лампи, и др. Появяващите се в резултат 
на това взривна вълна и пожар могат да застрашат хората и околната среда. Трябва да се 
използва изпитвателния метод, описан по-долу в рубрика 2.2.43.1.4, за да се определи дали 
определено вещество взаимодейства с вода по такъв начин, че да се освободи голямо 
количество опасен и потенциално запалим газ. Този метод не може да се приложи спрямо 
пирофорните вещества. 

 
 Класификация  
 
2.2.43.1.4    Веществата и изделията от клас 4.3 са изброени в Таблица А на глава 3.2. Причисляването 

на веществата и изделията неупоменати поименно в таблица А на глава 3.2 в съответната 
рубрика 2.2.43.3 съгласно разпоредбите на глава 2.1, трябва да се извърши на базата на 
резултатите, получени от изпитвателната процедура съгласно раздел 33.4 част III на 
Ръководството за изпитвания и критерии; практическият опит също трябва да се има 
предвид, когато той предполага една по-строга класификация. 

 
2.2.43.1.5    Когато поименно изброените вещества са причислени към една от изброените в 2.2.43.3 

рубрики на база изпитвателната процедура съгласно раздел 33.4 част III на Ръководството 
за изпитвания и критерии, трябва да се прилагат следните критерии: 

 
Определено вещество се причислява към Клас 4.3, когато: 
a) освободеният газ се запалва спонтанно на който и да е от етапите на изпитванията; или 
b) настъпва освобождаване на запалим газ при процент, по–висок от 1 л на kg вещество на 

час. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като органометалните съединения могат в зависимост от техните 

свойства да бъдат причислени към клас 4.2 или 4.3 с допълнителни 

147 
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опасности, в 2.3.5 е представена специална диаграма, проследяваща 
процеса за класифициране на подобни вещества. 

 
2.2.43.1.6    Когато вещества от клас 4.3 вследствие на добавки преминат в други категории на опасност, 

различни от тези, към които принадлежат поименно упоменатите вещества в Таблица А на 
глава 3.2, тези смеси трябва да бъдат причислени към рубриките, към които се отнасят на 
базата на реалния риск, който пораждат.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  за да се класифицират разтворите и смесите (като препарати и 

отпадъци) виж също 2.1.3 
 
2.2.43.1.7    На база изпитвателните процедури съгласно раздел 33.4 част III от Ръководството за 

изпитвания и критерии, както и на критериите от 2.2.43.1.5, може също така да се определи 
дали естеството на поименно упоменатото вещество е такова, че да бъде изключено от 
приложението на предписанията за настоящия клас. 

 
 Причисляване към опаковъчни групи 
 
2.2.43.1.8    Веществата и изделията, класифицирани под различни рубрики от таблица А на глава 3.2, 

трябва да бъдат отнесени към опаковъчни групи І, ІІ или ІІІ, на база изпитвателните 
процедури от раздел 3.4. на третата част от Ръководството за изпитвания и критерии, 
според следните критерии: 

 
a) Към опаковъчна група І се причислява всяко вещество, което реагира скоростно с 

водата при околна температура, като полученият газ обикновено проявява склонност 
към спонтанно запалване или към бърза реакция с водата при околна температура, 
отделяйки запалим газ при процентно съдържание от 10 л или повече на килограм 
вещество на минута.; 

b) Към опаковъчна група ІІ е причислено всяко вещество, което реагира доста скоростно с 
водата при околна температура, отделяйки запалим газ при максимален процент от 20 л 
или повече на килограм вещество на час, без все пак да отговаря на критериите за 
класифициране в опаковъчна група І; 

c) Към опаковъчна група ІІІ е причислено всяко вещество, което реагира бавно с водата 
при околна температура, отделяйки запалим газ при максимален процент от 1 л или 
повече на килограм вещество на час, без все пак да отговаря на критериите за 
класифициране в опаковъчни групи І или ІІ. 

 
2.2.43.2    Вещества, които не се допускат за превоз 
 

Хидрореактивните твърди вещества, поддържащите горенето, причислени към UN №: 3133, 
не се допускат за превоз, освен ако не отговарят на предписанията за Клас 1 (виж също 
2.1.3.7). 

 
2.2.43.3 Списък на сборните наименования 

 

 Допълнителн
а опасност 

  
 Класифика- 
 ционен код 

  
  

№ по 
ООН 

Наименование на веществото или изделието 

  Вещества, които при контакт с вода отделят запалителни газове 

    1389 АЛКАЛНА МЕТАЛНА АМАЛГАМА, ТЕЧНА 

   1391 АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, ДИСПЕРСИЯ  

   1391 АЛКАЛОЗЕМНИ МЕТАЛИ, ДИСПЕРСИЯ  

  течни  W1 1392 АЛКАЛОЗЕМНИ МЕТАЛИ, АМАЛГАМА, ТЕЧНА 

   1420 КАЛИЕВО МЕТАЛНИ СПЛАВИ, ТЕЧНИ 

      1422 КАЛИЕВОНАТРИЕВИ СПЛАВИ, ТЕЧНИ 

     
3398 ОРГАНОМЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, РЕАГИРАЩО 

С ВОДА 

    1421  АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, СПЛАВ, ТЕЧНА, Н.У.К. 

      3148  ХИДРОРЕАКТИВНА ТЕЧНОСТ, Н.У.К.  

         

  
без 
допълнител
на опасност 

      1390  АЛКАЛОМЕТАЛНИ АМИДИ 

      
3170 СТРАНИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

АЛУМИНИЙ или 

     
3170 СТРАНИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ СТАПЯНЕ НА 

АЛУМИНИЙ 

 W   твърди  W2 a) 3401  АЛКАЛНА МЕТАЛНА АМАЛГАМА, ТВЪРДА 
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    3402 АЛКАЛОЗЕМНИ МЕТАЛИ, АМАЛГАМА, ТВЪРДА 

    3403 КАЛИЕВО МЕТАЛНИ СПЛАВИ, ТВЪРДИ 

    3404 КАЛИЕВОНАТРИЕВИ СПЛАВИ, ТВЪРДИ 

    
3395 ОРГАНОМЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, 

РЕАГИРАЩО С ВОДА 

    1393 АЛКАЛОЗЕМНИ МЕТАЛИ, СПЛАВ, Н.У.К. 

        1409  МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, ХИДРОРЕАКТИВНИ, Н.У.К. 

        3208 МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, Н.У.К. 

        2813  ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, Н.У.К. 

           

        3292  НАТРИЕВИ БАТЕРИИ, или  

     изделия W3 

3292 
3543 

 КЛЕТКИ ОТ НАТРИЕВИ БАТЕРИИ 
ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВО, КОЕТО В 
КОНТАКТ С ВОДА ОТДЕЛЯ ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

           

 

       3482 АЛКАЛНА МЕТАЛНА ДИСПЕРСИЯ, ЗАПАЛИМА или 

        
3482 АЛКАЛНА ЗЕМНА МЕТАЛНА ДИСПЕРСИЯ, 

ЗАПАЛИМА 
 запалителн
и течни      WF1 

3399 ОРГАНОМЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, 
ТЕЧНО, ЗАПАЛИМО 

          

запалителни 
твръди     WF2 

3396 ОРГАНОМЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, 
ТВЪРДО, ЗАПАЛИМО 

        
3132 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, 

ЗАПАЛИМО, Н.У.К.  

         

    
3397 ОРГАНОМЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, 

ТВЪРДО, САМОНАГРЯВАЩО 
самонагрява
щи се 
твърди     WS b) 

3209 МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, 
САМОНАГРЯВАЩО, Н.У.К. 

   
3135 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, САМОЗА-

ГРЯВАЩО, Н.У.К.  

окисляващи 
твърди 

         

    WO 

3133 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, 
ОКИСЛЯВАЩО, Н.У.К. (не е разрешено за превоз, виж 
2.2.43..2) 

           

   

 течни WT1 3130 ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

          

 токсични    твърди WT2 
3134 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, 

ТОКСИЧНО, Н.У.К.  

 WT          

   

 течни WC1 3129 ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

          

 корозионни    твърди WC2 
3131 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО, 

КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

WC          

      2988 ХЛОРСИЛАНИ, ХИДРОРЕАКТИВНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 
(няма други сборни наименования в този 
класификационен код; ако се налага класифициране 
към сборно наименование с класификационен код, 
той трябва да се определи в съответствие с 
таблицата за определяне на преобладаващата 
опасност от 2.1.3.10)  

 Запалителн
и, 
корозионни      WFC c) 

        

 
Бележки под линия: 
a) Метали и метални сплави, които при контакт с вода не отделят запалителни газове, не 

са пирофорни или самонагряващи се, но са лесно запалителни, са вещества от Клас 4.1. 
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Алкалоземните метали и техните сплави в пирофорна форма са вещества от клас 4.2. 
Металният прах или металните прахове в пирофорно състояние са вещества от Клас 
4.2. Металите и металните сплави в пирофорно състояние са вещества от Клас 4.2. 
Съединенията на фосфор с тежки метали като желязо, мед и др. не попадат под 
предписанията на RID.  

 
b) Метали и метални сплави в пирофорно състояние са вещества от Клас 4.2. 

 
c) Хлорсилани с точка на възпламеняване под 23°C, които при контакт с вода не отделят 

запалителни газове, са вещества от клас 3. Хлорсилани с точка на възпламеняване 
равна или по-висока от 23°C, които при контакт с вода не отделят запалителни газове, 
са вещества от Клас 8.  
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2.2.51    Клас 5.1 Вещества, поддържащи горенето  
(оксидиращи/окисляващи вещества и изделия, които съдържат такива 
вещества) 

 
2.2.51.1   Критерии 
 

2.2.51.1.1 Заглавието на Клас 5.1 включва веществата, които без сами по себе си да са непременно 
поддържащи горенето, по принцип могат да отделят кислород, провокирайки или 
благоприятствайки горенето на други вещества и изделия, съдържащи подобни вещества. 

 
2.2.51.1.2    Веществата от Клас 5.1 и изделията, съдържащи такива вещества са подразделени както 

следва: 
 

О  Вещества, поддържащи горенето без допълнителна опасност или изделия, 
съдържащи подобни вещества 

О1  течни вещества 

О2  твърди вещества 

О3  изделия 

ОF  Вещества, поддържащи горенето, твърди, запалителни 

ОS   Вещества, поддържащи горенето, твърди, самонагряващи се  

ОW   Вещества, поддържащи горенето, твърди, които при контакт с вода отделят 
запалителни газове 

ОТ     Вещества, поддържащи горенето, токсични 

ОТ1  течни 

ОТ2   твърди 

ОС   Вещества, поддържащи горенето, корозионни  

ОС1    течни 

ОС2 твърди 

ОТС Вещества, поддържащи горенето, токсични, корозионни 
 
2.2.51.1.3 Веществата и изделията, класифицирани в Клас 5.1, са изброени в Таблица А на глава 3.2. 

Тези, които не са поименно упоменати в горепосочената таблица, могат да бъдат 
причислени към рубриката, съответстваща на 2.2.51.3, съгласно разпоредбите на глава 2.1 
на база изпитванията, методите и критериите, посочени в 2.2.51.1.6 до 2.2.51.1.10 по-долу, и 
в раздел 34.4 част III от Ръководството за изпитвания и критерии или, за твърди торове, 
базирани на амониев нитрат, Раздел 39, подлежащи на ограниченията на 2.2.51.2.2, абзаци 
тринадесет и четиринадесет. В случай на раминаване между резултатите от изпитванията и 
практическия опит, крайното решение трябва да се основава по-скоро на опита, отколкото на 
резултатите от изпитванията.  

 
2.2.51.1.4   Когато веществата от Клас 5.1 вследствие на добавки, преминат в други категории на 

опасност, различни от тези, към които принадлежат поименно упоменатите вещества в 
таблица А на глава 3.2, тези смеси или разтвори трябва да бъдат причислени към рубриките, 
към които се отнасят на база реалния риск, който създават.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: за класифицирането на разтвори и смеси (като препарати и отпадъци), 

виж също 2.1.3 
 
2.2.51.1.5 На база изпитвателните процедури, изложени в Ръководството за изпитвания и критерии, 

раздел 34.4 от част III, или, за твърди торове, базирани на амониев нитрат, раздел 39,  и 

критериите, посочени в 2.2.51.1.6 до 2.2.51.1.10, също така може да се определи дали 
естеството на конкретно поименно упоменато вещество е такова, че съответното вещество 
да бъде изключено от действието на разпоредбите, отнасящи се към настоящия клас.  

 
 Твърди вещества, поддържащи горенето  
 

 Класификация 
 
2.2.51.1.6    Когато поддържащи горенето твърди вещества, които не са упоменати поименно в таблица 

А на глава 3.2, са причислени към една от рубриките, изброени в 2.2.51.3 на базата на 
процедури по изпитвания съгласно подраздел 34.4.1 изпитване O.1) или алтернативно, под-
раздел 34.4.3 (изпитване O.3) на част III от Ръководството за изпитвания и критерии, трябва 
да бъдат приложени следните критерии: 
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a) При изпитване O.1 твърдото вещество се причислява към  Клас 5.1, ако в масово 
съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза то се запалва или гори, или има 
средно време за изгаряне, равно или по-малко на тези при смес  с масово съотношение 
3:7 от калиев бромат и целулоза; или. 
b) При изпитване O.3 твърдото вещество се причислява към  Клас 5.1, ако в масово 
съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза то има средно време на 
изгаряне, равно или по-голямо от средното време на изгряне на смес с масово съотношение 
1:2 от  калциев пероксид и целулоза 

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

 
Причисляване към опаковъчни групи 

 
2.2.51.1.8  Твърдите, поддържащи горенето вещества, класифицирани под различни рубрики от 

Таблица А на глава 3.2, трябва да бъдат причислени към опаковъчни групи І, ІІ или ІІІ на 
база на процедури за изпитване от Ръководството за изпитвания и критерии, част III, под-
раздел 34.4.1 (изпитване O.1) или под-раздел 34.4.3 (изпитване O.3), съгласно следните 
критерии:: 

a)  Изпитване 0.1:i) Опаковъчна група I: вещество, което при масово съотношение 4:1 или 
1:1 от изпитвания образец и целулоза показва средно време за изгаряне по-ниско от 
средното време за изгаряне на смес с масово съотношение 3:2  от калиев бромат и 
целулоза.; 

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

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

b) Изпитване O.3: 

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

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

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

c) опаковъчна група ІІІ: вещество, което, в смес в съотношение 4/1 или 1/1 с целулоза 
(обем), демонстрира средно, равно или по-малко време на горене от средното време на 
горене на смес от натриев бромат с целулоза в съотношение 3/7 (обем), и което не 
отговаря на критериите за класификация в опаковъчни групи І или ІІ. 

 
Течни вещества, поддържащи горенето  

 
Класификация 

 
2.2.51.1.9    Когато течните поддържащи горенето вещества, които не са упоменати поименно в таблица 

А на глава 3.2 са причислени към една от рубриките на 2.2.51.3 на база изпитвателната 
процедура съгласно подраздел 34.4.2 от третата част от Ръководството за изпитвания и 
критерии, трябва да бъдат прилагани следните критерии: 

 
Определено течно вещество се причислява към Клас 5.1, ако при смес в съотношение 1/1 от 
обема и от целулозата за него е характерно повишаване на налягането поне до 2070 кРа 
(манометрично налягане), а средното време за повишаване на налягането е равно или по-
малко от това на смес на азотна киселина във воден разтвор с 65 % целулоза от 1/1 (обем). 

 
Причисляване към опаковъчни групи 

 
2.2.51.1.10    Течните вещества, поддържащи горенето, класифицирани под различните рубрики от 

Таблица А на глава 3.2 трябва да бъдат отнесени към опаковъчни групи І, ІІ и ІІІ на базата на 
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изпитвателните процедури, описани в Третата част от Ръководството за изпитвания и 
критерии, подраздел 34.4.2, в съответствие със следните критерии: 

a) опаковъчна група І: всяко вещество, което в смес 1:1 (обем) с целулоза се запалва 
спонтанно; или има средно време на покачване на налягането по-малко от това на смес 
50%-на перхлоридна киселина/ целулоза в съотношение 1:1 (обем); 

b) опаковъчна група ІІ: всяко вещество, което в смес 1:1 (обем) с целулоза има средно 
време за покачване на налягането по-малко или равно на това на смес от 40%-ен 
натриев хлорат във воден разтвор/ целулоза в съотношение 1:1 (обем), и което не 
отговаря на критериите за квалификация в опаковъчна група І; 

c) опаковъчна група ІІІ: всяко вещество което в смес 1:1 (обем) с целулоза има средно 
време за покачване на налягането по-малко или равно на това на смес от 65%-на азотна 
киселина във воден разтвор/ целулоза в съотношение 1:1 (обем), и което не отговаря на 
критериите за класификация в опаковъчни групи І и ІІ. 

 
2.2.51.2    Вещества, които не се допускат до превоз 
 

2.2.51.2.1    Химически нестабилните вещества от Клас 5.1 не се допускат за превоз освен ако не са 
взети необходимите мерки, за предотвратяване на тяхното саморазграждане или опасна 
полимеризация по време на превозването. За тази цел, трябва да бъдат предприети 
специални мерки, за да се гарантира че съдовете и цистерните не съдържат никакви 
субстанции, които биха благоприятствали подобни реакции.  

 
2.2.51.2.2   Следните вещества и смеси не се допускат до превоз: 

- твърди, поддържащи горенето вещества, самонагряващи се, причислени към UN 3100, 
твърди поддържащи горенето вещества, хидрореактивни, причислени към UN 3121 и 
твърди, поддържащи горенето запалителни вещества, причислени към UN 3137, освен 
ако не отговарят на предписанията за Клас 1 (виж също 2.1.3.7); 

- нестабилизиран водороден пероксид, или водороден пероксид във воден разтвор, 
нестабилизиран, съдържащ повече от 60 % водороден пероксид;  

- тетранитрометан, който съдържа горивни примеси; 
- разтвори на перхлорна киселина, съдържащи повече от 72 % (обем) киселина, или 

смеси на перхлорна киселина с всякаква течност освен вода; 
- хлорна киселина в разтвор съдържащ повече от 10 % хлорна киселина или смеси от 

хлороводородна киселина с всякаква течност освен вода; 
- съединения на флуорни халогени, различни от UN 1745 БРОМО-ПЕНТАФЛУОРИД, UN 

1746 БРОМОТРИФЛЕОРИД и UN 2495 ЙОДО-ЕНТАФЛУОРИД от клас 5.1, както и UN 
1749 ХЛОРОТРИФЛУОРИД и UN 2548 ХЛОРОПЕНТАФЛУОРИД от клас 2; 

- амониев хлорат и негови водни разтвори и смеси на хлорат с амониева сол; 
- амониев хлорит и негови водни разтвори и смеси на хлорит с амониева сол; 
- смеси на хипохлорит с амониева сол; 
- амониев бромат и негови водни разтвори и смеси на бромат с амониева сол; 
- амониев перманганат и негови водни разтвори и смеси на перманганат с амониева сол; 
- амониев нитрат, съдържащ повече от 0,2% горими вещества (включително всяко 

органично вещество, в карбонов еквивалент) освен ако влиза в съединението на друго 
вещество или изделие от Клас 1; 

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

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

компетентния орган, в Клас 5.1, различно от ООН № 2067; 
БЕЛЕЖКА: Терминът "компетентен орган" означава компетентния орган в държавата на 

произход. Ако държавата на произход не е RID договаряща се страна, 
класификацията и условията за превоз се признават от компетентния орган 
на първата RID договаряща се страна по пътя на пратката. 

 
2.2.51.3   Списък на общите наименования 
  

Допълнителнаопа
сност 

Класификационе
нкод 

 
 

№ по 
ООН 

Наименование на веществото или изделието 

 
Вещества, поддържащи горенето (окисляващи) и изделия, съдържащи такива вещества 

       3210 ХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 

      3211 ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 
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3213 БРОМАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 

  

  3214 ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, 
Н.У.К. 

    течни  O1 
3216 ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, 

Н.У.К. 

      3218 НИТРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 

      3219 НИТРИТИ, НЕОРГАНИЧНИ,ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К.  

      3139 ТЕЧНОСТ ОКИСЛЯВАЩА, (ОКИСЛЯВАЩИ), Н.У.К.  

         

      1450  БРОМАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К.  

      1461 ХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К.  

      1462 ХЛОРИТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К.  

      1477 НИТРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К.  

      1481 ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К.  

     1482 ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К.  

     1483  ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К.  

без  твърди O2 2627 НИТРИТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К.  

 допълнителна      3212 ХИПОХЛОРИТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К.  

опасност     3215 ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К.  

 O     1479 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯВАЩО, Н.У.К.   

       

   изделия O3 

3356 
3544 

КИСЛОРОДЕН ГЕНЕРАТОР, СМЕС 
ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ОКСИДИРАЩО ВЕЩЕСТВО, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

    

 запалителни           
твърди                   

OF 3137 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯВАЩО, ЗАПАЛИМО, Н.У.К. 
 (не е разрешено за превоз, виж 2.2.51.2) 

       

Самонагряващи се 
твърди   OS 

3100  ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯВАЩО, САМОНАГРЯВАЩО 
СЕ (не е разрешено за превоз, виж 2.2.51.2) 

        

хидрореактивни 
твърди   OW 

3121  ТВЪРДО, ОКИСЛЯВАЩО, ХИДРОРЕАКТИВНО, Н.У.К. 
 (не е разрешено за превоз, виж 2.2.51.2) 

        

      3099  ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯВАЩО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

  

 течни OT1  
   

 токсични  твърди  OT2 3087  ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯВАЩО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

OT       

   течни OC1 3098 
 ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯВАЩО, КОРОЗИОННО, 

Н.У.К. 

 корозионни   

 

  

OC  твърди OC2 3085 
 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯВАЩО, КОРОЗИОННО, 
Н.У.К. 

     

токсични, 
корозионни 

  OTC 

 

(няма сборни наименования под този класификационен 
код; ако се налага класифициране под това колективно 
наименование с класификационен код, то трябва да се 
извърши съгласно Таблицата за определяне на 
преобладаващата опасност от 2.1.3.10с) 
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2.2.52    Клас 5.2 Органични пероксиди 
 
2.2.52.1 Критерии 
 

2.2.52.1.1 Заглавието на Клас 5.2 включва органичните пероксиди и съединенията на органичните 
пероксиди.  

 
2.2.52.1.2 Веществата от клас 5.2 са подразделени както следва: 
 

Р1  Органични пероксиди, които не се нуждаят от регулиране на температурата 

Р2  Органични пероксиди, нуждаещи се от регулиране на температурата (не се допускат 
за железопътен превоз) 

 
Дефиниция 

 
2.2.52.1.3   Органичните пероксиди са органични вещества, които съдържат двувалентната структура –

О-О- и могат да бъдат считани като производни на водородния пероксид, в който един от 
двата водородни атома е заменен с органични радикали. 

 
Свойства 

 
2.2.52.1.4   Органичните пероксиди са обект на екзотермично саморазграждане при нормална или 

повишена температура. Саморазграждането може да започне под въздействието на 
топлина, триене, удар или при контакт с примеси (киселини, съединения, в чиито състав има 
тежки метали, амини и др.). Скоростта на саморазграждането се повишава с температурата 
и варира според състава на пероксида. Разпадането може да доведе до отделяне на 
запалителни или вредни изпарения, или газове. Някои органични пероксиди могат да се 
разлагат, предизвиквайки експлозия особено в затворено състояние. Тази характеристика 
може да бъде променена с прибавяне на разредители, или чрез използване на подходящи 
опаковки. Много от органичните пероксиди горят силно. Трябва да се избягва всякакъв 
контакт на очите с органичните пероксиди. Някои могат да нанесат сериозни увреждания на 
роговицата, дори и след много кратък контакт, или да имат разяждащо действие върху 
кожата.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитвателните методи за определяне запалимостта на органичните 

пероксиди са описани в подраздел 32.4 от Трета част на Ръководството за 
изпитвания и критерии. Тъй като органичните пероксиди могат да проявят 
силни реакции, когато са загрети, се препоръчва да се определи тяхната 
точка на запалване, чрез използване на образци с малки размери, съгласно 
описанието в стандарт ISO 3679: 1983. 

 
Класификация 

 

2.2.52.1.5   Всеки органичен пероксид може да бъде класифициран в Клас 5.2, освен ако препаратът от 
органичен пероксид:  

 
a) не съдържа повече от 1,0 % активен кислород за 1.0 % максимум водороден пероксид; 
b) не съдържа повече от 0,5 % активен кислород за повече от 1.0 %, но не повече от 7,0 % 

водороден пероксид. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съдържанието на активен кислород (в %) за препарат на органичен 

пероксид се изразява чрез формулата: 
 

16 х Σ (ni  x  ci/mi) 

 
където  
 
ni = брой перокси-групи на молекула органичен пероксид i ; 
 
ci = на концентрация (% обем) на органичния пероксид i и; 
 
mi = молекулна маса на органичния пероксид i. 

 
2.2.52.1.6    Органичните пероксиди са класифицирани в 7 типа, според степента на риск, който 

пораждат. Типовете варират от тип А, който не се допуска за превоз в опаковката, в която е 
бил подложен на изпитване, до тип G, за който не важат разпоредбите, прилагани спрямо 
органичните пероксиди от Клас 5.2. Класификацията на типовете от В до F е пряко свързана 
с максималното количество разрешено вещество на пакет. Принципите, които трябва да се 
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прилагат при класифицирането на веществата, които не фигурират в 2.2.52.4, са изложени 
във Втората част на Ръководството за изпитвания и критерии.  

 
2.2.52.1.7   Класифицираните вече органични пероксиди, които са допуснати до превоз в опаковки, са 

посочени в 2.2.52.4; тези, които са допуснати до превоз в средства за едро пакетиране (IBC), 
са изброени в 4.1.4.2, опаковъчна инструкция IBC 520, а тези, които се допускат за превоз в 
цистерни съгласно глава 4.2 и 4.3, са посочени в 4.2.5.2 инструкция за преносими цистерни Т 
23. Всяко посочено разрешено вещество е причислено към родова рубрика от глава 3.2 
Таблица А (UN 3101 до 3120) като са представени и съответните допълнителни опасности и 
информация, свързана с превоза.    

 
Тези сборни рубрики показват: 

 
- типа (от В до F) на органичния пероксид, (виж 2.2.52.1.6); 
- агрегатното състояние (течно/твърдо). 

 
Смесите от тези съединения могат да бъдат причислени към най-опасния тип органичен 
пероксид, който влиза в техния състав и могат да бъдат превозвани при условията, 
предвидени за подобен тип. Тъй като две устойчиви съставки могат да образуват смес, която 
е по-слабо устойчива на топлина, трябва да се определи и температурата на 
самоускоряващия се разпад (SADT) на сместа.  

 
2.2.52.1.8   Kласификацията на органичните пероксиди, които не са изброени в 2.2.52.4, в 4.1.4.2 

опаковъчна инструкция IBC 520 и в 4.2.5.2 инструкция за преносими цистерни Т 23, както и 
тяхното причисляване към сборна рубрика трябва да бъде извършена от компетентен орган 
в страната на произход. В протоколът за одобрение трябва да се указва класификацията и 
условията на транспорт, които следва да се спазват. Ако държавата на произход не е 
страна-членка на COTIF, класификацията и условията на транспорт трябва да се одобрят от 
компетентния орган на първата страна-членка на COTIF, през която преминава пратката. 

 
2.2.52.1.9    Образци от органични пероксиди или препарати от органични пероксиди, неупоменати в 

2.2.52.4, за които няма достатъчно налични данни за резултати от изпитвания, и които 
трябва да се превозват с цел извършване на изпитвания или допълнителни оценки, трябва 
да бъдат причислени към една от рубриките за органични пероксиди от тип С, при условие 
че: 
- според наличните данни образецът не е по-опасен от органичните пероксиди от тип В; 
- образецът е опакован според метода за опаковане ОР2 и количеството на 

транспортиращ вагон е ограничено на 10 kg. 
 

Образците, изискващи температурен контрол, не се допускат до железопътен транспорт. 
 

Десенсибилизация на органични пероксиди 
 
2.2.52.1.10    За да се осигури надеждност по време на превоза на органични пероксиди, те често се 

десенсибилизират чрез прибавяне към течните или твърди органични вещества на твърди 
неорганични вещества или вода. Когато процентът на веществото е ясно формулиран, става 
дума за обемно съдържание, закръглено до най-близката цяла единица. Обикновено 
десенсибилизацията трябва да бъде такава, че в случай на изтичане органичният пероксид 
да не може да се концентрира до опасна степен. 

 
2.2.52.1.11   Освен в случай че за конкретната формула на определен органичен пероксид няма други 

указания, следните определения са приложими спрямо използваните за десенбилизация 
разредители: 
- разредители от тип А са органични течности, съвместими с органичния пероксид, които 

са с точка на кипене по-ниска от 150°С. Разредителите от тип А могат да бъдат 
използвани за десенсибилизация на всички органични пероксиди; 

- разредители от тип В са органични течности, съвместими с органичния пероксид, които 
са с точка на кипене по-ниска от 150°С, но най-малко равна на 60°С и точка на 
запалване не по-ниска от 5°С. 

Разредителите от тип В могат да бъдат използвани за десенсибилизиране на всеки 
органичен пероксид, при условие че точката на кипене на течността бъде с най-малко 60°С 
по-висока от SADT в пратка от 50 kg. 

 
2.2.52.1.12   Разредители, различни от тези, включени в типове А и В, могат да  бъдат прибавяни към 

съединенията на органичните пероксиди, изброени в 2.2.52.4, при условие, че са 
съвместими. Въпреки това, частичното или цялостно заместване на определен разредител 
от тип А или В с друг разредител с различни свойства, изисква нова оценка на препарата, 
съгласно надлежната процедура за класифициране, определена за клас 5.2. 
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2.2.52.1.13    Водата може да се използва за десенсибилизация единствено на органичните пероксиди, 
посочени в 2.2.52.4 или в решение на компетентния орган съгласно 2.2.52.1.8 - “с вода” или 
“трайна дисперсия във вода”. Проби или съединения на органичните пероксиди, които не са 
упоменати в 2.2.52.4, могат също да бъдат десенсибилизирани с вода при условие, че са 
спазени изискванията, определени в 2.2.52.1.9 по-горе. 

 
2.2.52.1.14   Твърдите органични и неорганични вещества могат да бъдат използвани за 

десенсибилизиране на органичните пероксиди, при условие че са съвместими. Под течни 
или твърди съвместими вещества се разбират онези вещества, при които не се променят 
нито термичната стабилност, нито вида на опасност на съединението. 

 
2.2.52.1.15 - 2.2.52.1.16 (запазени разпоредби) 
 
2.2.52.2    Вещества, които не се допускат до превоз 
 

Съгласно изискванията за Клас 5.2, следните органични пероксиди не се допускат до превоз: 
- органични пероксиди от тип А (виж подраздел 20.4.3 а) част III от Ръководството за 

изпитвания и критерии); 
 
Следните органични пероксиди, за които се изисква регулиране на температурата, не се 
допускат до железопътен превоз: 

- органични пероксиди от тип В и С, които са със SADT ≤ 50°С: 
UN 3111  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП В, ТЕЧЕН, С РЕГУЛИРАНЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРАТА; 
UN 3112  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП В, ТВЪРД, С РЕГУЛИРАНЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРАТА; 
UN 3113  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП С, ТЕЧЕН, С РЕГУЛИРАНЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРАТА; 
UN 3114  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП С, ТВЪРД, С РЕГУЛИРАНЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРАТА; 

- органични пероксиди от тип D, проявяващи силна или масирана реакция по време на 
загряване в затворено състояние и имат SADT ≤ 50°С, или които проявяват слаба или 
никаква реакция при загряване в затворено състояние и имат SADT ≤ 45°С : 

UN 3115  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП D, ТЕЧЕН, С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА; 

UN 3116  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП D, ТЕЧЕН, С РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА; 

- органични пероксиди от тип E и F, със SADT ≤ 45°С: 
UN 3117  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП Е, ТЕЧЕН, С РЕГУЛИРАНЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРАТА; 
UN 3118  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП Е, ТВЪРД, С РЕГУЛИРАНЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРАТА; 
UN 3119  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТЕЧЕН, С РЕГУЛИРАНЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРАТА; 
UN 3120  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТВЪРД, С РЕГУЛИРАНЕ НА 

ТЕМПЕРАТУРАТА; 
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2.2.52.3    Списък на сборните наименования 
 

 
Класификационен 

код 
№ по 
ООН 

Наименование на веществото или изделието 
 

Органични пероксиди 

        
 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП А, ТЕЧЕН ( не се допуска 
за превоз, виж 2.2.52.2) 

        
 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП А, ТВЪРД ( не се допуска 
за превоз, виж 2.2.52.2) 

      3101 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП B, ТЕЧЕН      

      3102 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП B ТВЪРД  

 Неизискващи  
регули ране на 
температурата 

    3103 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП C, ТЕЧЕН 

    3104 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП C, ТВЪРД      

   P1 3105 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП D, ТЕЧЕН     

     3106 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП D, ТВЪРД     

      3107 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП E, ТЕЧЕН     

      3108 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП E ТВЪРД  

      3109 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТЕЧЕН 

      3110 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТВЪРД    

      
  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП G , ТЕЧЕН (не подлежи на 

валидните за клас 5.2 разпоредби, виж 2.2.52.1.6)                                                                                        

      

  
 
3545 

 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП  G,  ТВЪРД (не подлежи 
на валидните за клас 5.2 разпоредби, виж 2.2.52.1.6) 
ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ                                                                                                                                                        

          

      

3111  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП В, ТЕЧЕН С РЕГУЛИРАНЕ 
НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за железопътен превоз, 
виж 2.2.52.2) 

      

3112  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП В, ТЕЧЕН С 
 РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за 
железопътен превоз, виж 2.2.52.2) 

      

3113  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП C, ТЕЧЕН С 
 РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за 
железопътен превоз, виж 2.2.52.2) 

     

3114  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП C, ТЕЧЕН С РЕГУЛИРАНЕ 
НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за железопътен превоз, 
виж 2.2.52.2) 

 Изискващи 
регулиране  
на температурата     Р2 

3115  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП D, ТЕЧЕН С РЕГУЛИРАНЕ 
НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за железопътен превоз, 
виж 2.2.52.2) 

      

3116  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП D, ТЕЧЕН С РЕГУЛИРАНЕ 
НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за железопътен превоз, 
виж 2.2.52.2) 

      

3117  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП E, ТЕЧЕН С РЕГУЛИРАНЕ 
НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за железопътен превоз, 
виж 2.2.52.2) 

      

3118  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП E, ТЕЧЕН С РЕГУЛИРАНЕ 
НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за железопътен превоз, 
виж 2.2.52.2) 

      

3119  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТЕЧЕН С РЕГУЛИРАНЕ 
НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за железопътен превоз, 
виж 2.2.52.2) 

      

3120  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТЕЧЕН С РЕГУЛИРАНЕ 
НА ТЕМПЕРАТУРАТА (не се допуска за железопътен превоз, 
виж 2.2.52.2) 
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2.2.52.4    Списък на вече класифицираните органични пероксиди в опаковки 
 

Изброените в колоната “Метод на опаковане” кодове “ОР1” до “ОР8” указват методите на 
опаковане в 4.1.4.1 опаковъчна инструкция Р520 (виж и 4.1.7.1). Органичните пероксиди, 
които трябва да бъдат превозени, следва да отговарят на представената класификация. За 
вещества, които са допуснати до превоз в средства за едро пакетиране (IBC), виж 4.1.4.2 
опаковъчна инструкция IBC 520, а за вещества, допуснати до превоз в цистерни съгласно 4.2 
и 4.3, виж 4.2.5.2.6 инструкция за преносими цистерни Т 23. Формулите, посочени в 
инструкцията за опаковане IBC 520 от 4.1.4.2 и в инструкция за преносима цистерна T 23 от 
4.2.5.2.6 също могат да бъдат превозвани опаковани в съответствие с метода за опаковане 
OP8 от инструкция за опаковане P 520 от 4.1.4.1. 
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

АЦЕТИЛ- АЦЕТОН ПЕРОКСИД ≤ 42 ≥ 48   ≥ 8 OP7 3105 (2) 

 " ≤ 32 
пастообразен 

    OP7 3106 (20) 

АЦЕТИЛ-ЦИКЛОХЕКСАНСУЛФОНИЛ ПЕРОКСИД ≤ 82    ≥ 12  3112 забранен 

 " ≤ 32  ≥ 68    3115 забранен 

терт- АМИЛ ХИДРОПЕРОКСИД ≤ 88 ≥ 6   ≥ 6 OP8 3107  

терт-АМИЛ ПЕРОКСИАЦЕТАТ ≤ 62 ≥ 38    OP7 3105  

терт-АМИЛ ПЕРОКСИБЕНЗОАТ ≤ 100     OP5 3103  

терт-АМИЛ ЕТИЛХЕКСАНОАТ ≤ 100      3115 забранен 

терт-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСИЛ ВЪГЛЕРОД ≤ 100     OP7 3105  

терт-АМИЛПЕРОКСИ ИЗОПРОПИЛОВ ВЪГЛЕРОД  77  23    OP5 3103  

терт-АМИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ ≤ 77  ≥ 23    3115 забранен 

 “ ≤ 47  53     3119 забранен 

терт- АМИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ ≤ 77  ≥ 23    3113 забранен 

терт-АМИЛПЕРОКСИ -3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОАТ ≤ 100     OP7 3105  

терт-БУТИЛ ЦИМИЛ ПЕРОКСИД > 42 – 100     OP8 3109  

 " ≤ 52   ≥ 48  OP8 3108  

n-БУТИЛ -4,4 ДИ-(ТЕРТ -БУТИЛПЕРОКСИ) ВАЛЕРАТ > 52 – 100     OP5 3103  

 " ≤ 52   ≥ 48  OP8 3108  
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

терт-БУТИЛ ХИДРОПЕРОКСИД > 79 – 90    ≥ 10 OP5 3103 (13) 

 " ≤ 80 ≥ 20    OP7 3105 (4) (13) 

 " ≤ 79    > 14 OP8 3107 (13) (23) 

 " ≤ 72    ≥ 28 OP8 3109 (13) 

терт-БУТИЛ ХИДРОПЕРОКСИД + 
ДИ-терт-БУТИЛПЕРОКСИД < 82 + > 9    ≥ 7 OP5 3103 (13) 

терт-БУТИЛ МОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ > 52 – 100     OP5 3102 (3) 

 " ≤ 52 ≥ 48    OP6 3103  

 " ≤ 52   ≥ 48  OP8 3108  

 " ≤ 52 като паста     OP8 3108  

терт- БУТИЛ ПЕРОКСИАЦЕТАТ > 52 – 77 ≥ 23    OP5 3101 (3) 

 " > 32 – 52 ≥ 48    OP6 3103  

 " ≤ 32  ≥ 68   OP8 3109  

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИБЕНЗОАТ > 77 – 100     OP5 3103  

 " > 52 – 77 ≥ 23    OP7 3105  

 " ≤ 52   ≥ 48  OP7 3106  

терт- БУТИЛ ПЕРОКСИБУТИЛ ФУМАРАТ ≤ 52 ≥ 48    OP7 3105  

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИКРОКОНАТ ≤ 77 ≥ 23    OP7 3105  

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИДИЕТИЛАЦЕТАТ ≤ 100      3113 забранен 

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСАНОАТ > 52 – 100      3113 забранен 
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

 " > 32 – 52  ≥ 48    3117 забранен 

 " ≤ 32   ≥ 48   3118 забранен 

 " ≤ 32  ≥ 68    3119 забранен 

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСАНОАТ + 
2,2-ДИ-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ)БУТАН 

≤ 12 + ≤ 14 ≥ 14  ≥ 60  OP7 3106  

 " ≤ 31 + ≤ 36  ≥ 33    3115 забранен 

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИ-2-ЕТИЛХЕКСИЛКАРБОНАТ ≤ 100     OP7 3105  

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ > 52 – 77  ≥ 23    3111 забранен 

 " ≤ 52  ≥ 48    3115 забранен 

терт-БУТИЛПЕРОКСИ ИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ ≤ 77 ≥ 23    OP5 3103  

1-(2-терт-БУТИЛПЕРОКСИ ИЗОПРОПИЛ)-3- 
ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗЕН 

≤ 77 ≥ 23    OP7 3105  

 " ≤ 42   ≥ 58  OP8 3108  

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ ≤ 100     OP5 3103  

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ > 77 – 100      3115 забранен 

 " ≤ 77 ≥ 23     3115 забранен 

 " ≤ 52 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

     3119 забранен 

 " ≤ 42 като 
стабилна 
дисперсия във 

     3118 забранен 
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

вода(замръзена
) 

 " ≤ 32 ≥ 68     3119 забранен 

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИНЕОХЕПТАНОАТ ≤ 77 ≥ 23     3115 забранен 

 "  42 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

     3117 забранен 

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ > 67 – 77 ≥ 23     3113 забранен 

 " > 27 – 67  ≥ 33    3115 забранен 

 " ≤ 27  ≥ 73    3119 забранен 

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИ СТЕРИЛКАРБОНАТ ≤ 100     OP7 3106  

терт-БУТИЛ ПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОАТ ≥ 37 – 100     OP7 3105  

 “ ≤ 42   ≥ 58  OP7 3106  

 " ≤ 37  ≥ 63   OP8 3109  

3-ХЛОРОПЕРОКСИБЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА > 57 – 86   ≥ 14  OP1 3102 (3) 

  " ≤ 57   ≥ 3 ≥ 40 OP7 3106  

 " ≤ 77   ≥ 6 ≥ 17 OP7 3106  

ЦИМИЛ ХИДРОПЕРОКСИД > 90 – 98 ≤ 10    OP8 3107 (13) 

 " ≤ 90 ≥ 10    OP8 3109 (13) (18) 

ЦИМИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ ≤ 87 ≥ 13     3115 забранен 

 “ ≤ 77  ≥ 23    3115 забранен 
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

 " ≤ 52 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

     3119 забранен 

ЦИМИЛ ПЕРОКСИНЕОХЕПТАНОАТ ≤ 77 ≥ 23     3115 забранен 

ЦИМИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ ≤ 77  ≥ 23    3115 забранен 

ЦИКЛОХЕКСАНОН ПЕРОКСИД (А) ≤ 91    ≥ 9 OP6 3104 (13) 

 " ≤ 72 ≥ 28    OP7 3105 (5)  

 " ≤ 72 
пастообразен  

    OP7 3106 (5) (20) 

 " ≤ 32   ≥ 68   exempt (29) 

ДИАЦЕТОНОВИ АЛКОХОЛНИ ПЕРОКСИДИ  ≤ 57  ≥ 26  ≥ 8  3115 забранен 

ДИАЦЕТИЛПЕРОКСИД ≤ 27  ≥ 73    3115 забранен 

ДИ-терт- АМИЛПЕРОКСИД ≤ 100     OP8 3107  

2,2-ДИ-(терт-АМИЛПЕРОКСИ)-БУТАН ≤ 57 ≥ 43    OP7 3105  

1,1ДИ-(терт-АМИЛПЕРОКСИ)ЦИКЛОХЕКСАН ≤ 82 ≥ 18    OP6 3103  

ДИБЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД > 52 – 100   ≤ 48  OP2 3102 (3) 

 " > 77 – 94    ≥ 6 OP4 3102 (3) 

 " ≤ 77    ≥ 23 OP6 3104  

 " ≤ 62   ≥ 28 ≥ 10 OP7 3106  

 " > 52 – 62 
пастообразен 

    OP7 3106 (20) 
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

 " > 35 – 52   ≥ 48  OP7 3106  

 " > 36 – 42 ≥ 18   ≤ 40 OP8 3107  

 " ≤ 56.5 
пастообразен 

   ≥ 15 OP8 3108  

 " ≤ 52 
пастообразен 

    OP8 3108 (20) 

 " ≤ 42 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

    OP8 3109  

 " ≤ 35   ≥ 65   exempt (29) 

ДИ-(4-терт-БУТИЛЦИКЛОХЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ ≤ 100      3114 забранен 

 ≤ 42 
пастообразен 

     3116 забранен 

 ≤ 42 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

     3119 забранен 

ДИ-терт-БУТИЛ ПЕРОКСИД > 52 – 100     OP8 3107  

 " ≤ 52  ≥ 48   OP8 3109 (25) 

ДИ-терт-БУТИЛ ПЕРОКСИАЗЕЛАТ ≤ 52 ≥ 48    OP7 3105  

2,2-ДИ-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ)БУТАН ≤ 52 ≥ 48    OP6 3103  

1,6-ДИ-(терт-БУТИЛПЕРОКИ КАРБОНИЛОКСИ) ХЕКСАН ≤ 72 ≥ 28    OP5 3103  

1,1-ДИ-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОХЕКСАН > 80 – 100     OP5 3101 (3) 
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

 “ ≤ 72  ≥ 28   OP5 3103 (30) 

 " > 52 – 80 ≥ 20    OP5 3103  

 " > 42 – 52 ≥ 48    OP7 3105  

 " ≤ 42 ≥ 13  ≥ 45  OP7 3106  

 " ≤ 42 ≥ 58    OP8 3109  

 " ≤ 27 ≥ 25    OP8 3107 (21) 

 " ≤ 13 ≥ 13 ≥ 74   OP8 3109  

1,1-ДИ-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОХЕКСАН + 
терт-БУТИЛ ПЕРОКСИ -2-ЕТИЛХЕКСАНОАТ 

≤ 43 + 
≤ 16 

≥ 41    OP7 3105  

ДИ-n-БУТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ > 27 – 52  ≥ 48    3115 забранен 

 " ≤ 27  ≥ 73    3117 забранен 

 " ≤ 42 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода(замръзена
) 

     3118 забранен 

ДИ-сек-БУТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ > 52 – 100      3113 забранен 

 " ≤ 52  ≥ 48    3115 забранен 

ДИ-(2-терт-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ) БЕНЗЕН(А) > 42 – 100   ≤ 57  OP7 3106  

 " ≤ 42   ≥ 58   exempt (29) 

ДИ-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ) ФТАЛАТ > 42 – 52 ≥ 48    OP7 3105  

 " ≤ 52 
пастообразен 

    OP7 3106 (20) 
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

 " ≤ 42 ≥ 58    OP8 3107  

2,2-ДИ-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ) ПРОПАН ≤ 52 ≥ 48    OP7 3105  

 " ≤ 42 ≥ 13  ≥ 45  OP7 3106  

1,1-ДИ-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН > 90 – 100     OP5 3101 (3) 

 “ ≤ 90  ≥ 10   OP5 3103 (30) 

 " > 57 – 90 ≥ 10    OP5 3103  

 " ≤ 77  ≥ 23   OP5 3103  

 " ≤ 57   ≥ 43  OP8 3110  

 " ≤ 57 ≥ 43    OP8 3107  

 " ≤ 32 ≥ 26 ≥ 42   OP8 3107  

ДИЦЕТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ ≤ 100      3120 забранен 

 " ≤ 42 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

     3119 забранен 

ДИ-4-ХЛОРОБЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД ≤ 77    ≥ 23 OP5 3102 (3) 

 " ≤ 52 
пастообразен 

    OP7 3106 (20) 

 " ≤ 32   ≥ 68   опит (29) 

ДИЦИМИЛ ПЕРОКСИД > 52 – 100     OP8 3110 (12) 

 " ≤ 52   ≥ 48   опит (29) 
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

ДИЦИКЛОХЕКСИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ > 91 – 100      3112 забранен 

 " ≤ 91    ≥ 9  3114 забранен 

 " ≤ 42 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

     3119 забранен 

ДИДЕКАНИОЛ ПЕРОКСИЛ ≤ 100      3114 забранен 

2,2-ДИ-(4,4-ДИ (терт-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОХЕКСИЛ) ПРОПАН ≤ 42   ≥ 58  OP7 3106  

 " ≤ 22  ≥ 78   OP8 3107  

ДИ-2,4-ДИХЛОРОБЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД ≤ 77    ≥ 23 OP5 3102 (3) 

 “ ≤ 52 
пастообразен 

     3118 забранен 

 " ≤ 52 
пастообразен 
със силициево 
масло 

    OP7 3106  

ДИ-(2-ЕТОКСИЕТИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ ≤ 52  ≥ 48    3115 забранен 

ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ > 77 – 100      3113 забранен 

 " ≤ 77  ≥ 23    3115 забранен 

 " ≤ 62 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

     3119 забранен 

 " ≤ 52 като 
стабилна 

     3120 забранен 
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

дисперсия във 
вода(замръзена
) 

2,2-ДИХИДРОПЕРОКСИПРОПАН ≤ 27   ≥ 73  OP5 3102 (3) 

ДИ-(1-ХИДРОКСИЦИКЛОХЕКСИЛ) ПЕРОКСИД ≤ 100     OP7 3106  

ДИИЗОБУТИРИЛ ПЕРОКСИД > 32 – 52  ≥ 48    3111 забранен 

 ≤ 42 

като стабилна 
дисперсия във 
вода 

     3119 забранен 

 " ≤ 32  ≥ 68    3115 забранен 

ДИ-ИЗОПРОПИЛБЕНЗЕН ДИХИДРОПЕРОКСИД ≤ 82 ≥ 5   ≥ 5 OP7 3106 (24) 

ДИИЗПРОПИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ > 52 – 100      3112 забранен 

 " ≤ 52  ≥ 48    3115 забранен 

 " ≤ 28 ≥ 72     3115 забранен 

ДИЛАУРОИЛ ПЕРОКСИД ≤ 100     OP7 3106  

 " ≤ 42 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

    OP8 3109  

ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ ≤ 52  ≥ 48    3115 забранен 

ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛ) ПЕРОКСИД ≤ 87    ≥ 13  3112 забранен 

ДИ-(4-МЕТИЛБЕНЗОИЛ) ПЕРОКСИД ≤ 52 
пастообразен 

    OP7 3106  
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

със силициево 
масло 

ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛ) ПЕРОКСИД + 
БЕНЗОИЛ (3-МЕТИЛБЕНЗОИЛ) ПЕРОКСИД + 
ДИБЕНЗОИЛ ПЕРОКСИД 

≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4  ≥ 58    3115 забранен 

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ) ХЕКСАН > 82 – 100     OP5 3102 (3) 

 " ≤ 82   ≥ 18  OP7 3106  

 " ≤ 82    ≥ 18 OP5 3104  

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5ДИ-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ) ХЕКСАН > 52 – 100        

 " ≤ 77   ≥ 23  OP8 3108  

 " ≤ 52 ≥ 48    OP8 3109  

 " ≤ 47 
пастообразен 

    OP8 3108  

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-DI-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ) ХЕКСИН-3 > 86 – 100     OP5 3101 (3) 

 " >52 – 86 ≥ 14    OP5 3103 (26) 

 ≤ 52   ≥ 48  OP7 3106  

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2-ЕТИЛХЕКСАНОИЛПЕРОКСИ) ХЕКСАН ≤ 100      3113 забранен 

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИХИДРОПЕРОКСИХЕКСАН ≤ 82    ≥ 18 OP6 3104  

2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОИЛПЕРОКСИ) ХЕКСАН ≤ 77 ≥ 23    OP7 3105  

2,5 -ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ- (терт- БУТИЛПЕРОКСИ) ХЕКСАН > 90 - 100     OP5 3103  
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

2,5 -ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ- (терт- БУТИЛПЕРОКСИ) ХЕКСАН > 52 - 90 ≥10    OP7 3105  

1,1-ДИМЕТИЛ-3-ХИДРОКСИБУТИЛПЕРОКСИНЕОХЕПТАНОАТ ≤ 52 ≥ 48     3117 забранен 

ДИМИРИСТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ ≤ 100      3116 забранен 

 " ≤ 42 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

     3119 забранен 

ди-(2-НЕОДЕКАНОИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ) БЕНЗЕН ≤ 52 ≥ 48     3115 забранен 

ДИ-n-НОНАНОИЛ ПЕРОКСИД ≤ 100      3116 забранен 

ДИ-n-ОКТАНОИЛ ПЕРОКСИД ≤ 100      3114 забранен 

ДИ-(2-ФЕНОКСИЕТИЛ) ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ > 85 – 100     OP5 3102 (3) 

 " ≤ 85    ≥ 15 OP7 3106  

ДИПРОПИОНИЛ ПЕРОКСИД ≤ 27  ≥ 73    3117 забранен 

ДИ-n-ПРОПИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ ≤ 100      3113 забранен 

 " ≤ 77  ≥ 23    3113 забранен 

ДИСУКЦИНОВ КИСЕЛИНЕН ПЕРОКСИД > 72 – 100     OP4 3102 (3) (17) 

 " ≤ 72    ≥ 28  3116 забранен 

ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛХЕКСАНОИЛ) ПЕРОКСИД > 38 – 82 ≥ 18     3115 забранен 

 " ≤ 52 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

     3119 забранен 
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

 " ≤ 38 ≥ 62     3119 забранен 

ЕТИЛ 3,3-ДИ-(терт-АМИЛПЕРОКСИ) БУТИРАТ ≤ 67 ≥ 33    OP7 3105  

ЕТИЛ 3,3-ДИ-(терт-БУТИЛПЕРОКСИ) БУТИРАТ > 77 – 100     OP5 3103  

 " ≤ 77 ≥ 23    OP7 3105  

 " ≤ 52   ≥ 48  OP7 3106  

1-(2-ЕТИЛХЕКСАНОИЛ-ПЕРОКСИ)-1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ ≤ 52 ≥ 45 ≥ 10    3115 забранен 

терт-ХЕКСИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ ≤ 71 ≥ 29     3115 забранен 

терт-ХЕКСИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ ≤ 72  ≥ 28    3115 забранен 

3-ХИДРОКСИ-1,1-ДИМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ ≤ 77 ≥ 23     3115 забранен 

 “ ≤ 52 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

     3119 забранен 

 “ ≤ 52 ≥ 48     3117 забранен 

ИЗОПРОПИЛ сек-БУТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ + 
ДИ-сек-БУТИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ + 
ДИ-ИЗОПРОПИЛ ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ 

≤ 32 + 
≤ 15 – 18 + 
≤ 12 – 15 

≥ 38     3115 забранен 

 " ≤ 52 +  
≤ 28 +  
≤ 22 

     3111 забранен 

ИЗОПРОПИЛЦИМИЛ ХИДРОПЕРОКСИД ≤ 72 ≥ 28    OP8 3109 (13) 

p-МЕТИЛ ХИДРОПЕРОКСИД > 72 – 100     OP7 3105 (13) 

 " ≤ 72 ≥ 28    OP8 3109 (27) 
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАНОН ПЕРОКСИД(А) ≤ 67  ≥ 33    3115 забранен 

МЕТИЛ ЕТИЛ КЕТОН ПЕРОКСИД(А) виж забележка 
(8) 

≥ 48    OP5 3101 (3) (8) (13) 

 " виж забележка 
(9) 

≥ 55    OP7 3105 (9) 

 " виж забележка 
(10) 

≥ 60    OP8 3107 (10) 

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН ПЕРОКСИД(А) ≤ 62 ≥ 19    OP7 3105 (22) 

МЕТИЛ ИЗОПРОПИЛ КЕТОН ПЕРОКСИД(А) Виж забележка 
(31) 

≥ 70    OP8 3109 (31) 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, ТЕЧНОСТ, ПРОБА      OP2 3103 (11) 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД,ТЕЧНОСТ,ПРОБА,КОНТРОЛИРАНА ТЕМПЕРАТУРА       3113 забранен 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД,ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ПРОБА      OP2 3104 (11) 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ПРОБА,КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

      3114 забранен 

3,3,5,7,7-ПЕНТАМЕТИЛ-1,2,4-ТРИОКСЕПАН ≤ 100     OP8 3107  

ПЕРОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, ТИП D, стабилизирана ≤ 43     OP7 3105 (13) (14) 
(19) 

ПЕРОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, ТИП E, стабилизирана ≤ 43     OP8 3107 (13) (15) 
(19) 

ПЕРОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, ТИП F, стабилизирана ≤ 43     OP8 3109 (13) (16) 
(19) 

ПЕРОКСИЛАУРИНОВА КИСЕЛИНА ≤ 100      3118 забранен 
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Органичен пероксид  Концентрация 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип A 
(%) 

Разтвори
тел от 
тип B 
(%)1 

Инертно 
твърдо 
веществ
о  
(%) 

Вода Метод 
на 
опакован
е 

Номер 
(родова 
рубрика) 

Допълнит
елни 
опасности 
и 
забележки  

1-ФЕНИЛЕТИЛ ХИДРОПЕРОКСИД ≤ 38  ≥ 62   OP8 3109  

ПИНАНИЛ ХИДРОПЕРОКСИД > 56 – 100     OP7 3105 (13) 

 " ≤ 56 ≥ 44    OP8 3109  

ПОЛИЕТЕР ПОЛИ-терт-БУТИЛПЕРОКСИКАРБОНАТ ≤ 52  ≥ 48   OP8 3107  

1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ ХИДРОПЕРОКСИД ≤ 100     OP7 3105  

1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИ-2 ЕТИЛХЕКСАНОАТ ≤ 100      3115 забранен 

1,1,3,3- ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ ≤ 72  ≥ 28    3115 забранен 

 " ≤ 52 като 
стабилна 
дисперсия във 
вода 

     3119 забранен 

1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛ -БУТИЛ ПЕРОКСИПИВАЛАТ ≤ 77 ≥ 23     3115 забранен 

3,6,9-ТРИЕТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7 ТРИПЕРОКСОНАН ≤ 42 ≥ 58    OP7 3105 (28) 

„ ≤17 ≥18  ≥65  OP8 3110  

([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)] – ДЕКАХИДРО-10-МЕТОКСИ-3,6,9-
ТРИМЕТИЛ-3,12-ЕПОКСИ-12Н-ПИРАНО[4,3-j]-1,2-БЕНЗОДИОКСЕПИН) 

≤ 100     OP7 3106  
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 Забележки към таблицата (виж последната колона от таблица 2.2.52.4) 

 
1) Разтворител от тип В може да бъде заменен с разтворител от тип А. Точката на кипене 

на разтворител от тип В трябва да бъде най-малко с 60°C по-висока от SADT на 
органичния пероксид. 

2) Съдържание на активен кислород ≤ 4,7 %. 
3) Изисква се етикет за допълнителна опасност “ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО” с образец 1 (виж 

5.2.2.2.2). 
4) Разтворителят може да бъде заместен с ди-терт-бутилпероксид. 
5) Съдържание на активен кислород ≤ 9 %. 
6) (запазена) 
7) (запазена) 
8) Съдържание на активен кислород > 10% и ≤ 10,7%, с или без вода. 
9) Съдържание на активен кислород ≤ 10 % с или без вода. 
10) Съдържание на активен кислород ≤ 8,2 % с или без вода 
11) Виж 2.2.52.1.9. 
12) До 2000 kg за съд се причислява на база на промишлени опити към рубриката 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, ТИП F.  
13) Изисква се етикет за допълнителна опасност “КОРОЗИОННО ВЕЩЕСТВО” с образец 8 

(виж 5.2.2.2.2). 
14) Заготовки на пероксиоцетната киселина, които отговарят на критериите от 20.4.3 d) от 

Ръководството за изпитвания и критерии. 
15) Заготовки на пероксиоцетната киселина, които отговарят на критериите от 20.4.3 е) от 

Ръководството за изпитвания и критерии. 
16) Заготовки на пероксиоцетната киселина, които отговарят на критериите от 20.4.3 f) от 

Ръководството за изпитвания и критерии. 
17) Добавянето на вода към този органичен пероксид намалява неговата термична 

устойчивост. 
18) За концентрации > 80% не се изисква етикет за допълнителна опасност “КОРОЗИОННО 

ВЕЩЕСТВО” с образец 8 (виж 5.2.2.2.2). 
19) Смеси с водороден пероксид, вода и киселина(и). 
20) С разредител от тип А, с или без вода. 
21) С ≥ 25%-тегловни разтворител от тип А и допълнително етилбензен. 
22) С ≥ 19 %-тегловни разтворител от тип А и допълнително метилизобутилкетон. 
23) С < 6 % ди-терт-бутилпероксид. 
24) С ≤ 8 % 1-изопропилхидроперокси-4-изопропилхидроксибензол. 
25) Разтворител от тип В с точка на кипене > 110°С. 
26) Съдържание на хидропероксид < 0,5%. 
27) За концентрации > 56% се изисква етикет за допълнителна опасност “КОРОЗИОННО 

ВЕЩЕСТВО” с образец 8 (виж 5.2.2.2.2). 
28) Съдържание на активен кислород ≤ 7,6% в разтворител от тип А с точка на кипене, която 

е към 95% в областта между 220°С и 260°С. 
29) Не подлежи на валидните за клас 5.2 разпоредби от RID. 

30) Разтворител от тип B с точка на кипене > 130 °C. 

31) Активен кислород ≤ 6,7%. 
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2.2.61     Клас 6.1  Токсични вещества  
 
2.2.61.1    Критерии 
 

2.2.61.1.1    Заглавието на Клас 6.1 включва веществата, за които е известно на базата на практическия 
опит, или за които може да се приеме след направени опити върху животни, че могат в 
сравнително малко количество или посредством еднократно или краткотрайно действие, да 
окажат вредно влияние върху човешкото здраве или да причинят смърт при вдишване, 
проникване в кожата или в стомашно-чревния тракт. 

  
ЗАБЕЛЕЖКА: Генетично модифицирани микроорганизми и организми се определят за този Клас, ако 

отговарят на изискванията за този Клас 
 
2.2.61.1.2   Веществата от клас 6.1 са подразделени както следва: 
 

Т Токсични вещества без допълнителна опасност 

Т1 Органични течни вещества 

Т2 Органични твърди вещества 

Т3 Органометални вещества 

Т4 Неорганични течни вещества 

Т5 Неорганични твърди вещества 

Т6 Пестициди, течни; 

Т7 Пестициди, твърди 

Т8 Проби/образци; 

Т9 Други токсични вещества; 

Т10 Изделия 

ТF Токсични запалителни вещества: 

ТF1 течни вещества; 

ТF2 течни вещества, пестициди; 

ТF3 твърди вещества; 

ТS Токсични вещества, самонагряващисе, твърди; 

ТW Токсични вещества, които отделят запалителни газове при контакт с вода: 

ТW1 течни вещества; 

ТW2 твърди вещества; 

ТО Токсични вещества, поддържащи горенето: 

ТО1 течни вещества 

ТО2 твърди вещества; 

ТС Твърди агресивни вещества: 

ТС1 Органични течни вещества; 

ТС2 Органични твърди вещества; 

ТС3 Неорганични течни вещества; 

ТС4 Неорганични твърди вещества; 

ТFС Корозионни запалителни токсични вещества. 

TFW  Токсични вещества, запалими, които при контакт с вода отделят запалими газове 
 

Определения 

 
2.2.61.1.3   За целите на RID: 
 

LD50 (средна смъртоносна доза) за остра токсичност при поглъщане – статистически 

установената индивидуална доза от едно вещество, при която може да се очаква, че в 
рамките на 14 дни след перорален прием ще настъпи смърт при 50 % от млади пораснали 
плъхове-албиноси. Стойността на LD50 се изразява в маса опитна субстанция към маса на 
опитно животно [mg/kg].  

 
LD50 за остра токсичност при кожно проникване – дозата вещество, приложена при 
продължителен 24-часов контакт направо върху кожата на заек-албинос, с риск да доведе до 
смърт в рамките на 14 дни при половината от животните в опитната група. Броят на 
животните, подложени на това изпитание, трябва да е достатъчен, за да бъде резултатът 
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статистически значим и да съответства на добрата фармакологична практика. Резултатът се 
изразява в милиграми на килограм телесно тегло; 

   
LС50 за остра токсичност при вдишване – концентрацията на изпарения, мъглообразен 
облак или прах, поемана чрез инхалация в продължение на един час от група млади бели 
плъхове, както мъжки, така и женски екземпляри, която води до най-вероятен риск за смърт 
при половината животни от групата в рамките на 14 дни. Определено твърдо вещество 
трябва да бъде изпитвано, ако най-малко 10 % (обем) от неговия общ обем е вероятно да 
бъде под формата на прах, който би могъл да бъде вдишан, ако аеродинамичният диаметър 
на тази фракция от частици е по-голям от 10 микрона. Определено течно вещество трябва 
да бъде изпитвано, ако съществува риск от създаване на мъглообразен облак при изтичане 
в двойното дъно на съда, използван за превоз. Повече от 90 % от обема на определен 
образец/проба, подготвена за изпитване, както за твърдите, така и за течните вещества, 
трябва да се състои от частици, които могат да се вдишват, както е определено по-горе. 
Резултатът е изразен в милиграми на литър въздух за праховете и мъглите и в милиграми 
на кубически метър въздух (ррm) за парите. 

 
Класификации и причисляване към опаковъчни групи 

 
2.2.61.1.4    Веществата от Клас 6.1 трябва да бъдат класифицирани в три опаковъчни групи, според 

степента на риск, който създават за превоза, както следва:  
 

Опаковъчна група І:    силно токсични вещества 

Опаковъчна група ІІ:  токсични вещества 

Опаковъчна група ІІІ:  слабо токсични вещества 
 
2.2.61.1.5   Веществата, смесите, разтворите и изделията, класифицирани в Клас 6.1 са изброени в 

таблица А на глава 3.2. Причисляването на веществата, смесите и разтворите, които не са 
поименно упоменати в таблица А на глава 3.2 към рубриката от подраздел 2.2.61.3 и 
съответната опаковъчна група, според глава 2.1 трябва да бъде извършено съгласно 
критериите, изброени по-долу в 2.2.61.1.6 до 2.2.61.1.11. 

 
2.2.61.1.6    За да се определи степента на токсичност, трябва да се вземат предвид влиянията върху 

човека, констатирани при инциденти, включващи интоксикация, както и специфичните 
свойства на конкретното вещество: течно състояние, висока степен на летливост, 
вероятност за кожно абсорбиране и специални биологични влияния. 

2.2.61.1.7    При липса на наблюдения, направени при човека, степента на токсичност се установява като 
се ползват наличните данни от опити с животни, съгласно следната таблица: 

 

 
 
 
 
 

 
Опако- 
въчна 
група 

Токсичност при 
поглъщане 
LD50 (mg/kg) 

Токсичност при кожно 
абсорбиране 
LD50 (mg/kg) 

инхалационна 
токсичност 

чрез прахове и 
мъгли 

LC50 (mg/l) 

силно  
токсични 

І ≤ 5 ≤ 50 ≤ 0,2 

токсични ІІ > 5 и ≤ 50 > 50 и ≤ 200 > 0,2 и ≤ 2 

слабо 
токсични 

ІІІ а) > 50 и ≤ 300 > 200 и ≤ 1000 > 2 и ≤ 4 

а) Веществата, включени в състава на сълзотворните газове, трябва да бъдат включени в 
опаковъчна група ІІ дори ако данните за тяхната токсичност отговарят на критериите на 
опаковъчна група ІІІ. 

 
2.2.61.1.7.1   Когато определено вещество проявява различни степени на токсичност при два или повече 

вида излагане на неговото действие, при класификацията му се отчита неговата най-висока 
степен на токсичност. 

 
2.2.61.1.7.2   Веществата, отговарящи на критериите на Клас 8, чиято токсичност при вдишване на 

прахове и мъгли (LC50) съответства на опаковъчна група І, трябва да бъдат причислявани 
към Клас 6.1 само ако токсичността при вдишване или кожно абсорбиране отговаря поне на 
изискванията на опаковъчна група І или ІІ. В противен случай, веществото трябва да бъде 
причислено към Клас 8, ако е целесъобразно (виж 2.2.8.1.4.5.). 

 
2.2.61.1.7.3    Критериите за токсичност при вдишване на прахове и мъгли са базирани на данните за 

(LC50) при едночасово излагане и в случаите, когато тази информация съществува, тя трябва 

да се използва. Въпреки това обаче, когато са налице само данните от LC50 за 4-часово 
излагане, съответстващите стойности могат да бъдат умножени по 4, а резултатът - 
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заместен с този от критерия по-горе, или с други думи стойността на LC50 - умножена по 4 (4 
часа), се смята за еквивалентна на LC50 (1 час). 

 
Токсичност при вдишване на пари 

 
2.2.61.1.8   Течностите, отделящи токсични изпарения, трябва да се класифицират в следните групи, 

като буквата “V” представлява концентрацията (в милиметри на кубичен метър въздух или 
ml/m³) от изпарения, наситени във въздуха при 20°С и при нормално атмосферно налягане: 

 

 

опако- 
въчна 
група 

 

силно  
токсични 

І когато V ≥ 10 LC50 и LC50 ≤ 1000 ml/m³ 

токсични ІІ 
когато V ≥ LC50 и LC50 ≤ 3000 ml/m³ и ако критериите за 

опаковъчна група І не са изпълнени  

слабо 
токсични 

ІІІ а) 
когато V ≥ 1/5 LC50 и LC50 ≤5000 ml/m³ и ако критериите за 

опаковъчни група І и ІІ не са изпълнени 

a) Веществата, включени в състава на сълзотворните газове, трябва да бъдат включени в 
опаковъчната група ІІ, даже и ако данните за тяхната токсичност отговарят на критериите на 
опаковъчна група ІІІ. 

 
Тези критерии за токсичност при вдишване на изпарения се базират на данните от LC50 за 
излагане в продължение на 1 час. Във всички случаи, в които подобна информация е 
налична, тя трябва да се използва. 

 
Когато обаче съществуват налични данни само за LC50 при излагане на изпарения в 
продължение на 4 часа, съответстващите стойности могат да се умножат по 2 и резултатът 
да се замени с критериите по-горе; т.е. двойната стойност на LC50 (4 часа) се смята за 
еквивалентна на стойността на LC50 (1 час). 

Разделителни линии по опаковъчни групи за токсичността при вдишване на пари 

                                                                                                                                                                                            
Летливост ml/m 3 
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На тази фигура критериите са представени в графична форма с цел да се улесни 
класификацията. Все пак, поради приблизителния характер, присъщ при използването на 
графики, токсичността на веществата, чието графично представяне чрез координати се 
намира в близост до или върху граничните линии, трябва да бъде проверена посредством 
цифрови критерии. 

 
 
 Смеси от течни вещества 
 
2.2.61.1.9   Течните смеси, които са токсични при вдишване, трябва да бъдат причислени към групите за 

опаковки според следните критерии: 
 
2.2.61.1.9.1   Ако LС50 е известно за всяко токсично вещество, влизащо в сместа, опаковъчната група 

може да се определи, както следва: 
 

a) Изчисление на LС50 от сместа: 
       1 
    LС50 (смес) =                       
      n fi 
      Σ                   

      i=1 LС50i 
 

където  
fi    = молекулната фракция на n-тата съставка на сместа. 

 LС50i = средната смъртоносна концентрация на n-тата съставка в ml/m³ 
 

b) Изчисление на летливостта на всяка съставка от сместа: 
      106 
    Vi = Pi x                     в ml/m³ 
 
      101,3 
 

където  
Pi  =  частичното налягане на n-тата съставка в кРа при 20°С и нормално атмосферно 
налягане. 

 
c) Изчисляване отношението на летливостта към LС50: 

 
      n           Vi 
     R =     Σ               

      i=1   LС50i 
 

d) Стойностите, изчислени  за LС50 (смес) и R в случая служат за определяне на 
опаковъчната група на сместа: 

 

Опаковъчна група  І:  R  ≥ 10 и LС50 (смес) ≤  1000 ml/m³; 

Опаковъчна група  ІІ:  R ≥ 1 и LС50 (смес) ≤ 3000 ml/МПЧ и  ако сместа не отговаря на 
критериите за опаковъчна група І; 

Опаковъчна група  ІІІ:  R ≥ 1/5 и LС50 (смес) ≤ 5000 ml/m³ и  ако сместа не 
отговаря на критериите за опаковъчни групи І или ІІ. 

 
2.2.61.1.9.2   При липса на данни за стойността LС50 на токсичните съставки, сместа може да се причисли 

към определна група посредством следващите по-долу опростени изпитвания за праг на 
токсичност. В този случай трябва да се определи най-строгата опаковъчна група, която да се 
използва при превоза на сместа. 

 
2.2.61.1.9.3   Определена смес се причислява към група за опаковки І, само ако отговаря на следните два 

критерия: 
a) проба от течната смес е изпарена и разтворена във въздуха, с цел да се образува 

експериментална атмосфера с концентрация 1000 ml/m³ изпарена смес във въздуха. 
Десет бели плъха (пет мъжки и пет женски) се излагат на тази атмосфера за един час, 
след което се наблюдават в продължение на 14 дни. Ако поне 5 от животните умрат през 
този период на наблюдение, се приема, че стойността LС50 на сместа е равна или по-

малка от 1000 ml/m³; 
b) проба от изпаренията в равни части със смесената течност се разтваря с девет равни 

обема въздух така, че да се образува експериментална атмосфера. Десет бели плъха 
(пет мъжки и пет женски) се излагат за един час на тази атмосфера и се наблюдават в 
продължение на 14 дни. Ако поне 5 от животните умрат през този период на 
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наблюдение, се приема, че сместа има летливост равна или с 10 пъти по-голяма от 
стойността LС50 на сместа. 

 
2.2.61.1.9.4   Определена смес се причислява към група за опаковки ІІ само когато отговаря на следните 

два критерия и не отговаря на изискванията на група за опаковки І: 
a) проба от течна смес се разпръсква и се разтваря във въздух по такъв начин, че да се 

образува експериментална атмосфера с концентрация 3 000 ml/m³ изпарена смес във 
въздуха. Десет бели плъха (пет мъжки и пет женски) се излагат на тази атмосфера за 
един час, след което се наблюдават в продължение на 14 дни. Ако поне 5 от тези 
животни умрат през периода на наблюдение, се приема, че стойността LС50 на сместа е 
равна или по-малка от 3000 ml/m³; 

b) проба от пара, еднаква по тегло с течната смес се използва за да се образува 
експериментална атмесфера. Десет бели плъха (пет мъжки и пет женски) се излагат на 
тази атмосфера за един час, след което се наблюдават в продължение на 14 дни. Ако 
поне 5 от тези животни умрат през периода на наблюдение, се приема, че сместа има 
летливост равна или по-голяма от стойността LС50 на сместа.  

 
2.2.61.1.9.5   Определена смес се причислява към група за опаковки ІІІ само когато отговаря на следните 

два критерия, описани по-долу, и не отговаря на изискванията на група за опаковки І и ІІ: 
a) проба от течна смес се разпръсква и се разтваря във въздух по такъв начин, че да се 

образува експериментална атмосфера с концентрация 5 000 ml/m³ изпарена смес във 
въздуха. Десет бели плъха (пет мъжки и пет женски) се излагат на тази атмосфера за 
един час, след което се наблюдават в продължение на 14 дни. Ако поне 5 от тези 
животни умрат през периода на наблюдение, се приема, че стойността LС50 на сместа е 
равна или по-малка от 5 000 ml/m³; 

b) Концентрацията на парата (летливостта) на течната смес се измерва: ако тя е равна или 
по-голяма от 1000 ml/m³ се приема, че сместа има летливост равна или по-голяма от 1/5 
от стойността LС50 на сместа.  

 
Метод за определяне на токсичността на смесите при проникване в 
храносмилателната система и кожата 

 
2.2.61.1.10   За да се класифицират смесите от Клас 6.1 и да се причислят към опаковъчна група според 

критериите за токсичност при проникване в кожата и в храносмилателната система (виж 
2.2.61.1.3), трябва да се изчисли стойността LD50 на активното вещество в сместа. 

 
2.2.61.1.10.1   Ако сместа съдържа само една активна субстанция, чиято LD50 е известна, при липса на 

надеждни данни за активната токсичност на сместа, която предстои да се превозва, по 
отношение на кожата и храносмилателната система, стойността LD50 може да се определи 
по следния метод: 

 
LD50 от активната субстанция    х   100 

LD50 на препарата =     ________________________________________ 

съдържанието на активното вещество в тегл. % 
 
2.2.61.1.10.2   Ако сместа съдържа повече от едно активно вещество, могат да се използват три възможни 

метода за изчисляване на нейната стойност LD50 при проникване в кожата или 
храносмилателната система. Препоръчителният метод е да се получат достатъчни данни за 
острата токсичност на веществото, което реално ще се превозва, при конаткт с кожата или 
попадане в храносмилателната система. При липса на надежни и точни данни, се прилага 
един от следните методи: 

  
a) Съединението се класифицира в зависимост от най-опасното вещество в сместа, като 

се приема че то е в същата концентрация като сборната концентрация на всички активни 
съставки; 

b) прилага се следната формула: 
   СА  +  СВ +   ... + СZ =  100 
   —     —         —     — 
   ТА     ТВ         ТZ    ТМ 
   

където: 
С   =  концентрация в проценти на съставката А, В, ..., Z от сместа; 
Т   =  стойност на LD50  при поглъщане на съставката А, В .... Z 
ТМ =  стойност на LD50 при поглъщане на сместа. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази формула може да служи и при определяне на токсичността при 

проникване в кожата, при условие, че има налични данни за всички 
съдържащи се токсични съставки на базата на едни и същи изпитвания. 
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При използването на формулата не се отчитат евентуални 
потенциращи или защитни явления.  

 
Класификация на пестицидите 

 
2.2.61.1.11    Всички активни субстанции в пестицидите и техните съединения, за които LС50 и LD50 са 

известни и които са класифицирани в Клас 6.1 трябва да бъдат причислени към съответните 
групи за опаковки съгласно точките от 2.2.61.1.6 до 2.2.61.1.9 по-горе. Веществата и 
препаратите, които пораждат допълнителни опасности, трябва да бъдат класифицирани 
според таблица 2.1.3.10, в която са подредени според преобладаващия ред на опасност, и 
трябва да бъдат отнесени към съответната опаковъчна група. 

 
2.2.61.1.11.1   Ако стойността LD50 при проникване в храносмилателната система или кожата не е 

известна за определен пестициден препарат, обаче, LD50 на една или няколко от неговите 
активни съставки е известна, то стойнотта LD50 на препарата може да бъде определена в 
съответствие с метода, описан в 2.2.61.1.10.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Данните за токсичност, отнасящи се до LD50 за редица широко използвани 

пестициди, могат да бъдат разгледани в най-новото издание, 
озаглавено “Препоръчителна LКласификация на пестицидите според 
тяхната опасност и насоки за LКласификация” на Световната здравна 
организация (“The WHO Recommended LCassification of Pesticides by 
hazard and guidelines to LCassification”), което се предоставя по линия 
на Международната програма за сигурност на химичните субстанции 
към Международната здравна организация (OMS), CH-1211 Genève 27, 
Suisse. Докато този документ може да се ползва като източник на 
информация за LD50 на пестицидите, то неговата класификационна 
система не може да се приложи за целите на класификацията на 
пестицидите за превоз или пък за тяхното причисляване към 
опаковъчната група, защото те се класифицират и причисляват към 
опаковъчна група съгласно разпоредбите на RID.  

 
2.2.61.1.11.2   Официално използваното наименование за превоз на пестициди трябва да бъде избрано в 

зависимост от активната съставка, физическото състояние на пестицида и в съответствие с 
допълнителните опасности, който той може да създаде (3.1.2).  

 
2.2.61.1.12   Ако определени веществата от Клас 6.1 вследствие на добавки преминат в друга категория 

на опасност, различна от тази, към която принадлежат веществата упоменати в таблица А 
на глава 3.2, подобни смеси или разтвори трябва да бъдат причислени към рубриките, към 
които те принадлежат на в съответствие със реалната степен опасността, която създават. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  За да са класифицират смесите и разтворите (от рода на препарати и 

отпадъци) виж също 2.1.3). 
 
2.2.61.1.13    На базата на критериите описани от 2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.10, може също така да се 

определи дали естеството на определен разтвор или смес, които са поименно упоменати 
или съдържат определено поименно упоменато вещество е такова, че съответният разтвор 
или смес да се изключат от изискванията, приложими за настоящия клас.  

 
2.2.61.1.14    Вещества, разтвори и смеси - с изключение на вещества и препарати, които се използват 

като пестициди - които не са класифицирани като категория 1, 2 и 3 за остра токсичност 
съгласно Регламент (ЕО) № 1272/20084 могат да бъдат считани за вещества, които не 

принадлежат на Клас 6.1.    
 
 [Това изменение на немски език не се прилага за текстовете на английски език.] 
 
2.2.61.2    Вещества, които не се допускат за превоз 
 

2.2.61.2.1    Химически нестабилните вещества от Клас 6,1 няма да бъдат приемани за превоз, освен ако 
не са взети необходимите предпазни мерки, за да се предотврати възможността от опасен 
разпад или полимеризация при нормалните условия на превоз. За предпазните мерки, които 
са необходими за предотвратяване на полимеризация, вижте специална разпоредба 386 от 
Глава 3.3. Поради тази причина трябва да се положи особена грижа, за да се гарантира, че 

                                                 
4 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО 
и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 , публикуван в Официален вестник на ЕС, бр. L 353, 31 

декември 2008 г., стр. 1-1355. 
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съдовете и цистерните не съдържат каквито и да е вещества, които могат да ускорят тези 
реакции.  

 
2.2.61.2.2   Следните вещества и смеси не се допускат за превоз: 

- циановодород, безводен или циановодород, разтворен, неотговарящ на определенията 
на UN 1051, 1613, 1614 и 3294; 

- карбонилови метали с точка на запалване по-ниска от 23°C, различни от UN 1295 
НИКЕЛТЕТРАКАРБОНИЛ и 1994 ЖЕЛЕЗЕН ПЕНТАКАРБОНИЛ;  

- 2,3,7,8-ТЕТРАХЛОРДИБЕНЗО-1,4-ДИОКСИН (TCDD) в концентрации, считани като 
силно токсични според критериите описани в 2.2.61.1.7; 

- UN 2249 ДИХЛОРДИМЕТИЛЕТЕР, СИМЕТРИЧЕН; 

- Препарати на базата на фосфиди без добавки за забавяне отделянето на токсични 
запалителни газове. 

 
Следните вещества не се допускат до железопътен превоз: 

- Бариев ацид, сух или със съдържание на вода или спирт по-малко от 50%; 

- UN 0135 ЖИВАЧЕН ФУЛМИНАТ, НАВЛАЖНЕН. 
 
2.2.61.3    Списък на сборните наименования 
 

 
Допълнителна 
 опасност 

  
 Класифика-
ционен код 

UN Наименование на веществото или изделието 

 
Токсични вещества  

 

      1583 ХЛОРПИКРИНОВА СМЕС, Н.У.К.  

      1602 БАГРИЛО, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. или 

      1602 БАГРИЛО, МЕЖДИНЕН ПРОДУКТ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

      
1693 ТЕЧНО, СЛУЖЕЩО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЪЛЗОТВОРНИ 

ГАЗОВЕ, Н.У.К. 

       1851 ЛЕКАРСТВА ,ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

       2206 ИЗОЦИАНАТИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К., или 

       2206 ИЗОЦИАНАТ, РАЗТВОР ,ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

   

  течни 

a) T1 
3140 АЛКАЛОИДИ ТЕЧНИ, NSА, или 

     3140 АЛКАЛОИДНИ СОЛИ, ТЕЧНИ, Н.У.К. 

     3142 ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

       3144 НИКОТИНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, Н.У.К., или 

       3144 НИКОТИНОВ ПРЕПАРАТ, ТЕЧЕН, Н.У.К. 

       3172 ТОКСИНИ ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ, ТЕЧНИ, Н.У.К. 

       3276 НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

       
3278 ОРГАНОФОСФОРНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, 

Н.У.К. 

    

3381 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. , с  
LC50 не по-голяма от 200 ml/m³ и наситена концентрация на 
парите най-малко 500 LC50. 

    

3382 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. , с  
LC50  не по-голяма от 1000 ml/m³ и наситена концентрация на 
парите най-малко 10 LC50. 

       2810 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ ОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

   

 Органич 
ни   

    

 

       1544 АЛКАЛОИДИ, ТВЪРДИ, Н.У.К., или 

       1544 АЛКАЛОИДНИ СОЛИ, ТВЪРДИ, Н.У.К. 

       1601 ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

      1655 НИКОТИНОВО СЪЕДИНЕНИЕ ТВЪРДО, Н.У.К., или 

       1655 НИКОТИНОВ ПРЕПАРАТ ТВЪРД, Н.У.К. 

    твърди T2 3143 БАГРИЛО, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, Н.У.К., или 

     a), b)   3143 БАГРИЛО, МЕЖДИННО, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

       3249 ЛЕКАРСТВА, ТВЪРДИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

       3439 НИТРИЛИ, ТВЪРДИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 
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3448 ВЕЩЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЪЛЗОТВОРНИ 
ГАЗОВЕ, ТВЪРДО, Н.У.К. 

    
3462 ТОКСИНИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ, ТВЪРДИ, 

Н.У.К. 

       
3464 ОРГАНОФОСФОРНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, 

Н.У.К. 
Без  
допълни 
телна       

2811 ТОКСИЧНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

опасност           

       2026 ФЕНИЛЖИВАЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

       2788 ОРГАНОКАЛАЕНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, Н.У.К. 

  
 

    3146 ОРГАНОКАЛАЕНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, Н.У.К. 

    3280 ОРГАНОАРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, Н.У.К., 

   

 Органо 
метални 

 c), d) T3 

3281 МЕТАЛНИ КАРБОНИЛИ, ТЕЧНИ, Н.У.К. 

       3465 ОРГАНОАРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, Н.У.К., 

       3466 МЕТАЛНО КАРБОНИЛИ, ТВЪРДИ, Н.У.К.  

       
3282 ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, 

Н.У.К. 

       
3467 ОРГАНОМЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, 

Н.У.К.  

           

       
1556  АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, Н.У.К. неорганично, вкл. 

арсенати, Н.У.К., арсенити Н.У.К. и арсенови сулфиди, Н.У.К. 

     
 течни e) 

  1935    ЦИАНИД РАЗТВОР, Н.У.К. 

    T4 2024  ЖИВАЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, Н.У.К. 

      
3141  АНТИМОНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, НЕОРГАНИЧНО, ТЕЧНО, 

Н.У.К. 

    3440 СЕЛЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, Н.У.К. 

    

3381 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. , с  
LC50 не по-голяма от 200 ml/m³ и наситена концентрация на 
парите най-малко 500 LC50. 

       

3382 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. , с  
LC50 не по-голяма от 1000 ml/m³ и наситена концентрация на 
парите най-малко 10 LC50. 

       3287  ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

 

 Неорга 
нични     

    

       
1549  АНТИМОНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, НЕОРГАНИЧНО, ТВЪРДО, 

Н.У.К. 

       
1557  АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, Н.У.К., неорганично 

вкл.арсенати 

          Н.У.К., арсенити ,Н.У.К. и арсенови сулфиди ,Н.У.К. 

     1564  БАРИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

       1566  БЕРИЛИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

       1588  ЦИАНИДИ НЕОРГАНИЧНИ ТВЪРДИ, Н.У.К. 

       1707  ТАЛИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

       2025  ЖИВАЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, Н.У.К. 

   

 Твърди 

 f), g)    T5 
2291  ОЛОВНО СЪЕДИНЕНИЕ РАЗТВОРИМО, Н.У.К. 

       2570  КАДМИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ 

       2630  СЕЛЕНАТИ, или  

       2630  СЕЛЕНИТИ 

      
 

2856  ФЛУОРСИЛИКАТИ, Н.У.К. 

   3283  СЕЛЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, Н.У.К. 

      3284  ТЕЛУРОВО СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

       3285  ВАНАДИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

       3288  ТОКСИЧНО ВЕЩЕСТВО ,ТВЪРДО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

           

без допълнителна    2992 КАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 
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опасност (продълж.)      2994 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

       2996 ОРГАНОХЛОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН ТОКСИЧЕН 

       2998 ТРИАЗИНОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

       3006 ТИОКАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

       3010 ПЕСТИЦИДИ НА МЕДНА ОСНОВА, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

       3012 ПЕСТИЦИД НА ЖИВАЧНА ОСНОВА, ТЕЧЕН,ТОКСИЧЕН 

   

 течни h)      T6 

3014 ПЕСТИЦИДИ СЪС ЗАМЕСТЕН НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

   3016 БИПИРИДИЛОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

      3018 ОРГАНОФОСФОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

       3020 ОРГАНОКАЛАЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

       3026 ПЕСТ. ОТ КУМАРИНОВИ ПРОИЗВОДНИ,ТЕЧЕН,ТОКСИЧ. 

Пести 
циди        

3348 ПЕСТИЦИД ОТ ПРОИЗВОДНИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНАТА 
КИСЕЛИНА, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

       3352 ПЕРИТРОИДЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

       2902 ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

         

     2757 КАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

       2759 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

       2761 ОРГАНОХЛОРЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

       2763 ТРИАЗИНОВ ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

       2771 ТИОКАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

       2775 ПЕСТИЦИД НА МЕДНА ОСОВА, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

       2777 ПЕСТИИД НА ЖИВАЧНА ОСНОВА, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН  

       2779 ПЕСТИЦИД СЪС ЗАМЕСТЕН НИТРОФЕНОЛ,ТВЪРД, ТОКС.  

      
 твърди h)       T7 

2781 БИПИРИДИЛОВ ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

   2783 ОРГАНОФОСФОРЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

       2786 ОРГАНОКАЛАЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

       3027 ПЕСТИЦИД ОТ КУМАРИНОВ ПРОИЗВОДНИ, ТВЪРД, ТОКС. 

    3048 АЛУМИНИЕВО-ФОСФИДЕН ПЕСТИЦИД 

       
3345 ПЕСТИЦИД ОТ ПРОИЗВОДНИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНА КИСЕ 

ЛИНА, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

       3349 ПИРЕТРОИДЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

       2588 ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

         

  мостри    T8 3315 ХИМИЧЕСКИ ОБРАЗЕЦ, ТОКСИЧЕН 

         

други токсични   T9 

3243 ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА,СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К. 

вещества i)         

 
Изделия  Т10 

3546 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧНО ВЕЩЕСТВО, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

 

      

       3071 МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

     
3071 МЕРКАПТАНОВИ СМЕСИ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, 

ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

   течни j),k) TF1  3080 ИЗОЦИАНАТИ, ТОКСИЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

       
3080 ИЗОЦИАНАТЕН РАЗТВОР, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 

Н.У.К. 

       3275 НИТРИЛИ, ТОКСИЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

       
3279 ОРГАНОФОСФОРНО С-Е, ТОКСИЧНО, ЗАПАЛИТЕЛНО, 

Н.У.К. 

    

3383 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. , с  LC50 не по-голяма от 200 ml/m³ и 
наситена концентрация на парите най-малко 500 LC50. 

    

3384 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. , с LC50не по-голяма от 1000 ml/m³ и 
наситена концентрация на парите най-малко 10 LC50. 

запалителн       2929 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЛИТЕЛНА, ОРГАНИЧНА, Н.У.К. 
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и 

TF           

 
      

2991 КАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН 

       2993 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД,ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН 

       
2995 ОРГАНОХЛОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 

ЗАПАЛИТЕЛЕН 

      
2997 ТРИАЗИНОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 

ЗАПАЛИТЕЛЕН 

   

  

3005 DI-ТИОКАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН 

   
3009 ПЕСТИЦИД НА МЕДНА ОСНОВА, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 

ЗАПАЛИТЕЛЕН 

   
3011 ПЕСТИЦИД НА ЖИВАЧНА ОСНОВА, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 

ЗАПАЛИТЕЛЕН 

   

 Пестици 
ди  

(точка на 
горене не 
по-малка 
 от TF2 

3013 ПЕСТИЦИД СЪС ЗАМЕСТЕН НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН 

   
  ≥ 23ºС)  
   

3015 БИПИРИДИЛОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН 

       
3017 ОРГАНОФОСФОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 

ЗАПАЛИТЕЛЕН 

       
3019 ОРГАНОКАЛАЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 

ЗАПАЛИТЕЛЕН 

       
3025 ПЕСТИЦИД ОТ КУМАРИНОВИ ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, 

ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН 

       3347 ПЕСТИЦИД ОТ ПРОИЗВОДНИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНА К-НА, 

         ТЕЧЕН,ТОКСИЧЕН ЗАПАЛИТЕЛЕН 

       3351 ПИЕТРОИДЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ 

       2903 ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К.  

          

        1700 СВЕЩИ ЗА СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ  

   твърди  TF3 2930  ТВЪРДО, ОРГАНИЧНО, ТОКСИЧНО, ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

           

твърди самонагряващи се с)    TS 3124  ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, САМОНАГРЯВАЩО СЕ, Н.У.К. 

  3535 
ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, ЗАПАЛИМИ, 
НЕОРГАНИЧНИ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

            

        

  течни TW1 

3385 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРО-
РЕАКТИВНО, Н.У.К. , с LC50 не по-голяма от 200 ml/m³ и 
наситена концентрация на парите най-малко 500 LC50. 

   

3386 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРО-
РЕАКТИВНО, Н.У.К. , с LC50 не по-голяма от 1000 ml/m³ и 
наситена концентрация на парите най-малко 10 LC50. 

     3123  ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, ХИДРОРЕАКТИВНО, Н.У.К. 

хидрореакти
в
н
и
 
d

)    твърди l) TW2 3125 ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, ХИДРОРЕАКТИВНО, Н.У.К. 

 TW        

       

 течни TO1 

3387 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯ-
ВАЩО, Н.У.К., с LC50 не по-голяма от 200 ml/m³ и наситена 
концентрация на парите най-малко 500 LC50. 

   

3388 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯ-
ВАЩО, Н.У.К., с LC50 не по-голяма от 1000 ml/m³ и наситена 
концентрация на парите най-малко 10 LC50. 
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окисляващи m)     3122  ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

TO     твърди  TO2 3086  ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

            

     течни TC1 3277  ХЛОРФОРМАТИ, ТОКСИЧНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

    3361 ХЛОРСИЛАНИ, ТОКСИЧНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

    

3389 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, КОРОЗИ-
ОННО, Н.У.К., с LC50 не по-голяма от 200 ml/m³ и наситена 
концентрация на парите най-малко 500 LC50. 

    

3390 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, КОРОЗИ-
ОННО, Н.У.К. , с LC50 не по-голяма от 1000 ml/m³ и наситена 
концентрация на парите най-малко 10 LC50. 

  

органичн
и     

2927  ТЕЧНО, ОРГАНИЧНО, ТОКСИЧНО, КОРОЗИОННО, Н.У.К.  

           

    твърди TC2 2928  ТВЪРДО, ОРГАНИЧНО, ТОКСИЧНО, КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

корози-           

онни n) 

 

течни 
 

TC3   

TC 

  

3389 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, КОРОЗИ-
ОННО, Н.У.К., с LC50 не по-голяма от 200 ml/m³ и наситена 
концентрация на парите най-малко 500 LC50. 

   

3390 ТОКСИЧНО ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, КОРОЗИ-
ОННО, Н.У.К. , с LC50 не по-голяма от 1000 ml/m³ и наситена 
концентрация на парите най-малко 10 LC50. 

      3289  ТЕЧНО, ОРГАНИЧНО, ТОКСИЧНО, КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

  

 неорга- 
нични  твърди TC4 3290  ТВЪРДО, НЕОРГАНИЧНО, ТОКСИЧНО, КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

            

       
2742   ХЛОРОФОРМАТИ, ТОКСИЧНИ, КОРОЗИОННИ, 

ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

запалителни, корозионнн TFC   
 3362 ХЛОРСИЛАНИ, ТОКСИЧНИ, КОРОЗИОННИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 

Н.У.К. 

 

 3488 
 
 
 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, ЗАПАЛИМА, 
КОРОЗИВНА, Н.У.К., с по-малка  LC50  или равна на 200 ml/m³ и 
с концентрация на наситени пари по-голяма или равна на 500 
LC 50 

3489 
 
 
 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, ЗАПАЛИМА, 
КОРОЗИВНА, Н.У.К., с по-малка LC50 при вдишване или равна 
на 1000 ml/m³ и с концентрация на наситени пари по-голяма 
или равна на 10 LC 50 

.............. 

Запалими, реагиращи с вода                                         
TFW 

 

3490 ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, РЕАГИРАЩА С 
ВОДА, ЗАПАЛИМА,  Н.У.К., с по-малка LC50 или равна на 200 
ml/m³ и с концентрация на наситени пари по-голяма или равна 
на 500 LC 50 

3491 ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, РЕАГИРАЩА С 
ВОДА, ЗАПАЛИМА, Н.У.К., с по-малка  LC50  или равна на 1000 
ml/m³ и с концентрация на наситени пари по-голяма или равна 
на 10 LC 50 

 

Бележки под линия:  
 

a) Вещества и препарати, съдържащи алкалоиди или никотин, използвани като пестициди, трябва да се 
класифицират под UN 2588 ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН, Н.У.К., UN 2902 ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К., или UN 2903 ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИМ, Н.У.К. 

b) Активни вещества и вещества за пулверизиране или смеси от вещества, предназначени за лаборатории 
и експерименти и за производство на фармацевтични продукти с други вещества, трябва да се 
класифицират според тяхната токсичност (виж 2.2.61.1.7 до 2.2.61.11). 

c) Слабо токсични самонагряващи се вещества и органометални самозапалителни съединения са вещества 
от Клас 4.2. 

d) Слабо токсични хидрореактивни вещества и хидрореактивни органометални съединения са вещества от 
Клас 4.3. 
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e) Живачен фулминат, овлажнен с най-малко 20%-тегловни вода или смес от алкохол и вода, е вещество от 
клас 1 UN 0135 и не се допуска до железопътен превоз (виж 2.2.61.2.2). 

f) Ферицианиди, фероцианиди, алкални и амониеви сулфоцианати не са обект на разпоредбите на RID. 

g) Оловни соли и оловни пигменти, които при смесване в съотношение 1:1000 с 0,07М солна киселина и 
разбърквани в продължение на един час при температура 23ºС ± 2ºС, показват разтворимост от най-
много 5%, не попадат под разпоредбите на RID. 

h) Импрегнирани с този пестицид изделия (като картонени чинии, хартиени ленти, памучни топчета, 
пластмасови плоскости) в херметично затворени обвивки не подлежат на разпоредбите на RID.  

i) Смеси от твърди вещества, които не подлежат на разпоредбите на RID, с токсични течни вещества могат 
да бъдат превозвани под UN 3243, без преди това да се прилагат класификационните критерии на Клас 
6.1, при условие, че не се наблюдава разливане на течност по време на товарене или при затваряне на 
опаковката, вагона или контейнера. Всяка опаковка трябва да съответства на конструктивен тип, 
преминал успешно изпитание за херметичност за опаковъчна група ІІ. Тази рубрика не се използва за 
твърди вещества, съдържащи течност, класифицирани към опаковъчна група І. 

j) Високо токсични и токсични запалителни течности, които имат точка на възпламеняване под 23°C, са 
вещества от Клас 3, с изключение на онези, които са високо токсични при вдишване, както е 
дефинирано в т. 2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.9. Течности, които са високо токсични при вдишване, са посочени 
като „токсични при вдишване” в тяхното официално транспортно наименование в Клона (2) или от 
специална разпоредба 354 в Колона (6) от Таблица A на Глава 3.2.. 

k) Запалителни течности, слаботоксични, с изключение на вещества и препарати, използвани като 
пестициди с точка на запалване между 23ºС и 60ºС включително, са вещества от Клас 3. 

l) Метални фосфиди от UN 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 и 2013 са вещества от Клас 4.3. 

m) Слаботоксични и окисляващи вещества са вещества от Клас 5.1. 

n) Слаботоксични и слабокорозионни вещества са вещества от Клас 8. 
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2.2.62   Клас 6.2  Инфекциозни вещества 
 
2.2..62.1   Критерии 
 

2.2.62.1.1   Заглавието на Клас 6.2 включва инфекциозните вещества. Инфекциозни вещества по 
смисъла на RID са веществата, за които е известно или може да се приеме, че съдържат 
патогенни причинители. Патогенните причинители са определени като микроорганизми 
(включително бактерии, вируси, паразитни бактерии, паразити и гъби) и други причинители 
като приони, които могат да причинят заболявания при хора и животни.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Генно модифицираните микроорганизми и организми, биологични 

продукти, диагностични проби и умишлено заразени живи животни се 
причисляват към този клас, ако отговарят на неговите условия. 
Превозът на неумишлено или по естествен път заразени живи животни 
се подчинява само на приложимите правилници и разпоредби на 
съответните държави на произход, транзит и дестинация 
2. Токсини от растителен, животински или бактериален произход, които 
не съдържат инфекциозни вещества или не се съдържат в такива 
инфекциозни вещества или организми, са вещества от Клас 6.1 UN 
3172 или 3462. 

 

2.2.62.1.2    Веществата от Клас 6.2 са подразделени както следва: 
 

І1  инфекциозни вещества, опасни за хората; 

І2  инфекциозни вещества, опасни само за животните; 

І3  клинични отпадъци 

І4  биологични вещества 
 

Определения 
 
2.2.62.1.3   За целите на RID: 

Биологични продукти са онези продукти, получени от живи организми, които се изработват и 
разпространяват в съответствие с изискванията на националните компетентни органи, които 
могат да определят специални лицензионни режими, и които продукти се използват за 
профилактика, лечение или диагностика на заболявания при хора или животни, или за 
свързани с това развойни, експериментални или изследователски цели. Те включват, без 
ограничение, готови продукти (като ваксини) или междинни продукти. 

Култури са резултат от процес, при който умишлено се размножават причинители на 

болести. Съгласно представената в този раздел дефиниция, в това понятие не се включват 
проби, взети от пациенти, (хора или животни). 

Медицински или клинични отпадъци са отпадъци, получени в резултат на медицинското 
лечение на животни или хора или вследствие на биологични изследвания.  

Пробите, взети от пациенти представляват тези, които се вземат директно от хора или 
животни, включително, но без ограничение, вещества от екскременти, секрети, кръв и кръвни 
съставки, тъкани и секрети от тъканна течност, както и части от тялото, които се 
транспортират с цел проучване, диагностика, изследване, лечение или профилактика. 

 
Класификация 
 

2.2.62.1.4   Инфекциозните вещества трябва да бъдат класифицирани в Клас 6.2 и, според конкретния 
случай, да се причисляват към UN 2814, 2900, 3291 или 3373.  

 
Инфекциозните вещества се разделят на следните категории:  

 
2.2.62.1.4.1   Категория А: Инфекциозно вещество, което се превозва в такава форма, че при евентуално 

излагане на неговото действие, е способно да причини трайна инвалидност, 
животозастрашаваща или смъртоносна болест на иначе здрави хора или животни. Примери 
за вещества, които отговарят на тези критерии, са дадени в таблицата към настоящия 
раздел. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Излагане на действието на подобно вещество настъпва, когато 

инфекциозното вещество излезе от защитната опаковка и влезе във 
физически контакт с хора или животни. 
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a) Инфекциозните вещества, които отговарят на тези критерии и които могат да 
предизвикат заболяване при хора, или както при хора, така и при животни, се 
причисляват към UN 2814. Инфекциозните вещества, които могат да предизвикат 
заболяване само при животни, се причисляват към UN 2900. 

b) Причисляването към UN 2814 или 2900 трябва да става на базата на наличните 
анамнези или симптоми на болния човек или болното животно, на локалните ендемични 
особености или на преценката на специалист относно индивидуалното състояние на 
болния човек или болното животно. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1) Официалното превозно наименование на UN 2814 е “ИНФЕКЦИОЗНО ВЕЩЕСТВО, 

ОПАСНО ЗА ХОРА”. Официалното превозно наименование на UN 2900 е 
“ИНФЕКЦИОЗНО ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО САМО ЗА ЖИВОТНИ”.  
2) Следващата таблица не е изчерпателна. Инфекциозните вещества, включително 
новите или развиващите се се причинители на болести, се причисляват към категория А. 
Освен това, определено вещество трябва да се причисли към категория А, когато 
съществува съмнение дали веществото отговаря на критериите, или не. 

4) Микроорганизмите, изписани с наклонен шрифт в следващата таблица включват бактерии, 
микоплазми, паразитни бактерии или гъби. 
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Примери за инфекциозни вещества, които във всяка своя форма се причисляват към 
категория А, доколкото не е разпоредено друго (виж 2.2.62.1.4.1) 

UN №. и наименование микроорганизъм 

UN 2814 ИНФЕКЦИОЗНО 
ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА 
ХОРА 

Bacillus anthracis (само култури) 

Brucella abortus (само култури) 

Brucella melitensis (само култури) 

Brucella suis (само култури) 

Burkhoderia mallei – Pseudomonas mallei – сап (само 

култури) 

Burkholderia pseudomallei - Pseudomonas pseudomallei (само 
култури) 

Chlamydia psittaci – птичи щам (само култури) 

Clostridium botulinum (само култури) 

Coccioides immitis (само култури) 

Coxiella burnetii (само култури) 

Вирус на конго-кримската хеморагична треска 

Вирус Dengue (само култури) 

Вирус на източния конски енцефалит (само култури) 

Escherichia coli, веротоксин (само култури) а) 

Вирус Ebola 

Вирус Flexal 

Francisella tularensis (само култури) 

Вирус Guanarito 

Вирус Hantaan 

Вирус Hanta, предизвикващ хеморагична треска с бъбречен 
синдром 

Вирус Hendra  

Вирус Hepatitis (само култури) 

Вирус Herpes-B (само култури) 

Вирус на имунната недостатъчност при човека (само 
култури) 

Високопатогенен вирус на птичи грип (само култури) 

Вирус Junin 

Вирус на болестта на Кясанурската гора 

Вирус Lassa 

Вирус Machupo 

Вирус Marburg 

Вирус на вариолата при маймуните 

Mycobacterium tubercolosis (само култури) a) 

Вирус Nipah 

Вирус на омската хеморагична треска 

Вирус Polio (само култури) 

Вирус на бяса (само култури) 

Rickettsia prowazekii (само култури) 

Rickettsia rickettsii (само култури) 

Вирус на Рифт-Вали (само култури) 
 

UN-№. и наименование микроорганизъм 

UN 2814 ИНФЕКЦИОЗНО 
ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА 
ХОРА 

Вирус на руския есенно-летен енцефалит (само култури) 

Вирус Sabia 

Shigella dysenteriae type 1 (само култури) 

Вирус на енцефалита при кърлежите (само култури) 

Вирус на вариолата при човека 

Вирус на венецуелския конски енцефалит (само култури) 

Вирус на енцефалит на Западен Нил (само култури) 

Вирус на жълтата треска (само култури) 

Yersinia pestis (само култури) 

UN 2900 ИНФЕКЦИОЗНО 
ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО САМО 
ЗА ЖИВОТНИ 

Вирус на африканската треска при свинете (само култури) 

Птичи парамиксовирус тип 1 - вирус на лъжливата 
нюкасълска болест (Velogenic Newcastle disease) (само 
култури) 

Вирус на класическата треска при свинете (само култури) 

Вирус на шапа (само култури) 

Вирус Dermatitis nodularis (възловиден обрив) (само 
култури) 
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Mycoplasma mycoides – контагиозна плевропневмония при 

едрия рогат добитък (само култури) 

Вирус на чумата при дребните преживни животни (само 
култури) 

Вирус на чумата при говедата (само култури) 

Вирус на вариолата при овцете (само култури) 

Вирус на вариолата при козите (само култури) 

Вирус на везикулярната болест при свинете (само култури) 

Вирус на везикулярния стоматит (само култури) 

 
а) въпреки това, когато културите са предназначени за диагностични или клинични цели, те 

могат да бъдат класифицирани като инфекциозни вещества от категория В.  
 
2.2.62.1.4.2   Категория В: Инфекциозни вещества, които не отговарят на критериите за приемане в 

категория А. Инфекциозните вещества от категория В се причисляват към UN 3373.  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Официалното превозно наименование на UN 3373 е “БИОЛОГИЧНО 

ВЕЩЕСТВО, КАТЕГОРИЯ В”. 
 
2.2.62.1.5   Освобождавания 
 
2.2.62.1.5.1   Вещества, които не съдържат инфекциозни субстанции, или вещества, при които няма 

вероятност да предизвикат болести при хора или животни, не подлежат на разпоредбите на 
RID, освен в случаите, когато отговарят на критериите за включване в друг клас. 

 
2.2.62.1.5.2 Вещества, които съдържат микроорганизми, които не са патогенни спрямо хора или животни, 

не подлежат на разпоредбите на RID, освен в случаите, когато отговарят на критериите за 
включване в друг клас. 

 
2.2.62.1.5.3   Вещества под форма, в която всякакви патогени, които те съдържат са били неутрализирани 

или деактивирани по такъв начин, че вече не представляват риск за здравето, не попадат 
под разпоредбите на RID, освен в случаите, когато отговарят на критериите за включване в 
друг клас. 

 БЕЛЕЖКА: Медицинското оборудване, от което са били отцедени всички свободни течности, 

се счита за изпълняващо изискванията на този параграф и не подлежи на разпоредбите на 
RID 

 
2.2.62.1.5.4   Вещества, при които концентрацията на патогени е на нивото, което е обичайно при 

естествени условия (вкл. хранителни продукти и водни проби) и за които не се счита, че 
пораждат значителен риск от инфекции, не подлежат на разпоредбите на RID, освен в 
случаите, когато отговарят на критериите за включване в друг клас. 

 
2.2.62.1.5.5   Сухи капки  кръв, събрани чрез прилагане на капка кръв върху поглъщащ материал, не са 

предмет на RID. 
 
2.2.62.1.5.6   Скрининг на проби от кръв в изпражненията не са предмет на RID. 
2.2.62.1.5.7 Кръв или кръвни компоненти, събрани за целите на преливане или подготовка за кръвни 

продукти, за да се използват за преливане или трансплантация, и тъкани или органи, 
предназначени за ползване при трансплантация, както и проби, взети във връзка с тези 
цели, не са предмет на RID. 

 
2.2.62.1.5.8  Взетите от хора или животни проби, при които съществува минимална вероятност да 

съдържат причинители на болести, не подлежат на разпоредбите на RID, когато пробата се 
превозва в опаковка, която възпрепятства всякакво излизане на вещество от нея и е 
маркирана с надписа “ОСВОБОДЕНА МЕДИЦИНСКА ПРОБА” респ. “ОСВОБОДЕНА 
ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКА ПРОБА”. 

 
Смята се, че опаковката удовлетворява горните изисквания, ако отговаря на следните 
условия: 
Опаковката се състои от три компонента: 
водонепропусклив първичен съд (съдове); 
водонепропусклива вторична опаковка и 
достатъчно стабилна външна опаковка по отношение на нейната вместимост, маса и 
предполагаемо използване, като при нея поне едната външна повърхнина има минимални 
размери 100 mm х 100 mm. 
В случай, че се превозват течни вещества, между първичния съд (съдове) и вторичната 
опаковка трябва да е поставен абсорбиращ материал, чието количество трябва да е 
достатъчно за пълното поглъщане на съдържимото, така че при освобождаване на течност 
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по време на превоза, тя да не може да достигне външната опаковка и съществено да влоши 
защитните свойства на подложния материал. 
Когато в една единствена вторична опаковка има няколко чупливи първични съда, те следва 
да бъдат завити поотделно и разделени по такъв начин, че да се предотврати всякакъв 
контакт между тях. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За освобождаване съгласно настоящата точка е необходима експертна 

преценка. Тя се прави на базата на наличните анамнези, симптоми или на 
индивидуалните особености за засегнатия пациент или животно, както и на 
специфичните местни ендемични условия. Проби, които могат да се 
превозват съгласно разпоредбите, съдържащи се в настоящата точка, са 
напр.: 
проби от кръв или урина за проверка нивото на холестерола, кръвната 
захар, хормоните или специфичните за простатата антитела (PSA); 
проби, необходими за проверка на функцията на органи (като сърце, черен 
дроб, бъбреци) при хора или животни с неинфекциозни болести или за 
терапевтичен мониторинг на лекарствени препарати; 
проби, необходими за извършване на анализ с цел застраховане или 
трудоустрояване и предназначени за определяне наличието на наркотици 
или алкохол; 
тестове за бременност; 
биопсии за установяване на рак, и 
тестове за установяване на антитела при хора или животни при липса на 
каквото и да е съмнение за инфекция (напр., оценка на имунитет, изграден 
чрез ваксина, диагноза на автоимунно заболяване, и др.)  

 2: В случаите на превоз с въздушен транспорт, опаковките на пробите, 

освободени съгласно настоящата точка трябва да отговарят на условията, 
посочени в подточки a) до c) вкл. 

 
2.2.62.1.5.9  Освен за: 
 

(а) медицински отпадъци (UN 3291); 
 

(b) медицински устройства или оборудване, които са замърсени с или съдържат 
инфекциозни вещества в Категория А (UN 2814 или 2900); и 

 
(c) медицински устройства или оборудване, които са замърсени с или съдържат други опасни 

товари, които отговарят на определението за друг клас, 
 

медицинските устройства или оборудване, които потенциално могат да бъдат замърсени с 
или съдържат инфекциозни вещества, които се превозват за дезинфекция, почистване, 
стерилизация, поправка или оценка на оборудването, не подлежат на разпоредбите на RID 
освен тези в настоящия параграф, ако са опаковани в опаковки, които са били проектирани и 
изработени по такъв начин, че при нормални условия на превоз да не могат да бъдат 
счупени, пробити или съдържанието им  да изтече. Опаковките се проектират така, че да 
отговарят на изискванията за изработка, посочени в 6.1.4 или 6.6.4. 
 
Тези опаковки трябва да отговарят на общите изисквания за опаковките от 4.1.1.1 и 4.1.1.2 и 
да са в състояние да задържат медицинските устройства и оборудване дори ако бъдат 
изпуснати от височина от 1.2 метра. 

 
Опаковките се маркират с надпис "УПОТРЕБЯВАНО МЕДИЦИНСКО УСТРОЙСТВО" или 
"УПОТРЕБЯВАНО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ". Когато се използват външни опаковки, те 
трябва да бъдат маркирани по същия начин, освен ако надписа не остава видим." 

 
2.2.62.1.6  (запазени разпоредби) 
2.2.62.1.7  (запазени разпоредби) 
2.2.62.1.8 (запазени разпоредби) 
 
2.2.62.1.9   Биологични продукти 

 
За целите на RID, биологичните продукти са разделени в следните групи: 
a) продукти, произведени и опаковани при съблюдаване на изискванията на съответните 

национални органи и превозвани с цел тяхното окончателно опаковане или 
разпределяне, а също и за използване от медицински персонал или частни лица. 
Веществата в тази група не попадат под разпоредбите на RID; 

b) продукти, които не са включени в подточка а) и по отношение на които е известно или 
съществуват основания да се предполага, че съдържат инфекциозни вещества, и които 
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отговарят на критериите за причисляване към категории А и В. В зависимост от 
конкретния случай, тези вещества се причисляват към UN 2814, 2900 или 3373. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои биологични продукти, получили административно одобрение, 

представляват биологическа опасност само в определени райони от 
света. В подобни случаи компетентните органи могат да изискват тези 
биологични продукти да бъдат приведени в съответствие с местните 
изисквания за инфекциозни вещества, или могат да налагат други 
ограничения. 

 

2.2.62.1.10   Генно модифицирани микроорганизми и организми 
 
Генно модифицираните микроорганизми, които не отговарят на определението за 
инфекциозни вещества, следва да бъдат класифицирани съгласно 2.2.9. 
 

2.2.62.1.11   Медицински или клинични отпадъци 
 
2.2.62.1.11.1   Медицинските или клинични отпадъци, съдържащи инфекциозни вещества от категория А, 

според конкретния случай се причисляват към UN 2814 или 2900. Медицинските или 
клинични отпадъци, съдържащи инфекциозни вещества от категория В, се причисляват към 
UN 3291. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Медицинските или клинични отпадъци, отнесени към номер 18 01 03 

(Отпадъци от лечението на хора или животни и/или от свързаните с тях 
изследвания – отпадъци от помощ при раждане, диагностика, лечение 
или профилактика на заболявания при хора – отпадъци, към чието 
събиране и отстраняване се поставят специални изисквания с цел 
предотвратяване на инфекции) или към номер 18 01 02 (Отпадъци от 
лечението на хора или животни и/или от свързани с тях изследвания - 
отпадъци от изследване, диагностика, лечение или профилактика при 
животни - отпадъци, към чието събиране и отстраняване се поставят 
специални изисквания с цел предотвратяване на инфекции) в 
съответствие с Европейски каталог на отпадъците в приложението към 
Решение на Европейската комисия 2000/532/ЕС5 със съответните 
изменения, се класифицират съгласно разпоредбите на настоящата 
точка, на базата на медицинската, респективно, ветеринарната 
диагноза на засегнатия пациент, респ. животно.  

 
2.2.62.1.11.2   Медицинските или клинични отпадъци, по отношение на които има основания да се 

предполага, че съществува малка вероятност да съдържат инфекциозни вещества, се 
причисляват към UN 3291. За целите на класифицирането могат да бъдат взети под 
внимание международните, регионални или национални каталози на отпадъците.   

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Официалното превозно наименование на UN 3291 е “КЛИНИЧЕН 

ОТПАДЪК, НЕСПЕЦИФИЦИРАН, Н.У.К.” или “(БИО)МЕДИЦИНСКИ 
ОТПАДЪК, Н.У.К.” или “МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪК, ПОПАДАЩ ПОД 
ДЕЙСТВИЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ, Н.У.К.”. 
2. Независимо от изложените по-горе класификационни критерии, 
медицински и клинични отпадъци, отнесени към номер 18 01 04 
[Отпадъци от лечението на хора или животни и/или от свързани с тях 
изследвания – отпадъци от помощ при раждане, диагностика, лечение 
или профилактика при болести на хора – отпадъци, към чието събиране 
и отстраняване не се поставят специални изисквания от гледна точка 
на предотвратяването на инфекции (напр. превръзки от рани или 
гипсови превръзки, бельо, облекло за еднократна употреба, памперси)] 
или към номер 18 01 03 (Отпадъци от лечението на хора или животни 
и/или свързани с тях изследвания - отпадъци от изследване, 
диагностика, лечение или профилактика при животни - отпадъци, към 
чието събиране и отстраняване не се поставят специални изисквания 
от гледна точка на предотвратяването на инфекции) в съответствие с 
Европейския каталог на отпадъците в приложението към Решение на 
Европейската комисия 2000/532/ЕС със съответните изменения, не 
попадат под разпоредбите на RID. 

                                                 
5 .Решение на Комисията 2000/532/ЕК от 3 май 2000 г. заменящо Решение 94/3/ЕК, с което се създава списък с отпадъци 
съгласно Член 1(a) на Директива на съвета 75/442/ЕИО относно отпадъците (заменена от Директива на ЕП и на Съвета 
2006/12/EK (Официален вестник на Европейската общност бр. L 114 от дата 27 април 2006 г., стр. 9) и Решение на съвета 
94/904/ЕК, което определя списък с опасни отпадъци съгласно чл. 1(4) от Директива на съвета 91/689/ЕИО относно 
опасните отпадъци (Официален вестник на Европейската общност бр. L 226 от дата 6 септември 2000 г., стр. 3). 
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2.2.62.1.11.3   Деконтаминирани/обеззаразени медицински или клинични отпадъци, които преди са 

съдържали инфекциозни вещества, не попадат под разпордебите на RID, освен в случай, че 
отговарят на критериите за включване в друг клас. 

 
2.2.62.1.11.4   Медицински или клинични отпадъци с UN 3291 се причисляват към опаковъчна група II. 
 
2.2.62.1.12   Инфектирани/заразени животни 
 
2.2.62.1.12.1  Не се допуска прeвоз на инфекциозно вещество с живи животни, освен в случаите, когато няма 

друг начин за превоз на подобни вещества. Живи животни, които са били преднамерено 
инфектирани и за които е известно или съществуват подозрения, че са носители на 
инфекциозно вещество, могат да се превозват само при съблюдаване на условията и 
изискванията на компетентните органи и в съответствие с поставените ограничения спрямо 
превоза на животни. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Одобрението на компетентните органи ще бъде издадено на базата на 

съответните правила за превоз на живи животни, като се вземат предвид 
аспектите на опасните товари. Органите, които са компетентни да определят 
тези условия и правила за одобрение ще бъдат регулирани на национално 
равнище. 

Ако няма дадено одобрение от компетентен орган на RID договаряща се 
държава, компетентния орган на RID договаряща се държава може да признае 
одобрение, издадено от компетентния орган на държава, която не е RID 
договаряща се държава. 

Правилата за превоз на селскостопански животни, например, се съдържат в 
Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно 
защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това 
операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент 
(ЕО) № 1255/97 (Официален вестник на Европейския съюз бр. L 3  от 5 януари 
2005 г.) заедно с всички изменения. 

 
2.2.62.1.12.2   (Заличено) . 
 
2.2.62.2    Вещества, които не се допускат за превоз 

 
Не се допуска превоза на инфекциозно вещество с живи гръбначни или безгръбначни 
животни, освен в случаите, когато не съществува друг начин за превоз на тези вещества или 
когато превозът е разрешен от компетентния орган (виж 2.2.62.1.12.1). 
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2.2.62.3    Списък на сборните наименования 

  

 Класифика-
ционен код 

UN-
№. 

Наименование на веществото 

Инфекциозни вещества 

Инфекциозни вещества, 
опасни за хора 

 
І1 

2814 ИНФЕКЦИОЗНО ВЕЩЕСТВО, 
ОПАСНО ЗА ХОРА 

    

Инфекциозни вещества, 
опасни само за животни 

 
І2 

2900 ИНФЕКЦИОЗНО ВЕЩЕСТВО, 
ОПАСНО САМО ЗА ЖИВОТНИ 

    

Клинични отпадъци І3 
3291 КЛИНИЧЕН ОТПАДЪК, 

НЕСПЕЦИФИЦИРАН, Н.У.К. или 

  3291 (БИО)МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪК, 
Н.У.К. или 

  3291 МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪК, ПОПАДАЩ 
ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА 
РАЗПОРЕДБИТЕ, Н.У.К. 

    

Биологични вещества 14 3373 БИОЛОГИЧНО ВЕЩЕСТВО, 
КАТЕГОРИЯ В 

 
 
2.2.7 Клас 7 Радиоактивни вещества 
 
2.2.7.1    Определения  

 
2.2.7.1.1    Под радиоактивни вещества се разбира всяко вещество, съдържащо радионуклиди, при 

което активната концентрация и общата активност за всяка пратка надминават указаните в 
подраздели от 2.2.7.2.2.1 до 2.2.7.2.2.6 стойности. 

2.2.7.1.2   Радиоактивно заразяване 

Радиоактивно заразяване означава наличие на радиоактивно вещество върху определена 

повърхност в количество, надвишаващо 0,4 Bq/cm2 за бета и гама източници и алфа 
източници с ниска степен на токсичност, или  0,04 Bq/cm2 за всички други алфа източници.  

Нефиксирано радиоактивно замърсяване означава замърсяване, което може да бъде 
отстранено от повърхността при нормални условия на превоз.  

Фиксирано радиоактивно замърсяване означава всяко радиоактивно замърсяване, 
различно от неустойчивото.    

 
 
2.2.7.1.3    Определения на специалните понятия  
 

А1 и А2  
 

А1 е стойността на активността на радиоактивните вещества под специална форма, 

посочена в таблица 2.2.7.2.2.1 или изчислена както е показано в 2.2.7.2.2.2, която се 
използва за определяне границите на активността за целите на предписанията на RID. 

 
А2 е стойността на активността на радиоактивните вещества, различни от радиоактивните 

вещества под специална форма в таблица 2.2.7.2.2.1 или която е изчислена както е показано 
в 2.2.7.2.2.2, и се използва за определяне границите на активност за целите на 
предписанията на RID. 
 
Специфична активност на радионуклид е активността на единица маса от този 
радионуклид. Специфичната активност на определено вещество е активността на всяка 
единица маса или обем от веществото, в което радионуклидите се равномерно 
разпределени. 
 
Делящи се нуклиди означава уран-233, уран-235, плутоний-239 и плутоний-241.  
Делящи се материали означава материал, съдържащ които и да са делящи нуклиди. 
Изключени от определението на делящи се материали са следните: 
липсват а и b 
c) Материал със делящи се  нуклиди в количество по-малко или равно общо на 0.25 g 
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d)Каквато и да е комбинация от (a), (b) и/или (c) 
Тези изключения са валидни само ако няма друг материал с делящи  се нуклиди в 
опаковката или в пратката, ако се транспортира без опаковка 
Радиоактивните вещества с ниска степен на разпръсване са твърди радиоактивни 
вещества или твърди кондензирани радиоактивни вещества в запечатана капсула, които са с 
ниска степен на разпръсване и които не са в прахообразна форма.  
Радиоактивни вещества в специална форма означават или:  
а) недисперсно твърдо радиоактивно вещество, или  
b) запечатана капсула, съдържаща радиоактивен материал    
 
Изделия с радиоактивно заразена повърхност (SCO) – твърд предмет, който не е 
радиоактивен сам по себе си, но по чиято повърхност е бил разпръснат радиоактивен 
материал.  
 
Необлъчен торий е торий, който не съдържа повече от 10-7 грама уран-233 на грам торий-
232. 
 
Необлъчен уран е уран, който не съдържа повече от 2х10³ бекерела (Bq) плутоний на грам 

уран-235, не повече от 9х106 Вq продукти на разпад на грам уран-235 и не повече от 5х10‾³ 
грама уран-236 на грам уран-235. 
 
Уран - естествен, обогатен, необогатен: 
 
Естествен уран означава химически изолиран уран, в който изотопите се намират в 
същата пропорция както в естествено състояние (около 99,28 %-тегловни уран-238 и 0,72 %-
тегловни уран-235). 
 
Необогатен уран означава уран, съдържащ по-малък тегловен дял уран-235 от този в 
естествения уран.  
 
Обогатен уран е уран, съдържащ повече от 0,72%-тегловни уран-235. Във всички случаи е 

налице много малък тегловен дял уран-234.  
 

 
Вещества със слаба специфична активност (LSA), дефиниране на групите - Вещества със 

слабо специфична активност са радиоактивните вещества, които естествено притежават 
ограничена специфична активност или радиоактивните вещества, за които се прилагат 
граничните стойности за средна активност. Не са взети под внимание външните материали 
за защита, обграждащи LSA веществата, за да се определи средно изчислената специфична 
активност.  

Алфа-източниците със слаба токсичност са: естествен уран; обеднен уран; естествен торий; 
уран-235 или уран-238; торий-232; торий-228 и торий-230, когато се съдържат в руди, или 
физични и химични концентрации; или алфа-източници с половин живот или по-малйк от 10 дни. 

 

2.2.7.2  Класификация  

2.2.7.2.1 Общи разпоредби 

2.2.7.2.1.1 Радиоактивният материал се причислява към един от UN номерата, посочен в Таблица 

2.2.7.2.1.1, съгласно 2.2.7.2.4 и 2.2.7.2.5, като се вземат предвид характеристиките на 
материала, определени в 2.2.7.2.3.. 

Таблица 2.2.7.2.1.1: Причисляване към UN номера 

 

UN номер– Официално транспортно наименование  и описаниеa 

Опаковани пратки, които подлежат на изключване (1.7.1.5) 

UN 2908 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ИЗКЛЮЧЕНА ПРАТКА – ПРАЗНА ОПАКОВКА 
UN 2909 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ИЗКЛЮЧЕНА ПРАТКА – ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВЕДЕНИ 

ОТ ЕСТЕСТВЕН УРАН или НЕОБОГАТЕН УРАН, или ЕСТЕСТВЕН ТОРИЙ   
UN 2910 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ИЗКЛЮЧЕНА ПРАТКА – ОГРАНИЧЕНО 

КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВО  
UN 2911 
 
UN 3507 

РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ИЗКЛЮЧЕНА ПРАТКА – ИНСТРУМЕНТИ или 
ИЗДЕЛИЯ 
УРАНИЕВ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ИЗКЛЮЧЕНА ПРАТКА 
по-малко от 0.1 kg на опаковка 2.2.7.2.1.1 неделящ се или делящ се — освободен b,c 

Радиоактивни вещества с ниска специфична активност (2.2.7.2.3.1) 
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UN 2912  РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ (LSA-I), 
неделящо се или делящо се — освободено b 

UN 3321 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ (LSA-II), 
неделящо се или делящо се — освободеноb 

UN 3322 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ (LSA-III), 
неделящо се или делящо се — освободеноb 

UN 3324 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ (LSA-II), 
САМОАКТИВИРАЩИ СЕ 

UN 3325 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, НИСКА СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ, (LSA-III), 
САМОАКТИВИРАЩИ СЕ 

Предмети с радиоактивно заразена повърхност (2.2.7.2.3.2) 

UN 2913 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ПРЕДМЕТИ С РАДИОАКТИВНО ЗАРАЗЕНА 
ПОВЪРХНОСТ (SCO-I или SCO-II), неделящо се или делящо се — освободеноb 

UN 3326 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ПРЕДМЕТИ С РАДИОАКТИВНО ЗАРАЗЕНА 
ПОВЪРХНОСТ (SCO-I или SCO-II), ДЕЛИМИ 

Опаковки от тип А (2.2.7.2.4.4) 

UN 2915 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА ТИП A, без специална форма, 
неделящо се или делящо се — освободеноb 

UN 3327 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА ТИП A, ДЕЛИМО, без специална форма 
UN 3332 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА ТИП A, СПЕЦИАЛНА ФОРМА, 

неделящо се или делящо се — освободенонеделящо се или делящо се — 
освободеноb 

UN 3333 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА ТИП A, СПЕЦИАЛНА ФОРМА, ДЕЛИМО 

Опаковки тип B(U) (2.2.7.2.4.6) 

UN 2916 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА ТИП B(U), неделящо се или делящо се 
— освободеноb 

UN 3328 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА ТИП B(U), ДЕЛИМО 

Опаковки тип B(M) (2.2.7.2.4.6) 

UN 2917 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА ТИП B(M), неделящо се или делящо се 
— освободеноb 

UN 3329 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА ТИП B(M), ДЕЛИМО 

Опаковки тип C (2.2.7.2.4.6) 

UN 3323 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА ТИП C, неделящо се или делящо се — 
освободеноb 

UN 3330 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА ТИП C, ДЕЛИМО 

Специално споразумение (2.2.7.2.5) 

UN 2919 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ПРЕВОЗВАНО СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ, неделимо, или делимо-изключеноb 

UN 3331 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ПРЕВОЗВАНО СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ, ДЕЛИМО 

Уранов хексафлуорид (2.2.7.2.4.5) 

UN 2977 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, ДЕЛИМО 
UN 2978 
 
UN  3507     

РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, не-саморазпадащ се 
или саморазпадащ се – изключен b 

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

 
a Официалното транспортно наименование се намира в колона „официално транспортно 
наименование и описание” и е ограничено до онази част, която е показана с главни букви.В 
случаите на UN с № 2909, 2911, 2913 и 3326, при които алтернативните официални 
транспортни наименования са разделени от думата „или”, ще се използва само 
официалното транспортно наименование. 
b Терминът „делящ се — освободен” се отнася само до материал, освободен съгласно 
2.2.7.2.3.5 
c.За UN № 3507, вижте също специална разпоредба 369 в Глава 3.3 

2.2.7.2.2    Определяне на базови радионуклидни стойности 
 

2.2.7.2.2.1   Следните основни стойности за различните радионуклиди са представени в таблица 
2.2.7.2.2.1: 
a) А1 и А2 в ТВq ; 
b) Ограничения на концентрацията на активност за веществата, изразени в Вq/g; 
c) Ограничения за активност за пратките, изразени в Вq.  

 
Таблица 2.2.7.2.2.1 Стандартни стойности на радионуклиди за индивидуални 
радионуклиди  
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Радионуклид 
(атомен номер) 

A1 А2 Ограничение на 
Концентрация на 
активността за 

освободено 
вещество 

гранична стойност 
на активността за 

освободена пратка 

(TBq) (TBq) (Bq/g) (Bq) 

Актиний (89)     

Ac-225 a) 8 x 10ֿ¹ 6 X 10ֿ³ 1 X 10¹ 1 X 104 

Ac-227 a) 9 x 10  ֿ ¹ 9 X 10ֿ5 1 X 10ֿ¹ 1 X 10³ 

Ac-228 6 x 10ֿ¹ 5 X 10ֿ¹ 1 X 10¹ 1 X 106 

Сребро (47)     

Ag- 105 2 x 10° 2 - 10º 1 x 10² 1 X 106 

Ag-108m a) 7 x 10ֿ¹ 7 x 10ֿ¹ 1 X 10¹ (b) 1 X 106 (b) 

Ag- 110m a) 4 x 10ֿ¹ 4 x 10ֿ¹ 1 X 10¹ 1 X 106 

Ag-111 2 x 10° 6 x 10ֿ¹ 1 x 10³ 1 X 106 

Алуминий (13)     

Al-26 1 x 10ֿ¹ 1 X 10ֿ¹ 1 X 10¹ 1X105 

Америций (95)     

Am-241 1x 10¹ 1 X 10ֿ³ 1 X 10° 1 X 104 

Arn-242m a) 1 X 10¹ 1 X 10ֿ³ 1 X 10° (b) 1 X 104 (b) 

Am-243 a) 5 x 10° 1 x 10ֿ³ 1 x 10° (b) 1x 10³ (b) 

Аргон (18)     

Ar-37 4 x 10¹ 4 x 10¹ 1 x 106 1 x 108 

Ar-39 4 x 10¹ 4 x 10¹ 1 x 107 1 x 104 

Ar-41 3 x 10ֿ¹ 3 x 10ֿ¹ 1 x 10² 1 x 109 

Арсен (33)     

As-72 3 x 10ֿ¹ 3 x 10ֿ¹ 1 x 10¹ 1 x 105 

As-73 4 x 10 ¹ 4 x 10ֿ¹ 1 x 10³ 1 x 107 

As-74 1 x 10° 9 x 10ֿ¹ 1 x 10¹ 1 x 106 

As-76 3 x 10ֿ¹ 3 x 10ֿ¹ 1 x 10² 1 x 105 

As-77 2 x 10¹ 7 x 10ֿ¹ 1 x 10³ 1 x 106 

Астатин (85)     

At-21 1 a) 2 x 10ֿ¹ 5 x 10ֿ¹ 1 x 10³ 1 x 107 

Злато (79)     

Au- 193 7 x 10° 2 x 10° 1 x 10² 1 x 107 

Au- 194 1 x 10° 1 x 10° 1 x 10¹ 1 x 106 

Au- 195 1 x 10¹ 6 x 10° 1 x 10² 1 x 107 

Au- 198 1 x 10° 6 x 10ֿ 1 1 x 10² 1 x 106 

Au- 199 1 x 10ֿ¹ 6 x 10ֿ¹ 1 x 10² 1 x 106 

Барий (56)     

Ba-13 1 a) 2 x 10° 2 x 10° 1 x 10² 1 x 106 

Ba- 133 3 x 10° 3 x 10° 1 x 10² 1 x 106 

Ba-133m 2 x 10¹ 6 x 10ֿ¹ 1 x 10² 1 x 106 

Ba- 140 a) 5 x 10ֿ¹ 3 x 10ֿ¹ 1 x 10¹ (b) 1 x 105 (b) 

Берилий (4)     

Be-7 2 x 10¹ 2 x 10¹ 1 x 10³ 1 x 107 

Be-10 4 x 10¹ 6 x 10ֿ¹ 1 x 104 1 x 106 

Бисмут (83)     

Bi-205 7 x 10ֿ¹ 7 x 10ֿ¹ 1 x 10¹ 1 x 106 

Bi-206 3 x 10ֿ¹ 3 x 10ֿ¹ 1 x 10¹ 1 x 105 

Bi-207 7 x 10ֿ¹ 7 x 10ֿ¹ 1 x 10¹ 1 x 106 

Bi-210 1 x 10° 6 x 10ֿ¹ 1 x 10³ 1 x 10 6 

Bi-210 m a) 6 x 10ֿ¹ 2 x 10-2 1 x 10¹ 1 x 105 

Bi-212 a) 7 x 10ֿ¹ 6 x 10ֿ¹ 1 x 10¹ (b) 1 x 105 (b) 

Беркелий (97)     

Bk-247 8 x 10° 8 x 10ֿ4 1 x 10° 1 x 104 

Bk-249 a) 4 x 10¹ 3 x 10ֿ¹ 1 x 10³ 1 x 106 

Бром (35)     

Br-76 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Br-77 3 x 10° 3 x 10° 1 x 102 1 x 106 

Br-82 4 x 10ֿ¹ 4 x 10ֿ¹ 1 x 101 1 x 106 

Въглерод (6)     

C-11 1 x 10° 6 x 10ֿ¹ 1 x 101 1 x 106 

C-14 4 x 101 3 x 10° 1 x 104 1 x 107 

Калций (20)     
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Ca-41 неограничено неограничено 1 x 105 1 x 107 

Ca-45 4 x 101 1 х 10° 1 х 104 1 x 107 

Ca-47 a) 3 x 10° 3 x 10 ֿ¹ 1 x 101 1 x 106 

Кадмий (48)     

Cd-109 3 x 101 2 x 10° 1 х 104 1 х 106 

Cd- 113m 4 x 101 5 х 10 ֿ¹ 1 х 103 1х 106 

Cd- 115 a) 3 x 10° 4 х 10 ֿ¹ 1 x 102 1 х 106 

Cd- 115m 5 х 10 ֿ¹ 5 х 10 ֿ¹ 1 х 103 1 х 106 

Церий (58)     

Ce- 139 7 x 10° 2 x 10° 1 х 102 1 x 106 

Ce-141 2 x 101 6 x 10ֿ¹ 1 х 102 1 x 107 

Ce-143 9 x 10ֿ¹ 6 x 10ֿ¹ 1 х 102 1 x 106 

Ce-144 a) 2 x 10ֿ¹ 2 х 10ֿ¹ 1 х 102 (b) 1 x 105 (b) 

Калифорний (98)     

Cf-248 4 x 101 6 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

Cf-249 3 x 10° 8 x 10-4 1 х 10° 1 х 103 

Cf-250 2 x 101 2 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

Cf-251 7 x 10° 7 х 10-4 1 х 10° 1 х 103 

Cf-252 1 х10-¹ 3 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

Cf-253 a) 4 x 101 4 х 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cf-254 1 x 10-3 1 x 10-3 1 x 10° 1 x 103 

Хлор (17)     

LC-36 1 x 101 6 х 10ֿ¹ 1 x 104 1 x 106 

LC-38 2 х10ֿ¹ 2 х 10ֿ¹ 1 x 101 1 x 105 

Кюрий (96)     

Cm-240 4 x 101 2 х 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cm-241 2 x 10° 1 x 10° 1 x 102 1 x 105 

Cm –242 4 x 101 1 х 10-2 1 x 102 1 x 105 

Cm-243 9 x 10° 1 x 10-2 1 x 10° 1 x 105 

Cm-244 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Cm-245 9 x 10° 9 x 10-4 1 x 10° 1 x 103 

Cm-246 9 x 10° 9 x 10-4 1 x 10° 1 x 103 

Cm –247 a) 3 x 10° 1 x 10-3 1 x 10° 1 x 104 

Cm –248 2 х 10-2 3 x 10-4 1 x 10° 1 x 103 

Кобалт (27)     

Co-55 5 x 10ֿ¹ 5 х 10-¹ 1х 101 1 x 106 

Co-56 3 х 10ֿ¹ 3 х 10-¹ 1 х 101 1 x 105 

Co-57 1 х 101 1 х 101 1 x 102 1 x 106 

Co-58 1 x 10° 1 x 10° 1 x 101 1 x 106 

Co-58m 4 х 10¹ 4 x 10¹ 1 x 104 1 x 107 

Co-60 4 х 10ֿ¹ 4 х 10ֿ¹ 1 х 101 1 x 105 

Хром (24)     

Cr-51 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 107 

Цезий (55)     

Cs –129 4 x 10° 4 x 10° 1 x 102 1 x 105 

Cs –131 3 x 101 3 x 101 1 x 103 1 x 106 

Cs –132 1 x 10° 1 x 10° 1 x 101 1 x 105 

Cs-134 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 104 

Cs-134m 4 x 101 6 х 10-1 1 x 103 1 x 105 

Cs-135 4 x 10 1 1 х 100 1 x 10 4 1 x 10 7 

Cs-136 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 10 5 

Cs-137 a) 2 x 10 0 6 x 10-1 1 x 10 1 (b) 1 x 104 (b) 

 Мед (29)     

Cu-64 6 x 100 1 x 100 1 x 102 1 x 106 

Cu-67 1 x 101 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

 Диспросий (66)     

Dy- 159 2 x 101 2 x 101 1 x 103 1 x 107 

Dy- 165 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Dy- 166 a) 9 x 10-1 3 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

 Ербий (68)     

Er-169 4 x 101 1 x 100 1 x 104 1 x 107 

Er-171 8 x 10-1 5 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

 Eвропий (63)     

Eu-147 2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 
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Eu-148  5 x 10-1 5 x 10 -1 1 x 101 1 x 106 

Eu-149 2 x 101 2 x 101 1 x 102 1 x 107 

Eu-150 (краткотраен) 2 x 100 7 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Eu-150 (дълготраен) 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Eu-152 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Eu-1 52m 8 x 10-1 8 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Eu-154 9 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Eu-155 2 x 101 3 x 100 1 x 102 1 x 107 

Eu-156 7 x 10-1 7 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

 Флуор (9)     

F-18 1 x 100 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

 Желязо (26)     

Fe-52 a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Fe-55 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 106 

Fe-59 9 x 10-1 9 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Fe-60 a) 4 x 101 2 x 10-1 1 x 102 1 x 105 

 Галий (31)     

Ga-67 7 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ga-68 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Ga-72 4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

 Гадолиний (64)     

Gd- 146 a) 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 104 

Gd-148 2 x 101 2 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Gd-153 1 x 101 9 x 100 1 x 102 1 x 107 

Gd-159 3 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

 Германий (32)     

Ge-68 a) 5 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

Ge-71 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 108 

Ge-77 3 x 10-1 3 x 10-1 1 x 101 1 x 105 

 Хафний (72)     

Hf- 172 a) 6 x 10-1 6 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Hf-175 3 x 100 3 x 100 1 x 102 1 x 106 

Hf-1 81 2 x 100 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Hf-1 82 неограничено неограничено 1 x 102 1 x 106 

 Живак (80)     

Hg-194 a) 1 x 100 1 x 100 1 x 101 1 x 106 

Hg-195m a) 3 x 100 7 x 10-1 1 x 102 1 x 106 

Hg-197 2 x 101 1 х 101 1 X 102 1 х 107 

Hg-197m 1 х 101 4 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Hg-203 5 x 100 1 х 100 1 х 102 1 х 105 

Холмий (67)     

Ho-166 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х103 1 х 105 

Ho-166m 6 х 10-1 5 х 10-1 1 х 101 1 х 106 

 Йод (53)     

І-123 6 x 101 3 x 100 1 х 102 1 х 107 

І-12-4 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

І-125 2 x 101 3 х 100 1 х103 1 х 106 

І-126 2 х 100 1 х 100 1 х 102 1 х 106 

І-129 неограничено неограничено 1 х 102 1 х 105 

І-131 3 x 100 7 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

І-132 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

І-133 7 x 10-1 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

І- 134 3 x 10-1 3 х 10-1 1 х 101 1 х 105 

І-135 a) 6 x 10-1 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

 Индий (49)     

In-1 11 3 x 100 3 x 101 1 х 102 1 х 106 

In-1 13m 4 x 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

In-1 14m a) 1 х 101 5 х 10-1 1 х 102 1 х 106 

In-1 15m 7 x 100 1 х 101 1 х 102 1 х 106 

 Иридий (77)     

Ir-1 89 a) 1 х 101 1 х 101 1 х 102 1 х 107 

Ir-1 90 7 x 10-1 7 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Ir-1 92 1 х 100 (с) 6 x 10-1 1 х 101 1 х 104 

Ir-1 94 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 102 1 х 105 
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 Калий (19)     

K-40 9 х 10-1 9 х 10-1 1 х 102 1 х 106 

K-42 2 x 10-1 2 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

K-43 7 x 10-1 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

 Криптон (36)     

Kr-79 4 x 100° 1 x 101 2 x 100 1 x 105 

Kr-81 4 x 101 4 x 101 1 x 104 1 x 107 

Kr-85 1 x 101 1 x 101 1 x 105 1 x 104 

Kr-85m 8 x 100 3 x 100 1 x 103 1 x 1010 

Kr-87 2 x 10-1 2 x 10-1 1 х 102 1 х 109 

 Лантан (57)     

La-137 3 x 101 6 x 100 1 х 103 1 х 107 

La-140 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

 Лутеций (71)     

Lu-172 6 x 10-1 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Lu-173 8 x 100 8 х 100 1 х 102 1 х 107 

Lu-174 9 х 100 9 х 100 1 х 102 1 х 107 

Lu-174m 2 x 101 1 х 101 1 х 102 1 х 107 

Lu-177 3 x 101 7 x 10-1 1 х 103 1 х 107 

 Магнезий (12)     

Mg-28 a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

 Манган (25)     

Mn-52 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

Mn-53 неограничено неограничено 1 х 104 1 х 109 

Mn-54 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

Mn-56 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

 Молибден (42)     

Mo-93 4 x 101 2 x 101 1 X 103 1 х 108 

Mо-99 а) 1 X 100 6 x 10-1 1 X 102 1 X 106 

 Aзот (7)     

N-13 9 X 10-1 6 x 10-1 1 X 102 1 X 109 

 Натрий (11)     

Na-22 5 X 10-1 5 X 10-1 1 X 101 1 X 106 

Na-24 2 x 10-1 2 x 10-1 1 X 101 1 X 105 

 Ниобий (41)     

Nb-93m 4 x 101 3 x 101 1 X 104 1 X 107 

N b-94 7 X 10-1 7 X 10-1 1 X 101 1 X 106 

N b-95 1 X 100 1 X 100 1 X 101 1 X 106 

Nb-97 9 X 10-1 6 x 10-1 1 X 101 1 X 106 

 Неодим (60)     

Nd-147 6 X 100 6 X 10-1 1 X 102 1 X 106 

Nd-149 6 x 10-1 5 x 10-1 1 X 102 1 X 106 

 Никел (28)     

Ni-59 неограничено неограничено 1 X 104 1 X 108 

Ni-63 4 x 101 3 x 101 1 X 105 1 X 108 

Ni-65 4 x 10-1 4 x 10-1 1 X 101 1 X 106 

 Нептуний (93)     

Np-235 4 x 101 4 X 101 1 X 103 1 X 107 

Np-236 (краткотраен) 2 x 101 2 x 100 1 X 103 1 х 107 

Np-236 (дълготраен) 9 х 100 2 x 10-2 1 х 102 1 х 105 

N p-237 2 x 101 2 x 10-3 1 х 100 b) 1 х 103 b) 

Np-239 7 х 100 4 х10-1 1 х 102 1 х107 

 Осмий (76)     

Os-185 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

Os-191 1 х 101 2 x 100 1 х 102 1 х 107 

Os-191 m 4 x 101 3 x 101 1 х 103 1 х 107 

Os-193 2 x 100 6 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Os-194 a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

 Фосфор (15)     

P-32 5 х 10-1 5 x 10-1 1 х 103 1 х 105 

P-33 4 x 101 1 х 100 1 х 105 1 х 108 

 Протактиний (91)     

Pa-230 а) 2 x 100 7 x 10-2 1 х 101 1 х 106 

Pa-231 4 х 100 4 x 10 -4 1 х 100 1 х 103 
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Pa-233 5 х 100 7 x 10-1 1 х 102 1 х 107 

 Олово (82)     

Pb-201 1 х 100 1 х 101 1 х 101 1 х 106 

Pb-202 4 x 101 2 x 101 1 х 103 1 х 106 

Pb-203 4 x 100 3 x 100 1 х 102 1 х 106 

Pb-205 неограничено неограничено 1 х 104 1 х 107 

Pb-210 a) 1 х 100 5 x 10-2 1 х 101 b) 1 х 104 b) 

Pb-212 a) 7 x 10-1 2 x 10-1 1 х 101 b) 1 х 105 b) 

 Паладий (46)     

Pd- 103 a) 4 x 101 4 x 101 1 х 103 1 х 108 

Pd- 107 неограничено неограничено 1 х 105 1 х 108 

Pd- 109 2 x 100 5 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

 Прометий (61)     

Pm-143 3 x 100 3 x 100 1 х 102 1 х 106 

Pm - 144 7 x 10-1 7 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Pm-145 3 х 101 1 х 101 1 х 103 1 х 107 

Pm-147 4 x 101 2 x 100 1 х 104 1 х 107 

Pm-148m a) 8 x 10-1 7 х 10-1 1 X 101 1 X 106 

Pm-149 2 X 100 6 x 10-1 1 X 103 1 X 106 

Pm-151 2 x 100 6 X 10-1 1 X 102 1 X 106 

 Полоний (84)     

Po-210 4 x 101 2 X 10-2 1 X 101 1 X 104 

 Празеодимий (59)     

Pr-142 4 x 10-1 4 x 10-1 1 X 102 1 X 105 

Pr- 143 3 x 100 6 X 10-1 1 X 104 1 х 106 

 Платина (78)     

Pt- 188 a) 1 х 100 8 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Pt- 191 4 x 100 3 x 100 1 х 102 1 х 106 

Pt- 193 4 x 101 4 х 101 1 х 104 1 х 107 

Pt- 193m 4 x 101 5 x 10-1 1 х 103 1 х 107 

Pt- 195m 1 х 101 5 х 10-1 1 х 102 1 х 106 

Pt- 197 2 x 101 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Pt- l 97m 1 х 101 6 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

 Плутоний (94)     

Pu-236 3 x 101 3 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

Pu-237 2 x 101 2 x 101 1 х 103 1 х 107 

Pu-238 1 х 101 1 х 10-3 1 х 100 1 х 104 

Pu-239 1 х 101 1 х 10-3 1 х 100 1 х 104 

Pu-240 1 х 101 1 х 10-3 1 х 100 1 х 103 

Pu-24 1 a) 4 x 101 6 x 10-2 1 х 102 1 х 105 

Pu-242 1 х 101 1 х 10-3 1 х 100 1 х 104 

Pu-244 a) 4 x 10-1 1 х 10-3 1 х 100 1 х 104 

 Радий (88)     

Ra-223 a) 4 x 10-1 7 X 10-3 1 х 102 b) 1 х 105 b) 

Ra-224 a) 4 x 10-1 2 x 10-2 1 х 101 b) 1 х 105 b) 

Ra-225 a) 2 x 10-1 4 x 10-3 1 х 102 1 х 105 

Ra-226 a) 2 x 10-1 3 x 10-3 1 х 101 b) 1 х 104 b) 

Ra-228 a) 6 х 10-1 2 x 10-2 1 х 101 b) 1 х 105 b) 

 Рубидий (37)     

Rb-81 2 X 100 8 x 10-1 1 X 101 1 X 106 

Rb-83 a) 2 X 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

Rb-84 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

Rb-86 5 х 10-1 5 х 10-1 1 х 102 1 х 105 

Rb-87 неограничено неограничено 1 х 104 1 х 107 

Rb (природен) неограничено неограничено 1 х 104 1 х 107 

 Рений (75)     

Re-184 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

Re-184m 3 x 100 1 х 100 1 х 102 1 х 106 

Re-186 2 x 100 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Re-187 неограничено неограничено 1 х 106 1 х 109 

Re-188 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

Re-189 (a) 3 x 100 6 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Re (природен) неограничено неограничено 1 x 106 1 х 109 

 Родий (45)     
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Rh-99 2 x 100 2 х 100 1 х 101 1 х 106 

Rh-101 4 x 100 3 x 100 1 х 102 1 х 107 

Rh-102 5 х 10-1 5 х 10-1 1 х 101 1 х 106 

Rh-102m 2 x 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

Rh-103m 4 x 101 4 x 101 1 х 104 1 х 108 

Rh-1 05 1 х 101 8 х 10-1 1 х 102 1 х 107 

 Радон (86)     

Rn-222 a) 3 х 10-1 4 х 10-3 1 х 101 b) 1 х 108 b) 

 Рутений (44)     

Ru-97 5 x 100 5 x 100 1 х 102 1 х 107 

Ru-103 a) 2 x 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

Ru-105 1 х 100 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Ru - 106 a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 х 102 b)- 1 х 105 b) 

 Сяра (16)     

S-35 4 x 101 3 x 100 1 х 105 1 х 108 

 Антимон (51)     

Sb-122 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 102 1 х 104 

Sb-124 6 x 10-1 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Sb-125 2 x 100 1 х 100 1 х 102 1 х 106 

Sb-126 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

 Скандий (21)     

Sc-44 5 х 10-1 5 х l0-1 1 х 101 1 х 105 

Sc-46 5 х 10-1 5 х 10-1 1 х 101 1 х 106 

Sc-47 1 х 10-1 7 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Sc-48 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

 Селен (34)     

Se-75 3 x 100 3 x 100 1 х 102 1 х 106 

Se-79 4 x 101 2 x 100 1 х 104 1 х 107 

 Силиций (14)     

Si-31 6 x 10-1 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Si-32 4 x 101 5 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

 Самарий (62)     

Sm-145 1 х 101 1 х 101 1 х 102 1 х 107 

Sm-147 неограничено неограничено 1 х 101 1 х 104 

Sm-151 4 x 101 1 х 101 1 х 104 1 х 108 

Sm -153 9 х 100 6 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

 Калай (50)     

Sn-113 a) 4 x 100 2 x 100 1 х 103 1 х 107 

Sn-117m 7 x 100 4 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Sn-119m 4 x 101 3 x 103 1 х 103 1 х 107 

Sn-121 m a) 4 x 101 9 х 10-1 1 х 103 1 х 107 

Sn-123 8 x 10-1 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Sn-125 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

Sn-126 a) 6 x 10-1 4 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

 Стронций (38)     

Sr-82 a) 2 x 10-1 2 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

Sr-85 2 x 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

Sr-85m 5 x 100 5 x 100 1 х 102 1 х 107 

Sr-87m 3 x 10 0 3 x 100 1 х 102 1 х 106 

Sr-89 6 x 10-1 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Sr-90 a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 102 b) 1 х 104 b) 

Sr-9 1 a) 3 х 10-1 3 x 10-1 1 х 101 1 х 105 

Sr-92 a) 1 х 100 3 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

 Тритий (1)     

T(H-3) 4 x 101 4 x 101 1 х 106 1 х 109 

 Тантал (73)     

Ta-178 (дълготраен) 1 х 100 8 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Ta- 179 3 x 101 3 x 101 1 х 103 1 х 107 

Ta- 182 9 х 10-1 5 x 10-1 1 х 101 1 х 104 

 Тербий (65)     

Tb-1 57 4 x 101 4 x 101 1 х 104 1 х 107 

b- 158 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

Tb- 160 1 х 100 6 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

 Технеций (43)     
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Tc-95m a) 2 x 100 2 x 100 1 х 101 1 х 106 

Tc-96 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Tc-96m a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 103 1 х 107 

Tc-97 неограничено неограничено 1 х 103 1 х108 

Tc-97m 4 x 101 1 х 100 1 х 103 1 х 107 

Tc-98 8 х 10-1 7 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Tc-99 4 x 101 9 х 10-1 1 х 104 1 х 107 

Tc-99m 1 х 101 4 x 100 1 х 102 1 х 107 

 Телур (52)     

Te-121 2 x 100 2 x 100 1 х 101 1 х 106 

Te-121m 5 х 100 3 x 100 1 х 102 1 х 106 

Te-123m 8 x 100 1 х 100 1 х 102 1 х 107 

Te-125m 2 x 101 9 х 10-1 1 х 103 1 х 107 

Te-127 2 х 101 7 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Te-127m a) 2 x 101 5 х 10-1 1 х 103 1 х 107 

Te- 129 7 x 10-1 6 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Te-129 m a) 8 x 10-1 4 х 10-1 1 х 103 1 х 106 

Te-131 m a) 7 x 10-1 5 х 10-1 1 х 101 1 х 106 

Te- 132 a) 5 х 10-1 4 x 10-1 1 х 102 1 х 107 

 Торий (90)     

Th-227 1 х 101 5 х 10-3 1 х 101 1 х 104 

Th-228 a) 5 х 10-1 1 х 10-3 1 х 100 b) 1 х 104 b) 

Th-229 5 х 100 5 х 10-4 1 х 100 b) 1 х 103 b) 

Th-230 1 х 101 1 х 10-3 1 х 100 1 х 104 

Th-231 4 x 101 2 x 10-2 1 х 103 1 х 107 

Th-232 неограничено неограничено 1 х 101 1 х 104 

Th-234 a) 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 103  b) 1 х 105  b) 

Th (природен) неограничено неограничено 1 х 100 b) 1 х 103 b) 

 Титан (22)     

Ti-44 a) 5 x 10-1 4 х 10-1 1 х 101 1 х 105 

 Талий (81)     

Tl-200 9 х 10-1 9 х 10-1 1 х 101 1 х 106 

Tl-201 1 х 101 4 x 100 1 х 102 1 х 106 

Tl-202 2 x 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

Tl-204 1 х 101 7 x 10-1 1 х 104 1 х 104 

 Тулий (69)     

Tm-167 7 x 100 8 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Tm-170 3 x 100 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Tm-171 4 x 101 4 x 101 1 х 104 1 х 108 

 Уран (92)     

U-230 (бърза 
белодробна 
абсорбция) a) d) 

4 x 101 1 х 10-1 1 х 101 b) 1 х 105 b) 

U-230 (средна 
белодробна 
абсорбция) а)  e) 

4 x 101 4 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

U-230 (бавна 
белодробна 
абсорбция) а)  f) 

3 x 101 3 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

U-232 (бърза 
белодробна 
абсорбция) d) 

4 x 101 1 х 10-2 1 х 100 b) 1 х 103 b) 

U-232 (средна 
белодробна 
абсорбция) е) 

4 x 101 7 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

U-232 (бавна 
белодробна 
абсорбция) f) 

1 х 101 1 х 10-3 1 х 101 1 х 104 

U-233 (бърза 
белодробна 
абсорбция) d) 

4 x 101 9 х 10-2 1 х 101 1 х 104 

U-233 (средна 
белодробна 
абсорбция) e) 

4 x 101 2 x 10-2 1 х 102 1 х 105 
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U-233 (бавна 
белодробна 
абсорбция) f) 

4 x 101 6 x 10-3 1 х 101 1 х 105 

U-234 (бърза 
белодробна 
абсорбция) d) 

4 x 101 9 х 10-2 1 х 101 1 х 104 

U-234 (средна 
белодробна 
абсорлбция) e) 

4 x 101 2 x 10-2 1 х 102 1 х 105 

U-234 (бавна 
белодробна 
абсорбция) f) 

4 x 101 6 x 10-3 1 х 101 1 х 105 

U-235 (всички видове  
абсорбция) a) d) e) f) 

неограничено неограничено 1 х 101 b) 1 х 104 b) 

U-236 (бърза 
белодробна 
абсорбция) d) 

неограничено неограничено 1 х 101 1 х 104 

U-236 (средна 
белодробна 
абсорбция) e) 

4 x 101 2 x 10-2 1 х 102 1 х 105 

U-236 (бавна 
белодробна 
абсорбция) f) 

4 x 101 6 x 10-3 1 х 101 1 х 104 

U-238 (всички видове 
абсорбция) d) e) f) 

неограничено неограничено 1 х 101 b) 1 х 104 b) 

 U (естествен) неограничено неограничено 1 х 100 b) 1 х 103 b) 

U (обогатен до 20 % 
поне) g) 

неограничено неограничено 1 х 100 1 х 103 

U (обеднен) неограничено неограничено 1 х 100 1 х 103 

 Ванадий (23)     

V-48 4 x 10-1 4 х 10-1 1 х 101 1 х 105 

V-49 4 х 101 4 x 101 1 х 104 1 х 107 

 Волфрам (74)     

W- 178 a) 9 х 100 5 х 100 1 х 101 1 х 106 

W-181 3 x 101 3 x 101 1 х 103 1 х 107 

W-185 4 х 101 8 x 10-1 1 х 104 1 х 107 

W-1 87 2 x 100 6 х 10-1 1 х 102 1 х 106 

W-188 a) 4 x 10-1 3 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

 Ксенон(54)     

Xe-122 a) 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 102 1 х 109 

Xe-123 2 x 100 7 x 10-1 1 х 102 1 х 109 

Xe-127 4 x 100 2 x 100 1 х 103 1 х 105 

Xe-131 m 4 x 101 4 x 101 1 х 104 1 х 104 

Xe-133 2 x 101 1 х 101 1 х 103 1 х 104 

Xe-135 3 x 100 2 x 100 1 х 103 1 х 1010 

 Итрий (39)     

Y-87 a) 1 х 100 1 х 100 1 х 101 1 х 106 

Y-88 4 x 10-1 4 x 10-1 1 х 101 1 х 106 

Y-90 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 103 1 х 105 

Y-91 6 x 10-1 6 x 10-1 1 х 103 1 х 106 

Y-91 m 2 x 100 2 x 100 1 х 102 1 х 106 

Y-92 2 x 10-1 2 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

Y-93 3 x 10-1 3 x 10-1 1 х 102 1 х 105 

 Итербий (70)     

Yb-169 4 x 100 1 х 100 1 х 102 1 х 107 

Yb-175 3 х 101 9 х 10-1 1 х 103 1 х 107 

 Цинк (30)     

Zn-65 2 x 100 2 x 100 1 х 101 1 х 106 

Zn-69 3 x 100 6 x 10-1 1 х 104 1 х 106 

Zn-69 m a) 3 x 100 6 x 10-1 1 х 102 1 х 106 

Цирконий (40)     

Zr-88 3 х 100 3 х 100 1 х 10² 1 х 106 

Zr-93 неограничено неограничено 1 х 10³ b) 1 х 107 b) 

Zr-95ª) 2 х 100 8 х 10 ֿ¹ 1 х 10¹ 1 х 106 

Zr-97ª) 4 х 10 ֿ¹ 4 х 10 ֿ¹ 1 х 10¹ b) 1 х 105 b) 
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a) Стойностте на А1 и/или на А2 за тези изходни нуклиди зависят от влиянието  от техните 
вторични частицичиито период на разпад е по-малък от 10 дни, както е посочено по-
долу. 

 
Mg-28 Al-28 
Ar-42 K-42 
Ca-47 Sc-47 
Ti-44 Sc-44 
Fe-52 Mn-52m 
Fe-60 Co-60m 
Zn-69m Zn-69 
Ge-68 Ga-68 
Rb-83 Kr-83m 
Sr-82 Rb-82 
Sr-90 Y-90 
Sr-91 Y-91m 
Sr-92 Y-92 
Y-87  Sr-87m 
Zr-95 Nb-95m 
Zr-97 Nb-97m, Nb-97 
Mo-99  Tc-99m 
Tc-95m  Tc-95 
Tc-96m Tc-96 
Ru-103 Rh-103m 
Ru-106 Rh-106 
Pd-103 Rh-103m 
Ag-108m Ag-108 
Ag-110m Ag-110 
Cd-115 In-115m 
In-114m In-114 
Sn-113 In-113m 
Sn-121m Sn-121 
Sn-126 Sb-126m 
Te-118 Sb-118 
Te-127m Te-127 
Te-129m Te-129 
Te-131m Te-131 
Te-132 I-132 
I-135 Xe-135m 
Xe-122 I-122 
Cs-137 Ba-137m 
Ba-131 Cs-131 
Ba-140 La-140 
Ce-144 Pr-144m, Pr-144 
Pm-148m Pm-148 
Gd-146 Eu-146 
Dy-166 Ho-166 
Hf-172 Lu-172 
W-178 Ta-178 
W-188 Re-188 
Re-189 Os-189m 
Os-194 Ir-194 
Ir-189 Os-189m 
Pt-188 Ir-188 
Hg-194 Au-194 
Hg-195m Hg-195 
Pb-210 Bi-210 
Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212 
Bi-210m Tl-206 
Bi-212 Tl-208, Po-212 
At-211 Po-211 
Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-228 Ac-228 
Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ac-227 Fr-223 



 

222 

 

Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Th-234 Pa-234m, Pa-234 
Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-235 Th-231 
Pu-241 U-237 
Pu-244 U-240, Np-240m 
Am-242m Am-242, Np-238 
Am-243 Np-239 
Cm-247 Pu-243 
Bk-249 Am-245 
Cf-253 Cm-249 
 
b) Изходните нуклиди и техните производни продукти, включени във вековното естествено 

развновесие:   
 

Sr-90  Y-90 
Zr-93  Nb-93m 
Zr-97  Nb-97 
Ru-106  Rh-106 
Ag-108m Ag-108 
Cs-137  Ba-137m 
Ce-144  Pr-144 
Ba-144  La-140 
Bi-212  Ti-208 (0,36),Po-212(0,64) 
Pb-210  Bi-210, Po-210 
Pb-212  Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) 
Rn-222  Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 
Ra-223  Rn-219,Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 
Ra-224  Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212(0,64) 
Ra-226  Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, 

Po-210 
Ra-228  Ac-228 
Th-228  Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0,36), Po-212(0,64) 
Th-229  Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 
Th-nat  Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,  

Tl-208(0,36), Po-212(0,64) 
Th-234  Pa-234m 
U-230  Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-232  Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0,36),  

Po-212(0,64) 
U-235  Th-231 
U-238  Th-234, Pa-234m 
U-nat  Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-212, Pb-214,  

Bi-214,Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 
Np-237  Pa-233 
Am-242m  Am-242 
Am-243 Np-239 

c) Количеството може да се определи след измерване процента на разпад или след 
измерване на интензитета на лъчение на точно определено разстояние от източника; 

d) Тези стойности са приложими само за съединения на урана, представени с химическите 
формули UF6, UO2F2 и UO2(NO3)2, както при нормални условия, така и в случай на 
аварийни условия при превоз; 

e) Тези стойности са приложими само спрямо съединения на урана, представени с 
химическите формули UO3, UF4 и ULC4 и спрямо 6-валентните производни, както при 
нормални условия, така и в случай на аварийни условия при превоз; 

f)  Тези стойности са приложими за всички съединения на урана, с изключение на  
посочени в d) и е); 

g) Тези стойности са приложими само за необлъчен уран. 
 
2.2.7.2.2.2    За индивидуални радионуклиди: 
(a) които не са изброени в Таблица 2.2.7.2.2.1, определянето на базисни радионуклидни стойности, 

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

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

 
Таблица 2.2.7.2.2.2 - Основни стойности за неизвестни радионуклиди или смеси 

 

Радиоактивно 
съдържание 

А1 А2 Граница на  
Концентрация 

на актив- 
ността за 

освободени  
вещества 

Гранична стойност 
на активността за 

освободени пратки 

(ТВq) (ТВq) (Вq/g) (Вq) 

известно е само 
наличието на нуклиди, 
излъчващи бета- или 
гама-лъчи 

0,1 0,02 1 х 10¹ 1 х 104 

известно е наличието на 
нуклиди, излъчващи 
бета-лъчи, без да са 
неутронни източници  

0,2 9 х 10-5 9 х 10 ֿ¹ 1 х 10³ 

известно е наличието на 
нуклиди, които са 
неутронни източници 
/липса на съответните 
данни  

0,001 9 х 10-5 9 х 10 ֿ¹ 1 х 10³ 

 
2.2.7.2.2.3    При изчисление стойностите А1 и А2 за определен радионуклид, който не фигурира в 

таблица 2.2.7.2.2.1, единичната радиоактивна верига на разпад, в която радионуклидите се 
намират в същите пропорции, както и в естествени условия и в която никое от производните 
не е с период на разпад по-дълъг от 10 дни или под-дълъг от този на ядрения 
първоизточник, то тя следва да се счита за единичен радионуклид; активността, която 
трябва да се вземе под внимание и стойностите А1и А2, които трябва да се приложат, са 
тези на ядрения първоизточник в подобна верига. В случай на радиоактивни вериги на 
разпад, в които един или повече производни са с период на полуразпад по-дълъг от 10 дни 
или по-дълъг от този на ядрения първоизточник, то последният, както и неговите производни 
се считат за смес от нуклеиди. 

2.2.7.2.2.4    В случай на смес от радионуклиди, основните стойности на радионуклидите, посочени в 
2.2.7.2.2.1, се определят, както следва: 
        1 
Хm =    −−−− 
        f(i) 
 ∑  −− 
  i      x(i) 

   
където: 

f(i) e радиоактивната фракция или активна концентрация на радионуклида i в сместа;  

x(i) е стойността, свойствена за А1 или на А2, или граница на концентрацията на 
активността за веществата под извънреден контрол, или лимита на активност за 
освободена пратка, както е целесъобразно за съответния радионуклид i; 

Хm е стойността, изчислена за А1 или на А2, или граница на концентрацията на 
активността за освободените вещества, или лимита на активност за освободена 
пратка, както е целесъобразно за съответната смес. 

 
2.2.7.2.2.5   Когато идентичността на всеки радионуклид е известна, без обаче да е известна активността 

на някои от радионуклидите, последните могат да се прегрупират като се използва най-
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ниската стойност, подходяща за радионуклидите във всяка група, прилагайки формулите, 
представени в 2.2.7.2.2.4 и 2.2.7.2.4.4. Групите могат да бъдат съставени на базата на 
общата алфа активност и общата бета/гама активност, когато те са известни, като се 
използват най-ниските стойности за алфа- или бета/гама източниците. 

 
2.2.7.2.2.6   За отделните радионуклиди или смеси от радионуклиди, за които няма данни, се използват 

стойностите, фигуриращи в таблица 2.2.7.2.2.2. 
 
2.2.7.2.3 Определяне на други характеристики на веществата 

 
2.2.7.2.3.1. Вещества с ниска специфична активност (LSA) 
 
2.2.7.2.3.1.1 (запазена разпоредба) 
 
2.2.7.2.3.1.2 Веществата с ниска специфична активност (LSA) се включват в една от следните три групи:  
 

a) LSA-І 

i) уранови или ториеви руди и концентрати от тези и други руди, съдържащи 
естествени радионуклиди, ; 

ii) естествен уран, необогатен уран, естествен торий или техни съединения или смеси,  
че са необлъчени и са в твърдо или течно състояние; 

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

iv) други радиоактивни вещества, в които активността е разпределена в цялото 
вещество и изчислената средно специфична активност не надминава 30 пъти 
стойностите на активната концентрация посочени от 2.2.7.2.2.1 до 2.2.7.2.2.6, Делящ 
се материал може да бъде включен само ако е освободен съгласно 2.2.7.2.3.5 ; 

b) LSA-ІІ 

i) Вода с максимално съдържание на тритий до 0,8 ТВq/l; 

ii) други вещества, в които активността е разпределена в цялото вещество и 
изчислената средно специфична активност не надвишава 10‾4А2 /g за твърдите и 
газовете и 10‾5 А2 /g за течностите; 

c) LSA-ІІІ – Твърди (например: косолидирани (монолитни) отпадъци или активирани 
вещества) с изключение на прахообразни, които отговарят на изискваниятана 
2.2.7.2.3.1.3, при които: 

i) радиоактивните вещества са разпределени равномерно в едно отделно или в група 
твърди изделия, или в твърд компактен агломерат (като бетон, битум и керамика); 

ii) радиоактивните вещества са относително неразтворими или се намират в 
сравнително неразтворима основна маса, така че дори и при нарушаване на 
опаковката загубата на радиоактивно вещество на пратка вследствие на 
разтварянето не би надвишила 0,1 А2, ако пратката се намира под вода в 
продължение на 7 дни, и  

iii)  изчислената средна специфична активност на твърдото вещество с изключение на 
защитния материал не надминава 2х10‾³ А2/g.  

 
2.2.7.2.3.1.3    Веществата LSA-ІІІ са твърди вещества с такива свойства, че ако цялото съдържание на 

пратката бъде подложено на изпитването, описано в 2.2.7.2.3.1.4, активността под вода да 
не превишава 0,1 А2.  

 
2.2.7.2.3.1.4   Веществата от група LSA-ІІІ се подлагат на следното изпитване:  
 

Проба от твърдо вещество, представляваща цялото съдържание на пратката се потапя във 
вода в продължение на 7 дни при околна температура. Водният обем трябва да бъде 
достатъчен, за да може към края на изпитатвелния период от 7 дни оставащият 
неабсорбиран и нереагирал свободен обем вода да бъде равен най-малко на 10 % от 
пробата от твърдото вещество, използвана за опита. Водата трябва да бъде с начално рН от 
6-8 и максимална проводимост от 1 мS/м при 20 °C. Общата активност на свободния воден 
обем трябва да бъде измерван след потапянето на пробата в продължение на 7 дни. 

  
2.2.7.2.3.1.5   Съответствието с изискваните норми, посочени в 2.2.7.2.3.1.4, трябва да се демонстрира в 

съответствие с 6.4.12.1 и 6.4.12.2. 
 
2.2.7.2.3.2 Изделия с повърхностно радиоактивно заразяване (SCO) 
 

 SCO се класифицират в една от следващите две групи: 
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a) SCO-І: твърд предмет, за който:  

i) изчислената средна стойност на нефиксираното радиоактивно заразяване за 
достъпна повърхност от 300 cm. (или върху част от повърхност, ако тя е по-малка от 
300 cm2.) не надвишава 4 Вq/cm2 за бета- и гама-източниците и слаботоксичните 
алфа-източници или 0,4 Вq/cm2 за всички останали алфа- източници;  

ii) изчислената средна стойност на фиксираното радиоактивно заразяване за достъпна 
повърхност от 300 cm2 (или върху част от повърхност, ако тя е по-малка от 300 cm2) 
не надвишава 4x104 Вq/cm2 за бета- и гама-източниците и алфа-източниците със 
слаба токсичност или 4x10³ Вq/cm2 за всички останали алфа-източници; 

iii) изчислената средна стойност на нефиксираното радиоактивно заразяване плюс 
фиксираното радиоактивно заразяване за недостъпна повърхност от 300 cm2 (или 
част от повърхност, ако е по-малка от 300 cm2) не надвишава 4x104 Вq/cm2 за бета- и 
гама-източниците и алфа-източниците със слаба токсичност или 4x10³ Вq/cm2 за 
всички останали алфа-източници; 

b) SCO-ІІ: твърд предмет, за който фиксираното или нефиксираното радиоактивно 
заразяване на повърхността превишава приложимите пределни стойности, посочени за 
SCO-І в т.а) по-горе, и за който: 

i) изчислената средна стойност на нефиксираното радиоактивно заразяване за 
достъпна повърхност от 300 cm2. (или върху част от повърхност, ако тя е по-малка от 
300 cm2) не превишава 400 Вq/cm2 за бета- и гама-източниците и алфа-източниците 
със слаба токсичност или 40 Вq/cm2 за всички останали алфа-източници; 

ii) изчислената средна стойност на фиксираното радиоактивно заразяване за достъпна 
повърхност от 300 cm2. (или върху част от повърхност, ако тя е по-малка от 300 cm2) 
не превишава 8x105 Вq/cm2 за бета- и гама-източниците и алфа-източниците със 
слаба токсичност или 8x104 Вq/cm2 за всички останали алфа-източници; 

iii)  изчислената средна стойност на нефиксираното радиоактивно заразяване плюс 
фиксираното радиоактивно замърсяване за недостъпна повърхност от 300 cm2 (или 
върху част от повърхност, ако тя е по-малка от 300 cm2) не превишава 8x105 Вq/cm2 
за бета- и гама- източниците и алфа-източниците със слаба токсичност или 8x104 
Вq/cm2 за всички останали алфа-източници; 

 
2.2.7.2.3.3   Радиоактивни вещества в специална форма 
 

2.2.7.2.3.3.1    Поне един от размерите на радиоактивните вещества в специална форма трябва да бъде не 
по-малък от 5 mm. Когато като част от радиоактивните вещества в специална форма 
присъства запечатана капсула, тя трябва да бъде изработена по такъв начин, че да може да 
се отвори единствено като се разруши. Производствените спецификации на радиоактивните 
вещества в специална форма изискват едностранно одобрение.     

 
 

2.2.7.2.3.3.2    Радиоактивните вещества в специална форма трябва да бъдат с такива свойства или 
обработени по такъв начин, че ако бъдат подложени на изпитванията, описани в 2.2.7.2.3.3.4 
до 2.2.7.2.3.3.8, да удовлетворяват следните изисквания: 
a) да не се разчупват или раздробяват по време на изпитванията за устойчивост на удар, 

сблъсък или огъване, описани в 2.2.7.2.3.3.5 а), b) и с) и в 2.2.7.2.3.3.6 а), според случая; 
b) да не се топят или разпръсват при термичното изпитване, описано в 2.2.7.2.3.3.5 d) или 

2.2.7.2.3.3.6 в) според случая; 
c) активността на водата при изпитванията за излужване, описани в 2.2.7.2.3.3.7 и 

2.2.7.2.3.3.8, да не превишава 2 кВq; или, в случая на запечатаните източници процентът 
на обемното излъчване при контролното изпитване на уплътнението, описано в ISO-
стандарта 9978:1992 “Радиоактивна защита – запечатани радиоактивни източници – 
Методи за изпитване на уплътненията”, да не надвишава приложимия праг за приемане 
от компетентния орган.  

  
2.2.7.2.3.3.3   Съответствието с установените нормативни изисквания, посочени в 2.2.7.2.3.3.2 се 

демонстрира в съответствие с указанията, посочени в 6.4.12.1 и 6.4.12.2. 
 
2.2.7.2.3.3.4   Пробите, които съдържат или наподобяват на радиоактивни вещества в специална форма, 

трябва да бъдат подложени на изпитвания за устойчивост на удар, на сблъсък, на огъване и 
термично изпитване, както е посочено в 2.2.7.2.3.3.5 или на алтернативните изпитвания, 
допускани съгласно 2.2.7.2.3.3.6. За всяко едно от изпитванията може да се използва 
различна проба. След всяко изпитване пробите трябва да бъдат подложени на изпитване за 
определяне на излужването или на обемен контрол на изолацията чрез метод, който да е не 
по-малко прецизен отколкото методите, описани в 2.2.7.2.3.3.7, що се отнася до твърдите 
неразпръскващи се вещества или в 2.2.7.2.3.3.8, що се отнася до капуслираните вещества. 

 
2.2.7.2.3.3.5   Съответните изпитателни методи, които трябва да се прилагат, са следните: 
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a) Изпитване за устойчивост на удар: пробата трябва се пуска върху определена цел от 9 
м височина. Целта трябва да бъде като тази, описана в 6.4.14; 

b) Изпитване на сблъсък: пробата се поставя върху оловен лист, който е положен върху 
твърда и гладка повърхност; тя се удря с гладката страна на прът от нисковъглеродна 
стомана, с цел произведеният удар да бъде равен на този, който би предизвикал товар 
от 1,4 кг, падащ свободно от височина от 1 м. Плоската страна на пръта трябва да е с 
диаметър от 25 мм, ръбът му да е заоблен до радиус от 3 мм + 0,3 мм. Оловото трябва 
да притежава твърдост по Викерс от 3,5 до 4,5 и максимална дебелина от 25 мм, както и 
да покрива площ, по-голяма от площта, покрита от пробата. За всяко изпитване се 
поставя нов оловен лист. Прътът трябва да удари пробата така, че да предизвика 
максимални щети; 

c) Изпитване на огъване: това изпитване се прилага само при тънки и дълги източници, 
чиято минимална дължина е 10 см, а съотношението между дължината и минималната 
ширина е не по-малко от 10. Пробата трябва да бъде притисната силно в менгеме в 
хоризонтално положение, така че половината от нейната дължина да излиза от 
челюстите на менгемето. Тя трябва да бъде ориентирана по такъв начин, че да понесе 
максимална щета, когато свободната й страна бъде ударена с плоската страна на 
стоманения прът. Прътът трябва да удари пробата така, че да предизвика удар, 
еквивалентен на този, който би предизвикал товар от 1,4 кг, свободно падащ от 
височина 1 м. Плоската страна на пръта трябва да е с диаметър от 25 мм със заоблен 
ръб до радиус от 3 мм + 0,3 мм; 

d) Термично изпитване: пробата се загрява с топъл въздух до температура от 800°С; тя се 
оставя при тази температура в продължение на 10 минути, след което се оставя да 
изстине.  

 
2.2.7.2.3.3.6    Пробите, които съдържат или наподобяват радиоактивни вещества, затворени в запечатана 

капсула, могат да бъдат изключени от: 

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

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

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

b) предписаното в 2.2.7.2.3.3.5 d) изпитване, когато пробите се изпитват алтернативно на 
загряване (temperature test) за Клас 6 съгласно ISO 2919:2012“Радиационна защита - 
Запечатани радиоактивни източници – Общи изисквания и класификация”. 

 
2.2.7.2.3.3.7    За пробите, които съдържат или наподобяват твърди неразпръскващи се вещества, 

излужването се определя по следния начин: 
 

a) Пробата се потапя във вода в продължение на седем дни при нормална околна 
температура. Водният обем трябва да бъде достатъчен, за да може в края на 
изпитателния период от седем дни оставащият, не абсорбиран и не реагирал, свободен 
воден обем да бъде най-малко равен на 10 % от обема на твърдата проба, използвана 
за изпитване. Водата трябва да е с начално рН от 6-8 и максимална проводимост от 1 
mS/m при 20°C; 

b) След това водата и пробата се загряват до температура от 50 °C при ± 5°C, която се 
поддържа в продължение на 4 часа; 

c) На този етап се определя активността на водата; 

d) След това пробата трябва да се съхранява минимум седем дни в неподвижна въздушна 
среда, чието хидрометрично състояние да не бъде по-ниско от 90 % при температура, 
равна на най-малко 30°C; 

e) На следващия етап пробата се потапя във вода при същите характеристики като при а) 
по-горе; след това водата и пробата се загряват до температура от 50 °C при ± 5°C и се 
поддържат при тази температура в продължение на 4 часа; 

f) В този момент се определя активността на водата. 
 
2.2.7.2.3.3.8   За пробите, съдържащи или наподобяващи радиоактивни вещества в запечатана капсула 

трябва да се процедира, като се определи излужването или като се контролира обемът на 
уплътнението, както следва: 
a) Определянето на излужването включва следните стъпки: 

i) Пробата се потапя във вода с нормална околна температура; водата трябва да има 
начално рН между 6 и 8 и максимална проводимост от 1 mS/m при 20°C; 
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ii) Водата и пробата се загряват до температура от 50 °C при ± 5°C и се поддържат при 
тази температура в продължение на 4 часа; 

iii) В този момент се определя активността на водата; 

iv) След това пробата се съхранява минимум 7 дни в неподвижен въздух, чиято 
влажност не бива да е по-ниска от 90 % при температура, равна на поне 30°C; 

v) Описаните в i), ii) и iii) се повтарят ; 
b) Обемният контрол на уплътнението, който може да бъда осъществен вместо 

определянето на излужването, трябва да включва стъпките, описани в буква а) за 
изпитванията, предписани в норматив ISO 9978:1992, озаглавен “Радиационна защита – 
Запечатани радиоактивни източници – Методи за изпитване на уплътнението” при 
условие че са приемливиза компетентния орган. 

2.2.7.2.3.4  Радиоактивни вещества с ниска степен на разпръскване  

2.2.7.2.3.4.1 Спецификациите на радиоактивните вещества с ниска степен на разпръскване изискват 

многостранно одобрение. Радиоактивните вещества с ниска степен на разпръскване следва да 
бъдат в такава форма, че общото им количество в рамките на опакован товар като се вземат 
предвид разпоредбите на 6.4.8.14  да отговаря на следните изисквания: 

a) радиационното ниво на 3 m от откритото радиоактивно вещество да не превишава 10 mSv/h; 

b) ако бъдат подложени на изпитванията, описани в 6.4.20.3 и 6.4.20.4, освободените във 
въздуха газообразни и твърди частици на аеродинамичен еквивалент до 100 μm да не 
превишават 100 A2. При всяко изпитване може да бъде използвана различна проба, и  

(c)  ако бъдат подложени на изпитванията, описани в 2.2.7.2.3.1.4, активността във вода да не 
превишава 100 A2. При провеждането на това изпитване трябва да се вземат предвид и 
повреждащите ефекти от изпитванията, посочени в т. b) по-горе. 

2.2.7.2.3.4.2 Радиоактивните вещества с ниска степен на разпръскване се изпитват по следния начин:  

Проба, която съдържа или наподобява радиоактивно вещество с ниска степен на разпръскване 
се подлага на усъвършенстваното термично изпитване, описано в 6.4.20.3 и на изпитването на 
удар, описано в 6.4.20.4. За всяко изпитване могат да бъдат използвани различни проби. След 
всяко изпитване пробата се подлага на изпитването за излужване, описано в 2.2.7.2.3.1.4. След 
всяко изпитване трябва да се определи дали са изпълнени приложимите изисквания съгласно 
2.2.7.2.3.4.1. 

2.2.7.2.3.4.3 Съобразността с нормативните изисквания съгласно 2.2.7.2.3.4.1 и 2.2.7.2.3.4.2 се демонстрира в 

съответствие с 6.4.12.1 и 6.4.12.2. 

2.2.7.2.3.5 Делящи се материал  

Делящ се материал и опаковки съдържащи делящ се материал се класифицират при 
съответната рубрика като „разпадащи се” съгласно Таблица 2.2.7.2.1.1, освен ако не са 
освободени с една от разпоредбите  на параграфи от (a) до (f) по-долу и са извършени 
съгласно изискванията на 7.5.11 CW 33 (4.3).Всички разпоредби се прилагат само по 
отношение на материал в опаковки, които отговарят на изискванията на 6.4.7.2, освен ако в 
разпоредбата изрично не са позволени неопаковани материали.. 

а) Уран – обогатен с уран -235 до максимум 1 % тегловно и с общо съдържание на плутоний и 
уран -233, което не надвишава 1 % от масата на уран-235, при условие че делимите нуклиди 
са в по-голямата си част е хомогенно разпространено в цялата субстанция. Освен това, при 
наличие на уран-235 във форма на метал, оксид или карбид, той не трябва да образува 
решетъчна структура; 

b) течни разтвори от уранилов нитрат, обогатени в уран-235 до максимум 2 %, тегловно, с общо 
съдържание на плутоний и уран-233, което не превишава 0,002 % от масата на урана и с 
минимално съотношение между атомите азот и уран (N/U) равно на 2; 

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

(i) Няма повече от 3.5 g уран-235 за опаковка; 

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

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

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

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

f)Делящ се материал, който отговаря на изискванията на 7.5.11 CW 33 (4.3) (b), 2.2.7.2.3.6 и 
5.1.5.2.1. 
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2.2.7.2.3.6 Делящ се материал, освободен от класификация като „РАЗПАДАЩ СЕ” съгласно 2.2.7.2.3.5 (f) е 

под необходимото критично ниво без нуждата от контрол натрупване при следните условия:  

а)Условията на 6.4.11.1 (a) 

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

за опаковки. 

2.2.7.2.4 Класификация на опакованите товари или неопакованите вещества   

Количеството радиоактивни вещества за единица опакован товар не бива да превишава 
съответните ограничения за типа опаковка, както е посочено по-долу. 

2.2.7.2.4.1 Класификация на опакован товар, подлежащ на изключване  

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

следните условия 

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

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

c) Съдържа изделия, произведени от естествен уран, обеднен уран или естествен торий; 

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

  е) Съдържа по-малко от 0.1 kg ураниев хексафлуорид, който не надхвърля ограниченията за 

активност, посочени в колона (4) от Таблица 2.2.7.2.4.1.2. 

2.2.7.2.4.1.2 Опаковани товари, съдържащи радиоактивни вещества могат да бъдат класифицирани като 

подлежащи на изключване при условие че нивото на радиация във всяка точка от тяхната 
външна повърхност не превишава 5 μSv/h. 

Таблица 2.2.7.2.4.1.2: Пределни стойности на активност за опаковани пратки, 
подлежащи на изключване  

 

 
агрегатно състояние на 
съдържанието 
 

инструменти или изделия вещества 

пределни стойности за 
отделна опаковка а) 

пределни стойности за 
опакована пратка а) 

пределни стойности за 
опакована пратка а) 

(1) (2) (3) (4) 

твърди вещества: 
              в специална форма ... 
              в други форми ........... 
 
течни вещества: ...................... 
 
газове: 
              тритий ....................... 
              в специална форма ...     
              в друга форма ...........                  
          

 

 А1 ²־10
 А2 ²־10
 
 А2 ³־10
 
 
2 х 10²־ А2 
 А1 ³־10
10 ³־  А2 
 

 

А1 
А2 
 
 А2 ¹־10
 
 
2х 10¹־ А2 
 А1 ²־10
 А2 ²־10

 

 А1 ³־10
 А2 ³־10
 
 4А2־10
 
 
2 х 10²־ А2 
 А1 ³־10
10 ³־  А2 
 

 
(a) за смеси от радионуклиди, виж 2.2.7.2.2.4 до 2.2.7.2.2.6. 

2.2.7.2.4.1.3 Радиоактивни вещества, съдържащи се под формата на компонент – закрит или интергиран – на 

инструмент или друго фабрично произведено изделие могат да бъдат класифицирани към UN 
2911 РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩА НА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОПАКОВКА – 
ИНСТРУМЕНТИ или ИЗДЕЛИЯ, при условие че: 

a) Радиационното ниво на разстояние 10 cm от която и да е точка от външната повърхност на 
което и да е неопаковано изделие или инструмент не е по-високо от 0.1 mSv/h; 

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

(i) радио-луминесцентни часовници или устройства;  

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

c) Активното вещество е плътно обградено от неактивни компоненти (устройство, изпълняващо 
единствената функция да съдържа радиоактивно вещество не следва да се счита за 
инструмент или фабрично произведено изделие); и 

d) Пределните стойности, посочени в колони 2 и 3 от Таблица 2.2.7.2.4.1.2 са спазени за всяко 
отделно изделие и съответно, за всяка отделна опаковка. 

2.2.7.2.4.1.4 Радиоактивен материал във форми, различни от упоменатите в 2.2.7.2.4.1.3 и с дейност, която не 

надхвърля границите, посочена в колона 4 от Таблица 2.2.7.2.4.1.2, може да бъде 
класифицирана под номер UN 2910 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА ПОДЛЕЖАЩА НА 
ИЗКЛЮЧВАНЕ – ОГРАНИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО ОТ ВЕЩЕСТВОТО, при условие че: 

a) опаковката задържа своето радиоактивно съдържание при нормални условия на превоз; и  

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

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

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

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

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

(b) Условията на 2.2.7.2.4.5.2 и 2.2.7.2.4.1.4 (a) и (b) са изпълнени. 

2.2.7.2.4.1.6 Изделията, произведени от естествен уран, обеднен уран или естествен торий и изделията, в 

които единственото радиоактивно вещество е необлъчен естествен уран, необлъчен обеднен 
уран или необлъчен естествен торий могат да бъдат класифицирани под номер UN 2909 
РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА, ПОДЛЕЖАЩА НА ИЗКЛЮЧВАНЕ – ИЗДЕЛИЯ, 
ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ЕСТЕСТВЕН УРАН или ОБЕДНЕН УРАН, или ЕСТЕСТВЕН ТОРИЙ, при 
условие че външната повърхност на урана или тория е обвита в инертен кожух, изработен от 
метал или друг стабилен материал.  

2.2.7.2.4.1.7 Празните опаковки, които са съдържали радиоактивни вещества, могат да бъдат класифицирани 

под номер UN 2908 РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, ОПАКОВКА, ПОДЛЕЖАЩА НА ИЗКЛЮЧВАНЕ 
– ПРАЗНИ ОПАКОВКИ, при условие че: 

a) са поддържани в добро състояние и са здраво затворени;  

b) външната повърхност на всякакъв съдържащ се в структурата й уран или торий е покрита с 
инертен кожух, изработен от метал или друг стабилен материал; 

c) нивото на вътрешното нефиксирано радиоактивно заразяване, при изчисляване на средната 
стойност за повърхност от 300 cm2, не превишава: 

(i) 400 Bq/cm2 за бета- и гама-източниците и за алфа-източниците със слаба токсичност; и 

(ii)  40 Bq/cm2 за всички останали алфа-източници; и  

d) всякакви етикети, които може да са поставени върху тях в съответствие с 5.2.2.1.11.1 следва 
да се заличат. 

2.2.7.2.4.2 Класификация на вещества с ниска специфична активност (LSA) 

Радиоактивните вещества могат да бъдат класифицирани като LSA вещества единствено ако 
определението за LSA в 2.2.7.1.3 и условията на 2.2.7.1.3, 4.1.9.2 и 7.5.11 CW 33 (2) са 
изпълнени 2.2.7.2.4.3 Класификация на предмет с радиокативно заразена 
повърхност (SCO) 

Радиоактивните вещества могат да бъдат класифицирани като SCO ако са изпълнени условията, 
посочени в 2.2.7.2.3.2 и 4.1.9.2. 

2.2.7.2.4.4 Класификация на опакована пратка като тип A 

Опакованите пратки, съдържащи радиоактивни вещества, могат да бъдат класифицирани като 
пратки от тип А, ако са изпълнени следните условия:  
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Пратките от тип А не трябва да съдържат количества с активност по-висока от която и да е от 
следните: 

a) А1 за радиоактивните вещества в специална форма 

b) А2 за другите радиоактивни вещества. 
 

 В случай на смес от радионуклиди, за които се знае идентичността и активността на всеки 
един от тях, долното условие се прилага за радиоактивното съдържание на определена 
пратка от тип А: 

 
    В(i)              С(j) 
Σ ──     +   Σ   ──    ≤  1 

  i  A1(i)         i     A2(j) 
 

където 

В(i)  е активността на радионуклида i, съдържащ се в радиоактивните вещества под 
специална форма,  

A1(i) е стойността на А1 за радионуклида i, 

С(j)  е активността на радионуклида j, съдържащ се в радиоактивните вещества, 
различни от тези под специална форма, и 

A2(j) е стойността на А2  за радионуклида j. 

2.2.7.2.4.5 Класификация на уранов хексафлуорид  

Урановият хексафлуорид се причислява единствено към номерата по ООН: UN №: 2977 
РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, ДЕЛИМ  или №: 2978 
РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО, УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, неделим, или делим-подлежащ на 
изключване. 

2.2.7.2.4.5.1 Урановият хексафлуорид се разпределя само при:   

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

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

c) „ООН № 3507 УРАНИЕВ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, ПРАТКА 
подлежаща на изключване по-малко от 0.1 kg на пратка неделящ се или делящ се – 
освободен. 

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

изисквания: 

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

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

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

2.2.7.2.4.6 Класификация на опаковани пратки към тип B(U), тип B(M) или тип C  

2.2.7.2.4.6.1 Опаковани пратки, които не са класифицирани по друг начин според 2.2.7.2.4 (2.2.7.2.4.1 до 

2.2.7.2.4.5) следва да бъдат класифицирани в съответствие със сертификат за одобрение на 
опакованата пратка, издаден от компетентен орган в държавата на произход на прототипа. 

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

 

2.2.7.2.5 Специални споразумения  

Радиоактивните вещества се класифицират като транспортирани съгласно специално 
споразумение, когато се предвижда превозът им да се осъществи в съответствие с 1.7.4. 
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2.2.8    Клас 8 Корозионни (разяждащи) веществa  
 
2.2.8.1    Дефиниция, общи разпоредби и критерии 
 

2.2.8.1.1 Корозивни вещества са вещества, , които чрез своето химическо действие довеждат до 
необратими щети по кожата или в случай на теч биха увредили в съществена степен или 
унищожили други товари или върху транспортните средства, или да ги разрушат. 
Настоящият клас също включва други вещества, които формират корозивна течност само 
при наличието на вода или които водят до възникването на корозивна пара или изпарение 
при наличието на естествена влажност във въздуха. 

 
2.2.8.1.2    За вещества и смеси, които са корозивни за кожата, разпоредбите за обща класификация са 

посочени в 2.2.8.1.4. Корозия по кожата се отнася до нанасянето на необратими щети по 
кожата, а именно видима некроза чрез епидермиса и в дермиса, възникващи след 

излагането на вещество или смес.  
 
2.2.8.1.3    Течности и твърди вещества, които могат да бъдат втечнени по време на превоз, за които е 

преценено, че не са корозивни за кожата, те все още ще бъдат вземани предвид спрямо 
техния потенциал за причиняване на корозия на определени метални повърхности в 
съответствие с критериите, посочени в 2.2.8.1.5.3 (c) (ii).. 

 
2.2.8.1.4    Общи класификационни разпоредби. 
 
2.2.8.1.4.1 

Веществата и изделията от Клас 8 са подразделени, както следва: 

С1-С11 Корозионни вещества без допълнителна опасност и изделия, съдържащи 
такива вещества 

 

С1-С4 Вещества с киселинен характер 

С1 Неорганични, течни вещества 

С2 Неорганични, твърди вещества 

С3 Органични течни вещества 

С4 Органични твърди вещества 

С5-С8 Вещества с основен характер 

С5       Неорганични, течни вещества 

С6 Неорганични, твърди вещества 

С7 Органични течни вещества  

С8 Органични твърди вещества 

С9-С10 Други корозионни вещества вещества 

С9 Течни вещества 

С10 Твърди вещества 

 С11 Изделия 

 

СF Запалителни корозионни вещества 

СF1 Течни вещества 

СF2  Твърди вещества 

СS Самонагряващи се корозионни вещества: 

СS1 Течни вещества 

СS2 Твърди вещества 

CW Корозионни вещества, които при контакт с вода отделят запалителни газове 

CW1  Течни вещества 

CW2  Твърди вещества 

СО Токсични вещества, поддържащи горенето 

СО1 Течни вещества 

СО2 Твърди вещества 

СТ Корозионни вещества, токсични и изделия, съдържащи такива вещества 

СТ1 Течни вещества 

СТ2 Твърди вещества 
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CT3 Изделия 

CFT Течни корозионни вещества, запалителни, токсични 

СОТ Корозионни вещества, поддържащи горенето, токсични 

2.2.8.1.4.2 Вещества и смеси от Клас 8 са разделени между трите опаковъчни групи съгласно тяхната 

степен на опасност при превоз: 
(a)  опаковъчна група I: много опасни вещества и смеси; 

 

(b)  опаковъчна група II: вещества и смеси, представляващи средно равнище на опасност; 
 

(c)опаковъчна група III: вещества и смеси, които представляват несъществена опасност 

 
2.2.8.1.4.3 Разпределение на вещества, посочени в Таблица A от Глава 3.2 по опаковъчните групи в 

Клас 8, е извършено на базата на опит, като се вземат предвид такива допълнителни 
фактори, като например риск от вдишване (виж 2.2.8.1.4.5) и реактивност с вода 
(включително за формирането на опасни продукти на разпад) 

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

2.2.8.1.4.5 Вещество или смес, които изпълняват критериите на Клас 8 и имат инхалационна токсичност 
за прахове и мъгли (LC50) в обхвата на опаковъчна група I, но токсичност чрез орално 
поглъщане или дермален контакт, само в обхвата на опаковъчна група III или по-малка, ще 
бъде определена за Клас 8 (виж 2.2.61.1.7.2). 

 
2.2.8.1.5 Задаване на опаковъчна група за вещества и смеси. 

 
2.2.8.1.5.1 Съществуващите данни за човешки и животински изделия, включително информация от 

единично или повторно излагане, ще бъде първата линия на оценяване, тъй като те 
предоставят информация, която е директно приложима за ефектите върху кожата 

 
2.2.8.1.5.2 При задаване на опаковъчната група в съответствие с 2.2.8.1.4.4, ще бъде взето предвид 

човешкото преживяване за случаи на случайно излагане. При отсъствието на човешко 
изживяване, задаването ще бъде базирано на данните, получени от експерименти съгласно 
Насока за изпитване на 4046 или 4357 на ОИСР. За вещество или смес, за които е 
определено, че не е корозивно в съответствие с Ръководство за изпитване 4308 или 4319 на 
ОИСР може да бъде считано, че не е корозивно за кожата за целите на RID без 
допълнително изпитване 

 
2.2.8.1.5.3 Опаковъчните групи са определени за корозивни вещества в съответствие със следните 

критерии (виж Таблица 2.2.8.1.5.3): 
 

(a) опаковъчна група I е определена за вещества, които причиняват необратими щети на 
незасегната кожна тъкан в границите на период на наблюдение до 60 минути, започващи 
след време на излагане три минути или по-малко; 
 
(b) опаковъчна група II е определена за вещества, които причиняват необратими щети на 
незасегната кожна тъкан в границите на период на наблюдение до 14 дни, започващ след 
времето на излагане повече от три минути, но не повече от 60 минути; 
 
(c)  опаковъчна група III е определена за вещества, които: 
 
(i) Причиняват необратими щети на незасегната кожна тъкан в границите на период на 
наблюдение до 14 дни, след време на излагане на повече от 60 минути, но не повече от 4 
часа; или 
 
(ii) За които се счита, че не причиняват необратими щети по незасегната кожна тъкан, но 
които демонстрират степен на корозия за каквито и да е стоманени или алуминиеви 
повърхности, надхвърлящи 6.25 mm годишно при температура на изпитване 55°C, когато са 
изпитвани за двата материала. За целите на изпитване на стомана, тип S235JR+CR (1.0037 
съответно St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144 съответно St 44-3), ISO 3574 или Обединена 

                                                 
6 Ръководство за изпитването на химикали № 404 "Остро дермално дразнене/корозия" 2015 на ОИСР. 
7 Ръководство за изпитването на химикали  № 435  "Ин Витро мембранна бариера метод за изпитване за корозия на кожата" 2015 на 

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

(TER)" 2015 на ОИСР 
9 Ръководство за изпитването на химикали № 431 "Ин Витро кожна корозия: Модел за изпитване за човешка кожа" 2015 
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система за номериране (UNS) G10200 или сходен тип или SAE 1020 и за алуминий за 
изпитване, ще бъдат използвани необлицовани, типове 7075–T6 или AZ5GU-T6. Предписано 
е приемливо изпитване в Ръководството за изпитвания и критерии, Част III, раздел 37. 
 
БЕЛЕЖКА: В случаите, в които първоначално изпитване за стомана или алуминий покаже, че 
изпитваонто вещество е корозивно няма да се изисква последващо изпитване за други 

метали. 

 
Таблица 2.2.8.1.5.3: Таблица, обобщаваща критериите в 2.2.8.1.5.3 

 

Опаковъчна 
група 

Време за 
излагане 

Период на 
наблюдение 

Ефект 

I ≤ 3 минути ≤ 60 минути Необратими щети върху незасегната кожа 

II > 3 минути 
≤ 1 час 

≤ 14 дни Необратими щети върху незасегната кожа 

III > 1 час ≤ 4 часа ≤ 14 дни Необратими щети върху незасегната кожа 

III – – Скорост на корозия на стоманени или 
алуминиеви повърхности, които надхвърлят 
6.25 mm годишно при температура на 
изпитване от 55ºC при изпитване на двата 
материала 

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

подход 
 
2.2.8.1.6.1 Общи разпоредби 
 

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

показва процеса, който трябва да бъде следван.. 

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

Налични данни за изпитване за 
сместа като цяло 

↓Не 
Да → 

Прилагане на критерии в 
2.2.8.1.5 

→ 

Класифицира
не и 

определение 
на опаковъчна 

група 

Достатъчно данни са налични за 
сходни смеси за оценка на 
опасностите от корозия на 

кожата 
↓Не 

Да 
→ 

Прилагане на принципи за 
свързване в 2.2.8.1.6.2 

→ 

Класифицира
не и 

определение 
на опаковъчна 

група 

Налични данни за кожна корозия 
за всички съставки 

Да 
→ 

Прилагане на метод за 
калкулация в 2.2.8.1.6.3 

→ 

Класифицира
не и 

определение 
на опаковъчна 

група 

 
2.2.8.1.6.2 Принципи за свързване 

В случаите, в които смес не е била изпитвана за да се определи нейния потенциал за кожна 
корозия, но съществуват достатъчно данни за индивидуалните съставки и сходни изпитвани 
смеси, за да се класифицира адекватно и за да се определи опаковъчна група за сместа, 
тези данни ще бъдат използвани в съответствие със следните принципи за свързване. Това 
гарантира, че класификационния процес използва наличните данни в най-високата възможна 
степен за характеризиране на опасностите на сместа. 
 
(a)  Разводняване: Ако изпитвана смес е разредена с разредител, който не изпълнява 
критериите за Клас 8 и не оказва влияние върху опаковъчната група на други съставки, то 
новата разредена смес може да бъде определена за същата опаковъчна група, като 
оригиналната изпитвана смес. 
 

БЕЛЕЖКА: В определени случаи, разтварянето на смес или вещество може да доведе до 

увеличаване на корозивните свойства. В този случай този принцип на 
свързване не може да бъде използван. 
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(b)  Партидиране: Потенциалът за кожна корозия за изпитаната производствена партида от 
смес може да бъде допуснато, че е по същество еквивалентна на потенциала на друга 
неизпитана производствена партида на същия търговски продукт, когато бъде произведена 
от или е под контрола на един и същи производител, освен ако няма причина да считаме, че 
съществува съществено изменение, така че потенциала за кожна корозия на изпитваната 
партида е променен. При възникването на горепосоченото ще бъде необходима нова 
класификация. 
 
(c)  Концентрация на смесите в опаковъчна група I: Ако изпитваната смес, която изпълнява 
критериите за включване в опаковъчна група I е концентрирана, по-концентрираната 
неизпитвана смес може да бъде определена за опаковъчна група I без допълнително 
изпитване. 
 
(d)  Интерполация в рамките на една опаковъчна група: За три смеси (A, B и C) с идентични 
смеси, в случаите в които смеси A и B са изпитвани и са в една и съща опаковъчна група за 
кожна корозия и в случаите, в които неизпитваната смес C е от същия Клас 8 съставки като 
смеси A и B, но има концентрации от Клас 8 съставки, междинни за концентрациите в смеси 
A и B, то за смес C се приема, че са в една и съща опаковъчна група за кожна корозия като A 
и B. 
 
(e)  Сходни по същество смеси: Предвид следното:  
 
(i) Две смеси: (A+B) и (C+B); 
 
(ii)  Концентрацията на съставка B е същата за двете смеси; 
 
(iii)  Концентрацията на съставка A в смес (A+B) е равна на концентрацията на съставка C в 
смес (C+B); 
 
(iv) Данни относно кожна корозия за съставки A и C са налични и по същество еквивалентни, 
т.е. те са в същата опаковъчна група за кожна корозия и не оказват влияние върху 
потенциала за кожна корозия на B. 
 
Ако смес (A+B) или (C+B) вече са класифицирани на базата на данните за изпитване, то 
другата смес може да бъде определена за същата опаковъчна група. 
 

2.2.8.1.6.3 Метод за калкулация на базата на класификацията на веществата 
 
2.2.8.1.6.3.1 В случаите, в които смес не е изпитвана за да определи нейния потенциал за кожна корозия, 

нито са налични достатъчно данни за сходни смеси, за корозивните свойства на вещества в 
сместа ще бъде считано, че са класифицирани и са определени като опаковъчна група. 

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

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

 
2.2.8.1.6.3.3 Да се определи дали смес, съдържаща корозивни вещества, ще се счита за корозивна смес 

и за определяне на опаковъчна група, ще се прилага метода за калкулация в блок-схемата 
във Фигура 2.2.8.1.6.3. 

 
2.2.8.1.6.3.4 В случаите, в които специфично ограничение на концентрация (SCL) е определено за 

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

 
2.2.8.1.6.3.5 За тази цел ще бъде адаптирана формулата за сумиране на всяка стъпка от метода за 

калкулация. Това означава, че в случаите, в които е приложимо, общото ограничение на 
концентрация ще бъде заменено от конкретното ограничение на концентрация, определено 
за веществото(а) (SCLi) и адаптираната формула, е претеглената средна стойност на 
различните ограничения на концентрация, определени за различните вещества в сместа: 
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където: 
 

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

(I, II or III) 
 

=  общо ограничение на концентрация 

=  конкретно ограничение на концентрация, определено за вещество i 

 
Критерият за опаковъчна група е изпълнен, когато резултатът от калкулацията е ≥ 1. Общите 
ограничения на концентрация, които ще бъдат използвани за оценяването във всяка стъпка 
от метода на калкулация, са онези, които са открити във Фигура 2.2.8.1.6.3. 
 
Примерите за приложение на горепосочената формула могат да бъдат намерени в 
бележката по-долу. 
 
БЕЛЕЖКА: Примери за приложението на горепосочената формула 

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

Калкулация за опаковъчна група I:  

→ определяне за Клас 8, опаковъчна група I. 
 
Пример 2: Смес съдържа три вещества, ,които са корозивни за кожата; две от тях (A и B) 
имат специфични ограничения на концентрация; за третото (C) се прилага генерично 
ограничение на концентрация. Остатъкът от сместа не трябва да бъде вземан предвид: 

 

Вещество X в сместа и  
задаването на 

опаковъчна група  в 
рамките на клас 8. 

Концентрация 
(conc) в сместа 

в % 

Конкретно 
ограничение на 
концентрация 

(SCL) за 
опаковъчна 
група I 

Конкретно 
ограничение на 
концентрация 

(SCL) за 
опаковъчна 
група II 

Конкретно 
ограничение на 
концентрация 

(SCL) за 
опаковъчна 
група III 

А, определено за 
опаковъчна група I 

3 30% няма няма 

B, определено за 
опаковъчна група I 

2 20% 10% няма 

B, определено за 
опаковъчна група III 

10 няма няма няма 

 
Калкулация за опаковъчна група I: 

 
 
Критерият за опаковъчна група I  не е изпълнена. 
 
Калкулация за опаковъчна група II: 

 
 
Критерият за опаковъчна група II не е изпълнен. 
 
Калкулация за опаковъчна група III: 
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Критерият за опаковъчна група III е изпълнен, сместа ще бъде определена за клас 8, 
опаковъчна група III 

 
 
 

Фигура 2.2.8.1.6.3: Метод за калкулация 

 

 
 
 
2.2.8.1.7    Ако веществата от Клас 8, в резултат на добавяне на примеси, преминават в различни 

категории за опасност от тези, към които принадлежат поименно упоменатите вещества в 
таблица А на глава 3.2, подобни смеси или разтвори трябва да бъдат причислени към 
рубриките, към които принадлежат на базата на реалната опасност, която създават. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: За класифицирането на разтвори и смеси (като препарати и отпадъци), 

виж 2.1.3. 
 
2.2.8.1.8    На базата на критериите, определени в параграф 2.2.8.1.6, може да бъде определено дали 

естеството на разтвор или смес, посочени поименно или съдържащи вещество, посочено 
поименно, е такова, че този разтвора или тази смес не са предмет на разпоредбите за този 

Клас.. 
БЕЛЕЖКА: ООН № 1910 калциев оксид и ООН № 2812 натриев алуминат, посочени в 
Примерните разпоредби на ООН, не са предмет на разпоредбите на RID 
 

2.2.8.1.9    Веществата, разтворите и смесите, които не са класифицирани като корозивни за кожа или 
метал от категория 1 съгласно Регламент (ЕО) № 1272/200810 могат да бъдат считани за 
вещества, които не принадлежат към Клас 8. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Вписаните в Примерните разпоредби на ООН вещества UN 1910 

КАЛЦИЕВ ОКСИД и UN 2812 НАТРИЕВ АЛУМИНАТ не подлежат на 
разпоредбите на RID.  

 
2.2.8.2    Вещества, които не се допускат за превоз 
 

2.2.8.2.1   Химически нестабилните вещества от Клас 8 не се допускат до превоз, освен ако не са взети 
необходимите предпазни мерки, за да се предотврати възможността от опасен разпад или 
полимеризация при нормалните условия на превозването. За предпазните мерки, които са 
необходими за предотвратяване на полимеризация, вижте специална разпоредба 386 от 
Глава 3.3. Поради тази причина трябва да се положи особена грижа, за да се гарантира, че 
съдовете и цистерните не съдържат каквито и да е вещества, които могат да ускорят тези 
реакции. 

 

                                                 
10 Регламент на ЕК № 1272/2008 г. на ЕП и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класификацията, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси, с което се изменя и отменя Директиви 67/548/ЕИО и 1995/45/EK; и изменя Регламент 
(ЕК) № 1907/2006 г., публикуван в Официален вестник на ЕС, бр. L 353, 31 декември 2008 г., стр. 1-1355. 
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2.2.8.2.2    До превоз не се допускат следните вещества: 
- UN 1798 СМЕСИ ОТ СОЛНА И АЗОТНА КИСЕЛИНА; 
- химически нестабилни смеси от остатъчна сярна киселина; 
- химически нестабилни смеси от нитратна киселина или смеси от остатъчни сярни или 

нитритни киселини, не денитрирани; 
- водни разтвори на перхлорна киселина, съдържащи повече от 72 % чиста киселина 

обемно, или смес на перхлорна киселина с всяка друга течност освен вода. 
 

Следното вещество не се допуска до жп-транспорт: 
- серен триоксид, най-малко 99,95% чист, нестабилизиран (без забавяща съставка). 

2.2.8.3Списък на сборните рубрики 
 

    
Класификаци-онен 
код  UN  Наименование на веществото или изделието 

  
Корозивни вещества без допълнителна опасност и изделия, съдържащи такива вещества 

       
2584  АЛКИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТЕЧНИ, с повече от 5 % 

свободна сярна киселина или 

        
2584  АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТЕЧНИ, с повече от 5 % 

свободна сярна киселина 

       течни 2693  БИСУЛФИТИ, ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 

       C1 2837  БИСУЛФАТИ, ВОДЕН РАЗТВОР 

        
3264 
 

 КОРОЗИОННО КИСЕЛО ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

   неорганични         

       1740 ДИФЛУОРОВОДОРОДИ, ТВЪРДИ, Н.У.К.  

      
 Твър 
ди 

2583 АЛКИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ, с повече от 5 
% свободна сярна киселина или 

 Киселини       C2 
2583 АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ, с повече от 5 % 

свободна сярна киселина 

        
3260 
 

КОРОЗИОННО, ТВЪРДО, КИСЕЛИННО, НЕОРГАНИЧНО, 
Н.У.К. 

            

      
2586  АЛКИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТЕЧНИ, с повече от 5 % 

свободна сярна киселина или 

        
2586  АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТЕЧНИ, с повече от 5 % 

свободна сярна киселина 

        течни 2987  ХЛОРСИЛАНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

       C3 

3145 
 

 АЛКИЛФЕНОЛИ,ТЕЧНИ, Н.У.К. (вкл.С2-С12хомозоли) 
КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, ОРГАНИЧНА, 
Н.У.К. 

        
 3265  КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ОСНОВНА, ОРГАНИЧНА, 

Н.У.К. 

 органични     

        2430  АЛКИЛФЕНОЛИ, ТВЪРДИ, Н.У.К. (вкл.С2-С12хомозоли) 

        
2585  АЛКИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ, с повече от 5 

% свободна сярна киселина или 

     твърди C4 
2585  АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ, с повече от 5 

% свободна сярна киселина 

        
3261 
 

 КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, КИСЕЛИННО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

          

        1719 СОДА КАУСТИК, АЛКАЛНА, ТЕЧНА,  Н.У.К. 

     течни C5 2797  АКУМУЛАТОРНА ТЕЧНОСТ, АЛКАЛНА 

  
  

    
3266  КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ОСНОВНА, НЕОРГАНИЧНА, 

Н.У.К. 

   неорганични       

  твърди  С6 
3262 КОРОЗИОННО ТВЪРДО, КИСЕЛИННО, НЕОРГАНИЧНО, 

Н.У.К 

основи      

        2735    АМИНИ ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

   течни C7 2735     ПОЛИАМИНИ, ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

    
3267     КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ОСНОВНА, ОРГАНИЧНА, 

Н.У.К. 
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 органични     

    3259     АМИНИ, ТВЪРДИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

  твърди  С8 3259     ПОЛИАМИНИ, ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

    
3263      КОРОЗИОННО ТВЪРДО, КИСЕЛИННО, ОРГАНИЧНО, 

Н.У.К. 

      

    1903      ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТЕЧЕН, КОРОЗИОНЕН, Н.У.К. 

    2801      БАГРИЛО, ТЕЧНО, КОРОЗИОННО, Н.У.К. или 

    2801      БАГРИЛО, МЕЖДИННО ТЕЧНО, КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

 

 течни C9 

3066     БОИ (вкл.бои, лакове, емайллакове, байц, шеллак, маслен 
лак, политура, вакси, паркетини, мазила за апретури, 
течни основи за лакове) или 

    
3066     ВЕЩЕСТВА, РОДСТВЕНИ НА БОИТЕ (вкл. разтворители 

и разредители за бои) 

    1760    КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

други корозионни 
вещества    

  

    3147    БАГРИЛО ТВЪРДО, КОРОЗИОННО, Н.У.К., или 

  твърди а)  С10 3147    БАГРИЛО МЕЖДИННО, ТВЪРДО, КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

    
3244    ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, СЪДЪРЖАЩИ КОРОЗИОННА 

ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

    1759     КОРОЗИОННО, ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

      

    

1174 
2028 
 
2794      

ПАТРОНИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛ,корозивна течност 
БОМБИ, ДИМНИ, НЕЕКСПЛОЗИВНИ с корозивна течност, 
без стартиращо устройство 
АКУМУЛАТОРИ, електрически, ПЪЛНИ С ТЕЧЕН 
ЕЛЕКТРОЛИТ, КИСЕЛИНА 

изделия   С11 
2795       АКУМУЛАТОРИ, електрически, ПЪЛНИ С ТЕЧЕН 

ЕЛЕКТРОЛИТ, АЛКАЛИНОВ 

    
2800      АКУМУЛАТОРИ, електрически, НЕРАЗЛИВАЕМИ, ПЪЛНИ 

С ТЕЧЕН ЕЛЕКТРОЛИТ 

    

3028 
 
3477 
 
3477 
 
3477  
 
3547      

АКУМУЛАТОРИ, електрически, СУХИ, СЪДЪРЖАЩИ 
ТВЪРД КАЛИЕВ ХИДРОКСИД 
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ,съдържащи корозивни 
вещества, или 
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ,СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОБОРУДВАНЕТО, съдържащи корозивни вещества, или 
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ОПАКОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕТО съдържащи корозивни вещества. 
ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ КОРОЗИВНО ВЕЩЕСТВО, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 
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  Корозионни вещества с допълнителна опасност и изделия, съдържащи такива вещества 
 

    

3470 БАГРИЛО, КОРОЗИОННО, ЗАПАЛИМО (вкл. боя, лак, 
емайл, байц, шеллак, безир, политура, течен пълнител и 
течна основа за лакове) или 

    
3470 ВЕЩЕСТВО, РОДСТВЕНО НА БОИТЕ (вкл. разтворители 

и разредители за бои) 

    
2734      АМИНИ, ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К., 

или   

  

 Течни  

            b) 

CF1 2734     ПОЛИАМИНИ, ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
Н.У.К 

Запалителни      2986      ХЛОРСИЛАНИ, КОРОЗИОННИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

CF    2920      КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К. 

      

  твърди CF2 2921      КОРОЗИОННО,  ТВЪРДО, ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

      

   течни CS1 3301      КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, САМОЗАГРЯВАЩА СЕ, Н.У.К. 

Самонагряващи се                      

CS  твърди CS2 3095      КОРОЗИОННО, ТВЪРДО, САМОНАГРЯВАЩО СЕ, Н.У.К. 

      

  

Течни 

           b) 

CW1 3094      КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ХИДРОРЕАКТИВНА, Н.У.К. 

Хидрореактивни                      

CW  твърди CW2 3096      КОРОЗИОННО, ТВЪРДО, ХИДРОРЕАКТИВНО, Н.У.К. 

      

  
течни СО1 3093      КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ПОДДЪРЖАЩА ГОРЕНЕТО, 

Н.У.К. 

окисляващи      

СО  твърди СО2 
3084      ТВЪРДО, КОРОЗИОННО, ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО, 

Н.У.К. 

      

  Течниc) СТ1 3471 ДИФЛУОРОВОДОРОДИ, РАЗТВОР, Н.У.К.  

    2922      КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ТОКСИЧНА, Н.У.К. 

Токсични  d)   

Твърдиe) 

 

 

Изделия 

   

СТ  

СТ2 
 
 
СТ3 

2923 
 
 
3506      

ТВЪРДО, КОРОЗИОННО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 
 
 
ЖИВАК, СЪДЪРЖАЩ СЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ИЗДЕЛИЯ 

      

Запалителни, токсични, течни d) CFT  (няма сборно наименование с този класификацио-нен код; 
ако се налага класифициране под сборно наименование с 
класификационен код, то трябва да се извърши съгласно 
таблица за определяне на преобладаващата опасност от 
2.1.3.10) 

      

Окисляващи, токсични d), e) COT 

 (няма сборна рубрика с този класификационен код; ако се 
налага класифициране под сборно наименование с 
класификационен код, то трябва да се извърши съгласно 
таблица за определяне на преобладаващата опасност от 
2.1.3.10) 

 



 

240 

 

 
Бележки под линия: 

a) Смеси от твърди вещества, които не са обект на разпоредбите на RID, с корозионни 
течности, могат да бъда превозвани под UN 3244, без да бъдат обект на 
класификационните критерии за Клас 8, при условие, че няма видима свободна течност 
по време на товаренето на веществото или затварянето на опаковката, вагона, или 
контейнера. Всяка опаковка трябва да отговаря на проектния тип, който е преминал 
успешно изпитванията на херметичност за опаковъчна група ІІ. 

b) Хлорсилани, които при контакт с вода или влажен въздух отделят запалителни газове, 
са вещества от Клас 4.3. 

c) Хлорформиати, които имат преобладаващи токсични свойства са вещества от Клас 6.1. 

d) Корозионните вещества, които са слабо токсични при вдишване, дефинирани в 
2.2.61.1.4 до 2.2.61.1.9 са вещества от Клас 6.1. 

e) UN 1690 НАТРИЕВ ФЛУОРИД, ТВЪРД; UN 1812 КАЛИЕВ ФЛУОРИД, ТВЪРД; UN 2505 
АМОНИЕВ ФЛУОРИД ; UN 2674 НАТРИЕВ ФЛУОРО-СИЛИКАТ; UN 2856 
ФЛУОРОСИЛИКАТИ, Н.У.К.; UN 3415 НАТРИЕВ ФЛУОРИД, РАЗТВОР и UN 3422 
КАЛИЕВ ФЛУОРИД, РАЗТВОР са вещества от Клас 6.1. 
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2.2.9    Клас 9 Други опасни вещества и изделия 
 
2.2.9.1   Критерии 
 

2.2.9.1.1     Заглавието на Клас 9 включва веществата и изделията, които съдават различна опасност от 
тези, разглеждани в другите класове. 

 
2.2.9.1.2    Веществата и изделията от Клас 9 са подразделени, както следва: 
 

М1 Вещества, които при вдишване под формата на фин прах могат да 
застрашат здравето 

М2 Вещества и изделия, които при пожар могат да образуват диоксини 

М3 Вещества, отделящи запалителни пари 

М4 Литиеви батерии 

М5 Спасителни устройства 

М6 - М8 Вещества, опасни за околната среда 

М6 Замърсяващи водата течни вещества 

М7 Замърсяващи водата твърди вещества  

М8 Генно модифицирани микроорганизми и организми 

М9 - М10 Вещества, превозвани в подгрято състояние 

М9  Течни вещества 

М10  Твърди вещества 

М11 Други вещества и изделия които създават риск по време на превоза, но 
които не съответстват на никое от определенията в другите класове 

 
 Определения и класификация 
 
2.2.9.1.3    Веществата и изделията, причислени към Клас 9, са изброени в таблица А на глава 3.2. 

Класифицирането на веществата и изделията, които не са упоменати поименно в таблица А 
на глава 3.2 в съответнтата рубрика от тази таблица или от 2.2.9.3, трябва да се извърши 
съгласно предписанията от 2.2.9.1.4 до 2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 и 2.2.9.1.14. 
 
Вещества, които при вдишване под формата на фин прах могат да застрашат здравето 

 
2.2.9.1.4    Веществата, създаващи опасност за здравето ако се вдишат във вид на фин прах, включват 

азбест и смеси, съдържащи азбест. 
 

Вещества и изделиякоито могат да образуват диоксини в случай на пожар  
 
2.2.9.1.5    Вещества и изделия, които в случай на пожар могат да образуват диоксини, обхващат 

полихлорирани бифенили (РСВ) и терфенили (РСТ) и полихалогенирани бифенили и 
терфенили както и смесите, съдържащи тези вещества, и изделияот рода на 
трансформатори, кондензатори и  изделия, съдържащи подобни вещества или смеси. 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Смеси, чието съдържание на РСВ и РСТ не надхвърля 50 мг/кг, не 

попадат под предписанията на RID. 
 
Вещества, отделящи запалителни пари 

 
2.2.9.1.6    Веществата, които отделят запалителни изпарения, включват полимерите, съдържащи 

запалителни течности с точка на запалване ненадхвърляща 55 ˚С. 
 

Литиеви батерии 
 
2.2.9.1.7   Литиевите батерии трябва да изпълняват следните изисквания, с изключение на случаите, в 

които изрично е посочено в RID  (напр. за прототипни батерии и малки производствени серии 
съгласно специална разпоредба 310 или повредени батерии при специална разпоредба 
376). 
 
БЕЛЕЖКА:За ООН 3536 ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ИНСТАЛИРАНИ В ЕДИНИЦА ЗА ПРЕВОЗ НА 

ТОВАРИ, виж специална разпоредба 389 в Глава 3.3 
 
На клетките и батериите, клетките и батериите, които се съдържат в оборудването или 
клетките и батериите, които са опаковани с оборудването и съдържат литий в каквато и да 
било форма, се дават номера UN 3090, 3091, 3480 или 3481 според случая. Те могат да 
бъдат превозвани с тези номера, ако изпълняват следните разпоредби: 
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(а) Всяка клетка или батерия е от типа, за който е доказано, че отговаря на изискванията за 
всяко изпитване от Наръчника за изпитванията и критериите, част ІІІ, подраздел 38.3; 
БЕЛЕЖКА: Батериите са от типа, за който е доказано, че отговаря на изпитвателните 
изисквания от Наръчника за изпитванията и критериите част ІІІ, подраздел 38.3, независимо 
от това дали клетките, от които те се състоят, са от изпитан тип. 
(b) Всяка клетка или батерия включва в конструкцията си вентилиращо устройство за 
безопасност или е проектирана така, че да бъде отстранена опасността от силно разкъсване 
при нормални условия на превоз; 
(c) Всяка клетка или батерия е оборудвана с ефективно средство за предотвратяване на 
външни къси съединения; 
(d) Всяка батерия, която съдържа клетки или поредици от клетки, които са свързани 
паралелно, е оборудвана с ефективно средство, необходимо за предотвратяването на 
опасни токови вълни в обратна посока (напр. диоди, бушони и пр.); 
(e) Клетките и батериите се произвеждат при наличието на програма за контрол на 
качеството, която включва: 
(i) Описание на организационната структура и отговорностите на персонала във връзка с 
проектирането и качеството на продуктите; 
(ii) Съответните инспекции и изпитвания, контрол на качеството, осигуряване на качеството и 
указанията за протичането на процедурите, които ще бъдат използвани; 
(iii) Текущ контрол, който включва съответните дейности, които се използват за 
предотвратяване и установяване на вътрешни аварии поради къси съединения по време на 
производството на клетките; 
(iv) Документация относно качеството, като например доклади от инспекциите, данни от 
изпитванията и от калибрирането и удостоверения. Данните от изпитванията се съхраняват 
и са достъпни за компетентните органи при поискване; 
(v) Прегледи от ръководството, които да осигуряват ефективната работа на програмата за 
контрол на качеството; 
(vi) Процедури за контрол на документите и техните ревизии; 
(vii) Средство за контрол на клетките или батериите, които не съответстват на типа, изпитан 
както е упоменато в (а) по-горе; 
(viii) Програми за обучение и квалификационни процедури за съответния персонал; и 
(iх) Процедури, които гарантират, че няма щети върху крайния продукт. 
БЕЛЕЖКА: Вътрешните програми за контрол на качеството са приемливи. Не се изисква 
сертификация от трета страна, но процедурите, описани в точките от (i) до (iх) по-горе, се 
записват надлежно и се проследяват. Копие от програмата за контрол на качеството е 
достъпно за компетентните органи при поискване. 
(f)  литиеви батерии, съдържащи едновременно основни литиеви метални клетки и 
акумулаторни литиеви йонни клетки, които не са предназначени за външно зареждане 
(вижте специалната разпоредба 387 от Глава 3.3), ще изпълняват следните условия: 
(i) Акумулаторните литиеви йонни клетки могат да бъдат зареждани само от първичните 
литиеви метални клетки; 
(ii) Презареждането на акумулаторните литиеви йонни клетки е изключено по проект;  
(iii) Акумулаторът е изпитван като литиева основна батерия; 
(iv) Компонентните клетки на батерията ще бъдат от типа, за който е доказано, че изпълнява 
съответните изисквания за изпитване в Ръководство за изпитвания и критерии, част III, под-
раздел 38.3; 
(g) Производителите и последващите дистрибутори на клетки или батерии, произведени 
след 30 юни 2003 г. ще предоставят обобщението от изпитването, както е посочено в 
Ръководството за изпитвания и критерии, Част III, под-раздел 38.3, параграф 38.3.5. 

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

 
 

Спасителни устройства 
 
2.2.9.1.8   Спасителните устройства включват спасителни средства и части от автомобили, които 

отговарят на дефинициите на специално изискване 235 или 296 от глава 3.3. 
 

2.2.9.1.9    (заличена разпоредба)  

 

2.2.9.1.10 Вещества, опасни за околната среда (водна среда) 

2.2.9.1.10.1 Общи определения 

2.2.9.1.10.1.1 Опасните за околната среда вещества включват, между другото, течни или твърди 

вещества, замърсяващи водната среда, както и разтвори и смеси на подобни вещества (от 
рода на препарати и отпадъци). 
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За целите на 2.2.9.1.10, 

"вещество" означава химически елементи и техните съединения в естествени условия или 

получени в резултат на производствен процес, включително всякакви добавки, необходими 
за запазване стабилността на продукта, както и всякакви примеси, получени вследствие на 
приложения процес, с изключение, обаче, на разтворители, които могат да бъдат отделени 
без да се засяга стабилността на веществото или да се изменя неговия състав.  

2.2.9.1.10.1.2 Водната среда може да бъде разглеждана във връзка с водните организми, които живеят 

във вода и водната екосистема, от която са част10. Следователно, базата за 
идентифициране на опасностите е водната токсичност на веществото или сместа, въпреки 
че тя може да е обект на изменения вследствие на допълнителни данни за поведението 
при разграждане и бионатрупване. 

2.2.9.1.10.1.3 Въпреки че следващата по-долу класификационна процедура е предназначена за да бъде 

прилагана спрямо всички вещества и смеси, в някои случаи се приема, че, например, при 
металите или слабо разтворимите органични съединения, са необходими специални 
насоки11.     . 

2.2.9.1.10.1.4 Спрямо съкращенията или понятията, използвани в настоящия раздел са приложими 

следните определения: 

– BCF: фактор на биоконцентрация; 

– BOD: биохимична потребност от кислород; 

– COD: химична потребност от кислород; 

– GLP: добри лабораторни практики; 

- ЕC x : концентрацията свързана с x% отговор 

– EC50: ефективна концентрация на веществото, която предизвиква 50 % от 
максималната реакция; 

– ErC50: EC50 в контекста на намаляването на растежа; 

– Kow: коефициент на разделяне октанол/вода; 

– LC50 (50 % летална концентрация): 

Концентрацията на определено вещество във вода, която причинява смъртта 
на 50 % (половината) от група, подложени на изпитване животни; 

– L(E)C50: LC50 или EC50; 
–   NOEC: (- Концентрация при която не се наблюдава ефект): 

Изпитваната концентрация непосредствено под най-ниската тествана концентрация със 
статистически значителен неблагоприятен ефект. NOEC статистически няма значим 
неблагоприятен ефект в сравнение с контрола; 

– OECD - Насоки за изпитване: 

Насоките за изпитване, публикувани от Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР). 

2.2.9.1.10.2 Изисквания относно определенията и данните  

2.2.9.1.10.2.1 Основните елементи при класифицирането на веществата, опасни за околната среда 

(водна среда) са следните: 

– остра токсичност във водна среда; 

– хронична водна токсичност; 

– Потенциално или реално бионатрупване; и  

– Разграждане (биотично и абиотично) за органични химикали. 

2.2.9.1.10.2.2 Въпреки че се предпочитат данни, получени чрез хармонизирани в международен аспект 

методи за изпитване, на практика, данните от националните изпитвания също могат да се 
използват в случаите, когато те се считат за еквивалентни. Постигнато е принципно 
споразумение, че данните за токсичност относно сладководните и морски видове могат да 
бъдат считани за еквивалентни данни и е препоръчително да се получават посредством 
използването на Насоките за изпитвания на ОИСР или еквивалентни на тях в съответствие 
с принципите на Добрите лабораторни практики (GLP). В случаите, когато подобни данни 
липсват, класификацията се базира на най-добрите налични данни.  

2.2.9.1.10.2.3 Остра токсичност във водна среда означава съществено свойство на дадено вещество, 

което причинява вреда за организма в краткосрочен план при излагане на това вещество 
във водна среда. 
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  Остър (краткосрочен) риск, за целите на класифицирането, означава опасността на 

химикала, причинен от неговата остра токсичност за организми по време на излагане на 
този химикал във водна среда. 

  Острата токсичност за водни организми обикновено се определя на базата на 

стойността LC50 при риби за период от 96 часа (Насока за изпитване на 203 на ОИСР, или 
еквивалентна), стойността LC50 при ракообразни за период от 48 часа (Насока за изпитване 
на 202 на ОИСР, или еквивалентна) и/или стойността EC50 при водорасли за период от 72 
или 96 часа (Насока за изпитване на 201 на ОИСР, или еквивалентна). Тези видове се 
считат за сурогатни по отношение на всички водни организми и данните за останалите 
видове водни организми като водна леща (Lemna) също могат да бъдат рагледани ако 
методологията за изпитване е подходяща.  

2.2.9.1.10.2.4. Хронична токсичност във водна среда означава съществено свойство на дадено 

вещество да причинява неблагоприятни последици на водните организми при излагане във 
водна среда, които са определени по отношение на жизнения цикъл на тези организми. 

Дългосрочна опасност, за целите на класифицирането, означава опасност от химикал, 

причинен от неговата хронична токсичност, последвана от дългосрочно излагане във водна 
среда 

Наличните данни за хронична токсичност са по-малко в сравнение с данните за остра 

токсичност, а обхватът на процедурите за изпитвания не е толкова строго стандартизиран. 
Данните, генерирани в съответствие с Насоката за изпитване 210 на ОИСР (риби в ранен 
стадий на развитие) или 211 (размножаване на водни бълхи /Daphnia/) и 201 (забавяне 
растежа на водорасли) могат да се приемат. Други валидирани и международно приети 
изпитвания могат също да бъдат прилагани. NOEC или друг еквивалентни на ЕО x се 
използват. 

2.2.9.1.10.2.5. Биоакумулация означава нетен резултат от поглъщане, трансформация и елиминиране на 

вещество в организъм поради всички пътища на експозиция (напр. въздух, вода, 
седимент/почва и храна). 

Потенциал за биоакумулация обикновено се определя чрез използване на коефициент за 

разделяне на октанол/вода, обикновено отчетен като лог Kow, определен съгласно 
Ръководство за изпитване на ОИСР № 107, 117 или 123. Докато това представлява 
потенциал за биоакумулация, определен по експериментален начин фактор за 
биоконцентрация (BCF) предоставя по-добра мярка и се използва преференциално когато 
е наличен. BCF се определя съгласно Ръководство за изпитване на ОИСР № 305. 

2.2.9.1.10.2.6 Разлагане означава разпадане на органични молекули на по-малки молекули и в крайна 

сметка на въглероден диоксид, вода и соли. 

  Биодеградацията в околната среда може да бъде биотична или абиотична (напр., 

хидролиза) и използваните критерии отразяват този факт. Настъпила биодеградация се 
идентифицира най-лесно посредством изпитванията за степен на биодеградация на 
Изпитания за биоразградимост (A-F) от Насоките за изпитване на ОИСР 301. Успешното 
преминаване на тези изпитвания може да се счита за показателно за бързата деградация в 
повечето среди. Тези изпитвания се провеждат в сладководни региони и поради това 
използването на резултатите от Насока за изпитване 306 на ОИСР, която е по-подходяща 
за региони с морска вода, също са включени. Когато липсват подобни данни 

съотношението BOD5 (5 дни)/COD  0,5 се счита за признак на бърза деградация. 

Абиотичната деградация от рода на хидролизата, първичната деградация, както биотична, 
така и абиотична, деградацията в неводни среди и доказаната бърза деградация в 
околната среда могат да бъдат взети под внимание при определянето на бързата 
деградируемост.12. 

Веществата се считат за бързо деградиращи в околната среда ако са изпълнени следните 
критерии:  

a) При 28-дневни пълни проучвания на биодеградацията, са постигнати следните нива на 
деградация, освен ако веществото е идентифицирано като смес, много-компонентно 
вещество със структура с аналогични съставки. В този случай, и, когато има достатъчно 
основание, може да се отмени проучването на състоянието при 10-дневния престой на 
прозорец и постигнатото ниво, прилагано за 28 дни 17 

(i) изпитвания с разтворен органичен въглерод: 70 %; 

(ii)  изпитвания на базата на кислородно обедняване или генериране на въглероден 
диоксид: 60 % от теоретичната максима; 
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 Тези нива на биодеградация следва да бъдат достигнати до 10 дни след началото на 
деградацията, което се определя като момента, в който 10 % от веществото е 
деградило; или 11 

b) В случаите, в които има налични данни единствено за BOD и COD, когато 

съотношението BOD5/COD е  0,5; или  

c) Ако съществуват други убедителни научни доказателства, демонстриращи че 
веществото притежават способност да деградират (биотично или абиотично) във водна 
среда до ниво над 70 % за период от 28 дни.  

2.2.9.1.10.2.6 Наличните данни за хронична токсичност са по-малко в сравнение с данните за остра 

токсичност, а обхватът на процедурите за изпитвания не е толкова строго стандартизиран. 
Данните, генерирани в съответствие с Насоката за изпитване 210 на ОИСР (риби в ранен 
стадий на развитие) или 211 (размножаване на водни бълхи /Daphnia/) и 201 (забавяне 
растежа на водорасли) могат да се приемат. Други валидирани и международно приети 
изпитвания могат също да бъдат прилагани. Концентрациите, при които не се наблюдава 
ефект (NOEC) или други еквивалентни L(E)Cx също трябва да се използват. 

 
2.2.9.1.10.3         Категории класификация на вещество и критерии  
 
2.2.9.1.10.3.1    Веществата се класифицират като "опасни за околната среда вещества (водната среда)", ако 

отговарят на критериите за Остра, Хронична 1 или Хронична 2, в съответствие с Таблица 
2.2.9.1.10.3.1 . Тези критерии описват подробно категориите на класифициране. Те са в 
диаграма обобщени в таблица 2.2.9.1.10.3.2 . 

 
Таблица 2.2.9.1.10.3.1 : Категории за вещества, опасни за водната околна среда (виж 

Забележка 1) 
 
 (а) Остра (краткосрочна) водна опасност 

 

Категория: остра 1 (виж Забележка 2) 

 

96 ч. LC50 (за риби)  1 mg/l и/или 

48 ч. EC50 (за ракообразни)   1 mg/l и/или 

72 или 96 ч. ErC50 (за водорасли и други водни растителни организми)  1 mg/l 

 
(b) 

 
Дългосрочна опасност във водна среда (виж също фигура 2.2.9.1.10.3.1) 

  
(I) не-бързо разграждащи се вещества (виж Забележка 4) за които 

съществуват достатъчно налични данни за хронична токсичност  

 

 Категория Хронична 1: (Виж забележка 2)  
  

Хронична NOEC или ЕО x (за риба) 
 

 0,1 mg/l и/или 
 Хронична NOEC или ЕО x (на ракообразни)  

 0,1 mg/l и/или 
 Хронична NOEC или ЕО x (за морски водорасли или 

други водни растения) 
 

 0,1 mg/l 
  

Категория Хронична 2: 
 

  
Хронична NOEC или ЕО x (за риба) 

 

 1 Mg/l и/или 
 Хронична NOEC или ЕО x (на ракообразни)  1 Mg/l и/или 
 Хронична NOEC или ЕО x (за морски водорасли или 

други водни растения) 
 

 1 mg/l 

  
(II) бързо разграждащи се вещества, за които има достатъчно налични 

данни за хронична токсичност  
 

 Категория Хронична 1: (виж Забележка 2)  
  

Хронична NOEC или ЕО x (за риба) 
 

 0,01 mg/l и/или 

 Хронична NOEC или ЕО x (на ракообразни)  0,01 mg/l и/или 
 Хронична NOEC или ЕО x (за морски водорасли или 

други водни растения) 
 

 0,01 mg/l 

                                                 
17 Виж Глава 4.1 и Приложение 9, параграф A9.4.2.2.3 от GHS. 
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Категория Хронична 2: 

 

  
Хронична NOEC или ЕО x (за риба) 

 

 0,1 mg/l и/или 
 Хронична NOEC или ЕО x (на ракообразни)  0,1 mg/l и/или 
 Хронична NOEC или ЕО x (за морски водорасли или 

други водни растения) 
 

 0,1 mg/l 

  
(III) вещества, за които няма достатъчно на разположение данни за 

хронична токсичност  
 

 Категория Хронична 1: (Виж забележка 2)  
  

96 ч. LC 50 (за риба) 
 

 1 Mg/l и/или 
 48 ч. ЕО 50 (за ракообразни)  1 Mg/l и/или 
 72 или 96ч. ErC 50 (за морски водорасли или други 

водни растения) 
 1 mg/l 
(виж Забележка 3) 

 и веществото не е бързо разграждащо се и/или експериментално определено 

BCF е  500 (или, ако липсва на log K ow  4) (виж Забележки 4 и 5). 
  

Категория Хронична 2: 

  
96 ч. LC 50 (за риба) 

 

> 1 bis 10 mg/l и/или 
 48 ч. ЕО 50 (за ракообразни) > 1 bis 10 mg/l и/или 
 72 или 96 ч. ErC 50 (за морски водорасли или други 

водни растения) 
> 1 bis 10 mg/l (Виж 
забележка 3) 

 и веществото не е бързо разграждащо се и/или експериментално определено 

BCF е  500 (или, ако липсва на log K ow  4) (виж Забележки 4 и 5). 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Организмите от риба, ракообразни и водорасли са изпитвани като видове заместител, с 

обхват от различни трофични нива и таксони, и методите за изпитване са силно 
стандартизирани. Данни за други организми също може да се вземат предвид,  при 
условие, че те представляват еквивалентни видове и тестови крайни точки. 
 
2:При класифицирането на веществата за Остра 1 и/или Хроничната 1 е необходимо в 

същото време да покаже подходящ М фактор (вижте 2.2.9.1.10.4.6.4), който да се прилага 
при метода на сумиране. 
 
3:Когато токсичността на водораслите ErC 50 (= ЕО 50 (темп на растеж)) пада повече от 100 

пъти под следващата най-чувствителни видове и резултатите от класификацията, 
направени единствено за тази цел, се взима предвид дали тази токсичност е представител 
на токсичността за водните растения. Когато може да се докаже, че случаят не е такъв, се 
използва професионална преценка при класифицирането. Класификацията се основава на 
ErC50 . В случаите, когато на базата на ЕО50 не е посочен и не е вписан ErC 50, 
класификацията се определя въз основа на най-ниската приложима  ЕО 50. 
 
4:Липсата на бърза биоразградимост се основава върху липсата на готово биоразграждане 

или други доказателства за липса на бързо разграждане. Когато няма на разположение 
данни за биоразградимост, които да са от полза, или експериментално определени или 
очаквани данни, веществото се счита, че не е бързо разграждащо се. 
 

5:Потенциал за биоакумулиране, въз основа на експериментално получен BCF500 или, 

ако липсва, log Kow4 при условие log Kow е подходящо описва потенциала на веществото 
за биоакумулиране. Измерените log Kow стойности имат предимство пред прогнозни 
стойности и измерените BCF-стойностите имат предимство пред log K ow стойности. 

 
Фигура 2.2.9.1.10.3.1: Категории за вещества с дългосрочна опасност за 
водната среда 
 
 



 

247 

 

 
 

 

 
2.2.9.1.10.3.2       Схемата за класификация от Таблица 2.2.9.1.10.3.2 по-долу обобщава критерии за 

класифициране на вещества. 
 
Таблица 2.2.9.1.10.3.2: Схемата за класификация на вещества, опасни за водната среда 

 

Класирането категории 

Опасност 
от Остра 

(виж 
Забележка 

1) 

Дългосрочна опасност 

 (виж Забележка 2)   

Адекватна хронична токсичност 
налични данни 

Адекватна хронична токсичност 
няма данни 

 (виж Забележка 1)   

Не-бързо 
разграждащи 
се вещества 

(виж Забележка 
3) 

Бързо 
разграждащи 
се вещества 

(виж Забележка 
3) 

 

Категория: 
Остра 1 

Категория: 
Хронична 1 

Категория: 
Хронична 1 

Категория: Хронична 1 

L(E)C 50 ≤ 
1,00 

NOEC или 
ЕО x ≤ 0,1 

NOEC или  
ЕО x ≤ 0,01 

L(E)C 50 ≤ 1,00 и липса на бърза 
биоразградимост и/или BCF ≥ 500 

или, ако липсва log K ow ≥ 4 

 Категория: 
Хронична 2 

Категория: 
Хронична 2 

Категория: Хронична 2 

 0.1 < NOEC или 
ЕО x ≤ 1 

0,01 < NOEC 
или ЕО x ≤ 0.1 

1.00 < L(E)C 50 ≤ 10.0 и липсата на 
бърза биоразградимост и/или BCF 
≥ 500 или, ако липсва log K ow ≥ 4 

 
ЗАБЕЛЕЖКА     1: Диапазон остра токсичност базиран на L(E)C50 стойности се изразява в mg/l за риба, 

ракообразни и/или морски водорасли или други водни растения (или Взаимоотношения на 
количествената структурна активност (QSAR) оценка ако няма експериментални данни18 ). 
 
2:Веществата се класифицират в различните категории хронична, освен ако са налице 

достатъчно данни за хронична токсичност за всичките три трофични нива над 
разтворимостта във вода или над 1 mg/l. ( "Достатъчно" означава, че данните са обхванали 

Класифицират се според критериите, упоменати в таблица 2.2.9.1.10.3.1 

(b) (iii). 

 

Има 

ли достатъчно налични данни 
за остра 

токсичност ? 

 
 

Има ли достатъчно данни  за  
хронична токсичност налична 

за едно или две 

трофични нива? 

Класифицират се според критериите, упоменати в таблица 2.2.9.1.10.3.1 
(b) (i) или 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii) в зависимост от информацията за бързо 

разпадане. 

Оценка на: 

(а) според критериите, упоменати в таблица 2.2.9.1.10.3.1 (б), (i) или 
2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii) (в зависимост от информацията за бързо 

разпадане), и 

(b) (ако за други трофични ниво(и) има достатъчно налични данни за 
остра токсичност) съгласно критериите, упоменати в таблица 

2.2.9.1.10.3.1 (b), (iii), и се класифицират в съответствие с най-

строгите резултати. 

 

 
Има ли достатъчно данни  за  

хронична токсичност налична за 

всички три 
трофични нива? 

Виж Забележка 2 към 

Таблица 2.2.9.1.10.3.1 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

№ 

 

№ 

 



 

248 

 

крайната точка на загриженост колкото е необходимо. Като цяло това би означавало 
измерените данни от изпитвания, но с цел да се избегнат ненужните изпитвания може за 
всеки отделен случай също да се базира според очакваните данни, например (Q)SAR или 
за явни случаи с експертна оценка). 
 
"3:Диапазон на хронична токсичност въз основа на NOEC или еквивалентни ЕОx стойности 

се изразяват в mg/l за риби или ракообразни или други признати мерки за хроничната 
токсичност. 

 

 

2.2.9.1.10.4 Категории и критерии за класифициране на смеси 

2.2.9.1.10.4.1 Системата за класификация на смесите включва класификационни категории, които се 

използват за вещества, което означава категории Остра 1 и Хронична 1 и 2. За да се 
ползват всички налични данни за целите на класифициране на опасностите за околната 
водна среда, предизвикани от смесите, се допуска и ползва следната хипотеза, в случаите, 
когато е целесъобрзно: 

Съответните съставки" на смес са тези, които са налице в концентрация, равна или по-
голяма от 0,1 % (от масата) за съставки, класифицирани като Остра и/или Хронична 1 и 
равна на или по-голяма от 1% за други продукти, освен ако не съществува презумпцията 
(напр. в случай на силно токсични съставки), че съставката, присъстваща в по-малко от 0,1 
% все още може да оказва значение за класифицирането на сместа за водните 
опасностите за околната среда 

2.2.9.1.10.4.2 Подходът за класифициране на опасностите за околната водна среда е постъпков и зависи 

от типа налични данни за самата смес и за нейните съставки. Елементите на постъпковия 
подход включват:   

a) класификация на изпитваните смеси; 

b) класификация, базирана на свързващи принципи; 

c) използването на „сумиране на класифицираните съставки” и/или „формула за наличие 
на примеси”. 

Във фигура 2.2.9.1.10.4.2 по-долу е очертан процесът, който трябва да се следва.  

12 

Фигура 2.2.9.1.10.4.2: постъпковия подход към класифицирането на смесите според 
опасностите от остра и дългосрочна токсичност, които пораждат за околната водна 
среда  

 

                                                 
18 Специални насоки са упоменати в Глава 4.1, точка 4.1.2.13 и в Приложение 9, Раздел A9.6 от GHS 
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Опасност 

 

Налични данни от изпитване за водна токсичност за сместа като цяло 

Достатъчно 
налични данни  

относно 
подобни данни 
за оценка на 
опасностите  

Да се приложат свързващи 
принципи 

(2.2.9.1.10.4.4) 

Да се класифицира за  

опасност от остра/ 
дългосрочна токсичност  

 (2.2.9.1.10.4.3) 

Да се класифицира за  
опасност от остра/ 

дългосрочна токсичност  

 

Налични данни 
или за водна 
токсичност или 

за 
класификация 
на всички 
относими 
съставки 

Да се приложи метода за 
сумиране (2.2.9.1.10.4.6.1 
до 2.2.9.1.10.4.6.4) 
използвайки: 
 
А) процент от всички 
съставки, класифицирани 
като хронични  

 
B)  процент от съставките, 
класифицирани като 
остри   

 
C) процент от съставките 
с данни за остра  или 
хронична токсичност: да 
се приложи формулите 
за наличие на примеси 
(2.2.9.1.10.4.5.2)  и 
получени производни 

L(E)C50  или EqNOEC м 

на съответната остра 
категория 

Да се класифицира за  
опасност от остра/ 

дългосрочна токсичност  

 

Да се ползват 
налични данни 
за опасностите 
на известните 

съставки  

Да се приложи метода за 
сумиране и формулата за 

наличие на примеси 
(2.2.9.1.10.4.6.1 до 

2.2.9.1.10.4.6.4) да се приложи  
2.2.9.1.10.4.6.5 

Да се класифицира за  

опасност от остра/ 
дългосрочна токсичност  

Не 

Да 

Да  

Не 

Не 

Да 

Да 
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2.2.9.1.10.4.3 Класифициране на смеси, когато данните за токсичност са на разположение за завършени      

смеси.  

2.2.9.1.10.4.3.1 Когато сместа като цяло е тествана, с цел да се определи токсичността във водна среда, 

тази информация се използва за класифициране на сместа в съответствие с критериите за 
вещества, предварително заложени. Класифицирането обикновено се основава на данните 
за риба, ракообразни и водорасли/растения (вижте 2.2.9.1.10.2.3 и 2.2.9.1.10.2.4 ). Когато 
липсват достатъчно данни за смес от остра или хронична, се прилага "свързващи 
принципи" или "метод на сумирането" (виж 2.2.9.1.10.4.4 до 2.2.9.1.10.4.6 ] ) 

2.2.9.1.10.4.3.2 Класифицирането на дългосрочната опасност на смеси изисква допълнителна информация 

за биоразградимост и в някои случаи биомаса. Няма наличие на данни за биоразградимост 
и биомаси като цяло. Изпитанията за биоразградимост и биомаси за смеси не се използват,  
тъй като те са трудни за интерпретиране, и само подобни тестове могат да се изведат 
значими данни само за отделни вещества. 

2.2.9.1.10.4.3.3 Класификация по категория Остра 1 

 
(а) в случаите, когато са налице достатъчно тестови данни  за остра токсичност (LC50 или 
ЕС50) за сместа като цяло, показващи L(E)C50 ≤ 1 mg/l: 
  
Класифицирането на сместа като Остра 1, в съответствие с Таблица 2.2.9.1.10.3.1 (a); 
 
(b) в случаите, когато са налице тестови данни за остра токсичност (LC50 (s) или ЕС50 (s) 
за смес като цяло, показваща L(E)C50 (s) > 1 mg/l, или над разтворимостта във вода: 
Не се налага да се класифицира острата опасност съгласно RID. 
 

2.2.9.1.10.4.3.4 Класификация за категории Хронична 1 и 2 

 
(а) в случаите, когато са налице достатъчно данни за хронична токсичност (ЕОx или 
NOEC) за смес като цяло, показваща ЕО x или NOEC на изпитваната смес ≤ 1 mg/l: 
 
(i) смес се класифицира като Хронична 1 или 2 съгласно Таблица 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii) 
(бързо разграждащи се) ако заключението съдържа налична информация, че всички 
съответни съставките на сместа са бързо разграждащи се; 
 
(ii) класификация на сместа като Хронична 1 или 2 във всички други случаи, в 
съответствие с Таблица 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i) (не-бързо разграждащи се); 
 
(b) в случаите, когато са налице достатъчно данни за хронична токсичност (ЕСx или 
NOEC) за смес като цяло, показваща ЕС x (s) или NOEC на изпитваната смес > 1mg/l или 
над разтворимостта във вода: 
Няма нужда да се класифицира дългосрочната опасност съгласно RID." 

 

 

2.2.9.1.10.4.4 Класифициране на смеси, когато данните за токсичността не са на разположение за цялата 

смес: свързващи принципи 

2.2.9.1.10.4.4.1 В случаите, когато самата смес не е била изпитвана, за да се определи опасността, която 

създава за околната водна среда, но съществуват достатъчно данни за отделните съставки 
и подобни изпитвани смеси, за да се характеризират адекватно опасностите от сместа, 
подобни данни трябва да се използват в съответствие със следващите по-долу 
съгласувани  свързващи правила. Това гарантира, че в процеса на класификация се 
ползват наличните данни в най-голямата възможна степен при характеризирането на 
опасностите от сместа, без да е необходимо да се извършват допълнителни изпитвания 
върху животни. 

2.2.9.1.10.4.4.2 Разреждане  

  В случаите, когато нова смес се оформя чрез разреждане на изпитваната смес или 
вещество с разтворител, което е еквивалентно или с по-ниска класификация на опасност 
във водна среда, отколкото най-малко токсичната оригинална съставка и която не се 
очаква да окаже влияние на опасностите на другите съставки във водна среда, получената 
смес се класифицира като еквивалентна на оригиналната изпитвана смес или вещество. 
Като алтернатива, методът упоменат в 2.2.9.1.10.4.5 може да се прилага. 

2.2.9.1.10.4.4.2.1 Ако дадена смес се образува от разреждане на друга класифицирана смес или вещество с 

разредител, който има еквивалентна или по-ниска класифицирана степен на опасност за 
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водната среда от най-слабо токсичната първоначална съставка и за който не се очаква да 
засегне опасностите за водната среда на останалите съставки, то сместа следва да се 
класифицира като еквивалентна на първоначалната смес или вещество.   

2.2.9.1.10.4.4.2.2 Ако определена смес се образува чрез разреждане на друга класифицирана смес или 

вещество с вода, или с друго напълно нетоксично вещество, токсичността на сместа 
следва да се изчисли от първоначалната смес или вещество.   

2.2.9.1.10.4.4.3 Групиране по партиди  

Класифицирането на опасностите за водна среда на изпитана производствена партида 
представляваща смес, следва да се приеме за до голяма степен еквивалентно на това на 
друга неизпитвана производствена партида, съдържаща същия търговски продукт когато е 
произведена от и под контрола на един и същи производител, освен ако не съществува 
причина да се смята, че е налице съществено отклонение в такъв мащаб, че да изисква 
промяна на класификацията на опасността на неизпитвана партидата. В последния случай 
е необходима нова класификация.  

2.2.9.1.10.4.4.4 Концентрацията на смесите, които се класифицират в най-строгите класификационни 

категории (хронична 1 и остра 1) 

Ако изпитваната смес е класифицирана към хронична 1 и/или остра 1, а съставките на 
сместа, класифицирани като хронични 1 и/или остри 1 се концентрират неизпитвани в по-
голяма степен, като по-концентрираната смес следва да бъде причислена към същата 
класификационна категория както и първоначалната изпитана смес, която не е подлагана 
на допълнително изпитване.  

2.2.9.1.10.4.4.5 Интерполация в рамките на една категория на токсичност  

За трите смеси (A, B и C) с идентични съставки, когато смесите A и B са били изпитани и са 
от една и съща категория на токсичност, и когато неизпитана смес C има същите активни 
токсични съставки като смеси А и В, но с концентрации на активни токсични съставки, които 
се явяват средни спрямо тези в смес A и B, то сместа C следва да бъде в същата категория 
както A и В. 

2.2.9.1.10.4.4.6 Смеси които са подобни по същество  

При наличие на: 

a) две смеси: 

(i) A + B; 

(ii) C + B; 

b) концентрацията на съставка B е една и по същество съща и в двете смеси; 

c) концентрацията на съставка A в смес (i) е равна на тази на съставка C в смес (ii); 

d) съществуват налични данни за опасностите във водна среда за A и C и те са 
еквивалентни по същество, т.е., те са в една и съща категория на опасност и не се 
очаква влияние върху водната токсичност на B, 

Ако смес (i) или (ii) вече е класифицирана въз основа на данни от изпитвания, другата смес 
може да се причисли към същата категория на опасност. 

2.2.9.1.10.4.5 Класифициране на смеси при наличие на данни за токсичност за всички съставки 
или само за някои от съставките на сместа  

2.2.9.1.10.4.5.1 Класификацията на определена смес следва да се базира на сумирането на 

концентрациите на нейните класифицирани съставки. Процентът на съставките, 
класифицрани като „остри” или „хронични” се отнася пряко към метода на сумиране. 
Подробности за метода на сумиране са описани в 2.2.9.1.10.4.6.1 до 2.2.9.1.10.4.6.4. 

2.2.9.1.10.4.5.2 Смесите могат да представляват комбинация между двете съставки, които са 

класифицирани (като остри 1 и/или хронични 1, 2) и тези, за които съществуват адекватни 
данни от изпитвания. Когато съществуват адекватни данни за токсичност за повече от една 
съставка в сместа, комбинираната токсичност на тези съставки следва да се изчисли като 
се използват следните допълнителни формули за  несъбираемост (a) или (b), в зависимост 
от естеството на данните за токсичност: 

 
(а) въз основа на остра водна токсичност: 

 





n i

i

m

i

CEL

C

CEL

C

5050 )()(
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където: 
 

C i = концентрация на съставката i (теглови процент); 
 
L(E)C 50i = LC 50 или ЕС 50 за съставка i (mg/l); 
 
n от 1 до n = брой на съставки, където i се променя от 1 до n; 
 
L(E)C50m = L(E)C50 на частта от сместа с данни от изпитване; 

 
Изчислената токсичност се използва, за да определи онази част от сместа с остра 

категория на опасност, което впоследствие се използва в прилагането на 
метода за сумиране; 

 
(b) въз основа на хроничната токсичност във водна среда: 
 
Схема от предишната версия 

 

 





n n j

j

i

i

m

i

NOECNOEC

C

EqNOEC

CjC c
*1.0

 

 
където: 
 

Ci =   концентрация на съставка i (теглови процент) обхващащ бързо 
разграждащи се съставки; 

 
C j =   концентрация на съставка j (теглови процент) обхващащи не-

бързо разграждащи се съставки; 
 
NOEC i = NOEC (или други признати мерки за хронична токсичност) за 

съставка i за бързо разграждащи се продукти, в mg/l; 
 
NOEC j = NOEC (или други признати мерки за хронична токсичност) за 

съставка j за не-бързо разграждащи се продукти, в mg/l; 
 
N =   брой съставки, и i и j се променят от 1 до n; 
 
EqNOEC m = еквивалентна NOEC на част от сместа с данни от 

изпитванията; 
 

Еквивалентната токсичност по този начин отразява фактът, че не-бързо разграждащи се 
вещества се класифицират в едно ниво категория на опасност по- "тежки" отколкото бързо 
разграждащи се вещества. 
 
Изчислената еквивалентна токсичност се използва, за да се определи онази част от сместа 
на дългосрочна категория на опасност, в съответствие с критериите за бързо разграждащи 
се вещества (Таблица 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii)), които впоследствие се  прилагат в метода за 

сумиране.      

2.2.9.1.10.4.5.3 Когато се прилага формулата за наличие на примеси за част от сместа, за предпочитане е 

да се изчисли токсичността на тази част като за всяка съставка се използват стойностите 
на токсичност, отнасящи се за едни и същи вид група (т.е., риби, ракообразни или 
водорасли) и след това да се използва получената най-висока (най-ниска) стойност на 
токсичност (т.е., използване на най-чувствителния от трите групи). Когато, обаче, не 
съществуват налични данни за всяка съставка за един и същи вида група, стойността на 
токсичност за всяка от съставките се избира по същия начин както и при избора на 
стойностите на тоскичност за класифициране на веществатва, т.е., използва се по-високата 
токсичност (за най-чувстителния изпитван организъм). Изчислената стойност на остра и 
хронична токсичност впоследствие се използва за причисляване на тази част от сместа към 
категория остра 1 и/или и Хронична 1 или 2 като се използват същите критерии като 
описаните и за веществата.  

2.2.9.1.10.4.5.4 Ако дадена смес се класифицира по повече от един начин, трябва да се приложи този 

метод, при който се получава по-коснервативен резултат. 

2.2.9.1.10.4.6 Метод на сумиране  
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2.2.9.1.10.4.6.1 Класификационна процедура  

По принцип, една по-строга класификация на смесите е предпочитана пред не толкова 
строгите, напр., класификация към хронична 1 отменя класификация към хронична 2. 
Следователно, класификационната процедура се смята за завършена ако резултатът от 
класифицирането е хронична 1. Не е възможна по-строга класификация от хронична 1; 
следователно, не е необходимо класификационната процедура да се прилага 
допълнително. 

2.2.9.1.10.4.6.2 Класификация по категория Остра 1 

2.2.9.1.10.4.6.2.1 Първо, всички съставки, класифицирани като остро токсични – категория 1 – следва да 

бъдат разгледани. Ако сумата от тях е по-голяма или равна на 25 %, цялата смес може да 
са причисли към на остра токсичност -1. Ако резулатът от изчисленията води до 
класифициране на сместа в категорията на остра токсичност -1, класификацонният процес 
е завъшен. 

 
2.2.9.1.10.4.6.2.2.  Класифицирането на смеси за остра опасност въз основа на това сумиране на 

концентрациите на класифицирани съставки е обобщено в Таблица 2.2.9.1.10.4.6.2.2 по-
долу. 

 
Таблица 2.2.9.1.10.4.6.2.2 : Класифицирането на смес за остри опасности въз основа 
на сумиране на концентрациите на класифицирани съставки 

 

Сбора от концентрациите (в %) на съставките 
класифицирани като: 

Смес, класифицирана като: 

Остра 1 х М а ≥ 25 % Остра 1 
 

а за обяснение на М фактор, виж 2.2.9.1.10.4.6.4 

2.2.9.1.10.4.6.3 Класификация на категории Хронична 1 и 2 

2.2.9.1.10.4.6.3.1 Първо се разглеждат всички съставки, класифицирани като хронично токсични 1. Ако 

сумата от тях е по-голяма или равна на 25 %, сместа се причислява към категория на 
хронична токсичност – 1. Ако резултатът от изчисленията е причисляване на сместа към 
категория на хронична токсичност – 1, класификационната процедура е завършена.  

2.2.9.1.10.4.6.3.2 В случаите, когато сместа не е класифицирана в категория 1 за хронична токсичност, се 

разглежда причисляването й към категория за хронична токсичност – 2. Дадена смес се 
класифицира като хронично токсична – категория 2 ако сумата от концентрации (в %) от  
всички нейни съставки от категория за хронична токсичност 1, умножена по 10 плюс сумата 
на концентрации (в %) от  всички нейни съставки, чиято хронична токсичност е отнесена 
към категория 2 е по-голяма или равна на 25%. Ако резултатът от изчисленията е 
причисляване на сместа към категория на хронична токсичност – 2, класификационният 
процес е завършен.  

2.2.9.1.10.4.6.3.3 Класифицирането на смеси за дългосрочни опасности въз основа на това сумиране на 

концентрациите на класифицирани съставки е обобщено в Таблица 2.2.9.1.10.4.6.3.3 по-
долу. 

 
Таблица 2.2.9.1.10.4.6.3.3: Класифициране на смес за дългосрочни опасности въз 
основа на сумиране на концентрациите на класифицирани съставки 

 

Сбора от концентрациите (в %) на съставките 
класифицирани като: 

Смес, класифицирано като: 

Хронична 1 х М а ≥ 25 % Хронична 1 

(М х 10 х Хронична 1) + Хронична 2 ≥ 25 % Хронична 2 
 

а за обяснение на М фактор, виж 2.2.9.1.10.4.6.4 . 
  

2.2.9.1.10.4.6.4 Смеси със съставки, отличващи се с висока степен на токсичност  

Попадащите в категория за токсичност Остра 1 или Хронична 1 съставки, чиито токсични 
свойства в количество, доста по-малко от 1 mg/l и/или хронична токсичност, значително по-
ниска от 0,1 mg/l (за не-бързо разграждащи се) и 0,01 mg/l (за бързо разграждащи се) може 
да окажат влияние върху токсичността на сместа, като цяло, са с по-голяма тежест при 
прилагане на метода на сумиране. Когато определена смес съдържа съставки, 
класифицрани като остро тоскични (категория 1) и Хронична 1 или хронично токсични 
(категория 1), се прилагат постъпковия подход, описан в 2.2.9.1.10.4.6.2 и 2.2.9.1.10.4.6.3, 
чрез използването на претеглената сума като се умножават концентрациите за остро 
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токсични 1 по коефициент, вместо просто да се събират процентите. Това означава, че 
концентрацията на "Остро токсични 1" в лявата колона на таблица 2.2.9.1.10.4.6.2.2 и 
концентрацията на „Хронично токсични 1” в лявата колона на таблица 2.2.9.1.10.4.6.3.3 се 
умножават по съответния коефициент. Коефициентите, които следва да се приложат 
спрямо тези съставки са дефинирани чрез използването на стойността на токсичност, както 
е обобщено в таблица 2.2.9.1.10.4.6.4 по-долу. Следователно, за да се класифицира 
определена смес, съдържаща съставки с остра тоскичност 1 и/или хронична токсичност 1, 
лицето, осъществяващо класификацията трябва да е инфромирано за стойността на 
коефициента M , за да приложи метода на сумиране. Като алтернативен вариант може да 
се използва формулата за наличие на примеси (виж 2.2.9.1.10.4.5.2) ако съществуват 
налични данни за всички съдържащи се в сместа съставки с висока степен на токсичност и 
в случай че съществува убедително доказателство че всички други съставки, включително 
онези, за които няма налични данни за специфична остра  и/или и хронична токсичност, са 
с ниска или нулева степен на токсичност и не допринасят значително за опасността за 
околната среда, създавана от сместа.    

 
Таблица 2.2.9.1.10.4.6.4 : Фактори за умножение на силно токсични съставки на смеси 

 

Остра 
токсичност 

М 
Фактор 

Хронична 
токсичност 

М фактор 

L(E)C 50  
стойност  

 NOEC стойност NRDа 
състав

ки  

RDb 
съста

вки  

0.1 < L(E)C50 1 1 0.01< NOEC 0.1 1 - 

0,01<  L(E)C50 0.1 10 0.001 < NOEC 0.01 10 1 

0.001 < L(E)C50 0.01 100 0.0001 < NOEC 
0.001 

100 10 

0.0001 < L(E)C50 
0.001 

1000 0.00001 < NOEC 
0.0001 

1000 100 

0.00001 < L(E)C50 
0.0001 

10000 0.000001 < NOEC 
0.00001 

10000 1000 

(Продължава във фактор 10 
интервали) 

(Продължава във фактор 10 интервали) 

 

а за не-бързо разграждащи се. 

b за бързо разграждащи се. 

2.2.9.1.10.4.6.5 Класификация на смеси, съдържащи съставки, за които няма никаква използваема 

информация  

В случай че не съществува използваема информация за оста и/или хронична токсичност за 
водна токсичност относно една или повече от относимите съставки, се достига до 
заключение, че сместа не може да бъде категорично причислена към категория(ии) на 
опасност. В тази ситуация, сместа следва да се класифицира на базата на известните 
съставки само.  

2.2.9.1.10.5 Вещества или смеси, класифицирани като опасни за околната среда (за водната 
среда) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/200816 

  а) ще бъде класифициран като вещество опасно за околната среда (водна среда), ако 
трябва да му бъде зададена категория(и) Остра токсичност за водна среда 1, 
Хронична токсичност за водна среда 1 или Хронична токсичност за водна среда 2 
съгласно Регламент 1272/2008/EC16; 

  b) може да бъде разглеждано не като екологично опасно вещество (водна среда), ако 
не трябва да му бъде зададена такава категория съгласно горепосочения Регламент. 

16 Регламент (ЕК) № 1272/2008 г. на ЕП и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класификацията, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси, изменящ и отменящ Директива 67/548/ЕИО и 1999/45/EK; и изменящ Регламент (ЕК) № 
1907/2006, публикуван в Официален вестник на ЕС, бр. L 353, 31 декември 2008 г., стр. 1-1355. 

17 Вижте част C от Директива 2001/18/ЕК на Европейския парламент и на Съвета относно умишленото освобождаване в 
околната среда на генетично модифицирани организми и отменяща Директива на съвета 90/220/ЕИО (Официален вестник 
на Европейската общност, бр. L 106 от 17 април 2001 г., стр. 8-14) и Регламент (EK) бр. 1829/2003 г. на Европейския 
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парламент и на Съвета относно генетично модифицирани храни и фуражи (Официален вестник на ЕС, бр. L 268 от дата 18 
октомври 2003 г., стр. 1-23), които определят процедурите за разрешение на ЕС. 

2.2.9.1.10.6 Вещества или смеси, опасни за водна среда, които не са класифицирани по друг начин 

съгласно RID следва да бъдат обозначени по следния начин: 

UN №: 3077 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Н.У.К., или 

UN №: 3082 ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА Н.У.К. 

Те се причисляват към опаковъчна група III. 

 

2.2.9.1.10.5.2 Независимо от разпоредбите на 2.2.9.1.10, 

a) Вещества, които не могат да бъдат причислени към рубрики, различни от номера UN 
3077 и 3082 в Клас 9 или към други рубрики в класовете от 1 до 8, но които са 
определени в Директива 67/548/EEC от 27 юни 1967 г. относно сближаването на 
законите и регулациите, и административните разпоредби, свързани с 
класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни химични вещества 1413, със 
съответните изменения, като вещества, за които е определена буквата N "Опасно за 
околната среда " (R50; R50/53; R51/53); и 

b) Разтвори и смеси (от рода на препарати и отпадъци) от вещества, за които е 
определена буквата N "Опасно за околната среда" (R50; R50/53; R51/53) съгласно 
Директива 67/548/EEC, със съответните изменения, и които, съгласно Директива 
1999/45/EC на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. относно 
сближаването на законите, и регулациите, и административните разпоредби на 
страните-членки по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането на 
опасните препарати1514, със съответните изменения, също са с определена буква N 
"Опасно за околната среда" (R50; R50/53; R51/53), и които не могат да бъдат 
причислени към рубрики, различни от номера UN 3077 и 3082 в Клас 9 или към други 
рубрики в класовете от 1 до 8; 

се причисляват към номера UN 3077 или 3082 в Клас 9, според случая. 
 
 

Генно модифицирани микроорганизми и организми 
 
2.2.9.1.11    Генно модифицираните микроорганизми (GMMO) и генно модифицираните организми (GMO) 

са микроорганизми и организми, чиито генетичен материал е бил умишлено променен 
посредством генно инженерство по начин, който не съществува в природата. Те се 
причисляват към клас 9 (UN 3245), когато не отговарят на определението за токсични 
вещества или инфекциозни вещества, обаче са в състояние да променят животни, растения 
или микробиологични вещества по начин, който обикновено не е резултат от естественото 
размножаване.  

 
ЗБЕЛЕЖКА: 1. Когато GMMO и GMO са инфекциозни вещества, те се причисляват към Клас 

6.2 (UN 2814, 2900 или 3373).  
2.GMMO или GMO не подлежат на разпоредбите на RID, когато са допуснати за употреба от 
компетентните органи на страната на произход, на страните, през които превозът преминава 
транзитно и на страната, за която са предназначени.18 

3.Генетично модифицирани живи животни, които съгласно текущото състояние на научните 
познания, нямат известен патогенен ефект върху хора, животни и растения и се превозват в 
съдове, които са подходящи за безопасно предотвратяване едновременно на избягване от 
страна на животните, както и неоторизиран достъп до тях, не са подчинени на разпоредбите 
на RID. Разпоредбите, посочени от Международната асоциация за въздушен транспорт 
(IATA) за въздушен транспорт „Разпоредби за живи животни,  LAR”  могат да бъдат изготвени 
като насоки за подходящи съдове за транспорт на живи животни. 
4. Не се разрешава използването на живи животни за превозване на причислени към клас 9 

генно модифицирани микроорганизми, освен в случаите, когато няма друг начин за 
извършване на превоза. Генно модифицирани живи животни се превозват съгласно 
сроковете и условията на компетентните органи на страните на произход и място на 
пристигане 

 
2.2.9.1.12  (запазена разпоредба) 
 

Вещества, превозвани в подгрято състояние 

 
2.2.9.1.13  Веществата, превозвани в подгрято състояние, включват вещества, които се превозват или 

се предават за превоз в течно състояние при температура равна или по-голяма от 100˚С и 
по-малка от точката на възпламеняване за веществата, които притежават такава точка. Те 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/67-548-EC_BG.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/67-548-EC_BG.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/67-548-EC_BG.doc
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включват също и твърди, превозвани или предавани за превоз при температура, равна или 
по-висока от 240˚С. 

 
18 За ООН № 1845 въглероден диоксид, твърд (сух лед), използван като охладител, вижте 5.5.3. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Вещества в подгрято състояние се причисляват към клас 9, само когато 

не отговарят на критериите за друг клас. 
 

Други вещества, които представляват опасност по време на превоза и не отговарят на 
определенията на друг клас 

 
2.2.9.1.14   Други вещества и изделия, които представляват опасност по време на превоза, но не 

изпълняват дефинициите на друг клас: 
твърдо съединение на амоняк с точка на възпламеняване под 60˚ 
дитионит с ниска степен на опасност 
силно летливи течни вещества 
вещества, отделящи вредни пари 
вещества, съдържащи алергени 
комплекти за химически тестове и комплекти за оказване на първа помощ 
Електрически кондензатори с двоен пласт (с капацитет за съхранение на енергия, по-висок 
от 0.3 Wh) 
Превозни средства, двигатели и машини, вътрешно горене 
Изделия съдържащи разни опасни товари 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Следните вписани в Правилата на ООН вещества и изделия не попадат под 

изискванията на RID: 

UN №: 1845 ТВЪРД КАРБОНДИОКСИД (СУХ ЛЕД)13  

UN №: 2216 СТАБИЛИЗИРАНО РИБНО БРАШНО (РИБНИ ОСТАТЪЦИ)  

UN №: 2807 МАГНИТНА МАСА  

UN №: 3334 ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА АВИАЦИЯТА, Н.У.К.  

UN №: 3335 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА АВИАЦИЯТА, Н.У.К. 

   

 Поместени в списъка на регулациите на модела на ООН, не са обект на разпоредбите на 
RID. 

 
Причисляване към опаковъчна група 

 
2.2.9.1.15   Когато са посочени в колона (4) от таблица A в глава 3.2, веществата и изделията от клас 9 

се причисляват към една от по-долу изброените групи за опаковка, според тяхната степен на 
опасност: 

Опаковъчна група ІІ: вещества със средна степен на опасност; 

Опаковъчна група ІІІ: вещества с ниска степен на опасност.  
 
2.2.9.2   Вещества и изделия, които не се допускат до превоз 
 

По-долу изброените вещества и изделия не се допускат до превоз: 

- литиеви батерии, които не отговарят на приложимите условия, изложени в специални 
разпоредби 188, 230, 636 или 670 от Глава 3.3; 

- непочистени празни складови съдове за изделия като трансформатори, кондензатори 
или хидравлични апарати, съдържащи вещества UN 2315, 3151, 3152 или 3432. 

 
2.2.9.3   Списък на наименованията 
 

    
Класифи- 
кационен  
код  

UN Наименование на веществото или изделието 

 
Други опасни вещества и изделия 

Вещества, които при вдишването 
им като фин прах могат да 
застрашат здравето  

  
2212  АЗБЕСТ, АМФИБОЛ (амозит, тремолит, актинолит, 

антофилит, кросидолит 

   

M1  
2590 

 
 АЗБЕСТ, КРИЗОТИЛ 

       

    2315  ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ 

                                                 
13 За UN 1845 – ТВЪРД КАРБОНДИОКСИД (СУХ ЛЕД) използван за охлаждане, вж. 5.5.3 
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 Вещества и изделия, които при 
пожар могат да образуват 
диоксини 

 3432  ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ, ТВЪРДИ 

  3151  ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или 

M2 
3151  ХАЛОГЕНИРАНИ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНИ, 

ТЕЧНИ или 

  3151 ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТВЪРДИ 

      3152  ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ БИФЕНИЛИ, ТВЪРДИ или 

   
3152 ХАЛОГЕНИРАНИ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНИ, 

ТЕЧНИ или 

      3152  ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТВЪРДИ 

         

 Вещества, отделящи запалителни 
пари  М3 

2211 ПОЛИМЕРНИ ГРАНУЛИ, РАЗШИРЯВАЩИ СЕ, 
отделящи запалителни пари 

      

3314  СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ФОРМОВАНЕ НА ПЛАСМАСИ, във 
вид на паста, листове или екструдирани нишки, 
отделящи запалителни пари 

         

      
3090 ЛИТИЕВИ МЕТАЛНИ БАТЕРИИ (вкл. батерии от 

литиева сплав)  

 Литиеви батерии   M4 
3091 

 
 ЛИТИЕВИ МЕТАЛНИ БАТЕРИИ (вкл. батерии от 
литиева сплав) СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕ или 

      

3091 ЛИТИЕВИ МЕТАЛНИ БАТЕРИИ (вкл. батерии от 
литиева сплав), ОПАКОВАНИ ЗАЕДНО С 
ОБОРУДВАНЕ  

   
3480 ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ (включително литиево 

йонни полимерни батерии) 

   

3481 ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОБОРУДВАНЕ (включително литиево йонни 
полимерни батерии) или 

 

   

3481 ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ, ОПАКОВАНИ ЗАЕДНО С 
ОБОРУДВАНЕ (включително литиево йонни полимерни 
батерии) 

   

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

         

      
2990 

 
 ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ УСТРОЙСТВА, 
САМОНАДУВАЕМИ 

 
 Животоспасяващи устройства  M5 

3072 ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ УСТРОЙСТВА, 
НЕСАМОНАДУВАЕМИ,  
съдържащи опасни вещества като екипировка 

      
3268  УСТРОЙСТВО ЗА НАДУВАНЕ НА ВЪЗДУШНИ 

ВЪЗГЛАВНИЦИ или 

     
3268 УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, с електрическо 

иницииране 

        

   замърсители      

  
  на околната 
 среда, течни 

M6 3082 ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВА, ТЕЧНИ, 
Н.У.К.  

       

 Вещества опасни 
 за околната среда 

 Замърсители 
на околната 
 среда, твърди  

  
M7 

3077 ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВЕЩЕСТВА, ТВЪРДИ, 
Н.У.К. 

      
   

  

 Генетично 
модифицирани 
микроорганизм
и и организми M8 

3245  ГЕНЕТИЧНО ИЗМЕНЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ или 
ГЕНЕТИЧНО ИЗМЕНЕНИ ОРГАНИЗМИ 

         

 Вещества с пови- 
шена температура 

 течни M9 3257  ТЕЧНОСТ, ПОДГРЯТА, Н.У.К. при или над 100ºС и, при 
вещества с пламна точка, под нейната пламан точка 
(вкл. стопени метали, стопени соли и др.) 

         

   твърди M10  3258  ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА,ПРЕВОЗВАНИ С ПОВИШЕНА 
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ТЕМПЕРАТУРА, Н.У.К. при или над 240ºС 

         

  
   
Други вещества и изделия, 
представляващи опасност при 
превоз, но неотговарящи на 
дефинициите за никой друг 
клас 

  

  Само следващите, вписани в глава 3.2 Таблица А с 
този класификационен код вещества попадат под 
разпоредбите на клас 9: 

  1841  АМОНИЕВ АЦЕТАЛДЕХИД 

  1931  ЦИНКОВ ДИТИОНИТ (ЦИНКОВ ХИДРОСУЛФИТ) 

  1941  ДИБРОМДИФЛУОРОМЕТАН 

M11 1990  БЕНЗАЛДЕХИД 

  2071 ТОР БАЗИРАН НА АМОНИЕВ НИТРАТ 

      2969  РИЦИНОВИ ЗЪРНА или 

      2969  РИЦИНОВО БРАШНО или 

      2969  РИЦИНОВО КЮСПЕ или 

      2969  ЛЮЩЕНИ ЗЪРНА ОТ РИЦИН 

   
3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ЗАХРАНВАНО СЪС 

ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ или  

   
3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ЗАХРАНВАНО СЪС 

ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ или 

   
3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ГОРИВНА КЛЕТКА, 

ЗАХРАНВАНИ СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ или 

   
3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, ГОРИВНА КЛЕТКА, 

ЗАХРАНВАНи СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ 

   
3171 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗАХРАНВАНО С 

АКУМУЛАТОР или 

   3171 ОБОРУДВАНЕ ЗАХРАНВАНО С АКУМУЛАТОР 

      3316  КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИ или 

   3316 КОМПЛЕКТ ЗА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

   3359 ДИМНО УСТРОЙСТВО ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ 

   3363 ОПАСНИ ТОВАРИ В МАШИНИ или 

   3363 ОПАСНИ ТОВАРИ В МАШИНИ или 

   

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

   
3508 КОНДЕНЗАТОР, АСИМЕТРИЧЕН (с капацитет за 

съхранение на енергия по-висок от 0.3 Wh) 

   3509 ОПАКОВКИ, ИЗХВЪРЛЕНИ, ПРАЗНИ, НЕПОЧИСТЕНИ 

   3530 ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ или 

   3530 МАШИНА, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ. 

   
3548 ИЗДЕЛИЯ  СЪДЪРЖАЩИ  РАЗНИ ОПАСНИ ТОВАРИ, 

НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 
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ГЛАВА 2.3 ИЗПИТВАТЕЛНИ МЕТОДИ 

 
2.3.0    Общи положения 
 

Ако не е предвидено друго в разпоредбите на глава 2.2 или в настоящата глава, 
изпитвателните методи, които трябва да се използват за класификацията на опасните 
товари, са тези, описани в Ръководството за изпитвания и критерии. 

 
2.3.1    Изпитване за ексудация (повърхностна миграция) на бризантни взривни вещества от 

тип А  
 

2.3.1.1 Като се изключат изпитванията, дефинирани в Ръководството за изпитвания и критерии, 
бризантните взривни вещества от тип А (№ по ООН 0081), ако съдържат повече от 40 % 
течен азотен естер, трябва да преминат изпитването за повърхностна миграция, описано по-
долу. 

 
2.3.1.2    Апаратът за изпитването за повърхностна миграция на взривните вещества (фигури от 1 до 

3) се състои от кух месингов цилиндър. Този цилиндър е затворен от едната страна с 
пластина от същия метал с вътрешен диаметър от 15,7 мм и дълбочина от 40 мм.; пробит е 
на 20 места с диаметър на отворите от 0,5 мм (4 реда от по 5 отвора) по периферията. 
Месингово цилиндрично бутало с работна дължина 48 мм и обща дължина 52 мм се плъзга 
вертикално в цилиндъра. Буталото с диаметър от 15,6 мм е натоварено с тежест от 2220 g, 
за да упражнява налягане от 120 кРа (1,20 бара) в основата на цилиндъра. 

 
2.3.1.3   С 5 до 8 g взривно вещество се оформя малка 30-мм спирала с 15 мм в диаметър, която се 

обвива в много фин плат и се поставя в цилиндъра, след което отгоре се поставя буталото с 
неговата тежест, за да бъде подложено взривното вещество на налягане от 120 кРа (1,20 
бара).  

 
Засича се времето, в края на което се появят първите маслоподобни капчици 
(нитроглицерин) от външните отверстрия по цилиндъра.  

 
2.3.1.4  Взривното вещество се счита за отговарящо на критериите, ако времето до появата на 

сълзенето е повече от 5 мин. и ако опитът е извършен при температура между 15 и 25 °С . 
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Изпитване за повърхностна миграция на бризантно взривно вещество  
 
Фиг.1:  
Товар с камбановидна форма, тегло 2220 гр., с възможност за окачване на бронзов 
бутален лост 

 

 
 

Фиг.2:  
Цилиндричен бронзов бутален лост 
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Фиг. 3 :  
Кух бронзов цилиндър, затворен от едната страна; схема и напречен разрез; размери 
в мм 

 

 
 

Към фигури от 1 до 3: 
1) 4 реда от по 5 отвора с ф 0,5; 
2) мед; 
3) оловна плочас конична вдлъбнатина на вътрешната повърхност в центъра; 
4) 4 отвора с размери приблизително 46 х 56, разположени на равни разстояния по 

периферията. 
              
2.3.2    Изпитвания, свързани с нитроцелулозни смеси от клас 4.1 
 

2.3.2.1   Затоплената в продължение на половин час при 132ºС нитроцелулоза не трябва да отделя 
видими жълто-кафяви нитратни изпарения (азотен газ). Температурата на запалване трябва 
да бъде по-висока от 180ºС. Виж 2.3.2.3 до 2.3.2.8, 2.3.2.9 а) и 2.3.1.10 по-долу. 

 
2.3.2.2   Три грама пластифицирана нитроцелулоза, загрявана в продължение на един час при 132ºС 

нитроцелулоза не трябва да отделя видими жълто-кафяви нитратни изпарения (азотни 
газове). Температурата на запалване трябва да бъде по-висока от 170ºС. Виж 2.3.2.3 до 
2.3.2.8, 2.3.2.9 а) и 2.3.1.10 по-долу. 

 
2.3.2.3   Изпитателните процедури, описани по-долу, се прилагат при различия в мненията относно 

допукането до превоз по суша на тези вещества. 
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2.3.2.4   Ако се използват други методи или начини за изпълнение на изпитателните процедури за 
проверка на условията за стабилност, посочени по-нататък в настоящия раздел, тези методи 
трябва да доведат до същата преценка като тази, до която водят посочените по-долу 
методи. 

 
2.3.2.5   По време на изпитванията за стабилност чрез загряване, описани по-долу, температурата в 

сушилнята, в която се намира изследваната проба, не трябва да се отклонява с повече от 2º 
С от изискваната температура; продължителността на опита трябва да бъде спазена с 
точност до две минути, когато тя е определена на 30 или 60 минути. Сушилнята трябва да 
бъде такава, че да може да възстанови изисквания температурен режим за не повече от 5 
минути след поставяне на пробата. 

 
2.3.2.6   Преди да бъдат подложени на изпитванията, описани в 2.3.2.9 и 2.3.2.10, опитните проби 

трябва да бъдат изсушени в продължение на най-малко 15 часа при нормална стайна 
температура във вакумиращ изсушител, съдържащ разтопен и гранулиран калциев хлорид, 
като веществото се разстила на тънък пласт; по този начин веществата, които не са 
прахообразни, нито влакнести, се настъргват или надробяват на малки парченца. 
Налягането в сушилнята трябва да бъде под 6,5 кРа (0,065 бара). 

 
2.3.2.7   Преди да бъдат изсушени при условията, посочени в 2.3.2.6 по-горе, веществата, 

отговарящи на 2.3.2.2, се изсушават предварително в добре вентилирана сушилня при 70º С, 
така че загубата на маса за четвърт час да е под 0,3 % от изходната маса. 

 
2.3.2.8   Слабо нитрираната нитроцелулоза, отговаряща на 2.3.2.1 по-горе се изсушава 

предварително при условията, посочени по-горе в 2.3.2.7; сушенето приключва с престой на 
нитроцелулозата от минимум 15 часа в сушилнята, над концентрирана сярна киселина. 

 
2.3.2.9   Проба за химическа стабилност при загряване: 

 

a) Опит с веществото от параграф 2.3.2.1 по-горе 

i) Във всяка една от двете стъклени епруветки със следните размери: 

Дължина   350 мм 

Вътрешен диаметър  16 мм 

Дебелина на стената  1,5 мм 

Се поставя 1 г изсушено вещество върху калциев хлорид (изсушаването трябва да се 
извърши, ако е необходимо, след като веществото се надроби на парченца, всяко с 
тегло под 0,05 г.). Двете епруветки, добре затворени, но така че запушалките им да не 
оказват съпротивление, се поставят в сушилня, с осигурена видимост на поне 4/5 от 
тяхната дължина, като температурата им се поддържа постоянна от 132ºС в 
продължение на 30 минути. През това време се наблюдава отделянето на азотни 
газове като жълто-кафява пара, открояваща се особено добре на бял фон. 

ii) Веществото се счита за стабилно при липса на подобни газове. 

b) Опит с пластифицирана нитроцелулоза (виж 2.3.2.2) 

i) Поставят се 3 грама пластифицирана нитроцелулоза в стъклени епруветки, 
аналогични на посочените в т. а), които след това се оставят в сушилня, поддържаща 
постоянна температура от 132ºС; 

ii) Епруветките, съдържащи пластифицирана нитроцелулоза престояват в сушилнята в 
продължение на един час. През този период не трябва да се появяват никакви 
жълто-кафяви азотни изпарения. Констатациите и преценката са – както при точка а). 

 

2.3.2.10   Температура на възпламеняване (виж 2.3.2.1 и 2.3.2.2) 

a) Температурата на възпламеняване се определя чрез нагряване на 0,2 г вещество, 
съдържащо се в стъклена епруветка, която е потопена в сплавна баня на Ууд. 
Епруветката се потапя във ваната при температура от 100ºС. След това температура на 
ваната се повишава с по 5ºС на минута; 

 
b) Епруветките трябва да имат следните размери: 

дължина  125 мм 
вътрешен диаметър  15 мм 
дебелина на стената  0,5 мм 
и да са потопени на дълбочина от 20 мм; 

 
c) Опитът трябва да се повтори три пъти, като всеки път се отбелязва температурата, при 

която настъпва запалването на веществото, т.е. бързо или бавно горене, 
възпламеняване или детонация; 
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d) Най-ниската температура, установена при трите опита, се приема за температура на 
запалване. 

 
2.3.3   Изпитвания на запалителни течни вещества от класове 3, 6.1 и 8 
 
2.3.3.1   Определяне на точка на възпламеняване 

 
2.3.3.1.1   Следните методи за определяне точката на възпламеняване на запалителни течности могат 

да се използват: 
 
Международни стандарти: 
 
ISO 1516 (Определяне на възпламеняване/не-възпламеняване - метод за равновесие в 
затворен съд) 
ISO 1523 (Определяне на точката на възпламеняване - метод за равновесие в затворен съд) 
ISO 2719 (Определяне на точката на възпламеняване - метод на Pensky-Martens със 
затворен тегел) 
ISO 13736 (Определяне на точката на възпламеняване – метод на Авел затворен тегел) 
ISO 3679 (определяне на точката на възпламеняване - метод на бързото равновесие със 
затворен тегел) 
ISO 3680 (Определяне на възпламеняване/не-възпламеняване - метод на бързото 
равновесие със затворен тегел) 
 
Национални стандарти: 
 
Американско дружество за провеждане на материали за международни изпитвания, 100 
Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:: 

 
ASTM D3828-07a, Стандартни методи за изпитване на точката на възпламеняване от малък 
мащаб , изпитване в затворен съд 
ASTM D56-05, (Стандартен метод за изпитване на точката на възпламеняване от тагове,  
изпитване в затворен съд 
ASTM D3278-96 (2004)e1, Стандартни методи за изпитване на точката на възпламеняване на 
течностите от малък мащаб апаратура от типа затворен съд 
ASTM D93-08, Стандартните методи за изпитване точката на възпламеняване от метода на 
Pensky-Martens със затворен тегел 
 
Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-
Denis Cedex: 

 
Френски стандарт NF М 07 - 019 
Френски стандарти NF М 07 - 011 / NF T 30 - 050 / NF T 66 - 009 
Френски стандарт NF М 07 - 036 
 
Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstraße 6 D-10787 Берлин: 
 
Стандарт DIN 51755 (точка на възпламеняване под 65 °C) 
 
Държавен комитет на Съвета на министрите за стандартизация, РУС-113813, GSP, 
Москва, М-49 Leninsky Prospect, 9: 
 
GOST 12.1.044 - 84. 

. 
 
2.3.3.1.2   За да се определи точката на възпламеняване на боите, лепилата и други подобни вискозни 

продукти, съдържащи разтворители, трябва да се използват апарати и изпитателни методи, 
подходящи за определянето на точката на възпламеняване на вискозните течности, 
съгласно следните норми: 
a) ISO 3679:1983 
b) ISO 3680:1983 
c) ISO 1523:1983 
d) Международни стандарти EN ISO 13736 и EN ISO 2719, метод „В“. 

 
2.3.3.1.3   Методиката на изпитването трябва да бъде или по метода на равновесието, или по метода 

на неравновесието. 
 
2.3.3.1.4   За методиката по метода на равновесието, виж: 

a) ISO 1516:1981 
b) ISO 3680:1983 
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c) ISO 1523:1983 
d) ISO 3679:1983. 

 
2.3.3.1.5   Методиките по метода на неравновесието са следните: 

a) За апарат Абел, виж: 
i) Британски стандарт BS 2000, част 170:1995; 
ii) Френски стандарт NF M-07-011:1988; 
iii) Френски стандарт NF Т 66-009:1969. 
 

b) За апарата Абел-Пенски, виж: 
i) Немски стандарт DIN 51755, част 1:1974 (за температурите, включени между 5 и 

65ºС); 
ii) Немски стандарт DIN 51755, част 2:1978 (за температурите под 5 ºС); 
iii) Френски стандарт NF М 07-036:1984. 

 
c) За апарат ТАГ виж американски стандарт ASTM D56:1993. 
 
d) За апарата Пенски-Мартенс, виж: 

i) Международен стандарт ISO 2719:1988; 
ii) Европейски стандарт EN 22719 във всяка една от националните версии (например 

BS 2000, част 404/ EN22719):1994; 
iii) Американски стандарт ASTM D 93:1994; 
iv) Институт за петролен стандарт IP 34:1988. 

 
2.3.3.1.6   Стандартите изброени в 2.3.3.1.1 се прилагат само за онези обхвати от точки на 

възпламеняване, които са специално упоменати в него. Избирайки даден стандарт, трябва 
да се има превдид възможността за химични реакции между веществото и пробоносителя. 
Във връзка с изискванията за безопасност при изпитванията, апаратурата трябва да се 
постави на завет (като се изключи възможността от въздушни течения). С оглед 
безопасността при изпитвания на проби от органични пероксиди и самовзривяващи се 
вещества (наричани също “енергийни”), или от токсични вещества се използва метод с 
малки количества от около 2 ml. 

 
2.3.3.1.7   Когато точката на възпламеняване, определена по метода на неравновесие, е равна на 

23±2ºС или на 60±2ºС, този резултат трябва да бъде потвърден за всяка температурна точка 
посредством равновесен метод. 

 
2.3.3.1.8   В случай на оспорване на класификацията на определена запалима течност, предложената 

от изпращача класификация трябва да бъде приета, ако по време на контраекспертиза за 
определяне точката на възпламеняване, се получи резултат, отклоняващ се с не повече от 
2ºС от граничните (23 и 60ºС съответно), определени в 2.2.3.1. Ако отклонението е по-голямо 
от 2ºС, се извършва втора контролна експертиза и за температура на възпламеняване се 
приема най-ниският от всички получени резултати. 

 
2.3.3.2 Определяне на начална точка на кипене  

 
Следните методи за определяне на начална точка на кипене на запалими течности, могат да 
се използват: 
 
Международни стандарти: 
 
ISO 3924 (Нефтопродукти - Определяне на разпределението на обхвата на кипене – метод 
на газова хроматография) 
ISO 4626 (Летливи органични течности - Определяне на разпределението на обхвата на 
кипене на органични разтворители, използвани като суровини) 
ISO 3405 (Нефтопродукти - Определяне на дестилационните характеристики при 
атмосферно налягане) 
 
Национални стандарти: 
 
Американско дружество за провеждане на материали за международни изпитвания, 100 
Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959: 
 
ASTM D86-07а, Стандартен метод за изпитване на дестилацията на нефтени продукти при 
атмосферно налягане 
ASTM D1078-05, Стандартен метод за изпитване на обхвата на дестилацията на летливи 
органични течности 
 
Бъдещи приемливи методи: 
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Метод А.2, както е описан в част А от Приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008 23 . 
___ 
23 Регламент (ЕО) № 440/2008 от 30 май 2008 г. относно определяне на методи за изпитване 

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 
(Официален вестник на Европейския съюз, № L 142 от 31 май 2008 г., стр.1-739 и № L 
143 от 3 юни 2008г. стр.55). 

 
2.3.3.3 Изпитване за определяне съдържанието на пероксид 

  
Определянето на съдържанието на пероксид в определена течност, се извършва, както 
следва: 
 
В Ерленмайерова колба се налива течност за титруване в обем (около 5 g, измерени с 
точност до 0,01 g), добавя се 20 см³ оцетен анхидрид и около 1 г. твърд калиев йодид на 
прах; колбата се разклаща и след 10 минути се загрява в продължение на 3 минути до около 
60ºС. Оставя се да изстине около 5 минути и се добавят 25 см³ вода. Оставя се в покой 
половин час, след което се титрира освободеният йод с помощта на децинормален разтвор 
на натриев тиосулфат, без добавка на индикатор, като краят на реакцията се определя от 
пълното обезцветяване. Ако n е броят на см³ необходим разтвор от тиосулфат, процентното 
съдържание на пероксид (изчислен в Н2О2), съдържащ се в пробата, се получава по 
формулата: 

      17 n 
      100р 
 
2.3.4   Изпитване за определяне на течливост (флуидност) 
 

За определяне флуидността на веществата и течните, вискозни или пастообразни смеси, се 
прилага следващият по-долу метод: 

 

2.3.4.1   Изпитвателен апарат 
 

Пенетрометър, разпространен в търговската мрежа, отговарящ на стандарт ISO 2137:1985, с 
водещо бутало 47,5g ± 0,05g; перфориран диск от дуралуминий с конусовидни отвори, с 
маса 102,5 g ± 0,05 g (виж фигура 1); съд за проникване, предназначен да побере пробата с 
вътрешен диаметър от 72 мм до 80 мм. 

 
2.3.4.2   Оперативен начин 

 
Пробата се налива в съда за проникване най-малко половин час преди измерването. След 
като се затвори херметически, съдът се оставя в това състояние до измерването. Пробата в 
херметично затворения съд се загрява до 35ºС±0,5ºС, след което се поставя върху 
измервателната плоскост на пенетрометъра, непосредствено преди измерването (максимум 
2 минути предварително). След това центърът на перфорирания диск S се поставя върху 
повърхността на течността и се измерва степента на проникване. 

 
2.3.4.3   Оценка на резултатите 
 

Определено вещество е пастообразно, ако след поставяне на центърът S в контакт с 
повърхността на пробата, проникването, посочено от стрелката на индикатора е : 
a) по-малко от 15,0 мм ± 0,3 мм след продължителност на натоварване от 5s ± 0,1s, или 
b) повече от 15,0 мм ± 0,3 мм след продължителност на натоварване от 5s ± 0,1s, но след 

нов период от 55s ± 0,5s, допълнителното проникване е по-малко от 5 мм ± 0,5 мм. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: При проби с точка на размекване (протичане), често е невъзможно да 

се получи устойчива повърхност на пробата в съда за проникване и 
следователно да се установят ясно първоначалните условия на 
измерване при допиране на центъра S. Освен това, при някои проби, 
допирането на перфорирания диск може да доведе до еластична 
деформация на повърхността, което в първите секунди създава 
впечатление за по-дълбоко проникване. При тези случаи би било по-
подходящо резултатите да се определят съобразно 2.3.4.2. 
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Фиг. 1:  
Пенетрометър 

 

     
 

 
 
       Непосочените допуски са ±0,1мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
2.3.5     Причисляване на органометални вещества към класове 4.2 и 4.3 

 
В зависимост от техните свойства, определени в съответствие с изпитванията N.1 – N.5 от 
Ръководството за изпитвания и критерии част III раздел 33, органометални вещества могат 

пресова сглобка 

Тежест, регулираща масата  

до 102,5 г ±0,05г 
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да бъдат причислени, в зависимост от конкретния случай, към клас 4.2 или 4.3 съгласно 
представената във фигура 2.3.5 диаграма. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. В зависимост от другите им обичайни свойства и от таблицата за 

преобладаващия ред на опасност (виж 2.1.3.10), органометалните 
вещества могат да бъдат причислени към други класове. 
2. Запалителни разтвори с органометални съединения в концентрации, 
при които те не са способни на саморазпадане или при контакт с вода 
не отделят запалителни газове в опасни количества, са вещества от 
клас 3. 

 
Бележки към фиг. 2.3.5: 
a) Методите за изпитване N.1 – N.5 се съдържат в Ръководството за изпитвания и критерии 

част III раздел 33. 
b) Доколкото е приложимо и доколкото едно изпитване е поставено при съблюдаване на 

свойствата за реакция, свойствата на класове 6.1 и 8 се определят съгласно таблицата 
за преобладаващия ред на опасност в 2.1.3.10
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Фиг. 2.3.5 
Диаграма за причисляването на органометални вещества към класове 4.2 и 4.3  
 
a), b) 

 

 
 
 
 
 

. 
  

 
 
 
 
 

 

 

Органометално 

вещество / съединение 

/ разтвор 

пирофорно органо-

метално твърдо 

вещество / UN 3391 

пирофорно органо-

метално течно 

вещество / UN 3392 

Пирофорно        

ли е веществото?         

тест N.2 (твърдо)     

тест N.3 (течно) 

пирофорно орга-

нометално твърдо 

вещество, хидро-

реактивно / UN 3393 

пирофорно орга-

нометално течно 

вещество, хидро-

реактивно / UN 3394 

хидрореактивно 

органометално 

твърдо вещество, 

UN 3395 

хидрореактивно 

органометално 

твърдо вещество, 

запалимо / UN 3396 

Реагира ли 

веществото с 

вода?                       

тест N.5  

да 

не 

да 

твърдо 

течно  

твърдо 

течно  

не 

да 
Твърдото    

вещество запалимо 

ли е?                       

тест N.1  

Веществото 

склонно ли е към 

самозагряване?                       

тест N.4  

да 

не 

Реагира ли    

веществото с вода?                       

тест N.5  

да 

не 

не 

не 

Веществото не попада  

в клас 4.2 или 4.3 

клас 4.3 опаков. 

група I, II или III. 

Веществото твърдо 

ли е? 

да 

не 

Веществото 

съдържа ли раз-

творител с пламна 

точка ≤ 60°C? 

хидрореактивно 

органометално твър-

до вещество, самозаг-

ряващо се / UN 3397 

хидрореактивно 

органометално 

течно вещество, 

UN 3398 

да 

хидрореактивно 

органометално течно 

вещество, запалимо       

UN 3399 
Твърдото 

вещество склонно 

ли е към 

самонагряване?                       

тест N.4  

не 

да 

самонагряващо се 

органометално 

твърдо вещество, 

UN 3400 
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ЧАСТ 3  

Глава 3.1 Общи положения 
 

3.1.1    Въведение 

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

  
3.1.2  Официално превозно наименование  

 ЗАБЕЛЕЖКА: За официални превозни наименования, използвани при транспортиране на 

проби/образци, виж 2.1.4.1. 
 
3.1.2.1 Официалното превозно наименование е тази част от рубриката, която описва с най-голяма 

точност товарите от таблица А към глава 3.2; то се изписва с главни букви (цифрите, гръцките 
букви, указанията с малки букви “сек-“, “терт-“, “m-“, “n-“, “o-“ и “р-“ са неразделна част от 
наименованието). Друго официално превозно наименование може да фигурира в скоби след 
главното официално превозно наименование [например ЕТАНОЛ (ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ)]. Части 
от рубрика, изписани с малки букви, не се считат за елементи на официалното превозно 
наименование. 
 

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

опаковката.. . Като илюстрация за начина, по който официалното превозно наименование е 

избрано в подобен случай, могат да се приведат следните примери: 
a) UN 1057 ЗАПАЛКИ или ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЗАПАЛКИ - за официално превозно наименование  

може да се избере най-подходящото от следните примери за наименования: 
ЗАПАЛКИ 
ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЗАПАЛКИ; 

 
b) UN 2793 ЧЕРЕН МЕТАЛ като СТРУЖКИ ОТ ПРОБИВАНЕ, ФРЕЗОВАНЕ, СТРУГОВАНЕ, 

ОТПАДЪЦИ, склонни към самонагряване - за официално превозно наименование се избира 
това, което подхожда най-добре от представените по-долу възможни комбинации: 
ЧЕРЕН МЕТАЛ, СТРУЖКИ ОТ ПРОБИВАНЕ 
ЧЕРЕН МЕТАЛ, СТРУЖКИ ОТ ФРЕЗОВАНЕ 
ЧЕРЕН МЕТАЛ, СТРУЖКИ ОТ СТРУГОВАНЕ 
ЧЕРЕН МЕТАЛ, ОТПАДЪЦИ. 

 
3.1.2.3 Официалното превозно наименование може да бъде използвано в единствено или множествено 

число – според случая. От друга страна, ако подобно наименование съдържа уточняващи 
смисъла термини, последователността на тези термини върху превозния документ или знаците 
на пакетите се определя по усмотрение на заинтересования. Например вместо 
“ДИМЕТИЛАМИН, ВОДЕН РАЗТВОР”, може да се изпише като алтернатива “ВОДЕН РАЗТВОР 
НА ДИМЕТИЛАМИН”. За товарите от Клас 1 може да се използват търговски или военни 
названия, които съдържат официалното превозно наименование, допълнено с описателен 
текст. 
 

3.1.2.4  Много вещества са прричислени към рубрика както за течно твърдо състояние (виж 
определнията за “течно вещество” и “твърдо вещество” в 1.2.1) така и за твърдо вещество и за 
разтвор. Тези рубрики имат различни UN-Nr., които не се явяват задължително като поредни 
номера.1 
 

3.1.2.5    В случай, че не е изписано с главни букви в наименованието, посочено в таблица А от глава 3.2, 
към официалното превозно наименование трябва да се прибави определението “СТОПЕН”, 
когато дадено вещество, което е в твърдо състояние по определението, указано в точка 1.2.1, 
се превозва или е представено за превоз в стопено състояние ( например ТВЪРД 
АЛКИЛФЕНОЛ, Н.У.К. - СТОПЕН). 

 
3.1.2.6    С изключение на самореагиращите вещества и органичните пероксиди и в случай, че не е 

изписано вече с главни букви в наименованието, указано в колона (2) на Таблица А от глава 3.2, 
понятието “СТАБИЛИЗИРАН” трябва да бъде добавено като неразделна част от официалното 
превозно наименование, когато става дума за вещество, което без стабилизация би било 
забранено за превоз съгласно разпоредбите от подраздели 2.2.Х.2, защото може да встъпи в 

                                                 
1 Детайлите могат да се видят в азбучния списък (глава 3.2 таблица В), напр. 
 НИТРОКСИЛЕН, ТЕЧЕН 6.1  1665 
 НИТРОКСИЛЕН, ТВЪРД 6.1  3447. 
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опасна реакция при нормални условия за превоз (например: “ОРГАНИЧНА ТОКСИЧНА 
ТЕЧНОСТ, Н.У.К. - СТАБИЛИЗИРАНА”). 

 
Когато се прибягва до регулация на температурата, за да се стабилизира подобно вещество с 
цел да се избегне появата на всякакво опасно свръхналягане или развиването на прекомерна 
топлина или когато химическата стабилизация се използва в съчетание с температурен 
контрол,: 
а)  За течности и твърди вещества: течности и твърди вещества, изискващи температурна 

регулация
  
няма да бъдат одобрени за железопътен превоз 2; 

b) (запазена разпоредба) 
c)  за газове – условията за превоз трябва да бъдат одобрени от компетентния орган. 

 
3.1.2.7 Хидратите могат да бъдат превозвани с официалното превозно наименование, приложимо за 

безводното вещество. 
 

3.1.2.8  Наименования от родови или “неуказани конкретно” рубрики (Н.У.К.) 

 
3.1.2.8.1  Родовите и “неуказаните конкретно” официални превозни наименования, за които се отнася 

специална разпоредба 274 или 318 в колона (6) на Таблица А от глава 3.2, трябва да бъдат 
допълнени от техническото наименование на товара, ако национален закон или международна 
конвенция не забраняват в конкретния случай разпространението му при условие, че се отнася 
за вещество, подлежащо на контрол. В случая с взривоопасни вещества и изделия от клас 1 
данните, свързани с опасните товари, могат да бъдат разширени с допълнително описание, 
указващо търговските или военни наименования. Техническите наименования трябва да се 
поставят в скоби непосредствено след официалното превозно наименование. Могат да се 
използват и подходящи термини, като “съдържа” или “съдържащ”, или други определения като 
“смес”, “разтвор” и др., както и процентът на техническата съставка. Например: “UN 1993 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. (СЪДЪРЖАЩА КСИЛЕН И БЕНЗОЛ), 3, ІІ. 

 
3.1.2.8.1.1  Техническото наименование трябва да бъде признато химическо наименование, в случай на 

нужда биологично наименование или друго наименование, което обикновено се използва в 
научно-техническите наръчници, списания и текстове. Търговските наименования не трябва да 
се използват за тази цел. При пестицидите могат да се използват само общите наименования 
по ISO, другите наименования от насоките за класификация на пестицидите по риск, 
препоръчана от Световната здравна организация (СЗО) или наименованието(ята) на 
активното(ите) вещество(а). 
 

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

национално законодателство или международна конвенция. Ако пакетът, съдържащ смес, носи 

етикет за допълнителна опасност, едно от техническите наименования, изписано в скоби, 
трябва да бъде наименованието на съставката, която налага използването на етикета за 
допълнителна опасност. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Виж 5.4.1.2.2 

 
3.1.2.8.1.3  За илюстрация на начина, по който официалното наименование се допълва от техническото 

наименование на товарите в рубриките Н.У.К., може да бъдат дадени следните примери: 
UN 3394 ПИРОФОРНО ОРГАНОМЕТАЛНО ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ХИДРОРЕАКТИВНО 
(триметилгалий) 
UN 2902 ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, Н.У.К. (дразоксолон) 
.UN ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ (пиролидин) 
 

3.1.2.9  Заличена. 

 
"3.1.3 Разтвори или смеси 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато разтвор се упоменава специално по име в Таблица A на Глава 3.2, в 

превоза се идентифицира с даденото му превозно наименование от колона (2) на 
Таблица A от Глава 3.2. Такива разтвори могат да съдържат технически примеси 
(например такива, които се извличат от производствения процес) или добавки за 
стабилизиране или за други цели, които не оказват влияние върху класификацията. 

                                                 
2 Това включва всички вещества (включително вещества стабилизирани с химически инхибитори), чиято температура на автокаталитично 
разпадане (SADT) или Температура на автокаталитична полимеризация (SAPT) в съдовете за поемане, използвани за превоз, не надхвърля 
50°C.. 
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Въпреки това, упоменат разтвор по име, съдържащ технически примеси или добавки за 
стабилизиране или за други цели, оказва влияние върху класификацията и се 
определят като разтвор или смес (виж 2.1.3.3). 

 
3.1.3.1 Разтвор или смес, които не са упоменати в RID, ако неговите характеристики, свойства, от или 

физическо състояние на разтвора или сместа са такива, които не покриват критериите, 
включително критерият човешкия опит, се прилага за всеки клас. 

 

3.1.3.2 Разтвор или смес, отговарящи на класификационните критерии на RID, състоящ/и се от един 

преобладаващ разтвор, упоменат по име в Таблица A на Глава 3.2, и един или повече разтвори, 
които не са предмет на RID или имат остатъци от един или повече разтвори, упоменати по име в 
Таблица А от Глава 3.2, се обозначава с номер по ООН и с точното му наименование за превоз 
на преобладаващия разтвор, упоменат по име в Таблица A на глава 3.2, освен ако: 
 
(a) Разтворът или сместа е упоменат по име в Таблица А на Глава 3.2; 
 
(b) Името и описанието на упоменатия разтвор по име в Таблица A на Глава 3.2 по специално 

указва, че е приложим единствено за чист; 
 
(c) Класът, кодът на класификация, опаковъчната група, или физическото състояние на 

разтвора или сместа е различен от този на упоменатия по име в Таблица А на Глава 3.2; 
или 

 
(d) Опасните характеристики и свойства на разтвора или сместа, необходими за 

предотвратяване на спешни мерки, които са различни от тези, които се изискват за 
упоменатият по име разтвор в Таблица A на Глава 3.2. 

 
Квалификационни думи като "РАЗТВОР" или "СМЕС", където е приложимо, се добавят като част 
от точното превозно име, например, "АЦЕТОНОВ РАЗТВОР". Също така, концентрацията на 
сместа или разтвора може да се обозначи след основното описание на сместа или разтвора, 
например, "АЦЕТОН 75% РАЗТВОР". 

 

3.1.3.3 Разтвор или смес, отговарящи на класификационните критерии на RID, които не са упоменати 

по име в Таблица A на Глава 3.2 и които се състоят от два или повече опасни товара  се 
обозначават преди превоза с точното превозно име, описание, клас, класификационен код и 
опаковъчна група, които най-точно описват разтвора или сместа." 
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Глава 3.2  Списъци на опасните товари  
 

3.2.1  Таблица А: Списък на опасните товари 

 
По принцип всеки ред от таблица А се отнася за веществото/веществата или 
предмета/изделията, съответстващи на специфичен номер по ООН. Ако веществата или 
изделията от един и същ номер по ООН имат различни химични и физични свойства и/или 
изискват различни условия за превоз, за съответния номер по ООН могат да бъдат използвани 
няколко последователни реда. 
 
Всяка една колона на таблица А е посветена на специфична тема, както е указано в 
следващите обяснителни бележки. В образуваните от пресичането на колоните и редовете 
пространства (графи) е представена информация във връзка със заглавието на колоната, както 
и за веществото или веществата, за предмета или изделията от съответния ред: 
- първите четири графи указват веществото или веществата, или предмета или изделията, 

вписани в реда [допълнителна информация по този въпрос може да бъде намерена в 
специалните разпоредби, включени в колона (6)]; 

- следващите графи посочват специалните разпоредби, които могат да бъдат приложени под 
формата на допълнителна информация или код. Кодовете препращат към подробната 
информация, намираща се в частта, главата, раздела и/или подраздела, посочени в 
прилежащите обяснителни бележки. Ако графата е непопълнена, това означава, че няма 
специална разпоредба и че само общите предписания са приложими или че посоченото в 
обяснителните бележки транспортно ограничение е в сила. Когато е използван в тази 
Таблица, буквено-цифров код, който започва с буквите „SP” обозначава специална 
разпоредба в Глава 3.3. 

 
Общите приложими разпоредби не са споменати в съответните колони. Посочените по-долу 
обяснителни бележки указват за всяка колона частта(ите), главата(ите), раздела(ите) и/или 
подраздела(ите), в които се намират. 
 
Обяснителни бележки за всяка колона: 
 

Колона (1) Номер по ООН (UN №) 

 
Съдържа номера по ООН : 
- на опасното вещество или предмет, ако последните са причислени към конкретен номер 

по ООН (виж азбучния списък на таблица В) или 
- на рубриката - сборна или н.у.к., към която другите опасни вещества или изделия са 

отнесени съгласно критериите (“диаграми за вземане на решения”) от част 2.  
 

Колона (2) Наименование и описание 

 
Съдържа, изписани с главни букви, официалното наименование на веществото или изделието, 
ако собственият му специален номер по ООН се отнася за него или за сборната или н.у.к. 
рубрика, към която е отнесено съгласно критериите (“диаграми за взимане на решение”) от част 
2 (за допълнителна информация относно официалното превозно наименование, виж раздел 
3.1.2). 

 
След официалното превозно наименование е приложен описателен текст с малки букви, за да 
се уточни полето на приложение на рубриката, ако класификацията и/или условията за превоз 
на веществото или изделието могат да бъдат различни при определени обстоятелства. 
 

Колона (3а) Клас 

 
Съдържа номера на класа, чието название съответства на опасното вещество или изделие. 
Този номер се определя в съответствие с процедурите и критериите съгласно част 2. 
 

Колона (3b) Класификационен код 

 
Съдържа класификационния код на опасното вещество или изделие. 
- За опасните вещества или изделия от клас 1 кодът се състои от номера на раздела и от 

буквата на групата на съвместимост, които са определени според процедурите и 
критериите от 2.2.1.1.4. 

- За опасните вещества или изделия от клас 2 кодът се състои от цифра и буква за групата 
опасни свойства, които са обяснени в 2.2.2.1.2 и 2.2.2.1.3. 

- За опасните вещества или изделия от класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 и 9 кодовете 
са обяснени в 2.2.х.1.21 

- Опасните вещества или изделия от клас 7 нямат класификационен код.  
- За опасни вещества или изделия от Клас 8, кодовете са обяснени в 2.2.8.1.4.1. 
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Колона (4) Опаковъчна група  

 
Обозначава номера или номерата на опаковъчните групи (І, ІІ или ІІІ), отнасящи се до опасното 
вещество. Тези номера се прилагат в зависимост от процедурите и критериите, съдържащи се в 
част 2. За някои изделия и вещества няма указана опаковъчна група. 
 

Колона (5) Етикети 

 
Тази колона съдържа номера на образеца на знака за опасност, изобразен върху 
етикетите/табелите (виж 5.2.2.2 и 5.3.1.7), които трябва да бъдат положени върху пакети, 
контейнери, контейнер-цистерни, преносими цистерни, МЕГК, вагон-цистерни, вагони с 
подвижни цистерни, агрегатни вагони и вагони. 
 
Етикетите, съответстващи на образци с номера 13 и 15 (виж 5.3.4), указани в скоби за някои 
вещества, трябва да бъдат поставяни само в следните случаи: 
- клас 1: от двете страни на вагоните с пълен товар, в които се превозват съответните 

вещества;  
- клас 2: от двете страни на вагони-цистерни, агрегатни вагони, вагони с подвижни 

цистерни и вагони, на които се транспортират контейнер-цистерни, МЕГК или преносими 
цистерни. 

 
 За вещества или изделия от клас 7, обаче, “7Х” означава образец на етикет № 7А, 7В 
или 7С, в зависимост от категорията (виж 5.1.5.3.4 и 5.2.2.1.11.1), или на табелата със знак за 
опасност № 7D (виж 5.3.1.1.3 и 5.3.1.7.2); 
 
Общите разпоредби за етикетирането/поставянето на табели със знаци за опсност (напр. брой 
на етикетите/табелите или тяхното разположение) са указани в 5.2.2.1 за пакети и малки 
контейнери и в 5.3.1 за големи контейнери, контейнер-цистерни, МЕГК, преносими цистерни, 
вагони-цистерни, вагони-батерии, вагони с подвижни цистерни и вагони. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Специалните разпоредби, указани в колона (6), могат да изменят горните разпоредби по 

етикетирането. 
 

Колона (6) Специални разпоредби 

 
Посочва цифровите кодове на специалните разпоредби, които трябва да бъдат спазвани. Тези 
разпоредби засягат широк кръг от въпроси, които основно се отнасят до съдържанието на 
колони от (1) до (5) (например, забрани за превоз, освобождаване от някои предписания, 
обяснения относно класификацията на някои засегнати форми опасни товари и допълнителни 
разпоредби по етикетирането или маркирането, и са изброени в глава 3.3 по реда на номерата. 
Ако колона (6) е празна, не се прилага никаква специална разпоредба по отношение на 
съдържанието на колоните от (1) до (5) за съответните опасни товари. 

 
Колона (7а)  Ограничени количества 

 
Съдържа буквено-цифров код със следното значение: 
- “LQ0” означава, че не се предвижда освобождаване от разпоредбите на RID за 

опакованите опасни товари в ограничени количества; 
- Всички други буквено-цифрови кодове, започващи с буквите “LQ” означават, че 

разпоредбите на RID не са приложими, ако посочените в глава 3.4 условия са изпълнени. 
 
Колона (7b) Количества, подлежащи на изключване 
 

Съдържа буквено-цифров код със следното значение: 

– "E0" означава, че не се предвижда освобождаване от разпоредбите на RID за опасни 
товари, опаковани в количества, подлежащи на изключване;  

– Всички останали буквено-цифрови кодове, започващи с буквата "E" означават, че 
разпоредбите на RID не са приложими, ако не са изпълнени условията, определени в Глава 
3.5. 

 
Колона (8)  Опаковъчни инструкции 

 
Съдържа буквено-цифровите кодове на приложимите опаковъчни инструкции: 
- Буквено-цифровите кодове, започващи с буквата “Р”, които посочват опаковъчните 

инструкции за опаковки или съдове (с изключение на IBC и едрогабаритните опаковки), 
или с буквата “R”, които посочват опаковъчните инструкции за леките метални опаковки. 
Те са изброени в 4.1.4.1 по реда на номерата и уточняват разрешените опаковки и 
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съдове. Освен това, се указват и общите разпоредби за опаковки от раздели 4.1.1, 4.1.3 и 
специалните разпоредби за опаковки от раздели 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9, които 
трябва да бъдат спазени. Ако колона (8) не съдържа никакъв код, започващ с буквите “Р” 
или “R”, съответните опасни товари не могат да бъдат превозвани в опаковките; 

- Буквено-цифровите кодове, започващи с буквите “ІВС”, посочват инструкциите за 
средствата за едрогабаритно пакетиране (IBC). Те са изброени в 4.1.4.2 по ред на 
номерата и уточняват разрешените IBC. Указват също така и общите разпоредби за 
опаковане от раздели 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 и особените разпоредби за опаковане от раздели 
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9, които трябва да бъдат спазени. Ако колона (8) не съдържа 
никакъв код, започващ с буквите “ІВС”, съответните опасни товари не могат да бъдат 
превозвани в средства за едрогабаритно пакетиране (IBC); 

- Буквено-цифровите кодове, започващи с буквите “LP”, посочват опаковъчните инструкции 
за едрогабаритни опаковки. Те са изброени в 4.1.4.3 по ред на номерата и уточняват 
разрешените едрогабаритни опаковки. Указват също така и общите разпоредби за 
опаковане от раздели 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 и особените разпоредби за опаковане от 4.1.5, 
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9, които трябва да бъдат спазени. Ако колона (8) не съдържа 
никакъв код, започващ с буквите “LP”, съответните опасни товари не могат да бъдат 
превозвани в едрогабаритни опаковки; 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Изложените в колона (9а) специални разпоредби за опаковане могат да изменят 

горепосочените опаковъчни инструкции. 
 

Колона (9а) Специални разпоредби за опаковане  

 
Съдържа буквено-цифровите кодове на приложимите специални разпоредби за опаковане: 

 
- Буквено-цифровите кодове, започващи с буквите “РР” или “PR”, посочват специалните 

опаковъчни инструкции за опаковки и съдове (с изключение на IBC и едрогабаритните 
опаковки), които допълнително трябва да бъдат спазвани. Те са посочени в 4.1.4.1 в края 
на съответната опаковъчна инструкция (с буквите “Р” или “R”), дадени в колона (8). Ако 
колона (9а) не съдържа код, започващ с буквите “РР” или “PR”, не се прилага никоя от 
изброените специални разпоредби за опаковане в края на съответната опаковъчна 
инструкция; 

- Буквено-цифровите кодове, започващи с буквата “В” или буквите "BB", посочват 
специалните указания за опаковане за IBC, които допълнително трябва да бъдат 
спазвани. Те са посочени в 4.1.4.2 в края на съответната опаковъчна инструкция (с 
буквите “ІВС”), дадени в колона (8). Ако колона (9а) не съдържа код, започващ с буквата 
“В” или буквите "BB", не се прилага никое от изброените специални предписания за 
опаковане в края на съответната опаковъчна инструкция; 

- Буквено-цифровите кодове, започващи с буквата “L” или с буквите “LL”, посочват 
специалните разпоредби за опаковане за едрогабаритни опаковки, които допълнително 
трябва да бъдат спазвани. Те са представени в 4.1.4.3 в края на съответната опаковъчна 
инструкция (с буквите “LP”), посочени в колона (8). Ако колона (9а) не съдържа никакъв 
код, започващ с буквата “L” или с буквите “LL”, , не се прилага никоя от изброените 
специални разпоредби за опаковане в края на съответната инструкция за опаковки. 

 
Колона (9b)  Специални разпоредби за съвместно (смесено) опаковане 

 
Съдържа буквено-цифровите кодове на приложимите разпоредби за смесено опаковане. Тези 
кодове, започващи с буквите “МР”, са изброени в раздел 4.1.10 по ред на номерата. Ако колона 
(9 b) не съдържа никакъв код, започващ с буквите “МР”, прилагат се само общите разпоредби 
(виж 4.1.1.5 и 4.1.1.6). 
 

Колона (10)  Инструкции за превоз в преносими цистерни и контейнери за насипни товари 

 
Съдържа буквено-цифров код, отнесен към инструкция за превоз в подвижни цистерни съгласно 
точки от 4.2.5.2.1 до 4.2.5.2.4. и 4.2.5.2.6. Тази инструкция за превоз в подвижни цистерни 
съответства на най-малко строгите приемливи предписания за превоз на съответното вещество 
в подвижни цистерни. Кодовете, указващи останалите инструкции за превоз в подвижни 
цистерни, които също са разрешени за превоза на веществото, са представени в 4.2.4.2.5. Ако 
не е посочен никакъв код, не се разрешава превоз в подвижни цистерни, освен ако няма 
получено одобрение от страна на компетентен орган, както е подробно указано в 6.7.1.3. 
 
Общите предписания за разработването, изграждането, оборудването, хомологизирането на 
типа, контрола и изпитванията, както и маркирането на подвижните цистерни са изложени в 
глава 6.7. Общите разпоредби, свързани с използването (например, пълненето) са дадени в 
разделите от 4.2.1 до 4.2.4. 
 
Информацията “(М)” означава, че веществото може да бъде превозвано в UN-MEGC. 
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ЗАБЕЛЕЖКА:  Специалните разпоредби, указани в колона (11) могат да изменят гореизложените предписания. 

 
Тази колона може също да съдържа буквено-цифров код, започващ с буквите “ВК”, които се 
отнасят до описаните в глава 6.11 типове контейнери за насипни товари; тези контейнери са 
одобрени в съответствие с 7.3.1.1 а) и 7.3.2 за превоз на товари в насипно състояние.  
 

Колона (11)  Специални разпоредби за преносими цистерни и контейнери за насипни товари 

 
Съдържа буквено-цифрови кодове на специалните разпоредби, свързани с подвижните 
цистерни, които допълнително трябва да бъдат спазвани. Кодовете, започващи с буквите “ТР”, 
обозначават специалните разпоредби, свързани с изграждането или използването на 
подвижните цистерни. Те са посочени в 4.2.5.3. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА:   Доколкото са технически съществени, тези специални разпоредби се прилагат не само 

за посочените в колона (10) преносими цистери, но и за преносимите цистерни, които са 
одобрени за употреба и указани в таблица 4.2.5.2.5. 

 
Колона (12)  Кодове на RID-цистерни  

 
Съдържа буквено-цифров код, отговарящ на тип цистерна, съгласно 4.3.3.1.1 (за веществата от 
Клас 2) или 4.3.4.1.1 (за веществата от Класове от 3 до 9). Този тип цистерна съответства на 
най-малко строгите предписания за цистерните, които са приемливи за превоза на съответното 
вещество в цистерни RID. Кодовете, съответстващи на другите разрешени типове цистерни, са 
представени в 4.3.3.1.2 (за газовете от клас 2) или 4.3.4.1.2 (за веществата от класове от 3 до 9). 
Ако не е посочен никакъв код, превозът в цистерни RID не е разрешен. 
 
Ако код на цистерна за твърди вещества (S) или течни вещества (L) е указан в тази колона, това 
означава, че веществото може да бъде предавано за превозо в твърдо или течно (стопено) 
състояние. Това предписание обикновено е приложимо за веществата, чиито точки на топене са 
между 20° С и 180°С. 
 
Когато в тази колона за определено твърдо вещество е посочен само код на цистерна за течни 
вещества (L), това означава, че това вещество се предава за превоз само в течно (стопено) 
състояние.  
 
Общите разпоредби, свързани с изграждането, оборудването, типовото хомологизиране, 
проверките и изпитванията, както и с маркирането, които не са посочени в кода на цистерната, 
са изложени в разделите 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 и 6.8.5. Общите разпоредби за използването 
(например максимална степен на напълване, минимално изпитвателно налягане) са 
определени в разделите от 4.3.1 до 4.3.4. 
 
Буква “(М)” след кода на цистерната указва, че веществото може да бъде превозвано и в 
агрегатен вагон или МЕГК. 
 
Знак “(+)” след кода на цистерна указва, че използването на смени на цистерни е разрешено 
само, когато това е конкретно упоменато в свидетелството за прототипното одобрение на 
цистерната. 
 
За контейнер-цистерните от фиброармирани пластмаси, виж 4.1.1 и глава 6.9; за вакуумно 
задвижвани цистерни за отпадъци, виж 4.5.1 и глава 6.10. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Специалните разпоредби, посочени в колона (13), могат да изменят 

горните предписания. 
 

Колона (13) Специални разпоредби за цистерни RID  

 
Съдържат буквено-цифровите кодове на специалните разпоредби за цистерните RID, които 
допълнително трябва да бъдат спазени: 
- буквено-цифровите кодове, започващи с буквите “ТU”, указват специалните разпоредби 

за използването на тези цистерни. Те се съдържат в раздел 4.3.5; 
- буквено-цифровите кодове, започващи с буквите “ТС”, указват специалните разпоредби 

за конструкцията на тези цистерни. Те се съдържат в раздел 6.8.4 а); 
- буквено-цифровите кодове, започващи с буквите “ТЕ”, указват специалните разпоредби 

за оборудването на тези цистерни. Те се съдържат в раздел 6.8.4 b); 
- буквено-цифровите кодове, започващи с буквите “ТА”, указват специалните разпоредби 

за одобряване типа на тези цистерни. Те се съдържат в алинея 6.8.4 с) 
- буквено-цифровите кодове, започващи с буквите “ТР”, указват специалните приложими 

разпоредби за изпитванията на тези цистерни. Те се съдържат в алинея 6.8.4 d); 
- буквено-цифровите кодове, започващи с буквите “ТМ”, указват специалните приложими 

разпоредби за маркиране на тези цистерни. Те се съдържат в 6.8.4 е). 
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ЗАБЕЛЖКА:  Доколкото са технически съществени, тези специални разпоредби се прилагат не само 

за посочените в колона (12) цистери, но и за цистерните, които могат да се използват 
съгласно йерархията, представена в 4.3.3.1.2 и 4.3.4.1.2.  

 
Колона (14) (запазена разпоредба) 

 
Колона (15) Транспортна категория 

 
Тази колона съдържа цифра, която определя транспортната категория, към която е причислено 
веществото или изделието с цел освобождаване на транспортна дейност, извършвани от 
предприятия, за които тази дейност е допълнителна и свързана с основната [виж 1.1.3.1 с)]. 
Когато не е определена транспортна категория, това е посочено със споменаването на "–". 
 

Колона (16) Специални разпоредби за превоз на опаковани товари 

 
Тази колона съдържа буквено-цифровите кодовезапочващи с буквата “W”, на приложимите 
специални разпоредби (ако има такива) за превоз на опакован товар. Кодовете,се разглеждат 
по ред на номерата в раздел 7.2.4. Общите разпоредби във връзка с превоза на опаковани 
товари могат да бъдат намерени в глави 7.1 и 7.2. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: В допълнение следва да бъдат съблюдавани специалните разпоредби, посочени 
в колона (18), касаещи товаро-разтоварните дейности и обработката на товари. 
 

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

 
Тази колона Съдържа буквено-цифров(и) код(ове), които започват с буквите „VC”, както и 
буквено-цифров(и) код(ове), които започват с буквите „AP” за приложимите условия за превоз 
на товари в насипно състояние.. Те се разглеждат по ред на номерата в раздел 7.3.3. Ако няма 
специална клауза, идентифицирана с код „VC” или ако не е посочена препратка в тази колона 
към специфичен параграф, изрично разрешаващи този начин на превоз или няма специална 
разпоредба, идентифицирана чрез кода „BK” или няма позоваване на специфичен параграф, 
посочен в колона( 10), изрично разрешаващи този начин на превоз, превозът в насипно 
състояние не е разрешен Общите и допълнителните разпоредби, които засягат превоз в 
насипно състояние, са посочени в Глава 7.1 и 7.3.. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: В допълнение следва да бъдат съблюдавани специалните разпоредби, посочени 
в колона (18), касаещи товаро-разтоварните дейности и обработката на товари. 
 
 

Колона (18)  Специални разпоредби за превоз – Товарене, разтоварване и обработка на товари 

 
Тази колона съдържа буквено-цифровите кодове, започващи с буквите “СW”, за товарене, 
разтоварване и обработка. Кодовете се разглеждат по ред на номерата в раздел 7.5.11. Когато 
колона (18) не съдържа никакъв код, започващ с буквите “СW”, се прилагат само общите 
разпоредби (виж раздели от 7.5.1 до 7.5.4 и раздел 7.5.8). 
 

Колона (19) Експресeн товар 

 
Тази колона съдържа буквено-цифровите кодове, започващи с буквите “СЕ”, на приложимите 
разпоредби за изпращане под формата на експресен товар. Изискванията са поместени в глава 
7.6. Когато колона 19 не съдържа никакъв код, започващ с буквите “СЕ”, съответният опасен 
товар не може да бъде превозен като експресна пратка. 
 

Колона (20) Идентификационен номер на опасността 

 
Тази колона съдържа номер с две или три цифри (в някои случаи пред него се поставя буквата 
“Х”) за веществата и изделия от класове от 2 до 9 и за вещества и изделия от клас 1, 
класификационен код (виж колона (3b));  

В описаните в 5.3.2.1 случаи, този номер трябва да бъде указан в горната част на табели в 
оранжев цвят. Значението на идентификационните номера на опасност е обяснено в 5.3.2.3. 
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Таблица В: Списък на опасните вещества и изделия по азбучен ред 

 
Имената на веществата и изделията са посочени в азбучна последователност, при което 
поставените отпред арабски числа или представки като m-, n-, N-, o-, p-, бис-, алфа-, изо-, 
омега-, терт-, транс-, фа-, цис-, не са взети предвид. 
 
Колона “NHM-Code” (Nomenclature Harmonisée Marchandises - Хармонизирана 
номенклатура на товарите) 

 
В тази колона е посочен кода на товара съгласно NHM – Хармонизираната номенклатура на 
товарите (Приложение 3 към UIC-фиш 221). Тъй като опасните товари по принцип са 
причислени към NHM-кодовете, които са различни от начините на причисляване към RID, не 
винаги е възможно за едно вещество от RID да бъде определен един единствен NHM-код. Това 
е в сила особено за родовите рубрики и за н.у.к.-рубриките. В такива случаи точният NHM-код 
може да бъде определен само, когато е известно химическото или техническо наименование на 
товара. Когато може да се определи само непълен NHM-код, на мястото на липцващите цифри 
се поставя знак “+”. В случаите, когато могат да бъдат определени няколко NHM-кода, в 
колоната респ. се виждат 2 съответстващи NHM-кода, при което на първо място е най-близкият 
съответстващ на веществото NHM-код. 
 
Секретариатът на OTIF положи голямо старание за причисляването на NHM-кодовете. Липсата 
на грешки от формално и технически естество обаче, не може да бъде изцяло гарантирана.   
 
Данните в тази колона не са нормативно обвързващи. 
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Глава 3.3 Специални разпоредби, валидни за определени вещества или изделия 
 

3.3.1  В настоящата глава са изложени специалните разпоредби, съответстващи на номерата, посочени в 
колона (6) на таблица А от глава 3.2. по отношение на веществата или изделията, за които тези 
разпоредби са приложими. В случаите, в които специална разпоредба включва изискване за 
маркировка на пакет, трябва да бъдат изпълнени условията на 5.2.1.2 (a) и (b). Ако изисквания знак 
е под формата на специфична формулировка, посочена в кавички, като например „ЛИТИЕВИ 
БАТЕРИИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ“, размерът на знакът трябва да бъде минимум 12 mm освен ако в 
специална разпоредба или в RID не е посочено друго. 
 
16 Образците от нови или съществуващи взривни вещества или изделия могат да бъдат 

превозвани съгласно инструкциите на компетентните органи (виж 2.2.1.1.3) за цели като 
изпробване, класификация, научно изследване и развитие, контрол върху качеството или 
под формата на търговски образци. Масата на взривните вещества, които не са овлажнени 
с вода или не са с понижена чувствителност, е ограничена до 10 kg в малки опаковки, 
съгласно предписанията на компетентните органи. Масата на напоените с вода или 
десенсибилизирани взривни проби е ограничена до 25 kg. 

23 Това вещество създава риск за запалимост, но той се проявява само в случай на много 
големи пожари в затворени пространства. 

32 Това вещество не подлежи на предписанията на RID, когато е под друга форма. 

37 Това вещество не подлежи на предписанията на RID, ако има покритие. 

38 Това вещество не подлежи на предписанията на RID, ако съдържа максимум 0,1 % калциев 
карбид. 

39 Това вещество не подлежи на предписанията на RID, ако съдържа по-малко от 30% или не 
по-малко от 90% силиций. 

43 Когато са предоставени за превоз като пестициди, тези вещества трябва да са превозват 
съгласно съответната рубрика за пестициди и свързаните с пестицидите разпоредби, 
приложими за случая (виж 2.2.61.1.10 до 2.2.61.1.11.2). 

45 Сулфидите и амониевите оксиди, които не съдържат повече от 0,5 % арсен спрямо общата 
маса, не са подложени на предписанията на RID. 

47  Ферицианидите и фероцианидите не подлежат на предписанията на RID. 

48 Това вещество не се допуска за превоз, ако съдържа над 20 % циановодородна киселина. 

59 Тези вещества не подлежат на предписанията на RID, ако не съдържат над 50 % магнезий. 

60 Това вещество не се допуска за превоз, ако концентрацията надхвърля 72 %. 

 61 Техническото наименование, което трябва да допълни официалното превозно 
наименование, трябва да бъде общоприетото название, одобрено от ІSО (виж също ІSО 
1750:1981 “Продукти за растителна защита и сходни – общи наименования”, с 
измененията), другите наименования, включени в “Препоръчителна класификация на 
пестицидите по риск, препоръчана от СЗО”, или наименованието на активното вещество. 
(виж също 3.1.2.8.1.и 3.1.2.8.1.1.) [Това изменение на немски език не се отнася за текста на 
английски език.] 

62 Това вещество не подлежи на предписанията на RID, ако не съдържа над 4 % натриев 
хидроксид. 

65  Водните разтвори на водороден пероксид, съдържащи под 8% от това вещество, не 
подлежат на предписанията на RID. 

66, Цинобърът не подлежи на предписанията на RID. 

103  Превозът на амониеви нитрити и на смеси, съдържащи един неорганичен нитрит и една 
амониева сол, е забранен. 

105  Нитроцелулозата, съответстваща на описанията в номера по ООН 2556 или 2557 може да 
бъде отнесена към клас 4.1. 

113  Превозът на химически нестабилни смеси е забранен. 

119  Хладилните машини включват машини или други уреди, разработени целенасочено с цел 
да съхраняват хранителни или други продукти при ниска температура във вътрешно 
отделение, както и климатични инсталации. Хладилните машини и елементите от хладилни 
машини не подлежат на предписанията на RID, ако съдържат по-малко от 12 kg газ от клас 
2, група А или О съгласно 2.2.2.1.3, или под 12 l амонячен разтвор (UN №: 2672). 
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122  Допълнителните опасности и номерът по ООН (сборна рубрика) за всеки един от 
органичните пероксидни препарати, които вече са упоменати, са посочени в 2.2.52.4, 4.1.4.2 
опаковъчна инструкция IBC 520 и 4.2.5.2.6 инструкция за преносима цистерна T 23. 

123 (Запазена разпоредба). 

127 Други инертни материали или смеси от инертни материали могат да бъдат използвани, 
стига тези инертни материали да имат идентични флегматизиращи свойства. 

131 Флегматизиращото вещество трябва да бъде значително по-малко чувствително, отколкото 
сухия РТЕN  

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

138 р-бромобензил цианид не подлежи на предписанията на RID. 

141  Продуктите, претърпели достатъчна термична обработка и не представляващи никаква 
опасност при превоза, не подлежат на предписанията на RID. 

142 Брашното от соеви семена, подложено на извличане чрез разтворител, съдържащо най-
много 1,5 % масленост и с максимална влажност 11 %, което на практика не съдържа 
запалим разтворител, не подлежи на предписанията на RID. 

144 Воден разтвор, несъдържащ над 24 % алкохол (обемно), не подлежи на предписанията на 
RID. 

145 Спиртните напитки от опаковъчна група ІІІ, когато се превозват в съдове с вместимост, 
ненадхвърляща 250 l, не подлежат на предписанията на RID. 

152 Класифицирането на това вещество ще зависи от размера на частиците и опаковката, но 
граничните стойности не са определени експериментално. съответното му причисляване 
следва да се извърши съгласно 2.2.1. 

153 Тази рубрика е приложима единствено, ако е експериментално доказано, че тези вещества 
не са запалими при контакт с вода и не проявяват склонност към спонтанно запалване, 
както и че отделяната газова смес не е запалима. 

162 (заличена разпоредба) 

163 Вещество, поименно посочено в таблица А от глава 3.2, не трябва да бъде превозвано 
според тази рубрика. Веществата, превозвани според тази рубрика могат да съдържат до 
20% нитроцелулоза при условие, че нитроцелулозата не съдържа азот (суха маса) над 
12,6%. 

168 Азбест, потопен във или фиксиран с естествен или изкуствен свързващ разтвор (цимент, 
пластмаса, асфалт, смола, минерал и др.) така, че да не може да настъпи освобождаване 
на опасни за вдишване азбестови влакна по време на превоза, не подлежи на 
предписанията на RID. Изделия, изработени от материали, съдържащи азбест, които не 
отговарят на тази разпоредба, също не подлежат на предписанията на RID за превоз, ако 
са опаковани по такъв начин, че да се предотврати възможността за освобождаване на 
опасни за вдишване азбестови влакна по време на превоза. 

169 Фталовият анхидрид в твърдо състояние и тетрахидрофталовите анхидриди, несъдържащи 
повече от 0,05% малеинов анхидрид, не подлежат на предписанията за превоз на RID. 
Фталовият анхидрид, стопен при температура над неговата пламна точка, който не 
съдържа над 0,05% малеинов анхидрид, трябва да бъде отнесен към UN №: 3256. 

172 В случаите, в които радиоактивен материал създава допълнителна(и) опасност(и) 

а) Веществото се разпределя по опаковъчна група I, II или III, ако е подходящо, чрез 
прилагане на критерия за опаковъчна група, посочен в Част 2, съответстващ на 
естеството на преобладаващата допълнителна опасност; 

b) Опаковките се маркират с етикети за допълнителна опасност, съответстващи на всяка 
допълнителна опасност от материала; съответстващите табели за опасност трябва да 
бъдат поставени на единици за превоз на товари съгласно приложимите условия на 
5.3.1; 

c) За целите на документиране и маркировка на опаковка, надлежното наименование за 
транспортиране се допълват с наименованието на съставните части, които в най-
преобладаващата си част допринасят към тази (тези) допълнителна (и) опасност(и) и 
които се прилагат в скоби; 

d) Документът за транспортиране на опасни товари трябва да посочи моделният(те) 
номер(а) на етикета, които съответстват на всяка допълнителна опасност в скоби след 
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номер на Клас „7” и където е зададено, опаковъчната група, която се изисква съгласно 
5.4.1.1.1 (d). 

За опаковане, виж също 4.1.9.1.5. 

177 Бариевият сулфат не подлежи на предписанията на RID. 

178 Това наименование трябва да бъде използвано само, когато не съществува друго 
подходящо наименование в таблица А от глава 3.2, и единствено с одобрението на 
компетентните органи на изпращащата страна (виж 2.2.1.1.3). 

181  Пакетите, съдържащи това вещество, трябва да носят етикет съгласно образец № 1, освен 
ако компетентните органи на държавата на произход не разпоредят отмяна за определена 
опаковка, за която са преценили на базата на резултати от изпитвания, че съдържащото се 
в нея веществто не демонстрира взривно поведение (виж 5.2.2.1.9). 

182 Групата на алкалните метали включва литий, натрий, калий, рубидий и цезий. 

183 Групата на алкалоземните метали включва магнезий, калций, стронций и барий. 

186 (Заличено).. 

188.      Клетките и батериите, предоставени за превоз, не подлежат на предписанията на RID, в 
случай че отговарят на по-долу посочените разпоредби: 

(a) За клетки от литий или литиева сплав, съдържанието на литий не трябва да надвишава 1 г, 
а за лиетиево-йонна клетка номиналната мощност във ватчаса не трябва да надвишава 
20 Wh; 

(b) За батерии от литий или литиева сплав, общото съдържание на литий не трябва да 
надвишава 2 g, а за литиево-йонните батерии, номиналната мощност във ватчаса не 
трябва да е повече от 100 Wh. Върху външната страна на опаковката с литиево-йонните 
батерии, попадащи под действието на настоящата разпоредба следва да бъде указана 
тяхната номинална мощност във Wh, с изключение на батериите, освен онези, 
произведени преди 1 януари 2009 г.  

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

(c) Всяка клетка или батерия съответства на разпоредбите на 2.2.9.1.7 (a), (e), (f) ако е 

приложимо и (g)". 

(d) Освен когато са монтирани в оборудване, клетките и батериите трябва да са обвити във 
вътрешна опаковка, която изцяло обхваща съдържанието. Клетките и батериите трябва да 
са защитени по такъв начин, че да предотвратят къси съединения. Това включва защита 
срещу контакт с електрически проводим материал в същата опаковка, което може да 
предизвика късо съединение. Вътрешните опаковки трябва да бъдат поставени в здрави 
външни опаковки, които отговарят на изискванията, посочени в 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5; 

(e) Когато са монтирани в оборудване, клетките и батериите трябва да са защитени от 
повреди и къси съединения, а обордуването да бъде снабдено с надеждни устройства за 
предотвратяване на случайно задействане. Когато батериите са монтирани в оборудване, 
последното трябва да се опакова в здрави външни опаковки, изградени от подходящ 
материал с адекватна якост и конструкция, предвид вместимостта на опаковката и нейното 
предназначение, освен ако батерията разполага с еквивалентна защита от самото 
обордуване, в което се съдържа; Това изискване не е приложимо към устройствата, които 
са умишлено активни по време на превоза (излъчватели за радиочестотна идентификация 
RFID, часовници, сензори и пр.) и които не биха могли да предизвикат опасни промени в 
нагряването; 

(f) Всеки пакет трябва да бъде обозначен с правилен знак за литиева батерия, както е 
посочено в 5.2.1.9. Това изискване не се прилага спрямо: 

(i) Пакети съдържащи само малки кръгли батерии, инсталирани в оборудване 
(включително монтажни схеми); и 

(ii) пакети съдържащи не повече от четири клетки или две батерии, инсталирани в 
оборудване, където няма повече от два пакета в пратката. 

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

разпоредбите на Част 4, Глава 11, инструкции за опаковане 965 или 968, Раздел IB 
от Техническите инструкции на Международна организация за гражданска авиация 
(ICAO), които носят маркировката, посочена в 5.2.1.9 (маркировка за литиева 
батерия) и етикета, показан в 5.2.2.2.2, модел № 9A, ще бъдат определени, че 
съответстват на условията на тази специална разпоредба. 

 (g) Освен когато батериите са монтирани в оборудване, всяка опакована пратка трябва да 
бъде в състояние да премине изпитване с пускане от височина 1,2 m във всяко положение 
без съдържащите се в нея клетки или батерии да се повредят, без съдържанието да се 
измества по такъв начин, че да позволи контакт между самите батерии (или клетки) и без 
да се допуска изсипване на съдържанието;и  

(h) освен когато батериите са монтирани в оборудването или са опаковани заедно с него, 
опакованите пратки не трябва да надвишават 30 kg брутна маса.  

 

 В горепосочената част и на други места в RID изразът “съдържание на литий” указва 
наличната литиева маса в анода на клетка от литий или литиева сплав. Както е използвано 
в тази специална разпоредба, "оборудване" означава уред, за който литиевите клетки или 
батерии ще предоставят електрическо захранване за неговата работа. 

Предвидени са отделни рубрики за литиеви и за литиево-йонни батерии с цел да се улесни 
избора на превоз за тези батерии със съответните траснспортни средства и да се даде 
възможност за предприемане на различни действия в случай на аварийна ситуация.  

Батерия с една клетка, съгласно дефиницията в Част III, под-раздел 38.3.2.3 от 
Ръководството за изпитвания и критерии се счита за „клетка“ и ще бъде превозвана 
съгласно изискванията за „клетки“ за целите на тази специална разпоредба. 

 

190 Аерозолните спрейове трябва да са снабдени със защитно устройство срещу случайно 
изпразване. Аерозолните спрейове със съдържание, ненадвишаващо 50 ml, които 
съдържат само нетоксични вещества, не подлежат на предписанията на RID.  

191 Съдовете с малък капацитет и вместимост, ненадхвърлящ 50 ml, които съдържат само 
нетоксични вещества, не подлежат на предписанията на RID. 

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

194  Номерата по ООН (родова рубрика) на всички понастоящем включени самореагиращи 
вещества са посочени в 2.2.41.4.  

196        Препарати, който при лабораторни изпитвания не детонират в шуплесто състояние, не се 
възпламеняват, не реагират на нагряване при задържане и на никаква експлозивна сила, 
могат да бъдат превозвани съгласно тази рубрика. Препаратът трябва да е и термично 
устойчив [т.е. да има температура на автокаталитично разпадане (SADT) ≥ 60ºС за пакет от 
50 kg]. Препарати, които не отговарят на тези критерии, трябва да бъдат превозван 
съгласно разпоредбите, приложими за клас 5.2 (виж 2.2.52.4). 

198 Нитроцелулозни разтвори, които не съдържат повече от 20 % нитроцелулоза, могат да се 
превозват като бои, парфюмерийни продукти или печатарски мастила, според случая (виж 
UN №№:1210, 1263, 1266, 3066, 3469 и 3470). 

199 Оловните съединения, които, смесени в съотношение 1:1000 с 0,07М солна киселина и 
разклащани в продължение на един час на 23ºС ± 2ºС, проявяват разтворимост от 5 % или 
по-малко, (Виж норма ІSО 3711:1990 “Оловно-хроматни и оловно-хроматно-молибдатни 
багрилни вещества– спецификации и методи за изпробване”) се считат за неразтворими и 
не подлежат на изискванията на RID, освен ако не отговарят на критериите за включване в 
друг клас.  

201 Запалки и пълнители за запалки трябва да отговарят на разпоредбите на държавата, в 
която са били напълнени. Те трябва да са снабдени със защита срещу случайно изтичане 
на съдържанието. Течната фаза на газа при 15ºС не трябва да надхвърля 85 % от 
вместимостта на съда. Съдовете вкл. затварящите устройства трябва да могат да 
поддържат вътрешно налягане, което съответства на двойното налягане на втечнен 
въглеводороден газ при температура 55ºС. Механизмите на клапаните и запалващите 
устройства трябва да бъдат херметично затворени, обвити със залепваща лента или 
осигурени с друго средство или така проектирани, че да бъде предотвратено задействане 
или изпускане на съдържанието по време на превоза. Съдържанието на втечнения 
въглеводороден газ в запалките не трябва да бъде повече от 10 грама. Съдържанието на 
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втечнения въглеводороден газ в пълнители за запалки не трябва да бъде повече от 65 
грама. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  относно празните запалки, събирани отделно като отпадъци, виж глава 3.3, 

специална разпоредба 654. 

203 Тази рубрика не трябва да бъде използвана за UN 2315 полихлорирани бифенили, течни и 
за UN 3432 полихлорорани бифенили, твърди. 

204 (заличена разпоредба) 

205 Тази рубрика не трябва да бъде използвана за пентахлорфенол (UN 3155). 

207 Смеси за смилане на пластмаса може да са изработени и от полистирол, от поли(метилов 
метакрилат) или друг полимерен материал. 

208 Торовете от калциев нитрат с търговско качество, които се състоят основно от двойни соли 
(калциев нитрат и амониев нитрат) и които съдържат не повече от 10 % амониев нитрат, и 
не по-малко от 12 % кристализационна вода, не подлежат на предписанията на RID. 

210 Токсините от растителен, животински или бактериален произход, които съдържат 
инфекциозни вещества, или токсините, които се съдържат в инфекциозните вещества, 
трябва да се отнасят към клас 6.2. 

215 Тази рубрика се прилага само за технически чистото вещество или за производни 
съединения със SADT над 75ºС и следователно не се прилага за съединения от 
самореагиращи вещества (за самореагиращи вещества, виж 2.2.41.4). 

 Хомогенни смеси с най-много 35 %-тегловни азодикарбонамид и най-малко 65% инертно 
вещество не подлежат на разпоредбите на RID, доколкото не се отнасят към друг клас. 

216 Смесите от твърди вещества, неподлежащи на предписанията на RID, с течни запалими 
вещества могат да се превозват съгласно тази рубрика, без да спрямо тях да се прилагат 
първоначално критериите за класифициране от клас 4.1 при условие, че никаква излишна 
течност не е видима в момента на товарене или при затварянето на опаковката или 
единица за превоз на товари. Херметически затворените малки опаковки и изделия, 
съдържащи под 10 ml запалима течност от опаковъчни групи ІІ или ІІІ, абсорбирана в твърд 
материал, не подлежат на предписанията на RID, при условие, че малката опаковка или 
изделието не съдържа свободна течност. 

217 Смесите твърди вещества, неподлежащи на предписанията на RID, с течни токсични 
вещества могат да се превозват съгласно тази рубрика, без спрямо тях да се прилагат 
критериите за причисляване към клас 6.1 при условие, че никаква излишна течност не е 
видима в момента на товарене или при затварянето на опаковката или единица за превоз 
на товари. Тази рубрика не трябва да се използва за твърдите вещества, които съдържат 
течност от опаковъчна група І. 

218 Смесите от твърди вещества, неподлежащи на предписанията на RID, и корозионните 
течности могат да бъдат превозвани съгласно тази рубрика, без към тях да се прилагат 
критериите за причисляване към клас 8, при условие, че никаква излишна течност не е 
видима в момента на товарене на стоката или при затваряне на опаковката или единица за 
превоз на товари. 

 219 Генно модифицираните микроорганизми (GMMOs) и генно модифицираните организми 
(GMOs) пакетирани и обозначени в съответствие с опаковъчни инструкции P 904 на 4.1.4.1 
не са предмет на никакви други изисквания от RID. 

 
В случай, че GMMOs или GMOs отговарят на критериите от разписаните за Клас 6.1 или 6.2 
(виж 2.2.61.1 и 2.2.62.1) се прилагат изискванията на RID за превоз на токсични или 
инфекциозни вещества. 

220 Само техническото наименование на запалимата течна съставка на този разтвор или смес, 
трябва да се посочат в скоби, непосредствено след официалното превозно наименование. 

221 Вещества от опаковъчна група І, не се причисляват към тази рубрика. 

224 Веществото трябва да остане течно при нормални условия на превоз, освен ако на базата 
на изпитвания е доказано, че веществото не е по-чувствително в замразено състояние, 
отколкото в течно. То не трябва да се замразява при температури над - 15ºС. 

225 Пожарогасителите, посочени в тази рубрика, могат да бъдат снабдени с патрони за 
задействане (патрони за пиромеханизми с класификационен код 1.4.С или 1.4 S), без 
промяна на класификацията в клас 2, група А или О според 2.2.2.1.3, ако общото 
количество на метателното взривно вещество не надвишава 3,2 g за пожарогасител. 
„Пожарогасителите се произвеждат, изпитват, одобряват и маркират съгласно 
разпоредбите, прилагани в държавата на производство. 
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 „Разпоредбите прилагани в държавата на производство” означава разпоредбите, 
прилагани в държавата на производство или онези, прилагани в държавата на 
експлоатация. 

 Пожарогасителите в тази рубрика включват: 

 (а) преносими пожарогасители за ръчна обработка и експлоатация; 

 (b) пожарогасители за инсталация във въздухоплавателен апарат; 

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

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

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

Бележка: Съдове под налягане, които съдържат газове за експлоатация в горепосочените 

пожарогасители или за експлоатация в стационарни противопожарни инсталации, 
изпълняват изискванията на Глава 6.2 и всички изисквания, които са приложими 
спрямо съответните опасни товари, когато тези съдове под налягане се 
превозват отделно. 

226 Съединенията на това вещество, които съдържат не по-малко от 30% нелетлив и 
незапалим флегматизатор, не подлежат на предписанията на RID. 

227 Когато е флегматизирано с вода или неорганичен инертен материал, съдържанието на 
карбамиден нитрат не трябва да надхвърля 75% (маса) и сместа не трябва да е в 
състояние да се детонира при изпитванията от тип а) на серия 1 от първата част на 
Ръководството за изпитвания и критерии. 

228  Смесите, които не отговарят на критериите за запалими газове (виж 2.2.2.1.5), трябва да се 
превозват под UN 3163. 

230 Литиевите клетки и батерии могат да бъдат превозвани съгласно тази рубрика, ако 
отговарят на разпоредбите на 2.2.9.1.7: 

а)  Доказано е, че типът на всяка клетка или батерия отговаря на предписанията на всяко 
изпитвание от подраздел 38.3 на трета част от Ръководството за изпитвания и 
критерии; 

b)  Всяка клетка или батерия е снабдена с предпазна клапа или е разработена така, че да 
изключва каквото и да е силно разрушаване при нормални условия на превоз; 

с) Всяка клетка или батерия е снабдена с ефективна система за предотвратяване на 
външни къси съединения; 

d)  Всяка батерия, съставена от клетки-елементи или от серия клетки-елементи, свързани 
паралелно, трябва да е снабдена с ефективни средства за предпазване от ток с 
обратно напрежение (например диоди, стопяеми предпазители и др.) 

235 Тази рубрика се прилага по отношение на изделия, които съдържат експлозивни вещества 
от Клас 1 и които могат също да съдържат опасни товари от други класове. Тези изделия се 
използват, за да се подобри безопасността на превозните средства, плавателни или 
въздухоплавателни средства – напр. нагнетатели на въздушна възглавница, модули на 
въздушна възглавница, обтегачи на предпазни колани и пиромеханични устройства. 

 236 Полиестерна смола комплект се състои от два компонента: базов материал (от Клас 3 или 
от Клас 4.1, опаковъчна група II или III) и активатор (органичен пероксид). Органичният 
пероксид трябва да бъде от тип D, E или F, който не изисква температурна регулация. 
Опаковъчната група трябва да бъде II или III, съгласно критериите на Клас 3 или Клас 4.1, 
както е приложимо, приложени спрямо базовия материал. Ограничението за количество, 
показано в колона (7a) от Таблица A в Глава 3.2 се прилага спрямо основния продукт. 

237 Мембранните филтри, така както са представени за превоз (например хартиените прегради, 
покриващите или укрепващите материали) не трябва да са способни да предават 
детонация при подлагане на едно от изпитванията от серия 1, тип а) от първата част на 
Ръководството за изпитвания и критерии. 

 От друга страна въз основа на резултатите от подходящите изпитвания за скорост на 
изгаряне, като се имат предвид стандартните изпитвания от подраздел 33.2.1 от третата 
част на Ръководството за изпитвания и критерии, компетентният орган може да реши, че 
нитроцелулозните мембранни филтри, във вида в който са представени за превоз, не 
подлежат на приложимите предписания за запалими твърди вещества от клас 4.1. 

238      а) Акумулаторите могат да бъдат считани за нетечащи, ако могат да издържат на 
посочените по-долу изпитвания чрез вибрации и налягане, без изтичане на течността 
им. 



 606 

Изпитвания чрез вибрации: Акумулаторът е здраво прикрепен върху основата на 

вибрационната машина, която е подложена на просто хармонично разклащане с 
амплитуда 0,8 мм (или 1,6 мм за крайно преместване). Честотата се променя със 
скорост 1 Нz/мин между 10 Нz и 55 Нz. Цялата гама от честоти е изпълнена в двете 
посоки за 95 ± 5 минути за всяко положение на монтаж на акумулатора (т.е. за всяка 
посока на вибрациите). Изпитванията се извършват върху акумулатор, поставен в три 
взаимно перпендикулярни положения (и по-специално в положение, при което отворите 
за пълнене и отдушниците, ако има такива, са в преобърнато положение) през периоди 
с еднаква продължителност. 

Изпитвания чрез диференциално налягане: След приключване на изпитванията чрез 

вибрация, акумулаторът е подложен в продължение на 6 часа на 24ºС ± 4ºС на 
диференциално налягане от най-малко 88 кРа. Изпитванията се извършват върху 
акумулатор, поставен в три взаимно перпендикулярни положения (и по-специално в 
положение, при което отворите за пълнене и отдушниците, ако има такива, са в 
преобърнато положение) в продължение най-малко на 6 часа за всяко положение. 

b) Нетечащите акумулатори не подлежат на предписанията на RID, ако от една страна при 
температура от 55ºС електролитът не изтича в случай на пробиване или напукване на 
корпуса, при което не е установено наличието на течност, която може да изтече, и ако от 
друга, изводите са защитени от късо съединение, когато акумулаторите са опаковани за 
превоз. 

239 Акумулаторите или акумулаторните елементи не трябва да съдържат никакво друго опасно 
вещество освен натрий, сяра или натриеви съединения (напр. натриеви полисулфиди и 
натриев тетрахлороалуминат). Тези акумулатори или елементи не трябва да бъдат 
представяни за превоз при такава температура, при която съдържащият се елементарен 
натрий може да се окаже в течно състояние, освен ако има разрешение от компетентен 
орган на държавата на произход и според условията, предписани от този орган. Ако 
държавата на произход не е страна-членка на СОТІF, разрешението и определените 
условия трябва да са признати от компетентните органи на първата страна-членка на 
СОТІF, до която достигне пратката.  

Елементите трябва включват херметически запечатани метални обвивки, в които опасните 
вещества да са напълно затворени. Обвивките трябва да са изработени и затворени така, 
че да не допускат никакво изтичане на тези вещества при нормални условия на превоз. 
Акумулаторите трябва да бъдат съставени от неподвижно закрепени елементи във 
вътрешността на метален корпус, изграден и затворен по такъв начин, че да не се допуска 
никакво изтичане на опасни вещества при нормални условия на превоз. 

240 (Заличено). 

241 Препаратът трябва да бъде в такава форма, че да остане хомогенен и да няма разделяне 
на фази по време на превоза. Препаратите с ниско съдържание на нитроцелулоза, които 
не проявяват опасни свойства, докато са подложени на изпитвания за определяне 
възможността да детонират, да се възпламенят или да се взривят при загряване от 
престоя им в затворено пространство съгласно изпитванията от тип а) от серия 1 или 
типове b) съответно от серия 2, предписани в първата част от Ръководството за 
изпитвания и критерия, и които нямат свойства на запалимо вещество, докато са 
подложени на изпитвание №1 от подраздел 33.2.1.4 от третата част на Ръководството за 
изпитвания и критерии (за това изпитвание, веществото на плочки трябва в случай на 
необходимост да е стрито и пресято, за да бъде сведено до размер на частиците от 1,25 
мм), не подлежат на предписанията на RID. 

242 Сярата не подлежи на предписанията на RID, когато е в специална форма (например, 
перли, гранули, хапчета или люспи). 

243 Независимо от диапазона на летливост, бензин и гориво, предназначнеи за двигатели с 
принудително запалване (напр. моторни превозни средства, стационарни машинни 
двигатели и други) трябва да бъдат причислени към тази рубрика. 

244 Тази рубрика обхваща например алуминиеви отпадъци, алуминиева стопилка, 
употребявани катоди, употребявана облицовка на резервоари и шлаки от алуминиеви соли. 

247 Спиртни напитки, съдържащи над 24 % алкохол (обемно), но не повече от 70% алкохол 
(обемно), доколкото се превозват в рамките на производствения процес, като отклонение 
от разпоредбите на глава 6.1 могат да бъдат превозвани в дървени бъчви, които отговарят 
на общите изисквания на 4.1.1, с вместимост над 250 l до най-много 500 l, при условие, че:  

а)  преди пълнене дървените бъчви се проверяват за непропускливост;  

b) предвидено е достатъчно свободно пространство при напълване (най-малко 3%) за 
разширението на течността; 
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с)  по време на превоза чеповете на дървените бъчви са насочени нагоре; 

d) дървените бъчви се превозват в контейнери, които отговарят на разпоредбите на 
Конвенцията за сигурни контейенри (СSС). Всяка дървена бъчва трябва да е поставена 
върху специално легло и закрепена с помощта на подходящи средства така, че да не 
може по никакъв начин да се измества по време на превоза. 

   
249 Стабилизираният против корозия фероцерий с минимално съдържание на желязо 10% не 

подлежи на предписанията на RID. 

250 Тази рубрика не засяга пробите от химичните вещества, отделени с цел да бъдат 
изследвани във връзка с приложението на Конвенцията за забрана на разработката, 
производството, натрупването и използването на химическите оръжия и тяхното 
унищожаване. Превозът на вещества или образци, включени в тази рубрика трябва да се 
извършва съгласно серията от процедури за защита и сигурност, предписани от 
Организацията за забрана на химическите оръжия. 

Химическите образци могат да бъдат превозвани само, след като е издадено разрешение 
от компетентния орган или от генералния директор на организацията за забрана на 
химическите оръжия и при условие, че съответните образци отговарят на следните 
разпоредби: 

а) трябва да са опаковани съгласно инструкцията за опаковки 623  на ICAO-TI; и 

b) по време на превоза едно копие от разрешителния документ за превоз трябва да е 
приложено към превозния документ.  

251 Рубриката UN 3316 комплект за химически тестове или UN 3316 комплект за първа 
медицинска помощ обхваща кутии, касетки и др., съдържащи малки количества различни 
опасни товари, използвани напр. за медицински цели, за анализи, за проверки или за 
ремонти.  

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

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

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

 Техните съставки не трябва да са способни да встъпват в опасни реакции помежду си (виж 
“опасна реакция” в 1.2.1). Общото количество опасни товари в комплект не трябва да 
надхвърля 1 l или 1 kg.   

За целите на попълване на транспортния документ, както е посочено в 5.4.1.1.1, 
опаковъчната група, показана на документа, ще бъде най-строгата опаковъчна група, 
определена за което и да е индивидуално вещество в комплекта. В случаите, в които 
комплекта съдържа само опасни товари, за които не е зададена опаковъчна група, не е 
необходимо да бъде посочена опаковъчна група в транспортния документ за опасни 
товари. 

 Комплекти, превозвани с вагони, за химически тестове или за оказване на първа помощ, не 
подлежат на предписанията на RID. 

Комплектите с химически препарати или за първа помощ, съдържащи опасни товари, 
поставени във вътрешни опаковки, които не надвишават пределните стойности за 
ограничени количества, валидни за съответните вещества и посочени в колона (7a) на 
Таблица А от глава 3.2 съгласно код LQ, определен в 3.4.6, могат да бъдат превозвани 
съгласно разпоредбите от глава 3.4.  

252 Водните разтвори на амониев нитрат, които не съдържат повече от 0,2% горивни вещества 
и чиято концентрация не надхвърля 80%, не подлежат на предписанията на RID, при 
условие, че амониевият нитрат да остане в разтвор при всички условия на превоза. 

266 Ако тоова вещество съдържа по-малко алкохол, вода или флегматизатор от предписаното, 
то може да бъде превозвано само със специално разрешение на компетентния орган (виж 
2.2.1.1). 

267 Минни експлозиви тип С, които съдържат хлорати, трябва да бъдат отделени от 
експлозивите, съдържащи амониев нитрат или други амониеви соли. 

270 Водните разтвори на твърдите неорганични нитрати от клас 5.1 се считат за неотговарящи 
на критериите на клас 5.1, ако концентрацията на веществата в разтвора при минималната 
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температура, която може да бъде достигната по време не превоза, не надхвърля 80 % от 
границата на насищане.  

271 Лактозата, глюкозата и други подобни вещества могат да бъдат използвани като 
флегматизатори при условие, че съдържат най-малко 90 % (маса) флегматизатор. 
Компетентните органи могат да разрешат причисляването на тези смеси към клас 4.1 въз 
основа на изпитвания от тип с) от серия 6 на раздел 16 от първата част на Ръководството 
за изпитвания и критерии, извършени върху най-малко три опаковки, подготвени за превоз. 
Смесите, съдържащи най-малко 98 % (маса) флегматизатор, не подлежат на 
предписанията на RID. Не е необходимо да се поставя етикет съгласно образец № 6.1 
върху опаковани пратки, пълни със смеси, съдържащи най-малко 90 % (маса) 
флегматизатор. 

272 Това вещество не трябва да бъде превозвано според разпоредбите на клас 4.1, освен ако 
това не е изрично разрешено от компетентните органи (виж UN 0143 или UN 0150 според 
случая). 

273 Не е необходимо да се отнася към клас 4.2 стабилизираният срещу самонагряване манеб и 
препаратите от стабилизиран манеб, ако може да бъде доказано чрез изпитвания, че обем 
от 1м³ вещество не се запалва спонтанно или че температурата в центъра на пробата не 
надхвърля 200ºС, докато пробата е държана при температура не по-малко от 75 С ± 2ºС в 
продължение на 24 часа.  

274 Прилагат се разпоредбите от 3.1.2.8.1.  

278 Тези вещества не подлежат на класифициране или превоз, освен с разрешение от 
компетентния орган, като се имат предвид резултатите от изпитванията от серия 2 и тип с) 
от серия 6 на първата част от Ръководството за изпитвания и критерии, извършени върху 
опаковани пратки, подготвени за превоз (виж 2.2.1.1). Компетентният орган трябва да 
посочи опаковъчната група, като се базира на критериите от 2.2.3 и типа опаковка, 
използван за изпитване 6 с).  

279 Това вещество е класифицирано или отнесено към опаковъчна група, като се има предвид 
по-скоро неговото известно въздействие върху човека, отколкото стриктното прилагане на 
класирането, определено в RID.  

282 обтегачи за предпазен колан и пиромеханични устройства, които съдържат опасни товари 
от Клас 1 или от други класове, когато се пренасят като компонентни части и ако тези 
изделия, в момента, в който са предоставени за превоз, са били изпитани съгласно 
поредица от изпитвания 6 (c) от Част 1 от Ръководството за изпитвания и критерии, без 
експлодиране на изделието, без фрагментиране на обшивката на изделието или съдовете 
под налягане и без опасност от проектил или топлинен ефект, който съществено би 
попречил на противопожарните усилия или действията при аварийна ситуация в 
непосредствена близост. Тази рубрика не се прилага по отношение на животоспасяващите 
уреди, описани в специална разпоредба 296 (UN № 2990 и 3072).(заличена разпоредба)  

283 Изделията, съдържащи газ, предназначени да действат като амортисьори, включително и 
устройствата за поглъщане на енергията в случай на удар или пневматичните пружини не 
подлежат на предписанията на RID, при условие че:  

а)  всяко изделие има газово отделение с вместимост не по-голяма от 1,6 l и зареждащо 
налягане, ненадвишаващо 280 bar, когато произведението от умножаването на 
съдържанието (в литри) по зареждащото налягане (в bar) не надхвърля 80 (т.е. газово 
съдържание от 0,5 l и зареждащо налягане от 160 bar или газово съдържание от 1 l и 
зареждащо налягане от 80 bar, или газово съдържание от 1,6 l и зареждащо налягане 
от 50 bar, или газово съдържание от 0,28 l и зареждащо налягане от 280 bar);  

b) всяко изделие има минимално налягане при избухване четири пъти по-високо от 
зареждащото налягане при 20ºС, когато вместимостта на газовото отделение не 
надхвърля 0,5 l, и пет пъти по-високо от зареждащото налягане, когато тази 
вместимост е над 0,5 l;  

с) всяко изделие е изработено от материал, който не се раздробява в случай на 
счупване; 

d) всеки предмет е изработен съгласно приемлива за компетентния орган норма за 
осигуряване на качеството; и 

е) типовият образец е подложен на изпитване за излагане на огън, което доказва, че 
изделието е ефективно защитено от вътрешни свръхналягания чрез стопяем 
предпазител или устройство за освобождаване на налягането така, че да не може нито 
да се пръсне на парчета, нито да се изстреля. 

Виж също 1.1.3.2 d) за използваното оборудване за експлоатацията на превозните 
средства.  
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284 Химическите кислородни генератори, съдържащи окисляващи вещества, трябва да 
отговарят на следните условия:  

а) ако са снабдени с експлозивно задвижващо устройство, генераторите трябва да бъдат 
превозвани съгласно тази рубрика само, ако са изключени от клас 1 съгласно 
разпоредбите на ЗАБЕЛЕЖКА под 2.2.1.1.1 b); 

 b) Генераторите трябва да са в състояние да издържат без опаковката си на изпитване за 
падане от 1,8 м върху твърда, инертна, плоска и хоризонтална плоскост в 
положението, при което е най-вероятно да се получи повреда от падането, без да 
загубят от съдържанието си, нито да се задействат;  

с) ако определен генератор е снабден със задвижващо устройство, трябва да има най-
малко две надеждни системи за сигурност, които да го предпазват срещу всякакво 
неволно задвижване. 

286 Когато масата им не надхвърля 0,5 g, нитроцелулозните мембранни филтри от тази 
рубрика не подлежат на предписанията на RID, ако са включени поотделно в изделие или в 
запечатана опакована пратка. 

288 Тези вещества не трябва да бъдат класифицирани и превозвани, освен ако няма 
разрешение от компетентния орган на базата на резултатите от изпитванията от серия 2 и 
изпитването от серия 6 с) от първата част на Ръководството за изпитвания и критерии 
върху подготвените за превоз опаковки (виж 2.2.1.1). 

289 Предпазни устройства с електрическо иницииране и предпазни устройства, 
пиротехнически, инсталирани във вагони, транспортни средства, плавателни или 
въздухоплавателни средства или в завършени компоненти, като например  

 290 Когато този радиоактивен материал отговаря на определенията и критериите за други 
класове, както е определено в Глава 2, се класифицира по следния начин: 

 
(a) в случай, че веществото отговаря на критериите за опасни товари за количества, 

изключени съгласно Глава 3.5, се опаковат в съответствие с 3.5.2 и се изпитват 
съгласно изискванията на 3.5.3. Всички останали приложими изисквания за 
радиоактивен материал се прилагат, без препратки към другите класове, с изключение 
на опакованите съгласно 1.7.1.5;  

 
(b) В случай, че количествата надвишават определените в 3.5.1.2 лимити, веществото се 

класифицира в съответствие с доминиращия второстепенна опасност. В транспортният 
документ се вписват веществото с UN номера и точното превозно наименование, 
приложимо за другите класове, включително и приложимото наименование за 
радиоактивността, с изключение на опаковки, съгласно Колона (2) от Таблица А на 
Глава 3.2, и веществото се превозва в съответствие с приложимите разпоредби за този 
UN номер. Пример за вписване на информацията в транспортния документ е: 

 
"UN 1993 ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. (етанол и толуол смес), Радиоактивен материал, 
изключена опаковка – материал в ограничени количества, 3, PG II". Като допълнение се 
прилагат и изискванията на 2.2.7.2.4.1; 

 
(c) Разпоредбите на Глава 3.4 за превоз на опасни товари, опаковани в ограничени 

количества не се прилагат за вещества класифицирани в съответствие с алинея (b); 
 

(d) В случай, че веществото попада в специална разпоредба,  която освобождава това 
вещество от разпоредбите на всички опасни товари от останалите класове, се 
класифицира в съответствие с приложимия UN номер за Клас 7 и се прилагат всички 
изисквания от 1.7.1.5. 

291 Запалимите втечнени газове трябва да се съдържат в компонентите на хладилната 
машина; те трябва да бъдат разработени така, че да издържат изпитвание за налягане, 
което е най-малко три пъти по-голямо от работното налягане на машината. Хладилните 
машини трябва да бъдат разработени и конструирани за съдържание на втечнен газ и да 
изключват опасност от избухване или пропукване на поддържащите нормално налягане 
компоненти при нормални условия на превоз. Когато съдържат под 12 kg газ, хладилните 
машини и компонентите на хладилните машини не подлежат на предписанията на RID.  

292 (Заличено) 

293 Посочените по-долу определения се отнасят за кибрити: 

а) Устойчивият на вятър кибрит се състои от клечки, главичките на които са напоени със 
запалително съединение, чувствително на триене, и с пиротехнично съединение, което 
гори слабо или без пламък, но отделя силна топлина; 
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b) Безопасен кибрит е кибрит, клечките на който са събрани в кутийка или са закрепени 
към сгънато или несгънато картонче и могат да бъдат запалени само чрез триене 
върху подготвена повърхност; 

с) Необезопасените кибритени клечки са такива, които могат да бъдат запалени чрез 
триене върху твърда повърхност; 

d) Восъчни домакински кибритени клечки са такива, които могат да бъдат запалени чрез 
триене както върху подготвена, така и върху твърда повърхност. 

295 Не е нужно акумулаторите да се маркират или етикетират поотделно акумулаторите, ако 
палетата върху палетата са поставени подходящия етикет и маркировка. 

296 Тези рубрики се отнасят за животоспасяващи средства, като спасителни “острови” или 
салове, подемници и самонадуващи се пързалки. UN 2990 важи за самонадуващи се 
спасителни средства, UN 3072 – за несамонадуващи се спасителни средства. 
Спасителните средства могат да съдържат: 

a) сигнални устройства (клас 1), които могат да включват димни и осветителни сигнални 
ракети и са поставени в опаковки, защитени от случайно задействане;  

b) само UN 2990 може да съдържа патрони – задвижващи устройства от клас 1.4 S – за 
самонадуващия механизъм, при условие, че количеството на взривното вещество за 
едно спасително средство не е по-голямо от 3,2 g; 

c) сгъстени или втечнени от клас 2 група А или О съгласно 2.2.2.1.3; 

d) батерии (акумулатори) (клас 8) и литиеви батерии (клас 9); 

e) комплекти за първа медицинска помощ или ремонтни комплекти, съдържащи малки 
количества опасни товари (напр. вещества от клас 3, 4.1, 5.2, 8 или 9); или 

f) кибритени клечки, запалими навсякъде, поставени в опаковки, защитени от 
непредумишлено задействане. 

Животоспасяващите уреди, опаковани в подсилени и устойчиви външни опаковки с обща 
брутна маса от 40 кг., които не съдържат опасни товари освен сгъстени или втечнени 
газове от Клас 2, група А или група О в съдове с капацитет, който не надвишава 120 ml., 
инсталирани единствено с цел активиране на уреда и които не подлежат на изискванията 
на RID. 

298 (заличена разпоредба)  

300 Рибното брашно, рибните отпадъци и храната от крил не трябва да бъдат товарени, ако 
температурата им в момента на товарене е над 35ºС или с 5ºС над температурата на 
околната среда, за която е приета най-високата стойност. 

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

БЕЛЕЖКА: В тази специална разпоредба, позоваването на "надлежно превозно 

наименование, което вече съществува", включва специфични непосочени 

другаде рубрики за ООН № от 3537 до 3548. 

302 Фумигирани товарни вагони, не съдържащи други опасни товари подлежат само на 
разпоредбите от 5.5.2. 

303 Тези съдове трябва да бъдат причислени към класификационния код на съдържащия се 
вътре газ или газова смес, който се определя съгласно разпоредбите на 2.2.2. 

304 Това вписване може да се използва единствено за превоз на не-активни батерии, 
съдържащи сух калиев хидроксид и които ще бъдат активирани преди използването чрез 
допълнително или подходящо количество вода за всяка клетка. 
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305 Тези вещества не подлежат на предписанията на RID, когато концентрациите им не 
надхвърлят 50 mg/kg. 

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

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

309 Тази рубрика се прилага за несенсибилизирани емулсии, суспензии и гелове, състоящи се 
предимно от смес от амониев нитрат и гориво и които са определени за производството на 
експлозив от тип Е, само след като са били подложени на допълнително третиране преди 
използване.  

Сместа за емулсии обикновено е със следния състав: 60 – 85 % амониев нитрат, 5 – 30 % 
вода, 2 – 8 % гориво, 0,5 – 4 % емулгатор, 0 – 10% разтворими пламъкогасящи елементи и 
индикиращи примеси. Други неорганични нитратни соли могат отчасти да заменят 
амониевия нитрат.  

 Сместа за суспензии и гелове обикновено е със следния състав: 60 – 85 % амониев нитрат, 
0 – 5 % натриев или калиев перхлорат, 0 – 17 % хексаминнитрат или 
монометиламиннитрат, 5 – 30 % вода, 2 – 15 % гориво, 0,5 – 4 % сгъстител, 0 – 10 % 
разтворими пламъкогасящи елементи и индикиращи примеси. Други неорганични нитратни 
соли могат отчасти да заменят амониевия нитрат. 

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

310 Изискванията за изпитване в Ръководството за изпитвания и критерии, Част III под-раздел 
38.3 не се прилагат по отношение на производствени серии, които се състоят от не повече 
от 100 клетки или батерии или по отношение на прототипи преди производство за клетки 
или батерии, когато тези прототипи се превозват за изпитване и когато са пакетирани 
съгласни инструкция за опаковане P 910 в 4.1.4.1 или LP 905 от 4.1.4.3, както е приложимо. 

Транспортният документ трябва да включва следната декларация:  

„ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА 310“. 

Повредени или дефектни клетки, батерии или клетки и батерии, съдържащи се в 
оборудване, ще бъдат превозвани съгласно специална разпоредба 376 и пакетирани 
съгласно инструкции за опаковане P 908 от 4.1.4.1 или LP 904 of 4.1.4.3, както е приложимо. 

Клетки, батерии или клетки и батерии, съдържащи се в оборудване, превозвано с цел 
обезврежване или рециклиране, могат да бъдат пакетирани съгласно специална 
разпоредба 377 и инструкция за опаковане P 909 от 4.1.4.1. 

b) заличен 

311 Веществата се допускат до превоз под тази рубрика само с разрешение на компетентния 
орган въз основа на резултатите от съответните изпитвания съгласно Ръководството за 
изпитвания и критерии част 1. Опаковката трябва да обезпечава съдържанието (в %) на 
разтворителя в рамките на разрешените от компетентния орган стойности за 
времетраенето на целия превоз.  

312 (Заличено) 

313 (Заличено) 

314 (a) При повишени температури тези вещества имат склонност към екзотермично разпадане. 
Разпадането може да бъде инициирано от топлина или от замърсявания/примеси [напр., 
прахообразни метали (желязо, манган, кобалт, магнесий) и техни съединения]. 

(b) В процеса на превоза тези вещества трябва да бъдат защитавани от преки слънчеви 
лъчи и от всякакви източници на топлина и да бъдат поставяни в добре проветряеми 
пространства. 

315 Тази рубрика не се допуска за прилагане за вещества от клас 6.1, които удовлетворяват 
описаните в 2.2.61.1.8 критерии за токсичност при вдишване за опаковъчна група I. 
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316 Тази рубрика се отнася само за калциев хипохлорит, сух, който се превозва под формата на 
неронливи таблетки. 

317 Делящ се - освободен“ се прилага само за онези делящи се материали и пакети, които 
съдържат делящ се материал, освободен съгласно чл. 2.2.7.2.3.5. 

318 За целите на документацията, официалното превозно наименование трябва да бъде 
допълвано от техническото название (виж 3.1.2.8). Ако определените за превоз 
инфекциозни вещества са неизвестни, но се предполага, че отговарят на критериите за 
включване в категория А и за причисляването им към UN 2814 или 2900, то в превозния 
документ след официалното превозно наименование трябва да се впише в скоби следният 
израз “предположение за инфекциозно вещество от категория А”. 

319 Вещества, които са опаковани и респективно, маркирани в съответствие с опаковъчна 
инструкция Р650, не попадат под действието на никакви други разпоредби на RID. 

320 (заличена разпоредба) 

321 При тези системи на съхранение винаги трябва да се приема, че съдържат водород. 

322 Когато тези товари се превозват под формата на неронливи таблетки, те се причисляват 
към опаковъчна група III. 

323 (запазена разпоредба) 

324 При концентрации от най-много 99 % това вещество трябва да бъде стабилизирано. 

325 В случай на уранхексафлуорид, делим или неделим, освободен, веществото се отнася към 
UN 2978.  

326 В случай на уранхексафлуорид, делящ се, веществото се отнася към UN 2977. 

327 Отпадъчни опаковки с газ под налягане (аерозоли), които се изпращат за превоз съгласно 
5.4.1.1.3, могат да се превозват под тази рубрика с цел преработка или унищожаване. За 
тях не се изисква защита срещу придвижване и случайно освобождане на съдържанието, 
при условие, че се вземат мерки за предотвратяване на опасно повишаване на налягането 
и създаване на опасна атмосфера. Отпадъчните аерозолни опаковки, с изключение на 
протекли или силно деформирани опаковки, трябва да бъдат опаковани в съответствие с 
опаковъчна инструкция P207 и специална разпоредба PP87 или с опаковъчна инструкция 
LP200 и специална разпоредба L2. Протекли или силно деформирани отпадъчни 
аерозолни опаковки се превозват в опаковки за разсипани товари, при условие, че се 
вземат мерки за предотвратяване на опасно повишаване на налягането. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  При морски превоз не се разрешава транспортирането на отпадъчни 

аерозолни опаковки в затворени контейнери. 

328    Тази рубрика е приложима спрямо патрони за горивни клетки, включително, когато се 
съдържат в оборудване или са опаковани заедно с оборудване. Патроните за горивни 
клетки, които са инсталирани в или са съставна част от система с горивни клетки се смятат 
за съдържащи се в самото оборудване. Патрон за горивна клетка означава изделие 
съхраняващо гориво, което се освобождва в горивната клетка през (a) клапан/и, 
контролиращ/и освобождаването на гориво в горивната клетка. Патроните за горивни 
клетки, включително и когато се съдържат в оборудване, трябва да бъдат проектирани и 
изградени по такъв начин, че да се предотврати изтичане на гориво при нормални условия 
на превоз. 

Видовете патрони за горивни клетки, проектирани да ползват течни вещества като гориво 
се подлагат на изпитване за вътрешно налягане при налягане от 100 kPa (манометрично) 
при което не трябва да се появи изтичане. 
С изключение на патроните за горивни клетки, съдържащи водород в метален хидрид, 
които следва да бъдат съобразени със специална разпоредба 339, за всеки прототип на 
патрон за горивна клетка трябва да се докаже, че е преминал изпитването на пускане от 
1.2 m. височина върху устойчива повърхност в положението, в което е най-вероятно да 
изделието да изпадне при дефект в системата за задържане на товара без да се достигне 
до загуба на съдържание. 

В случай, че литиево-металните или литиево-йонните батерии се съдържат в системата на 
горивните клетки, пратката се счита за изпратена съгласно тази рубрика и подходящите 
рубрики за UN 3091 - ЛИТИЕВО-МЕТАЛНИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОБОРУДВАНЕТО или UN 3481 - ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОБОРУДВАНЕТО 

329  (запазена разпоредба) 

330  (заличена разпоредба) 
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331  (запазена разпоредба) 

332  Магнезиевият нитрат хексахидрат не попада под разпоредбите на RID. 

333     Етанолът и бензинът, автомобилното гориво или петролните смеси, използвни в двигателите 
с принудително задействане (напр., за автомобили, станционарни машинни двигатели и др.) 
се причисляват към тази рубрика независимо от промените в летливостта. 

334     Определен патрон за горивна клетка може да съдържа активатор при условие, че последният 
е снабден с две независими устройства за предотвратяване на случайно смесване с горивото 
по време на превоза.  

335    Смеси от твърди вещества, които не попадат под разпоредбите на RID и опасни за околната 
среда течни или твърди вещества се причисляват към UN 3077 и могат да бъдат превозвани 
съгласно тази рубрика при условие че няма видимо изтичане на течно съдържание към 
момента на товарене или към момента на затваряне на опаковката, вагона или единици за 
превоз на товари. Всеки вагон или единици за превоз на товари трябва да бъде 
херметизиран, когато се използва за превоз в насипен товар. Ако бъде забелязано изтичане 
в момента на товаренето на сместа, или в момента на затварянето на опаковката, вагона или 
единици за превоз на товари, сместа се причислява към UN 3082. Запечатаните опаковки и 
изделия, съдържащи по-малко от 10 ml опасно за околната среда течно вещество, 
абсорбирано в солиден материал, но без освободено съдържание в опаковката или 
изделието, или съдържащо по-малко от  10 g опасно за околната среда твърдо вещество, не 
подлежат на предписанията на RID. 

336    Единична опаковка, съдържаща незапалимо твърдо вещество LSA-II или LSA-III материал, 
трябва да е с активност не по-голяма от 3 000 A2, ако се превозва по въздух.  

337    В случай че опаковки от тип B(U) и тип B(M) се превозват по въздух, те не трябва да бъдат с           
активност, която надвишава:  

                  (а) за радиоактивен материал с ниска степен на разпръскване: според разрешеното в     
спецификацията на опаковката, указано в удостоверението за одобение;  

                 (b) за радиоактивен материал в специална форма: 3 000 A1 or 100 000 A2, което е по-
ниско, или  

    (c) за всички останали радиоактивни материали: 3 000 A2 

338     Всеки патрон за горивна клетка, превозван съгласно тази рубрика и конструиран да съдържа 
втечнен запалим газ трябва: 

             (a) да могат да издържат, без изтичане или избухване, налягане, което превишава най- 
малко два пъти равновесното налягане на съдържанието при 55 °C; 

            (b) Не съдържат повече от 200 ml. втечнен запалим газ, чието налягане на парите не 
надвишава 1 000 kPa при 55°С; и 

            (c) да преминат изпитването в гореща вана, предписано в 6.2.6.3.1 

339      Патроните за горивни клетки, съдържащи водород в метален хидрид, превозвани под тази 
рубрика трябва да са с воден обем, по-малък или равен на120 ml. 

 Налягането в патрона за горивна клетка не бива да превишава 5 MPa при 55 °C. 
Прототипът трябва да издържи, без изтичане или избухване, налягане, което превишава 
два пъти определеното в проектната спецификацията на патрона при 55 °C или с 200 kPa 
по-високо от проектното налягане на патрона при 55 °C, което е по-високо. Налягането, при 
което се провежда това изпитване се посочва и в изпитването на удар и изпитването на 
водородно катиониране като „минимално налягане на избухване на снаряд”. 

Патроните за горивни клетки трябва да се пълнят в съответствие с процедурите, 
предоставени от производителя. Производителят трябва да предостави следната 
информация за всеки патрон за горивна клетка:  

(a) Процедури за проверка, които се провеждат преди първоначалното пълнене и преди 
повторно пълнене на горивната клетка; 

(b) Предпазни мерки за безопасност и потенцилани опасности, които трябва да бъдат 
обявени;  

(c) Метод за определяне момента на достигане на номиналната мощност; 

(d) Минимален и максимален диапазон на налягането; 

(e) Минимален и максимален тенпературен диапазон; и 

(f) Всякакви други изисквания, които трябва да бъдат изпълнени при първоначалното и 
повторно пълнене, включително типа оборудване, което трябва да се използва при тези 
операции.   
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Патроните за горивни клетки трябва да са проектирани и изработени по такъв начин, че да 
се избегне изтичане на гориво при нормални условия на превоз. Прототипът на всеки 
патрон, включително и на патроните, които са съставна част от горивните клетки, трябва да 
се подложат и да преминат успешно следните изпитвания:  

Изпитване на удар  

A Изпитване, включващо пускане от височина 1,8 m. върху твърда повърхност в четири 
различни положения:  

(a) вертикално, върху страна, от която е монтиран механизма на затварящия клапан; 

(b) вертикално, върху страната която е срещуположна на механизма на затварящия клапан; 

(c) хоризонтално, върху поставен в изправена позиция стоманен апекс с диаметър 38 mm; 
и 

(d) под ъгъл от 45° върху страната, от която е монтиран механизма на затварящия клапан. 

Не трябва да се получи изтичане, което се определя с помощта на разтвор със сапунени 
мехури или други еквивалентни средства, прилагани върху всички потенциални точки на 
изтичане, когато патронът е зареден до достигане на номиналното налягане на зареждане. 
След това патронът за горивна клетка се подлага на хидростатично налягане до степен на 
унищожаване. Отчетеното налягане на избухване трябва да превишава 85 % от 
минималното налягане на избухване на снаряд.  

Изпитване на огнеустойчивост  

Патрон за горивна клетка, напълнен до номиналната му вместимост с водород се подлага 
на изпитване с поставяне в огън. Смята се, че прототипът на патрона, който може да 
включва като съставна част предпазен отдушник, е преминал изпитването ако:   

(a) Вътрешното налягане се освободи през клапана и достигне до нулево манометрично 
налягане без пробив на патрона; или  

 (b) Патронът издържи на огъня за период от минимум 20 минути без пробив.  

Изпитване на циклично натоварване с водород  

Целта на това изпитване е да се гарантира, че определеното по спецификация пределно 
напрежение за определен прототип на патрон за горивна клетка не е превишено при 
експлоатация.  

Патронът за горивна клетка се катионира от максимум 5 % номинален обем водород до не 
по-малко от 95 % номинален обем водород и се връща до стойност от не повече от 5 % 
номинален обем водород. Номиналното налягане на зареждане трябва да се използва при 
зареждането, а температурите следва да се поддържат в диапазона на експлоатационната 
температура. Изпитването трябва да е с продължителност най-малко 100 цикъла. 

След изпитването на циклично натоварване, патронът за горивна клетка се зарежда, като 
се измерва водния обем, изместен от патрона. Смята се че определен прототип на патрон 
е преминал изпитването на циклично натоварване с водород, ако водният обем, изместен 
от изпитания патрон не превишава водния обем, изместен от патрон, който не е подлаган 
на това изпитване, зареден до 95 % от номиналната вместимост, с налягане до 75 % от 
своето минимално налягане на избухване на снаряд.  

Ипитване за изтичане  

Всеки патрон за горивна клетка се подлага на изпитване за изтичане при температура 15°C 
± 5°C, при номинално налягане на зареждане. Липсата на изтичане се потвърждава с 
помощта на разтвор със сапунени мехури или други еквивалентни средства, прилагани 
върху всички потенциални точки на изтичане.  

Върху всеки патрон за горивна клетка трябва да се постави трайна маркировка, съдържаща 
следната информация:  

(a) номиналното налягане на зареждане в MPa; 

(b) поставеният от производителя сериен номер на патроните за горивни клетки, или 
уникален идентификационен номер; и  

(c) датата на изтичане на максималния експлоатационен живот (година, изписана с четири 
цифри; месец, изписан с две цифри; 

340    Химически комплекти, комплекти за първа помощ и комплекти с полиестерна смола, 
съдържащи опасни вещества във вътрешни опаковки, които не превишават количествените 
ограничения за подлежащите на изключване количества, приложими за отделните 
вещества и посочени в колона (7b) от таблица A в Глава 3.2, могат да се превозват в 
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съответствие с Глава 3.5. Веществата от клас 5.2, въпреки че поотделно не се допускат 
като подлежащи на изключване количества в колона (7b) от таблица A от Глава 3.2, са 
разрешени за превоз в подобни комплекти и за тях се определя код E2 (виж 3.5.1.2). 

341  (Запазено) 

342 Стъклени вътрешни бутилки (като ампули или капсули) предназначени единствено за 
употреба в стерилизирани устройства, когато съдържат по-малко от 30 ml етиленов окис на 
вътрешна опаковка с не-повече от 300 ml за външна опаковка, могат да бъдат превозвани в 
съответствие с разпоредбите на Глава 3.5, независимо от показанието на "E0" в колона (7b) 
на Таблица A от Глава 3.2 разпореждаща, че: 

 
(a) След напълване, всяка стъклена вътрешна бутилка се определя като непропусклива 

когато се постави стъклената вътрешна бутилка в гореща водна баня при температура, 
и за период от време, достатъчен, да гарантира, че вътрешното налягане е равно на 
налягането на парите на етиленовия окис при достигане на 55 °C. Всяка стъклена 
вътрешна бутилка с видима пропускливост, деформация или друг дефект при това 
изпитание не следва да се превозва по условията на тази специална разпоредба; 

 
(b) Взимат се предвид и допълнителните изисквания към опаковките съгласно 3.5.2, всяка 

стъклена вътрешна бутилка следва да е поставена в запечатана пластмасова чанта, 
съвместима с етиленовия окис и способна да удържа съдържанието в случай на 
счупване или изтичане от стъклената вътрешна бутилка; и 

 
(c) Всяка стъклена вътрешна бутилка се защитава със средства за предотвратяване за 

нарушение на целостта на пластмасовата чанта (т.е. калъфи или амортисьори) в случай 
на повреда на опаковката (т.е. счупване). 

 
343 Тази разпоредба се прилага за суровия нефт, съдържащ сероводород в концентрация, 

чийто изпарения се отделят от суровия петрол и може да представляват опасност при 
вдишване. Опаковъчната група се определя в зависимост от опасността за запалване и 
опасността при вдишване в съответствие със степента на представената опасност.  

 
344 Трябва да са изпълнени разпоредбите на 6.2.6. 

 
345 Газ, съдържащ се в отворени криогенни съдове с максимален капацитет от 1 литър, 

конструирани с двойни стъклени стени и с вакуумирано пространство между вътрешната и 
външната стена, (вакуумирано пространство) не е предмет на RID, когато се превозва във 
външна опаковка с подходяща омекотяваща обвивка или с абсорбиращи материали, които 
да ги защитават от вътрешни повреди. 

 
346 Отворени криогенни съдове, в съответствие с изискванията на опаковъчна инструкция 

P 203 от 4.1.4.1 и не съдържащи опасни товари, с изключение на UN № 1977 азот, 
замразена течност, която напълно се абсорбира в пропусклив материал, не са предмет на 
никакви други изисквания на RID. 

 
347 Това вписване се използва единствено ако резултатите от изпитванията от 6 (d) на Част I от 

Наръчника за изпитания и критерии показват, че всички опасни ефекти в резултат на 
функционирането са останали затворени в опаковката. 

 
348 Батерии, произведени след 31 декември 2011 г. се обозначават с размер Ват-час върху 

външната опаковка. 
 

349 Смеси на хипохлорит с амониеви соли не се приемат за превоз. UN № 1791 хиполориден 
разтвор е вещество от Клас 8. 

 
350 Амониевият бромат и неговите водни разтвори и смеси на бромат с амониеви соли не се 

приемат за превоз.  
 

351 Амониевият хлорат и неговите водни разтвори и смеси на хлорат с амониеви соли не се 
приемат за превоз. 

 
352 Амониевият хлорид и неговите водни разтвори и смеси на хлорид с амониеви соли не се 

приемат за превоз. 
 

353 Амониевият перманганат и неговите водни разтвори и смеси на перманганат с амониеви 
соли не се приемат за превоз. 

 
354 Това вещество е токсично при вдишване. 
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355 Кислородни бутилки, предназначени за употреба в извънредни ситуации се превозват 
съгласно тази разпоредба могат да съдържат в себе си активни пълнители (пълнители, 
мощни устройства от Устройства 1.4, Група на съвместимост C или S), без да се променя 
класификацията от Клас 2 при условие, че общото количество от мигновено изгарящи 
(ракетно гориво) експлозиви не надвишава 3.2 g на кислородна бутилка. Подготвените за 
превоз бутилки, съдържащи активни патрони в себе си се оборудват с надеждни средства 
за предотвратяване на непреднамерено активиране. 

 
356 Системите за съхранение с метален хидрид предназначени за монтиране във вагони, 

превозни средства, съдове или летателни апарати или в готови компоненти, или 
предназначени да бъдат монтирани във вагони, превозни средства, съдове или летателни 
апарати, се одобряват от компетентните органи на държавата, в която са били 
произведени1, преди да бъдат приети за превоз. Транспортният документ следва да 
съдържа указание, че опаковката е одобрена от компетентния орган на страната на 
производство1 или копие от одобрението от компетентния орган страната на производство1 
да придружава всяка пратка. 

 
357 Суров нефт, съдържащ сероводород в достатъчна концентрация, така, че изпаренията от 

суровия петрол могат да представляват опасност при вдишване, се превозват под UN № 
3494 СУРОВ ПЕТРОЛ, ЗАПАЛИМ, ТОКСИЧЕН. 

 
358 Разтвор на нитроглицерин в алкохол с повече от 1%, но не повече от 5% нитроглицерин 

може да бъде класифициран към Клас 3 и да му бъде даден номер UN 3064, при условие че 
всички изисквания на указания за опаковане Р 300 от 4.1.4.1 са спазени. 

 
359 Разтвор на нитроглицерин в алкохол с повече от 1%, но не повече от 5% нитроглицерин се 

класифицира към Клас 1 и му се дава номер UN 0144, ако не всички изисквания на указания 
за опаковане Р 300 от 4.1.4.1 са спазени 

 
360 Превозните средства, които се захранват само от литиево-метални или литиево-йонни   

батерии, се класифицират като UN 3171 - превозно средство, захранвано с батерии 
361 Тази рубрика е приложима към електрическите кондензатори с двоен пласт с капацитет за 

съхранение на енергия по-висок от 0.3 Wh. Кондензаторите, които имат капацитет за 
съхранение на енергия от 0.3 Wh или по-малко, не са предмет на RID. „Капацитет за 
съхранение на енергия” означава енергията, съхранявана от даден кондензатор, изчислена 
при номинално напрежение и капацитет. Всички кондензатори, за които тази рубрика е 
приложима включително кондензатори, които съдържат електролит, който не отговаря на 
класификационните критерии на никой клас опасни товари, изпълняват следните условия: 
 
(а) Кондензаторите, които не са инсталирани в оборудването, се превозват в незаредено 
състояние. Кондензаторите, които са инсталирани в оборудването, се  превозват или в 
незаредено състояние, или защитени срещу късо съединение; 
 
(b) Всеки кондензатор се защитава срещу опасността от евентуално късо съединение по 
време на превоза, както следва: 
 
(i) Ако капацитетът за съхранение на енергия на даден кондензатор е по-малък от или 
равен на 10 Wh, или когато капацитетът за съхранение на енергия на всеки кондензатор в 
даден модул е по-малък от или равен на 10 Wh,  кондензаторът или модулът следва да 
бъдат защитени срещу къси съединения или оборудвани с метална скоба, която да 
свързва терминалите; и 
(ii) Ако капацитетът за съхранение на енергия на даден кондензатор или кондензатор от 
даден модул е повече 10 Wh, този кондензатор или модул следва да бъде оборудван с 
метална скоба, която да свързва терминалите; 
 
(c) Кондензаторите, които съдържат опасни товари, се проектират така, че да устояват на 
95 диференциално налягане от kPa; 
 
(d) Кондензаторите се проектират и изработват така, че да облекчават безопасно 
налягането, което може да се породи при експлоатацията им през отдушник или слабо 
място в обвивката на кондензатора. Всички течности, които се освобождават при 
вентилация, се задържат в опаковките или от оборудването, в което е инсталиран 
кондензатора; и 
 

                                                 
1 В случай, че държавата производител не е RID Договаряща се страна, одобрението се признава от 

компетентния орган на RID Договаряща се страна. 
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(е) Кондензаторите се обозначават с капацитета им за съхранение на енергия в Wh. 
 

Кондензаторите, които съдържат електролит, който не отговаря на класификационните 
критерии за никой клас опасни товари, включително когато са инсталирани в оборудването, 
не са предмет на други разпоредби на RID. 

 
Кондензаторите, които съдържат електролит, отговарящ на класификационните критерии 
на който и да е клас опасни товари с капацитет за съхранение на енергия, по-малък от или 
равен на 10 Wh, не са предмет на останалите разпоредби на RID, ако могат да устоят на 
изпитвателно пускане върху неподатлива повърхност от височина 1.2 метра, без опаковка, 
без загуба на съдържанието. 

 
Кондензаторите, които съдържат електролит, който отговаря на класификационните 
критерии на който и да е клас опасни товари, които не са инсталирани в оборудването и 
имат капацитет за съхранение на енергия, който е повече от 10 Wh, са предмет на RID. 

 
Кондензаторите, които са инсталирани в оборудването и съдържат електролит, който 
отговаря на класификационните критерии на който и да е клас опасни товари, не са 
предмет на други разпоредби на RID, при условие че оборудването е опаковано със 
стабилна външна опаковка, изработена от подходящ материал и с достатъчна здравина и 
подходящ дизайн що се отнася до предназначението й и по такъв начин, че да се 
предотврати неумишленото задействане на кондензаторите по време на превоза. 
Голямото едрогабаритно оборудване, което съдържа кондензатори, може да бъде 
предадено за превоз неопаковано или на палети, ако на кондензаторите е осигурена 
еквивалентна защита от оборудването, в което се съдържат. 

 
БЕЛЕЖКА: Кондензаторите, които според проекта си поддържат напрежение на клемите 

(напр. асиметрични кондензатори), не принадлежат на тази рубрика 
 
362 (Запазена разпоредба) 
 
363 Тази рубрика може да бъде използвана само когато са изпълнени условията на тази 

специална разпоредба. Не се прилагат други изисквания на RID. 
(а) Тази рубрика се прилага за двигатели или машини, задвижвани с горива, 

класифицирани чрез системи за вътрешно горене или горивни клетки (напр. двигатели с 
вътрешно горене, генератори, компресори, турбини, отоплителни уреди и т.н.), в 
количествата, посочени по-горе в колона (7a) от Таблица A от Глава 3.2, с изключение 
на оборудване за превозно средство, разпределени към UN № 3166, посочени в SP 666. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази рубрика не се прилага спрямо оборудването, посочено в 1.1.3.2 (a), (d) 

и (e), 1.1.3.3 и 1.1.3.7. 

(c) Двигатели или машини, които са изпразнени от течност или газообразни горива, и които 
не съдържат други опасни товари, не са предмет на RID. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 Двигател или машина се счита за изпразнена от течно гориво когато 

резервоара за течно гориво е източен и двигателя или машината не може 
да бъде експлоатирана поради липса на гориво. Не е необходимо 
компоненти на двигател или машина, като например горивни 
тръбопроводи, горивни филтри и инжектори да бъдат почистени, 
изпразнени или продухани, за да се считат за изпразнени от течни 
горива. В допълнение не е необходимо резервоара за течно гориво да 
бъде почистен или продухан. 

2: Двигател или машина се считат за изпразнени от газообразни горива 

когато резервоарите за газообразни горива са изпразнени от течност (за 
втечнени газове), налягането в резервоарите не надхвърля 2 bar и 
горивния спирателен клапан или изолационния клапан са затворени и 
подсигурени. 

(d) Двигатели и машини, съдържащи горива, които изпълняват класификационните 
критерии от Клас 3 ще бъдат разпределени за рубрики UN 3528 ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО 
ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАН СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ или UN 3528 ДВИГАТЕЛ, 
ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАХРАНВАН СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ или UN 3528 
МАШИНА, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАДВИЖВАНА СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ ИЛИ 
UN 3528 МАШИНА, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАДВИЖВАНА СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, 
както е приложимо. 
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(e) Двигатели и машини, съдържащи горива, които изпълняват класификационните 
критерии за запалителни газове от Клас 2 ще бъдат разпределени в рубрики UN 3529 
ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАН СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ или UN 3529 
ДВИГАТЕЛ, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАХРАНВАН СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ или UN 3529 
МАШИНА, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАДВИЖВАНА СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ ИЛИ UN 3529 
МАШИНА, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАДВИЖВАНА СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ, както е 
приложимо. 

Двигатели и машини захранвани/задвижвани от запалителен газ и запалителна течност 
ще бъдат разпределени в съответната рубрика UN № 3529. 

(f) Двигатели и машини, съдържащи течни горива, които изпълняват класификационните 
критерии на 2.2.9.1.10 за екологично опасни вещества и които не изпълняват 
класификационните критерии на какъвто и да е друг клас трябва да бъдат надлежно 
разпределени в рубрики UN 3530 ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ или UN 3530 
МАШИНА, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ. 

(g) Двигатели или машини могат да съдържат други опасни товари, различни от горива 
(напр. пожарогасители, акумулатори с компресиран газ или приспособления за 
обезопасяване), които се изискват за тяхното функциониране или безопасна 
експлоатация без да са подчинени на каквито и да е допълнителни изисквания за тези 
други опасни товари, освен ако в RID не е посочено друго.“ Литиевите батерии обаче 
трябва да изпълняват разпоредби на чл. 2.2.9.1.7, освен ако в специална разпоредба 
667 не е посочено друго. 

(g) Двигателят или машината, включително средствата за поемане, съдържащи опасни 
товари, трябва да съответстват на изискванията за строителство, посочени от 
компетентния орган в държавата на производство2; 

(h) Каквито и да е клапани или отвори (напр. устройства за вентилиране) трябва да бъдат 
затворени по време на превоз; 

(i) Двигателите или машините ще бъдат разположени по такъв начин, че да предотвратят 
непреднамерен теч на опасни товари и осигурени чрез средства, които могат да 
гарантират обезопасяването на двигателите или машините, така че да попречат на 
каквото и да е движение по време на превоз, което би променило разположението им 
или би им нанесло щети; 

(j) за UN № 3528 и UN № 3530: 

В случай че двигателя или машината съдържат повече от 60 литра течно гориво и имат 
капацитет надхвърлящ 450 литра, но не повече от 3 000 л., той ще има поставени 
етикети на две срещуположни страни съгласно 5.2.2. 

В случаите, в които двигателя или машината съдържат повече от 60 л. течно гориво и 
имат капацитет надхвърлящ 3 000 литра, те ще бъдат с поставени с маркировка от 
двете противоположни страни. Табелите ще съответстват на етикети, съдържащи се в 
Колона (5) от Таблица A от Глава 3.2 и ще съответстват на спецификациите, посочени в 
5.3.1.7. Табелите ще бъдат представени на фон с контрастиращ цвят или ще имат 
пунктирна или непрекъсната външна ограничителна линия. 

(k) за UN № 3529: 

В случай че горивния резервоар на двигателя или машината има воден капацитет 
повече от 450 литра, но не повече от 1 000 литра, той ще имат поставени етикети на две 
срещуположни страни съгласно 5.2.2. 

В случаите, в които горивния резервоар на двигателя или машината имат воден 
капацитет надхвърлящ 1 000 литра, той ще бъде с поставени табели на две 
срещуположни страни. Табелите ще съответстват на етикетите, които се изискват 
съгласно Колона (5) от Таблица A от Глава 3.2 и ще съответстват на спецификациите, 
посочени в 5.3.1.7. Табелите ще бъдат представени на фон с контрастиращ цвят или ще 
имат пунктирна или непрекъсната външна ограничителна линия. 

                                                 
2 Например спазването на съответните разпоредби на Директива 2006/42/EK на ЕП и на Съвета от дата 17 май 2006 г. за машините 
и изменянето на Директива 95/16/ЕК (Официален вестник на ЕС бр. L 157 от 9 юни 2006 г., стр. 24-86). 
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(l) Транспортен документ съгласно 5.4.1 се изисква само когато двигателя или машината 
съдържат повече от 1 000 литра течни горива, за UN 3528 и UN 3530 или горивния 
резервоар има воден капацитет за повече от 1 000 литра за UN 3529. 

Транспортният документ трябва да включва следната допълнителна декларация:  
„ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА 363“. 
 

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

 
364 Това изделие може да бъде превозвано само според разпоредбите на Глава 3.4, ако при 

предаването й за превоз пратката може да премине успешно изпитванията в съответствие 
със Серия за изпитвания 6 (d) от Част І от Наръчника за изпитвания и критерии, така както 
са определени от компетентните власти 

 
365 За произведените инструменти и изделия, които съдържат живак, вж. UN 3506. 

 
366 Произведените инструменти и изделия, които съдържат не повече от 1 кг. живак, не са 

предмет на RID 
 

367 За целите на документиране: 
  
 Надлежното наименование за превоз „Материал свързан с боя” може да се използва за 

изпращане на опаковки, съдържащи „Боя” и „Материал свързан с боя” в една и съща 
опаковка; 

  
 Надлежното наименование за превоз „Материал свързан с боя, корозивен, запалителен” 

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

 
 Надлежното наименование за превоз „Материал свързан с боя, корозивен, запалителен" 

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

 
 Надлежното наименование за превоз „Материал свързан с мастило за печат” може да се 

използва за изпращане на опаковки, съдържащи „Мастило за печат” и „Материал свързан с 
мастило за печат” в една и съща опаковка. 

 
368 В случай на неделящ се или делящ се – освободен материал ураниев хексафлуорид, 

материалът е класифициран в UN № 3507 или UN № 2978. 
 
369 Съгласно 2.1.3.5.3 (a), този радиоактивен материал в освободен пакет, притежаващ 

токсични и корозивни свойства, е класифициран в Клас 6.1 с допълнителни опасности за 
радиоактивност и корозивност. 

 
 Ураниевият хексафлуорид може да бъде класифициран в тази рубрика само ако са 

изпълнени условията на 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 и за делящ се - освободен 
материал – на 2.2.7.2.3.5., 

 
 В допълнение към разпоредбите, приложими спрямо превоза на вещества от Клас 6.1 с 

допълнителна опасност от корозивност, ще се прилагат разпоредбите на 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 
5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CW33 (3.1), (5.1) до (5.4) и (6). 

 
 Не се изисква да бъде показан етикет от Клас 7. 
 
370 Тази рубрика се прилага по отношение на: 
 
 - амониев нитрат с не повече от 0.2% запалителни вещества, включително каквото и да е 

органично вещество, калкулирано като въглерод, с изключение на каквото и да е друго 
добавено вещество; и 

 
 - амониев нитрат с не повече от 0.2% запалителни вещества, включително каквото и да е 

органично вещество, калкулирано като въглерод, с изключение на каквото и да е добавено 
вещество, което дава положителен резултат , когато бъде изпитано съгласно изпитване от 
серия 2 (виж Ръководството за изпитване и критерии, част I). 

 
371 (1) Тази рубрика също се прилага по отношение на изделия, съдържащи малък съд под 

налягане с изпускащо устройство. Тези изделия трябва да са съобразени със следните 
изисквания: 
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(a) Водният капацитет на съда под налягане не трябва да надхвърля 0.5 литра и 
работното налягане не трябва да надхвърля 25 bar при температура 15°C; 

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

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

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

 (e) Всеки съд под налягане трябва да бъде произведен от материал, който няма да се 
фрагментира при разкъсване; 

 
 (f) Прототипът на изделието се подлага на пожарно изпитване. За това изпитване се 

прилагат разпоредбите на параграфи 16.6.1.2, с изключение на буква g, 16.6.1.3.1 до 
16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) и 16.6.1.3.8 от Ръководството за изпитвания и критерии. 

 
 (g) Прототипът на изделието се подлага на следното изпитване. Трябва да се използва 

стимулиращ механизъм за иницииране на един артикул в средната част на 
опаковката. Не трябва да има опасни ефекти извън опаковката, като например 
нарушаване на целостта на опаковката, метални фрагменти или съд, който 
преминава през опаковката. 

 
 (2) Производителят се задължава да представи техническа документация относно вида 

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

 
372 Тази рубрика се прилага по отношение на асиметрични кондензатори с капацитет за 

съхранение на енергия по-висок от 0.3 Wh. Кондензаторите с капацитет за съхранение на 
енергия от 0.3 Wh или по-малко не подлежат на RID. 

 
 Капацитетът за съхранение на енергия означава енергията, съхранявана в кондензатор, 

както е изчислено съгласно следното уравнение, 
 

3600

1
)(

2

1
 W/h 22

 ULUCn R  

 
 което използва номинален импеданс (CN), номинално напрежение (Ur) и номинално 

напрежение с по-ниско ограничение (UL). 
 
 Всички асиметрични кондензатори, за които се прилага тази рубрика, изпълняват следните 

условия: 
 
 (a) Кондензаторите или модулите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение; 
 
 (b) Кондензаторите се проектират и изграждат по такъв начин, че да освобождават 

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

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

(d) Кондензатори, които съдържат електролит, който изпълнява критериите за 
класификация на какъвто и да е клас опасни товари, се проектират, така че да издържат 
на разлика в налягането от 95 kPa; 

 
 Кондензатори, които съдържат електролит, който не изпълнява критериите за 

класификация на какъвто и да е клас опасни товари, включително когато бъде 
конфигуриран в модул или когато бъде инсталиран в оборудване, не подлежат на другите 
разпоредби на RID. 

 
 Кондензатори, които съдържат електролит, който изпълнява критериите за класификация 

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

 
 Кондензатори, които съдържат електролит, които изпълняват критериите за класификация 

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

 
 Кондензатори, инсталирани в оборудване и съдържащи електролит, който изпълнява 

критериите за класификация на какъвто и да е клас опасни товари, не подлежи на 
разпоредбите на RID, при условие, че оборудването е опаковано в здрава външна 
опаковка, изградена от подходящ материал и с адекватна сила и проектиране, във връзка с 
предназначението за експлоатация на опаковката и по такъв начин, че да предотвратява 
случайно включване на кондензаторите по време на превоз. 

 
 Обемно и здраво оборудване, което съдържа кондензатори, може да бъде предложено за 

превоз неопаковано или върху палети в случаите, в които на кондензаторите е дадена 
еквивалентна защита от оборудването, в което се съхраняват. 

 
 ЗАБЕЛЕЖКА: Без да противоречи на условията на тази специална разпоредба, никелово-

въглеродни асиметрични кондензатори, които съдържат алкални 
електролити от Клас 8, трябва да бъдат превозени като UN 2795 БАТЕРИИ, 
МОКРИ, НАПЪЛНЕНИ С АЛКАЛИ, електрическо съхранение. 

 
373.  Детектори за неутронно лъчение, което съдържа газ боров трифлуорид, който не е под 

налягане по тази рубрика, при условие, че са изпълнени следните условия: 
 (a) Всеки детектор за радиация изпълнява следните условия. 

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

(ii) Количеството газ не надхвърля 13 g на детектор; 
(iii) Всеки детектор се произвежда съгласно регистрирана програма за контрол по 

качеството; 
 БЕЛЕЖКА: ISO 9001 може да бъде използвано за тази цел. 

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

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

(b) Детектори за лъчение, пренасяни като индивидуални компоненти, се превозват както 
следва: 
(i) Детекторите се опаковат в запечатана междинна пластмасова обшивка с достатъчно 

абсорбиращ или адсорбиращ материал, който да абсорбира или адсорбира цялото 
съдържание на газ; 

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

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

(c) Цялостни системи за засичане на неутронно лъчение, които съдържат детектори, които 
изпълняват условията на параграф (a), се превозват както следва: 
(i) Детекторите се съхраняват в здрава запечатана външна обшивка; 
(ii) Обшивката съдържа абсорбиращ или адсорбиращ материал, достатъчен за 

абсорбиране или адсорбиране на пълното съдържание на газове; 
(iii) Цялостните системи се опаковат в здрави външни опаковки, които имат капацитет да 

издържат изпитване за падане от 1.8 m без теч, освен ако външната опаковка на 
системата не позволява еквивалентна защита. 

 
 Опаковъчна инструкция P 200 от 4.1.4.1 не се прилага. 
 
 Транспортният документ включва следното заявление: 
 
 „ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА 373 
 
 Детекторите за неутронно лъчение, които съдържат не повече от 1 g боров трифлуорид, 

включително онези със споени стъклени съединения, не подлежат на RID, при условие, че 
изпълняват изискванията в параграф (a) и са опаковани съгласно параграф (b). Системи за 
засичане на лъчение, които съдържат такива детектори, не подлежат на RID, при условие, 
че са опаковани съгласно параграф (c). 
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374 (Резервирано) 
 
375 Тези вещества, при превоз в единична или съвместна опаковка, която съдържа нетно 

количество в единична или вътрешна опаковка с 5 l или по-малко за течности или с нетна 

маса на единична или вътрешна опаковка от 5 kg или по-малко за твърди вещества, не 
подлежат на каквито и да е други условия на RID, при условие, че опаковките изпълняват 
общите условия на 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4 до 4.1.1.8. 

 
376 Литиеви йонни клетки или батерии и литиеви метални клетки или батерии, идентифицирани 

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

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

до: 
 
 - Клетки или батерии, идентифицирани като дефектни поради съображения за безопасност; 
 - Клетки или батерии, които имат теч или са вентилирани; 
 - Клетки или батерии, които не могат да бъдат диагностицирани преди превоз; или 
 - Клетки или батерии, които понасят физически или механични щети. 
 

БЕЛЕЖКА: При оценяването на батерията като повредена или дефектна, трябва да бъдат 

взети предвид видът на батерията и нейната предходна експлоатация. 
 
Клетките и батериите ще бъдат опаковани в съответствие с инструкции за опаковане P 908 
от 4.1.4.1 или LP 904 от 4.1.4.3, както е приложимо 

 
Клетки и батерии, идентифицирани като повредени или дефектни, които подлежат на бързо 
разглобяване, опасна реакция, произвеждат пламъци или опасно развитие на горещина или 
опасна емисия на токсични, корозивни или запалителни газове или изпарения при 
нормални условия на превоз ще бъдат опаковани и осъществени в съответствие с 
инструкция за опаковане P 911 от 4.1.4.1 или LP 906 от 4.1.4.3, както е приложимо.   
Компетентният орган в която и да е договаряща се страна по RID има право да даде 
разрешение за алтернативно опаковане и/или условия на превоз, като този компетентен 
орган има правото също да признае одобрение, предоставено от компетентен орган на 
държава, която не е договаряща се страна по RID, при условие че това одобрение е 
предоставено в съответствие с процедурите, приложими съгласно RID, ADR, ADN, Кодекса 
на IMDG или Техническите инструкции на ICAO. В двата случая клетките и батериите са 
определени за транспортна категория 0. Опаковани пратки ще бъдат означени 
"ПОВРЕДЕНИ/ДЕФЕКТНИ ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ" или "ПОВРЕДЕНИ/ДЕФЕКТНИ 
ЛИТИЕВИ МЕТАЛНИ БАТЕРИИ", както е приложимо. 
 
Транспортният документ ще включва следната декларация:  
 
"ТРАНСПОРТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА 376". 
 
Ако е приложимо, копие от одобрение на компетентен орган ще съпътства превоза. 
 

377 Литиеви йонни и литиеви метални клетки, батерии и оборудване, което съдържа такива 
клетки и батерии, превозвани за депониране или рециклиране, опаковани заедно с или 
опаковани без не-литиеви батерии, могат да бъдат опаковани съгласно опаковъчна 
инструкция P 909 от 4.1.4.1. 

 
 Тези клетки и батерии не се подчиняват на разпоредби на 2.2.9.1.7, букви от (a) до (g). 
 
 Пратките ще бъдат маркирани „ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ” или „ЛИТИЕВИ 

БАТЕРИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ”. 
 
 Идентифицирани повредени или дефектни батерии ще бъдат превозвани съгласно 

специална разпордба 376 или опаковани съгласно опаковъчна инструкция P 908 от 4.1.4.1 
или LP 904 от 4.1.4.3, както е приложимо. 

 

 378 Детектори за радиация, съхраняващи този газ в непълняеми съдове под налягане, които не 
 покриват изискванията на Раздел 6.2 и инструкция за опаковане P 200 от чл. 4.1.4.1 могат 
 да бъдат превозвани съгласно тази рубрика, при следните условия: 

(a) Работното налягане във всеки съд не надхвърля 50 bar; 
(b) Капацитетът на съда не надхвърля 12 литра; 
(c) Всеки съд има минимално налягане за разкъсване минимум 3 пъти по-високо от 
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работното  налягане в случай че е монтирано предпазно устройство и минимум 4 пъти 
работното  налягане в случай че не е монтирано предпазно устройство; 

(d) Всеки съд трябва да бъде произведен от материал, който не се фрагментира при 
разкъсване; 

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

ЗАБЕЛЕЖКА: За тази цел може да се използва ISO 9001. 

(f) Детекторите се транспортират в здрави външни опаковки. Целият пакет трябва да може 
да  издържи успешно на изпитване за падане от 1.2 метра без счупвания на детектора 
или  разкъсване на външната опаковка. Оборудване, което включва детектор, ще бъде 
опаковано в здрава външна опаковка, освен ако детектора не получава еквивалентна 
степен на защита от оборудването, в което се съхранява; и 

(g) Транспортният документ включва следната декларация:  

„ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА 378“. 

 Радиационни детектори, включително детектори в системи за засичане на радиация, не 
 подлежат на каквито и да е други изисквания на RID, ако детекторите изпълняват 
 изискванията в (a) до (f) по-горе и капацитета на съда на детектора не надхвърля 50 ml. 

 

379.  Безводен амоняк адсорбиран или абсорбиран в твърдо вещество, съдържащо се в опаковки или 
съдове за съхранение на амоняк, предназначени да бъдат неразделна част от тези системи, не са 
подчинени на други условия на RID, ако са спазени следните условия: 

(a) Адсорбирането или абсорбирането имат следните свойства: 

(i) Налягането при температура 20°C в съда е по-малко от 0.6 bar; 

(ii) Налягането при температура 35℃ в съда е по-малко от 1 bar; 

(iii) Налягането при температура 85 ℃ в съда е по-малко от 12 bar. 

(b) Адсорбиращият или абсорбиращият материал няма опасни свойства, посочени в класове от 
 1 до 8; 

(c) Максималното съдържание на съд трябва да бъде 10 kg амоняк; и 

(d) Съдове съдържащи адсорбиран или абсорбиран амоняк трябва да изпълняват следните 
 условия: 

(i) Съдовете трябва да бъдат изградени от материал съвместим с амоняк, както е посочено в 
 ISO 11114-1:2012; 

(ii) Съдовете и средствата за тяхното затваряне ще бъдат херметично запечатани и ще могат 
 да съхраняват генерирания амоняк; 

(iii) Всеки съд трябва да може да издържи на налягането генерирано при 85°C с обемно 
 разширение не по-голямо от 0.1%; 

(iv) Всеки съд ще бъде оборудван с устройство, което позволява евакуация на газа след като 
 налягането надхвърли 15 bar без грубо разкъсване, експлозия или прожекция; и 

(v) Всеки съд трябва да може да устои на налягане от 20 bar без течове при деактивиране на 
 устройството за освобождаване на налягането. 

 Когато се превозват в дозатор за амоняк, съдовете ще бъдат свързани с дозатора по такъв 
начин, че за съединяването е гарантирано, че има същата здравина, каквато има и отделен 
съд. 

 Свойствата на механичната якост, посочени в тази специална разпоредба, ще бъдат 
 изпитани чрез използване на прототип на съд и/или дозатор, запълнени до номинален 
 капацитет, чрез повишаване на температурата до достигане на посоченото налягане. 

 Резултатите от изпитването ще бъдат документирани, проследяеми и ще бъдат съобщени 
 до съответните органи по заявка. 
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380  (запазена разпоредба) 

381  (запазена разпоредба) 

382  Пластмасовите гранули могат да бъдат направени от полистирен, поли (метил метакрилат) 
 или друг полимерен материал. Когато може да бъде демонстрирано, че не са се 
 образували запалителни изпарения, които водят до запалителна атмосфера съгласно 
 изпитване U1 (Изпитвателен метод за вещества, които могат да доведат до възникването 
 на запалителни изпарения) от Част III, под-раздел 38.4.4 от Ръководството за изпитвания и 
 критерии, пластмасови гранули, разширяеми, не трябва да бъдат класифицирани по този 
 UN номер. Това изпитване ще бъде извършено само когато се обмисля декласификация на 
 вещество. 

383  Топки за тенис на маса, произведени от целулоза, не са обект на RID в случаите, в които 
 нетната маса на всяка топка за тенис на маса не надхвърля 3.0 g и общата нетна маса на 
 топката за тенис на маса не надхвърля 500 g на пакет. 

384  (запазена разпоредба) 

385  (Заличено) 

386  Вещества стабилизирани чрез температурна регулация няма да се приемат за железопътен 
 превоз (виж 2.2.41.2.3). Когато се използва химическа стабилизация, лицето предлагащо 
 опаковката, IBC или цистерна за превоз се задължава да се увери, че равнището на 
 стабилизация е достатъчно, за да попречи веществото в опаковката, IBC или цистерната да 
 осъществи опасна полимеризация при средна температура за насипни товари от 50 °C или 
 в случай на преносима цистерна, 45 °C. В случаите, в които химическата стабилизация се 
 окаже неефективна при по-ниски температури в границите на очакваната продължителност 
 на превоза, не се разрешава железопътен превоз. При изготвянето на това определение 
 трябва да бъдат взети предвид фактори, които са но без да се ограничават до следните – 
 капацитета и геометрията на опаковката, IBC или резервоара и ефекта на каквато и да е 
 налична изолация, температурата на веществото, когато бъде предложено за превоз, 
 продължителността на пътуването и температурните условия на околната среда, които 
 обикновено възникват по време на пътуването (като също се взема предвид сезона от 
 годината), ефективността и другите свойства на използвания стабилизатор, приложимите 
 оперативни контролни механизми, наложени чрез регулация (напр. изисквания за защита от 
 източници на топлина, включително други превози, превозвани при температура 
 надхвърляща тази на околната среда) и каквито и да е други релевантни фактори. 

387 Литиеви батерии в съответствие с 2.2.9.1.7 (f), съдържащи едновременно основни литиеви 
метални клетки и акумулаторни литиеви йонни клетки, ще бъдат определени за ООН № 
3090 или 3091, както е приложимо. Когато тези батерии се превозват в съответствие със 
специална разпоредба 188, общото литиево съдържание на всички литиеви метални 
клетки, съдържащи се в батерията, няма да надхвърлят 1.5 g и общия капацитет на всички 
литиеви йонни клетки, съдържащи се в батерията, няма да надхвърлят 10 Wh. 

388 Рубрики ООН № 3166 се прилагат спрямо превозни средства, захранвани от двигатели с 
вътрешно горене или горивно клетки със запалими течности или газ. 

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

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

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

Рубрика ООН 3171 се прилага само спрямо превозни средства, захранвани от мокри 
батерии, натриеви батерии, литиеви метални батерии или литиево-йонни батерии и 
оборудване, захранвано с мокри батерии или натриеви батерии, превозвани с тези 
инсталирани батерии. 
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За целите на тази специална разпоредба, превозните средства са самоходен уред, 
проектиран за превоз на едно или повече лица или товари. Примери за такива превозни 
средства са автомобили, мотоциклети, скутери, три и четири-колесни превозни средства 
или мотоциклети, камиони, локомотиви, велосипеди (мотопеди с мотор) и други превозни 
средства от този тип (напр. самобалансиращи превозни средства или превозни средства, 
които не са оборудвани с минимум една седалка), инвалидни колички, трактори за косене, 
самоходно земеделско и строително оборудване, лодки и въздухоплавателни средства. 
Това включва превозни средства, превозвани в опаковка. В този случаи някои части от 
превозното средство могат да бъдат отделени от неговата рама, така че да бъдат събрани 
в опаковката. 

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

Опасни товари, като например батерии, въздушни възглавници, пожарогасители, 
акумулатори за компресиран газ, устройства за безопасност и други неразделни 
компоненти от превозното средство, които са необходими за експлоатацията на превозното 
средство или за безопасността на неговия оператор или пътници ще бъдат сигурно 
инсталирани в превозното средство и няма да бъдат подчинени на RID по друг начин. 
Обаче литиевите батерии ще изпълняват разпоредбите на 2.2.9.1.7, освен както е посочено 
в специална разпоредба 667. 

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

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

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

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

390 (Запазена разпоредба) 

391 (Запазена разпоредба) 

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

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

 

LPG цистерни 

Регламент на ООН № 67 Ревизия 2 Единни разпоредби засягащи 
I. Одобрение на специфично оборудване на 
превозни средства от категория M и N, които 
използват втечнени петролни газове в 
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тяхната система за задвижване; 
II Одобрение на превозни средства от 
категория M и N, оборудвани със 
специфично оборудване за използването на 
втечнени петролни газове в тяхната система 
за задвижване във връзка с инсталацията на 
това оборудване. 
 

Регламент на ООН № 115 Единни разпоредби относно одобрението на: 
I.   Специфични LPG (втечнени петролни 
газове) преоборудвани системи, които ще 
бъдат инсталирани в моторни превозни 
средства за използването на LPG в техните 
системи за задвижване; 
II   Преоборудвани системи със специфичен 
CNG (компресиран природен газ), които ще 
бъдат инсталирани в моторни превозни 
средства за използването на CNG в тяхната 
система за задвижване. 

Цистерни с CNG и LNG 

ООН № 110 Единни разпоредби относно одобрението на: 
I.   Специфични компоненти на моторни 
превозни средства, използващи 
компресиран газ (CNG) и/или втечнен 
природен газ (LNG) в тяхната система за 
задвижване  
II Превозни средства във връзка с 
инсталацията на конкретни компоненти от 
одобрен тип за използването на 
компресиран природен газ (CNG) и/или 
втечнен природен газ (LNG) в тяхната 
система за задвижване 

Регламент на ООН № 115 Единни разпоредби относно одобрението на: 
I.   Специфични LPG (втечнени петролни 
газове) преоборудвани системи, които ще 
бъдат инсталирани в моторни превозни 
средства за използването на LPG в техните 
системи за задвижване; II  Специфични  
CNG (компресиран природен газ) 
преоборудвани системи, които ще бъдат 
инсталирани в моторни превозни средства 
за използването на CNG в тяхната система 
за задвижване. 

EN 11439:2013 ". Бутилки за газ. Бутилки за високо налягане 
за монтиране в автомобили за съхранение 
на природен газ като гориво за автомобили 

"ISO 15500 Серии". Пътни превозни средства - компресиран 
природен газ (CNG) компоненти на горивна 
система – няколко части, както е приложимо 

ANSI NGV 2 Контейнери за гориво за превозно средство 
с компресиран природен газ 

CSA B51 Част 2:2014 Код за котел, съд под налягане и 
тръбопровод под налягане – Част 2: 
Изисквания за бутилки с високо налягане за 
съхранението на борда на природен газ като 
гориво за автомобилни превозни средства 

Водородна цистерна под налягане 

Глобален технически регламент (GTR) 
No. 13 

Глобален технически регламент относно 
превозни средства с водородна и горивна 
клетка  (ECE/TRANS/180/Доп. 13) 

ISO/TS 15869:2009 Газообразен водород и водородни смеси – 
горивни цистерни за сухопътно превозно 
средство 

Регламент (ЕО) № 79/2009 г. Регламент (ЕО) № 79/2009 г. на Европейския 
парламент и на Съвета относно типовото 
одобрение на захранвани с водород 
моторни превозни средства и изменение на 
Директива 2007/46/EО 

Регламент (ЕС) № 406/2010 г. Регламент на комисията (ЕС) № 406/2010 г. 
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от дата 26 април 2010 г., за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 79/2009 г. на Европейския 
парламент и на Съвета относно типовото 
одобрение на захранвани с водород 
моторни превозни средства 

Регламент на ООН № 134 Единни разпоредби относно одобрението на  
моторни превозни средства и на техните 
компоненти във връзка със свързаните с 
безопасността характеристики на 
захранваните с водород превозни средства 

CSA B51 Част 2: 2014 Код за котел, съд под налягане и 
тръбопровод под налягане – Част 2: 
Изисквания за бутилки с високо налягане 
за бордово съхранение на горива за 
автомобилни превозни средства 

 
Газови цистерни проектирани и изградени в съответствие с предишните версии на 
приложимите стандарти или разпоредби за газови цистерни за моторни превозни средства, 
които са приложими към момента на удостоверяване на превозните средства, за които са 
проектирани и изградени газовите цистерни, могат да продължат да бъдат превозвани; 
 
(b) Системите за съхранение на газово гориво ще бъдат непропускливи и няма да показват 

каквито и да е признаци на външни щети, които могат да окажат влияние върху тяхната 
безопасност; 

 
БЕЛЕЖКА 1 Критериите могат да бъдат открити в стандарт ISO 11623:2015 

Транспортируеми газови бутилки – Периодична инспекция и изпитване на 
композитни газови бутилки (или ISO 19078:2013 Газови бутилки – Инспекция 
на инсталацията на бутилката и преквалифициране на бутилки с високо 
налягане за бордово съхранение на природен газ като гориво за 
автомобилни превозни средства). 

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

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

 
(c) Ако система за съхранение на газово гориво е оборудвана с два или повече 

последователно интегрирани вентила, двата вентила трябва да бъдат затворени, така 
че да бъдат газонепроницаеми при нормални условия на превоз. Ако има само един 
вентил или ако работи само един вентил, всички отвори, с изключение на отварянето 
на устройството за освобождаване на налягането ще бъдат затворени, така че да 
бъдат газонепроницаеми при нормални условия на превоз; 

 
(d) системи за съхранение на газово гориво ще бъдат превозвани по такъв начин, че да 

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

 
(e)  вентилите ще бъдат защитени чрез един от методите, описани в 4.1.6.8 от (a) до (е) 
 
(f) Освен в случай на системи за съхранение на газово гориво, отстранени за депониране, 

рециклиране, ремонт, инспекция или поддръжка, те ще бъдат запълнени с не повече 
от 20% от тяхното номинално съотношение за запълване или номинално работно 
налягане, както е приложимо; 

 
(g) без да противоречи на разпоредбите на Глава 5.2, когато системи за съхранение на 

газово гориво са експедирани в приспособление за обработване, маркировките и 
етикетите могат да бъдат прикрепени към приспособлението за обработване; и 

 
(h)  без да противоречи на разпоредбите на 5.4.1.1.1 (f) информацията относно общото 

количество опасни товари може да бъде заменена със следната информация: 
 
(i) Броят системи за съхранение на газово гориво; и 
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(ii) В случай на втечнени газове, общата нетна маса (kg) на газ за всяка система за 
съхранение на газово гориво и в случай на компресирани газове, общият капацитет на 
водата (l) за всяка система за съхранение на газово гориво, последвана от номиналното 
работно налягане. 

 
Примери относно информация в транспортния документ; 
 
Пример 1: "ООН 1971 ПРИРОДЕН ГАЗ, КОМПРЕСИРАН, 2.1, 1 СИСТЕМА ЗА 
СЪХРАНЕНИЕ НА ГАЗОВО ГОРИВО С ОБЩ КАПАЦИТЕТ 50  L , 
 
Пример 2: "ООН 1965 СМЕС ОТ ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ГАЗ, ВТЕЧНЕНА, НЕПОСОЧЕНА 
ДРУГАДЕ, 2.1, 3 СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГАЗОВО ГОРИВО, ВСЯКА С НЕТНА 
МАСА НА ГАЗ 15 KG 

393 -499 (запазени разпоредби). 

500 (Изключена разпоредба). 

501 За разтопен нафталин, виж UN №: 2304. 

502 UN 2006 пластмасови материали на базата на нитроцелулоза, самозагряващи се, н.у.к. и 
UN 2002 целулоиден скраб са вещества от клас 4.2. 

503 За разтопен бял фосфор виж UN №: 2447. 

504 UN №: 1847 калиев сулфид, хидратиран с най-малко 30 % кристализационна вода, UN №: 
1849 натриев сулфид, хидратиран с най-малко 30 % кристализационна вода и UN №: 2949 
натриев хидрогенсулфид, хидратиран с най-малко 25 % кристализационна вода, са 
вещества от клас 8. 

505 UN №: 2004 магнезиев диамид е вещество от клас 4.2. 

506 Алкалоземните метали и сплавите от алкалоземни метали в запалима (пирофорна) форма 
са вещества от клас 4.2. 

 UN №: 1869 магнезий или магнезиеви сплави, съдържащи над 50% магнезий под формата 
на гранули, стружки или ленти са вещества от клас 4.1. 

507 UN №: 3048 пестициди с алуминиеви фосфиди, съдържащи добавки, които не позволяват 
освобождаването на токсични запалими газове, са вещества от клас 6.1. 

508 UN №: 1871 титанов хидрид и UN 1437 циркониев хидрид са вещества от клас 4.1. UN 2870 
алуминиев борхидрид е вещество от клас 4.2. 

509 UN №: 1908 разтвор на хлорит е вещество от клас 8. 

510 UN №: 1755 хромова киселина, разтвор, е вещество от клас 8. 

511 UN №: 1625 живачен нитрат ІІ, UN 2976 твърд ториев нитрат, UN 2980 разтвор на нитратен 
уранилов хексахидрат и UN 2981 твърд уранилов нитрат са вещества от клас 7. 

512 UN №: 1730 антимонов пентахлорид, течен, UN 1731 Антимонов пентахлорид, разтвор, UN 
1732 антимонов пентафлуроид и UN 1733 антимонов трихлорид са вещества от клас 8. 

513 UN №: 0224 бариев азид, сух или овлажнен с по-малко от 50 %-тегловни вода, не се 
допуска за жлезопътен превоз.  

UN №: 1571 бариев азид, овлажнен с най-малко 50 %-тегловни вода, е вещество от клас 
4.1. UN №: 1854 бариеви сплави, пирофорни, са вещества от клас 4.2. UN №: 1445 бариев 
хлорат, твърд, UN №: 1446 бариев нитрат, UN №: 1447 бариев перхлорат, твърд, UN №: 
1448 бариев перманганат и UN №: 1449 бариев пероксид, UN №: 2719 бариев бромат, UN 
№: 2741 бариев хипохлорит с повече от 22 % активен хлор, UN №: 3405 бариев хлорат, 
разтвор, и UN 3406 бариев перхлорат, разтвор, са вещества от клас 5.1. UN №: 1565 
бариев цианид и UN №: 1884 бариев оксид са вещества от клас 6.1. 

514  UN №: 2464 берилиев нитрат е вещество от клас 5.1. 

515 UN №: 1581 смес от метилов хлорид и хлорпикрин и UN №: 1582 смес от метилов хлорид и 
хлорпикрин са вещества от клас 2. 

516 UN №: 1912 смес от метилов хлорид и метиленов хлорид е вещество от клас 2. 

517 UN №: 1690 натриев флуорид, твърд, UN №: 1812 калиев флуорид, твърд, UN №: 2505 
амониев флуорид, UN №: 2674 натриев флуоросиликат, UN №: 2856 флуоросиликати н.у.к., 
UN №: 3415 натриев флуорид, разтвор, и UN №: 3422 калиев флуорид, разтвор, са 
вещества от клас 6.1. 

518 UN №: 1463 хромов триоксид, безводен (хромова киселина, твърда) е вещество от клас 5.1. 
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519 UN №: 1048 безводен водороден бромид е вещество от клас 2. 

520 UN №: 1050 безводен водороден хлорид (хлороводород) е вещество от клас 2. 

521 Твърдите хлорити и хипохлорити са вещества от клас 5.1. 

522 UN №: 1873 перхлорна киселина във воден разтвор, съдържаща в маса повече от 50 %, но 
не повече от 72 % чиста киселина (в маса), е вещество от клас 5.1. Разтворите на 
перхлорна киселина, съдържащи в маса над 72 % чиста киселина, или смесите от 
перхлорна киселина, съдържаща течност, която не е вода, не могат да се приемат за 
превоз. 

523 UN №: 1382 безводен калиев сулфид и UN №: 1385 безводен натриев сулфид, както и 
техните хидрати, съдържащи под 30 % кристализационна вода, както и UN №: 2318 
натриев хидросулфид, съдържащ под 25 % кристализационна вода, са вещества от клас 
4.2.  

524 UN №: 2858 крайни циркониеви продукти с дебелина най-малко равна на 18 µm са 
вещества от клас 4.1. 

525 Разтворите на неорганичен цианид, които имат общо съдържание на цианови йони над 30 
%, са причислени към опаковъчна група І, разтворите, чието общо съдържание на цианови 
йони е над 3 %, без да надхвърля 30%, се причисляват към опаковъчна група ІІ и 
разтворите, чието съдържание на цианови йони е над 0,3 % и не повече от 3 %, се отнасят 
към опаковъчна група ІІІ. 

526 UN целулоид е причислен към клас 4.1. (UN 2000).  

527 (запазена разпоредба) 

528 UN №: 1353 влакна или тъкани, които са напоени със слабо нитрирана нитроцелулоза, и не 
са вещества от клас 4.1. 

529 UN №: 0135 живачен фулминат, овлажнен с най-малко 20 %-тегловни вода или със смес от 
алкохол и вода, не се допуска за превоз с железопътен транспорт. Живачен (І) хлорид 
(каломел) е вещество от клас 9 (UN 3077) . 

530 UN №: 3293 хидразин във воден разтвор, масата на който не съдържа над 37 % хидразин, е 
вещество от клас 6.1. 

531 Смесите, чиято пламна точка е под 23ºС и които съдържат над 55 % нитроцелулоза, 
независимо от съдържанието на азот в нея, или не съдържат над 55 % нитроцелулоза, 
съдържаща азот над 12,6 % (суха маса) са вещества от клас 1 (виж UN 0340 или 0342) или 
от клас 4.1 (UN 2555, 2556 или 2557). 

532 UN №: 2672 амонячен разтвор, съдържащ между 10 % и 35 % амоняк, е вещество от клас 8. 

533 UN №: 1198 разтвори на запалим формалдехид са вещества от клас 3. Незапалимите 
формалдехиди, които съдържат по 25 % формалдехид, не подлежат на предписанията на 
RID. 

534 Независимо, че  бензин може при определени климатични условия да има парно налягане 
при 50ºС над 110 кРа (1,10 bar), без да надхвърля 150 кРа (1,50 bar), той трябва да остане 
класифициран в тази рубрика, като вещество, с налягане на парите при 50 °C от не повече 
от 110 kPa (1,10 bar).. 

535 UN №: 1469 оловен нитрат, UN 1470 оловен перхлорат, твърд, и UN №: 3408 оловен 
перхлорат, разтвор, са вещества от клас 5.1. 

536 За твърдия нафталин виж UN №: 1334. 

537 UN №: 2869 титанов трихлорид, смес, непирофорна, е вещество от клас 8. 

538 За сярата (в твърдо състояние) виж UN №: 1350. 

539 Изоцианатните разтвори с точка на възпламеняване не по-ниска от 23ºС, са вещества от 
клас 6.1. 

540 UN №: 1326 хафниев прах, овлажнен, UN №: 1352 титанов прах, овлажнен, или UN №: 1358 
циркониев прах, овлажнен, с най-малко 25 % вода, са вещества от клас 4.1.  

541 Смесите от нитроцелулоза, водното, алкохолното и пластификационното съдържание на 
които е под предписаните граници, са вещества от клас 1. 

542 Талк, съдържащ тремолит и/или актинолит, попада в тази рубрика. 

543 UN №: 1005 безводен амоняк, UN №: 3318 амонячен разтвор, съдържащ над 50% амоняк и 
UN №: 2073 амонячен разтвор, съдържащ над 35%, но не повече от 50% амоняк, са 
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вещества от клас 2. Амонячните разтвори, които не съдържат повече от 10% амоняк, не 
подлежат на предписанията на RID.  

544 UN №: 1032 безводен диметиламин, UN 1036 етиламин, UN 1061 безводен метиламин и UN 
№: 1083 безводен триметиламин са вещества от клас 2. 

545 UN №: 0401 овлажнен дипикрилсулфид, съдържащ като маса най-малко 10% вода, е 
вещество от клас 1. 

546 UN №: 2009 сух цирконий във вид на листове, ленти или жица с дебелина под 18 µm е 
вещество от клас 4.2. Сухият цирконий във вид на листове, ленти или жица с дебелина 254 
µm или повече, не подлежи на предписанията на RID.  

547 UN №: 2210 манеб или UN №: 2210 препарати от манеб в тип на самозагряващи се, са 
вещества от клас 4.2.  

548 Хлорсиланите, които при контакт с вода отделят запалими газове, са вещества от клас 4.3. 

549 Хлорсиланите, чиято пламна точка е под 23ºС, и които при контакт с вода не отделят 
запалими газове, са вещества от клас 3. Хлорсиланите, чиято пламна точка е равна или 
над 23ºС, и които при контакт с вода не отделят запалими газове, са вещества от клас 8. 

550 UN №: 1333 церий във вид на пластини, слитъци или пръчки, е вещество от клас 4.1. 

551 Разтвори на изоцианати, чиято пламна точка е под 23ºС, са вещества от клас 3. 

552 Металите и металните сплави в прахообразна или друга запалима форма, склонни към 
самозапалване, са вещества от клас 4.2. Металите и металните сплави в прахообразна или 
друга запалима форма, които при контакт с вода отделят запалими газове, са вещества от 
клас 4.3. 

553 По време на лабораторните изпитвания (виж Ръководството за изпитвания и критерии, 
втора част, раздел 20) тази смес от водороден пероксид и пероксиоцетна киселина не 
трябва нито да детонира в шуплесто състояние, нито да се възпламенява, нито да реагира 
на затопляне в затворено пространство, нито да има експлозивна мощност. Препаратът 
трябва да бъде термично стабилен ( т.е. да има температура на разпадане при ускорени 
стойности от най-малко 60 ºС за пакет от 50 kg) и десенсибилизиран посредством течност, 
съвместима с пероксиоцетната киселина. Препаратите, които не отговарят на тези 
критерии, трябва да бъдат считани като вещества от клас 5.2. [виж Ръководството за 
изпитвания и критерии, втора част, параграф 20.4.3. g].  

554 Металните хидриди, които при контакт с вода, отделят запалими газове, са вещества от 
клас 4.3. UN 2870 алуминиев борхидрид или UN №: 2870 алуминиев борхидрид, съдържащ 
се в съоръженията, е вещество от клас 4.2. 

555 Металните прахове и пудри в спонтанно незапалима форма, които не са токсични, но все 
пак при контакт с вода отделят запалими газове, са вещества от клас 4.3. 

556 Спонтанно запалимите органометални съединения и техните разтвори са вещества от клас 
4.2. Запалимите разтвори, съдържащи органометални съединения в концентрации, които 
не отделят запалими газове в опасни количества при съприкосновение с вода, нито се 
запалват спонтанно, са вещества от клас 3. 

557 Металните прахове и пудри от пирофорен тип са вещества от клас 4.2. 

558 Металите и металните сплави от пирофорен тип са вещества от клас 4.2. Металите и 
металните сплави, които при контакт с вода не отделят запалими газове и не са нито 
пирофорни, нито самозагряващи се, но са лесно запалими, са вещества от клас 4.1. 

559 (Заличено)   

560 Нагрято течно вещество, н.у.к. при  или над 100°С (включително стопени метали и стопена 
сол), както и вещество с пламна точка при температура под тази точка, е вещество от Клас 
9 (UN 3257). 

561 Хлорформиатите, които имат предимно корозионни свойства, са вещества от клас 8. 

562 Спонтанно запалимите органометални съединения са вещества от клас 4.2. Запалимите 
хидрореактивни органометални съединения се причисляват към клас 4.3. 

563 UN №: 1905 селенова киселина е вещество от клас 8. 

564 UN №: 2443 ванадиев окситрихлорид, UN №: 2444 ванадиев тетрахлорид и UN №: 2475 
ванадиев трихлорид са вещества от клас 8. 

565 Неуточнените отпадъци от медицинско/ветеринарно лечение, прилагано върху хора или 
животни, или получени в резултат от биологични изследвания и вероятно несъдържащи 
вещества от клас 6.2., трябва да бъдат причислени към тази рубрика. Обеззаразените 
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болнични или получените от биологични изследвания отпадъци, които преди това са 
съдържали инфекциозни вещества, не подлежат на предписанията на клас 6.2. 

566 UN №: 2030 хидразин във воден разтвор, съдържащ повече от 37% (маса), е вещество от 
клас 8. 

567 Смесите, съдържащи като обем повече от 21% кислород, се считат за окисляващи 
вещества.  

568 Бариевите соли на азотоводородната киселина с водно съдържание под предписаната 
граница, се причисляват към UN 0224 и не се допускат за железопътен превоз. 

569-579 (запазени разпоредби) 

580 Вагон-цистерните, специалните вагони и специално оборудваните вагони за насипни 
товари трябва да са обозначени от двете си страни с маркировката, посочена в 5.3.3. 
Контейнер-цистерните, подвижните цистерни, специалните контейнери и контейнерите, 
специално оборудвани за насипни товари, трябва да носят тази маркировка на всяка една 
от страните си. 

581 Тази рубрика включва смесите на пропадиен с 1 до 4% метилацетилен, както и следните 
смеси: 

  

Смес 

Съдържание, % по обем 

Разрешено техническо 

наименование за 

целите на 5.4.1.1 

Метилацетил

ен и 

пропадиен, 

не повече от 

Пропан и 

пропилен, не 

повече от 

C4-наситени 

въглеводороди, не по-

малко от 

P 1 63 24 14 „Смес P 1“ 

P 2 48 50 5 „Смес P 2“ 

 

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

  

Смес Максимално 
налягане на пари при 
70°C (MPa) 

Минимална плътност 
при 50°C (kg/l) 

Разрешено 
техническо 
наименование за 
целите на 5.4.1.1 

F 1 1.3 1.30 „Смес F 1” 

F 2 1.9 1.21 „Смес F 2” 

F 3 3.0 1.09 „Смес F 3” 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Трихлорофлуорометан (охладителен газ R 11), 1,1,2-трихлоро-1,2,2-трифлуоро-етан 

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

2. Референтните плътности съответстват на плътностите на дихлорофлуоро-метан (1.30 
kg/l), дихлоридфлуорометан (1.21 kg/l) и хлороди-флуорометан (1.09 kg/l). 

 

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

   

Смес Максимално налягане на 
пари при 70°C (MPa) 

Минимална плътност при 
50°C (kg/l) 

Разрешено техническо 
наименование(a) за 
целите на 5.4.1.1 

A 1.1 0.525 „Смес A” или „Бутан” 

A 01 1.6 0.516 „Смес A 01” или „Бутан” 

A 02 1.6 0.505 „Смес A 02” или „Бутан” 
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A 0 1.6 0.495 „Смес A 0” или „Бутан” 

A 1 2.1 0.485 „Смес A 1” 

B 1 2.6 0.474 „Смес B 1” 

B 2 2.6 0.463 „Смес B 2” 

B 2.6 0.450 „Смес B” 

C 3.1 0.440 „Смес C” или „Пропан” 

 

(a) При превози в цистерни търговските имена “бутан” и “пропан” могат да се използват 
само като добавка. 

584 Този газ не подлежи на предписанията на RID, когато: 

- е в газообразно състояние; 

- съдържа ≤ 0,5% въздух; 

- съдържа се в метални капсули (sodors, sparklets), без дефекти, които да намалят 
тяхната здравина; 

- гарантирана е херметичността на затварящото устройство на капсулата; 

- една капсула съдържа ≤ 25 g от този газ; и 

- една капсула съдържа ≤ 0,75 g от този газ на 1 cm³ вместимост.  

585 [заличено] 

586 Прахове от хафний, титан и цирконий трябва да съдържат видим излишък от вода. 
Хафниеви, титанови и цирконови прахове, овлажнени, произведени механично, с размер 
на частиците най-малко от 53 µm, или произведени химично, с размер на частиците най-
малко от 840 µm, не подлежат на предписанията на  RID. 

587 Бариевият стеарат и бариевият титанат не подлежат на предписанията на  RID. 

588 Твърдите хидратирани форми на алуминиев бромид и алуминиев хлорид не подлежат на 
предписанията на RID. 

589 (Заличено) 

590 Хексахидратът на железния хлорид не подлежи на предписанията на RID. 

591 Оловният сулфат, с не повече от 3 % свободна киселина, не подлежи на предписанията на 
RID. 

592 Празните опаковки, включително и празните IBC, празните едрогабаритни опаковки, 
празните вагон-цистерни, празните сменяеми цистерни, празните подвижни цистерни, 
празните контейнер-цистерни и празните контейнери, които съдържат това вещество, не 
подлежат на предписанията на RID.  

593 Този газ, предназначен за охлаждането например на медицински или биологични проби, 
когато се съдържа в съдове с двойни стени, отговарящи на разпоредбите от инструкцията 
за опаковки Р203, алинея (6) за отворени криогенни съдове на 4.1.4.1., не подлежи на 
предписанията на RID освен както е посочено в 5.5.3. 

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

 (a) Пожарогасители с UN № 1044, доставени със защита срещу неволно освобождаване, 
когато: 

 - са опаковани в здрава външна опаковка; или  

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

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

БЕЛЕЖКА: Разпоредби прилагани в държавата на производство” означава разпоредбите, 

прилагани в държавата на производство или онези, прилагани в държавата на 
експлоатация. 
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596 Кадмиевите багрилни вещества като кадмиеви сулфиди, кадмиеви сулфоселениди и 
кадмиеви соли, извлечени от висши мастни киселини (например, кадмиев стеарат) не 
подлежат на предписанията на RID. 

597 Разтворите на оцетна киселина с не повече от 10% чиста киселина не подлежат на 
предписанията на RID. 

598 Долупосочените акумулатори не подлежат на предписанията на RID: 

а) Нови акумулатори, ако: 

- са закрепени така, че да не могат да се плъзгат, да падат и да се повреждат; 

- са снабдени със средства за захващане, с изключение на случаите на стифиране, 
например, върху палети; 

- изделията нямат външно проявена никаква опасна следа от основи или киселини; 

- са защитени срещу късо съединение; 

b) Употребявани акумулатори, ако: 

- няма установени никакви повреди по касетките им; 

- са закрепени така, че да не могат да се изплъзват, пързалят, падат, и да се повреждат, 
например при стифиране върху палети; 

- изделията нямат проявена външно опасност от основи или киселини; 

- са защитени срещу късо съединение:  

Под “употребявани акумулатори” се разбира акумулатори, превозвани с цел да бъдат 
рециклирани в края на нормалното им използване. 

599 (Изключена разпоредба). 

600 Ванадиевият пентоксид, разтопен и втвърден, не подлежи на предписанията на RID. 

601 Готовите за използване фармацевтични продукти (медикаменти), произведени и опаковани 
за търговия на дребно или за разпространение за индивидуална и домашна употреба, не 
подлежат на предписанията на RID. 

602 Фосфорните сулфиди, които съдържат жълт или бял фосфор, не се допускат за превоз. 

603 Безводен водороден цианид, неотговарящ на описанието в UN №: 1051 или в UN №: 1614, 
не се допуска за превоз. Водородният цианид (циановодородна киселина), съдържащ под 
3% вода, е стабилен, ако неговото рН е равно 2,5±0,5 и ако течността е светла и 
безцветна. 

604 (Заличено) 

605 (Заличено) 

606 (Заличено) 

607 Смесите от калиев нитрат и натриев нитрит, съдържащи амониева сол, не се допускат за 
превоз. 

608 (Заличено) 

609 Тетранитрометан, съдържащ горивни примеси, не се допуска за превоз. 

610 Превозът на това вещество е забранен, когато то съдържа над 45% циановодород. 

611 Амониевият нитрат, съдържащ над 0,2% горивни вещества (включително извлечени 
органични вещества като въглероден еквивалент) не се допускат за превоз, с изключение 
на случаите, когато е съставка от вещество или предмет от клас 1. 

612 (запазена разпоредба) 

613 Разтвор на хлорна киселина, съдържащ над 10% хлорна киселина и смесите от хлорна 
киселина с всякаква друга течност, освен вода, не се допускат за превоз. 

614 2,3,7,8-тетрахлордибензо-р-диоксин (ТСDD) в концентрации, считани за високо токсични 
според критериите, посочени в 2.2.61.1, не се допускат за превоз.  

615 (запазена разпоредба) 

616 Веществата, съдържащи над 40% течни азотни естери, трябва да са преминали успешно 
изпитванията по избиване на влага, посочени в 2.3.1.  

617 Освен типа на взривното вещество, неговото търговско наименование трябва да бъде 
обозначено върху опаковката и да бъде посочено в товарителницата. 
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618 В съдове, съдържащи 1,2-бутадиен, съдържанието на кислород в газообразна фаза не 
трябва да надхвърля 50 ml/м³. 

619-622 (запазени разпоредби) 

623 UN №: 1829 серен триоксид трябва да бъде стабилизиран чрез добавяне на инхибитор. 
Серният диоксид с минимална чистота от 99,95%, без инхибитор (нестабилизиран), може 
да бъде превозван без инхибитор, в цистерни, по шосе, при условие, че температурата му 
се поддържа до минимум 32,5ºС. 

625 Върху опакованите пратки, съдържащи тези изделия, трябва да е изписан ясно следния 
надпис: 

 “UN 1950 AEROSOLS” (UN 1950 АЕРОЗОЛИ) 

626-631 (запазени разпоредби) 

632 Вещество, считано за спонтанно възпламенимо (пирофорно). 

633 Върху опакованите пратки и малките контейнери, съдържащи това вещество, трябва да се 
постави следния знак: “ДА СЕ ДЪРЖИ ДАЛЕЧ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАПАЛВАНЕ”. Този знак 
трябва да е на официалния език на държавата на произход. От друга страна, ако този език 
не е немски, английски, френски или италиански, трябва да бъде изписан на немски, 
английски, френски или италиански, доколкото споразуменията между държавите, през 
които преминава превозът, не регламентират друго.  

634 (заличена разпоредба) 

635 Не е нужно опакованите пратки, съдържащи тези изделия да носят етикет съгласно 
образец № 9, освен ако изделието е изцяло скрито в опаковката или сандъка или по друг 
начин, който не позволява неговото лесно идентифициране. 

 [Това изменение на немски език не се отнася за текста на английски език.] 

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

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

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

БЕЛЕЖКА: Общото количество литиеви клетки и батерии в групата може да бъде оценено 

чрез статистически метод, включен в системата за контрол по качеството. Копие 
от протоколите за контрол по качеството ще бъдат предоставени на 
компетентния орган по заявка. 

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

637 Генно модифицирани микроорганизми и генно модифицирани организми са тези, които не 
са опасни за човека и животните, но могат да доведат до изменения при животните, 
растенията, микробиологичните вещества и екосистемите по начин, който не е характерен 
за природата.  

Генно модифицираните микроорганизми и генно модифицираните организми не подлежат 
на разпоредбите на RID, когато са получили одобрение за използване от компетентните 
органи на държавата на произход, на страните, през които преминава превозът, и на 
страната на получаване.3 

Не се разрешава използването на живи гръбначни или безгръбначни животни за превоз на 
вещества, причислени към този UN Nr, освен в случаите, когато е невъзможно те да бъдат 
превозвани по друг начин. 

638 Субстанции, свързани със самореагиращи вещества (виж 2.2.41.1.19). 

                                                 
3 Например съответствие с подходящите разпоредби от Директива 2006/4/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 17 май 
2006 г. относно машините и поправките от Директива 95/16/ЕО (Официален вестник на Европейския съюз, № L 157 от 9 юни 2006 
г., пп. 0024-0086) 
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639 Виж 2.2.2.3, класификационен код 2F, UN 1965, Забележка 2.  

640 Физичните и технически характеристики, указани в колона (2) на таблица А от глава 3.2, при 
превоза на веществото в цистерни водят до различни кодове на цистерни за една и съща 
опаковъчна група. 

За да бъдат идентифицирани физичните и технически характеристики на един превозван в 
цистерна продукт, към описанията, които трябва да бъдат включени в превозния документ, 
е необходимо да бъдат добавени следните указания:  

“Специална разпоредба 640Х”, където“Х” е съответната главна буква, която се появява 
след отнасянето към специална разпоредба 640 в колона (6) на таблица А от глава 3.2. 

Това указание може да не се вписва при превоз в тип цистерна, която за вещество от 
определена опаковъчна група към определен номер по ООН, отговаря най-малко на най-
високите изисквания. 

642 С изключение на случаите, разрешени в съответствие с 1.1.4.2, тази позиция от 
Примерните разпоредби на ООН не трябва да се използва за превоз на разтвори на торове 
със свободен амоняк.  

643 Изискванията, отнасящи се за клас 9, не са в сила за лят асфалт. 

644 За превоза на това вещество трябва да бъдат изпълнени следните условия: 

1. стойността на рН, измерена в 10%-ен воден разтвор на определеното за превоз 
вещество, е в диапазона 5 – 7; 

2. разтворът съдържа ≤ 0,2% горими вещества или съдържа хлорни съединения в 
количества, при които съдържанието на хлора е ≤ 0,02%. 

645 Класификационният код, упоменат в колона (3b) на таблица А от глава 3.2, трябва да бъде 
използван само, когато компетентният орган на определена страна-членка на СОТІF е дала 
съгласието си преди превоза. Одобрението се дава писмено под формата на сертификат 
за одобрена класификация (виж 5.4.1.2.1 (g)) в което се вписва една единствена препратка. 
Когато се предприема причисляване към подклас съгласно процедурата в 2.2.1.1.7.2, 
компетентният орган може да разпореди проверка на предварително направената 
класификация въз основа на изпитвателните разултати от Серия изпитвания на 
Ръководството за изпитвания и критерии част 1 раздел 16. 

646 Въглеродът, образуван при процеса на активиране на пари не не подлежат н разпоредбите 
на RID.  

647 Превозът на оцет и оцетна киселина с хранителни качества, съдържащи не повече от 25% 
(тегловни) чиста киселина, трябва да отговаря единствено на следните предписания:  

а) Опаковките, включително и IBC, и едрогабаритните опаковки, както и цистерните, 
трябва да бъдат от неръждаема стомана или пластмаса с постоянна устойчивост на 
корозия от оцет или оцетна киселина с хранителни качества. 

b) Опаковкитевключително и IBC, трябва да се подлагат на визуален контрол от 
собственика в продължение най-малко на една година. Резултатите от този контрол 
трябва да бъдат отбелязани и запазени в продължение най-малко на една година. 
Повредените опаковки, включително и IBC, и едрогабаритните опаковки, както и 
цистерните, не трябва да бъдат пълнени. 

с) Опаковките, включително и IBC, и едрогабаритните опаковки, както и цистерните, 
трябва да бъдат пълнени така, че съдържанието да не прелива, нито да се полепва 
върху външната повърхност. 

d) Уплътненията и затварящите устройства трябва да са устойчиви на оцета и оцетната 
киселина с хранителни качества. Опаковките, включително и IBC, и едрогабаритните 
опаковки, както и цистерните, трябва да са херметически запечатани от отговорното за 
опаковката и/или пълненето лице така, че при нормални условия на превоз да не се 
получи никакво изтичане. 

е) Разрешена е комбинираната опаковка с вътрешна опаковка от стъкло или пластмаса 
(виж инструкция за опаковки Р001 от 4.1.4.1), отговаряща на общите предписания за 
опаковки от 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.16, 4.1.1.7 и 4.1.1.8. 

Останалите предписания на RID не са приложими. 

648 Импрегнирани с това средство за борба с вредители (пестицид) изделия, като картонени 
чинии, хартиени ленти, ватени тампони, пластмасови листове, опаковани в херметично 
затворени опаковки, не подлежат на разпоредбите на RID. 

649 (Заличено) 
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650 Отпадъци, състоящи се от остатъци от опаковки, втвърдени и течни остатъци от 
бои/багрила, могат да бъдат превозвани съгласно разпоредбите на опаковъчна група II. В 
допълнение към изискванията за UN №: 1263 опаковъчна група II, отпадъци могат да бъдат 
опаковани и превозвани както следва: 

a) Отпадъците могат да бъдат опаковани в съответствие с 4.1.4.1 опаковъчна инструкция 
Р 002 или в съответствие с 4.1.4.2 опаковъчна инструкция IBC 06. 

b) Отпадъците могат да бъдат опаковани в гъвкави средства за едро пакетиране (IBC) от 
видове 13Н3, 13Н4 и 13Н5, поставени в външни опаковки с плътни стени. 

c) Изпитването на посочените в a) и b) опаковки и IBC може да се извърши в 
съответствие с разпоредбите на глава 6.1 респ. 6.5 за твърди вещества с изпитвателни 
изисквания за опаковъчна група II. 

Изпитванията трябва да се провеждат с опаковки и IBC, напълнени с представителни 
образци от отпадъци в подготвен за превоз вид. 

d) Превоз на товари в насипно състояние е разрешен в открити вагони с брезент, във 
вагони с подвижен покрив, в затворени контейнери или в покрити големи контейнери, 
чиито стени са плътни. Надстройката на вагона или контейнера трябва да са 
непропускливи или да бъдат уплътнени напр. с подходящо и достатъчно устойчиво 
вътрешно покритие. 

e) Когато отпадъците се превозват съгласно разпоредбите на настоящото специално 
изискване, това трябва да бъде отразено съгласно 5.4.1.1.3 в превозния документ, 
както следва: “ОТПАДЪЦИ, UN 1263 БОИ, 3, II”. 

651  (запазена разпоредба) 

652 (запазена разпоредба) 

653 Превоза на този газ в бутилки с продукт с капацитет за изпитвателно налягане от най-много 
15.2 MPa/litre (152 bar/litre) не е предмет на другите разпоредби на RID, ако са изпълнени 
следните условия:  

- са спазени валидните за бутилките разпоредби относно изработване и изпитвания; 

- бутилките са опаковани във външни опаковки, които отговарят най-малко на 
разпоредбите на част 4 за съвместни опаковки. Трябва да се спазват “Общите 
разпоредби за опаковане” в 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5 – 4.1.1.7; 

- бутилките не са опаковани съвместно с други опасни товари; 

- бруто-масата на една опакована пратка е не по-голяма от 30 kg и 

- Всяка пратка е ясно и трайно обозначена с : ”UN 1006” за сгъстен аргон, ”UN 1013" за 
въглероден диоксид, ”UN 1046" за сгъстен хелий или ”UN 1066" за сгъстен азот. Този 
знак е ограден от линия, образуваща поставен на върха си квадрат (завъртян на 45°) с 
минимални размери 100 mm x 100 mm. 

654.     Празните запалки, събирани разделно като отпадъци и изпращани в съответствие с 5.4.1.1.3 
могат да бъдат превозвани под тази рубрика за целите на тяхното депониране. Не е нужно 
те да бъдат предпазвани срещу случайно изпускане на вещество, при условие, че са взети 
мерки за предотвратяване на опасното образуване на налягане и опасни атмосфери.  

Празните запалки, по които няма големи деформации или изтичане, се опаковат в 
съответствие с опаковъчна инструкция P003. Освен това, са приложими и следните 
разпоредби:  

– трябва да се използват само устойчиви твърди опаковки с максимална вместимост 60 l.; 

– опаковките трябва да бъдат напълнени с вода или друг подходящ защитен материал, за 
да се избегне запалване;  

– при нормални условия на превоз, всички запалителни средства на запалките трябва да 
бъдат изцяло покрити от защитния материал;  

– опаковките трябва да бъдат адекватно вентилирани с цел да се предотврати 
образуването на възпламенима атмосфера и повишаване на налягането;  

– опакования товар трябва да се превозва единствено във вентилирани или открити 
вагони или контейнери.  

Запалки с големи деформации или изтичане трябва да бъдат превозвани в защитни 
опаковки, при условие че са предприети подходящи мерки за да се гарантира опасното 
надналягане. 
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ЗАБЕЛЕЖКА: Специална разпоредба 201 и специални разпоредби за опаковане PP84 и 

RR5 от опаковъчна инструкция P002 в 4.1.4.1 не са приложими спрямо 
празните запалки под формата на отпадъци.  

 
655     Бутилките и техните вентили на затваряне трябва да са проектирани, конструирани, 

одобрени и обозначени в съответствие с Директива 97/23/EC4 или Директива 2014/68/ЕС5, и 
предназначените за употреба като дихателен апарат, може да се превозват без да 
отговарят на изискванията на глава 6.2, при условие, че те са били обект на изпитания и 
тестове, както е определено в 6.2.1.6.1 и интервалът между тестовете, посочени в 
опаковъчната инструкция Р200 в 4.1.4.1, не е превишен. Налягането, използвано за 
изпитване на хидравлично налягане е налягането, обозначено върху бутилката в 
съответствие с Директива 97/23/ЕО или Директива 2014/68/ЕС. 

 
656 (Изключена разпоредба). 

 
657 Тази рубрика се прилага само към технически чисти вещества; за смесици на компоненти 

на втечнен нефтен газ (LPG) вж. UN 1965 или вж. UN 1075 в съчетание с Бележка 2 в 
2.2.2.3. 

 
658  UN 1057 – ЗАПАЛКИ, съответстващи на стандарт EN ISO 9994:2006 + A1:2008 „Запалки - 

спецификация за безопасност” и UN 1057 - ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЗАПАЛКИ, могат да бъдат 
превозвани само в съответствие с разпоредбите на 3.4.1 (а) до (g), 3.4.2 (освен за общата 
брутна маса от 30 кг.), 3.4.3 (освен за общата брутна маса от 20 кг.), 3.4.11 и 3.4.12, 
първото изречение, при условие че са изпълнени следните условия: 
 
(а) Общата брутна маса на всяка пратка не е повече от 10 кг.; 
(b) Във всеки вагон или голям контейнер се превозват не повече от 100 кг. брутна маса от 

такива пратки; и 
(c) Всяка външна опаковка е ясно и трайно обозначена с надпис „UN 1957 - ЗАПАЛКИ” или 

"UN 1057 - ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЗАПАЛКИ” според случая 
659 Веществата, които спадат към РР 86 или ТР 7 се причисляват към Колона (9а) и Колона (1) 

от Таблица А в Глава 3.2 и поради това имат нужда от въздух, за да бъдат елиминирани от 
парното пространство, не се превозват с този UN номер, а се превозват със съответните 
им UN номера, както са посочени в Таблица А от Глава 3.2. 
БЕЛЕЖКА: Вж. също 2.2.2.1.7 

 
660 За превоза на системи за съхранение на газово гориво, проектирани и одобрени за монтаж 

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

 

661 (Заличено) 
 
662. Бутилки, които не са съобразени с разпоредбите на Глава 6.2, които се използват 

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

 (a) Бутилките се превозват със защита на клапан съгласно 4.1.6.8; 
 (b) Бутилките се маркират и етикетират съгласно 5.2.1 и 5.2.2; и 
 (c) Всички съответни изисквания за напълване на опаковъчната инструкция P 200 в 4.1.4.1 

трябва да бъдат спазени. 
 
 Транспортният документ включва следното заявление: 
 
 „ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА 662” 

                                                 
4 Директива 97/23/EC на Европейския Парламент и на Съвета от 29 май 1997 г. относно сближаване на законодателството на 
държавите-членки по отношение на оборудването под налягане (PED) (Официален вестник на Европейските общности, № L 181 от 
9 юли 1997 г., стр. 1 - 55 
5 Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за хармонизиране на законодателствата на 

държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане текст от значение за ЕИП (PED) (Официален журнал на 
ЕС бр. L 189 от дата 27 юни 2014 г., стр. 164 – 259). 
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663.  Тази рубрика може да бъде използвана само за опаковки, големи опаковки или IBCs, или 
 части от тях, които са съдържали опасни товари, които се превозват за унищожаване, 
 рециклиране или възстановяване на техния материал, различни от възстановяване, 
 ремонт, рутинна поддръжка, преработване или повторно използване и които са били 
 изпразнени до степента, до която само остатъци от опасни товари, прилепени към частите 
 на опаковката, са налични към момента, в който са предадени за превоз. 

 
Област на приложение: 
 

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

 

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

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

- Вещества, класифицирани като самоактивиращи се вещества от Клас 4.1; нито 
- Радиоактивен материал; нито 
- Азбест (UN 2212 и UN 2590), полихлоринирани бифенили (UN 2315 и UN 3432) и 

полихалогенирани бифенили, халогенирани монометилдифенилметани или 
полихалогенирани терфенили (UN 3151 и UN 3152). 

 
Общи разпоредби: 

 
Изхвърлени, празни, непочистени с остатъци опаковки, които представляват основна или 

 допълнителна опасност от Клас 5.1, няма да бъдат опаковани заедно с други изхвърлени, 
 празни, непочистени опаковки или натоварени заедно с други изхвърлени, празни, 
 непочистени опаковки в същия контейнер, вагон или контейнер за насипни товари. 

 
Документирани процедури за сортиране трябва да бъдат приложени на обекта на 

 натоварване, за да се гарантира съответствието с разпоредбите, приложими по отношение 
 на тази рубрика. 

 
БЕЛЕЖКА: Всички други разпоредби на RID се прилагат. 
 

664.  Резервирано 

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

 

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

 
(b) Температурата на товара не е по-висока от 60°C по време на или незабавно след 

 натоварването във вагона или контейнера. Чрез използването на подходящи методи за 
 измерване, пълначът се задължава да се увери и да документира, че максималната 
 допустима температура на товара не е надхвърлена по време на или незабавно след 
 натоварването на вагоните или контейнерите. 

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

(a) За течни горива, каквито и да е клапани между двигателя или оборудването и 
резервоара за гориво ще бъдат затворени по време на превоз, освен ако не е от 
съществена важност оборудването да остане в експлоатация. Където е приложимо, 
превозните средства трябва да бъдат натоварени изправени и осигурени срещу 
падане; 

(b) За газообразни горива, клапана между газовия резервоар и двигателя ще бъде 
затворен, а електрическия контакт ще бъде отворен, освен ако не е от изключителна 
важност оборудването да остане в експлоатация; 

(c) Системите за съхранение на метален хидрид подлежат на одобрение от 
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компетентните органи в държавата на производство. Ако държавата на произход не е 
RID договаряща държава, одобрението трябва да бъде признато от компетентния 
орган на RID договаряща държава; 

(d) Разпоредбите на (a) и (b) не се прилагат по отношение на превозни средства, които са 
изпразнени от течни или газообразни горива. 

ЗАБЕЛЕЖКА 1 Превозно средство се счита за изпразнено от течно гориво когато 

резервоара за течно гориво е източен и превозното средство не може да 
бъде експлоатирано поради липса на гориво. Не е необходимо компоненти 
на превозно средство, като например горивни тръбопроводи, горивни 
филтри и инжектори да бъдат почистени, изпразнени или продухани, за да 
бъде считано за изпразнено от течни горива. В допълнение не е 
необходимо резервоара за течно гориво да бъде почистен или продухан. 

2: Превозно средство се счита за изпразнено от газообразни горива когато 
резервоарите за газообразни горива са изпразнени от течност (за втечнени 
газове), налягането в резервоарите не надхвърля 2 bar и горивния 
спирателен клапан или изолационния клапан са затворени и подсигурени. 

667 (a) Разпоредбите на 2.2.9.1.7 (a) не се прилагат по отношение на прототипи преди 
производство на литиеви клетки или батерии или литиеви клетки или батерии от малка 
производствена серия, състоящи се от не повече от 100 клетки или батерии, са 
инсталирани в превозното средство, двигателя, машината или изделието; 

(b) Разпоредбите на 2.2.9.1.7 не се прилагат по отношение на литиеви клетки или батерии, 
които са инсталирани в повредени или дефектни превозни средства, двигатели , 
машини или изделия. В този случай ще бъдат изпълнени следните условия:  

(i) Ако щетите или дефекта нямат съществено въздействие върху безопасността на 
клетката или батерията, повредени или дефектни превозни средства, двигатели, 
машини или изделия могат да бъдат транспортирани при условията, дефинирани в 
специални разпоредби 363 или 666, както е приложимо;  

(ii) Ако щети или дефект имат съществено въздействие върху безопасността на клетката 
или батерията, литиевата клетка или батерията ще бъдат отстранени и извършени 
съгласно специална разпоредба 376. 

Ако обаче не е възможно да се премахне клетка или батерия или ако не е възможно да 

се удостовери статуса на клетката или батерията, превозното средство, двигателя, 
машината или изделието могат да бъдат теглени на буксир или транспортирани както е 
посочено в (i). 

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

668 Вещества с повишена температура, за целите на прилагане на пътна маркировка, не са 
предмет на изискванията на RID, при условие че са изпълнени следните условия: 

(a) Те не изпълняват критериите на който и да е клас, различен от Клас 9; 

(b) Температурата на външната повърхност на бойлера не надхвърля 70°C; 

(c) Бойлерът е затворен по такъв начин, че каквато и да е загуба на продукт е 
предотвратена по време на превоз; 

 (d) Максималният капацитет на бойлера е ограничен до 3 000 l. 

669.  Ремарке с монтирано върху негооборудване, задвижвано с течно или газообразно гориво 
или система за съхранение и производство на електроенергия, която е предназначена за 
употреба по време на превоз, извършван от ремаркето, ще бъде разпределено към UN 
номера 3166 или 3171 и ще бъде подчинено на същите условия, както е посочено за тези 
UN номера, когато бъде превозвано като товар във вагон, при условие че общия капацитет 
на резервоарите, съдържащи течно гориво, не надхвърля 500 литра.“ 

670 (a) Литиеви клетки и батерии, инсталирани в оборудване от частни домакинства, събрани и 
предадени за превоз за обезвреждане, демонтаж, рециклиране или депониране, не се 
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подчиняват на другите разпоредби на RID, включително специална разпоредба 376 и 
2.2.9.1.7, когато: 

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

се съхраняват; 
 

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

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

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

 
(b) До съоръжението за междинна обработка, литиевите клетки и батериите, съдържащи се 

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

 
(i) Оборудването е опаковано в съответствие с инструкция за опаковане P 909 от 4.1.4.1, 

с изключение на допълнителните изисквания 1 и 2; или е опаковано в здрави външни 
опаковки, напр. специално проектирани съдове за събиране, които изпълняват 
следните изисквания: 

 
– Опаковките ще бъдат изградени от подходящ материал и ще бъдат с адекватна 

здравина и дизайн във връзка с капацитета на опаковката и нейното планирано 
ползване. Опаковките не е необходимо да изпълняват изискванията на 4.1.1.3; 

 
– Ще бъдат предприети подходящи мерки за минимизиране на щетите по 

оборудването при напълване и обработване на опаковката, напр. употребата на 
каучукови подложки; и 

 
– Опаковките ще бъдат изградени и затворени, така че да предотвратят каквато и да 

е загуба на съдържание по време на превоз, напр. с капаци, здрави вътрешни 
уплътнители, капаци за транспортиране. Отворите, предназначени за напълване, 
са приемливи, ако са изградени по такъв начин, че да предотвратят загубата на 
съдържание; 

 
(ii) Система за контрол по качеството е налична, за да гарантира, че общото количество 

на литиеви клетки и батерии на вагон или голямо контейнерно отделени не 
надхвърля 333 g; 

 
БЕЛЕЖКА: Общото количество литиеви клетки и батерии в оборудването от частни 

домакинства може да бъде оценено чрез използването на статистически 
метод, включен в системата за контрол по качеството. Копие от 
протоколите за контрол по качеството ще бъдат предоставени на 
компетентния орган по заявка. 

 
(iii) опакованите пратки са обозначени "ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ" или 

"ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ", както е приложимо. Ако оборудване 
съдържащо литиеви клетки или батерии бъде превозвано неопаковано или върху 
палети съгласно инструкция за опаковане P 909 (3) от 4.1.4.1, тази маркировка 
алтернативно може да бъде прикрепена върху външната повърхност на вагони или 
големи контейнери). 

 
БЕЛЕЖКА: "Оборудване от частни домакинства" означава оборудване, което 

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

 
671 За целите на освобождаването, свързано с количествата превозвани на вагон или голям 

контейнер (виж 1.1.3.6), транспортната категория ще бъде определена във връзка с 
опаковъчната група (виж параграф 3 от специална разпоредба 251): 
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– Транспортна категория 3 за комплекти, определени за опаковъчна група III; 
– Транспортна категория 2 за комплекти, определени за опаковъчна група II; 
– Транспортна категория 1 за комплекти, определени за опаковъчна група I. 

 
672 Машина и уред, превозвани съгласно тази рубрика и в съответствие със специална 

разпоредба 301 не са предмет на каквато и да е разпоредба на RID, при което и да е от 
следните условия: 

 
– те са опаковани в здрава външна опаковка, конструирана от подходящ материал и с 

адекватна сила и дизайн във връзка с капацитета на опаковката и нейната планирана 
употреба и изпълняват приложимите изисквания на 4.1.1.1; или 

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

 
673 За превоза на това изделие не се налага да се прилагат изискванията на Глава 1.10 и 5.3 

от Раздел 5.4.3 и Глава 7.2. 
 
674  Тази специална разпоредба се прилага спрямо периодична инспекция и изпитване на 

многослойни бутилки, както е дефинирано в 1.2.1. 
 

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

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

разрушителни изпитвания; 
– Извършване на конкретни допълнителни разрушителни изпитвания, свързани с 

характеристиките на многослойни бутилки. 
 

Процедурите и изискванията на този алтернативен метод са описани по-долу. 
 
Алтернативен метод:  
 
(а) Общи положения 
 

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

 
(b) Базова популация 

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

 
(c) Подгрупи на базова популация 

В рамките на горепосочената базова популация, многослойни бутилки, които 
принадлежат на различни собственици, ще бъдат разделяни на специфични под-групи, 
по една на собственик. 
Ако цялата базова популация е притежавана от един собственик, под-групата е равна на 
базовата популация. 

 
(d) Проследимост 
 

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

 
– За идентифицирана на конкретната под-група; 
– За предоставяне на органите за инспекция, центровете за напълване и 

компетентните власти, конкретните технически характеристики на бутилките, 
състоящи се от минимум следното: сериен номер, производствена партида за 
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стоманена бутилка, производствена партида за многослойни бутилки, дата на 
разделяне на множество слоеве; 

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

– Проверка историята на индивидуалната бутилка и определяне мерките (напр. 
напълване, пробовземане, повторно изпитване, оттегляне); 

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

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

 
(e) пробовземане за статистическо оценяване 

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

 
(f) Процедура за изпитване за разрушително изпитване 

 
Инспекцията и изпитването, които се изискват от 6.2.1.6.1, ще бъдат осъществени, с 
изключение на (d), които ще бъдат заменени от следната процедура за изпитване: 
 
– тест за разкъсване (съгласно EN 1442:2017 или EN 14140:2014 + AC:2015).  
Освен това ще бъдат извършени следните изпитвания: 
– Изпитване за залепване (съгласно EN 1442:2017  или EN 14140:2014  + AC:2015); 
– Изпитвания за олющване и корозия (съгласно EN ISO 4628-3:2016).  

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

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

изисквания 
 

Процедурата за статистическо оценяване съгласно свързаните критерии за отхвърляне, 

е описана по-долу. 

 
Интервал на 
изпитване 

(години) 

Вид 
изпитване 

Стандарт Критерий за отказ 
Пробовземане  от 

под-група 

След 3 години 
експлоатация  (виж 

(f)) 

Тест за 
разкъсване 

EN 1442:2017 ". 

Точката на налягане на разкъсване 
(BPP) на представителната извадка  

трябва да е над долното 
ограничение на интервала за 

допуск в Таблица за ефективност 
на извадка  Ωm ≥ 1 + Ωs × k3(n;p;1-

α) a  
 

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

   или Q/200, 

което от двете е по-
ниско с минимум 20 

на под-група (Q) 

Олющване 
и корозия 

EN ISO 4628- 
3:2016 

Максимална степен на корозия: Ri2 1000 

Залепване 
на 

полиуретан 

ISO 2859- 
1:1999 + 

A1:2011 EN 
1442:2017 EN 
14140:2014 + 

AC:2015 

Стойност на залепване > 0.5 N/mm2 

Вижте ISO 2859 -
1:1999 + A1:2011, 
приложено към 

Q/1000 

На всеки 5 години 
експлоатация  (виж 

(f)) 

Тест за 
разкъсване 

EN 1442:2017 ". 

Точката на налягане на разкъсване 
(BPP) на представителната извадка  

трябва да е над долното 
ограничение на интервала за 

допуск в Таблица за ефективност 
на извадка  Ωm ≥ 1 + Ωs × k3(n;p;1-

α)a 
 

Индивидуален резултат от 

   или Q/100, 

което от двете е по-
ниско с минимум 40 

на под-група (Q) 
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изпитване не трябва да бъде по-
нисък от налягането за изпитване 

Олющване 
и корозия 

EN ISO 4628- 
3:2016 

Максимална степен на корозия: Ri2 Q/1000 

Залепване 
на 

полиуретан 

ISO 2859- 
1:1999 + 

A1:2011 EN 
1442:2017 

EN 14140:2014 
". 

+ AC:2015 

Стойност на залепване > 0.5 N/ 
mm2 

Вижте ISO 2859 - 
1:1999 + A1:2011, 
приложено към 

Q/1000 

 
a Точката на налягане на разкъсване (BPP) на представителната извадка се използва за 

оценяване на резултатите от изпитванията чрез използване на Таблица за ефективност на 
извадка: 
Стъпка 1: Определяне на точката на налягане на разкъсване (BPP) на представителна 
образец 
Всеки образец е представляван от точка, чиито координати са със средна стойност на 
резултатите от теста за разкъсване и резултатите от теста за стандартно отклонение, всеки 
от тях нормализирани спрямо съответното налягане при изпитване. 

 

 
където 
x =  средна стойност на образец; 
s = стандартно отклонение на образец;   
PH =  налягане при изпитване 
 
Стъпка 2: Изготвяне на диаграма за Таблица за ефективност на извадка 
Всеки BPP е начертан върху Таблица за ефективност на извадка със следната ос: 

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

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

 
Стъпка 3: Определяне на приложимото долно ограничение на интервала на допуск в 
Таблицата за ефективност на извадка 
 
Резултатите за налягане на разкъсване ще бъдат проверени първо съгласно Съвместното 
изпитване (многопосочно изпитване), чрез използването на съществено равнище на α = 
0.05 (виж параграф 7 от ISO 5479:1997) за да определите дали разпределението на 
резултатите за всеки образец е нормално или абнормално. 
 

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

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

 
Стъпка 3.1: Долно ограничение на интервал за допуск за резултати, следващи нормална 
дистрибуция 
 
в съответствие със стандарт ISO 16269-6:2014 и предвид, че отклонението не е известно, 
едностранния интервал за статистически допуск ще се счита за граница на довереност от 
95% и част от популацията, равна на 99.9999%. 
 
Чрез прилагането на в Таблицата за ефективност на извадка, долното ограничение на 
интервала за толерантност е представлявано от ред от константна степен на оцеляване, 
дефинирана от формулата: 
 
Ωm = 1 + Ωs × k3(n;p;1-α) 
 
където 
 
k3   =  фактор, функция на n, p и 1-α; 
p    =  пропорция на популацията, избрана за интервала за допуск (99.9999%); 
1-α =  равнище на доверителност (95%); 
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n    =  размер на извадка. 
 
Стойността за k3, определена за нормални разпределения, ще бъдат взети от таблицата в 
края на Стъпка 3. 
 
Стъпка 3.2: Долно ограничение на интервал на допуск за резултати след абнормално 
разпределение 
 
Едностранния статистически интервал за допуск ще бъде изчислен при равнище на 
доверителност от 95% и част от популацията, равняваща се на 99.9999%. 
 
Долното ограничение на допуск е представено от ред от постоянен процент на оцеляване, 
дефиниран във формулата, посочена в предишната стъпка 3.1 с фактори k3, базирани и 
изчислени на свойствата на разпределение на Вейбул. 
Стойността за k3, зададена за разпределения на Вейбул, ще бъдат взети от таблицата по-
долу в края на Стъпка 3. 

 
Таблица за k3 

p = 99.9999% и (1-α) = 0.95 

Размер на извадка 

 
n 

Нормално  
разпределение 

k3 

Разпределение на 
Вейбул 

k3 

20 6.901 16.021 

22 6.765 15.722 

24 6.651 15.472 

26 6.553 15.258 

28 6.468 15.072 

30 6.393 14.909 

35 6.241 14.578 

40 6.123 14.321 

45 6.028 14.116 

50 5.949 13.947 

60 5.827 13.683 

70 5.735 13.485 

80 5.662 13.329 

90 5.603 13.203 

100 5.554 13.098 

150 5.393 12.754 

200 5.300 12.557 

250 5.238 12.426 

300 5.193 12.330 

400 5.131 12.199 

500 5.089 12.111 

1000 4.988 11.897 

∞ 4.753 11.408 

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

размер на извадката. 
 
(h)  Измерва дали са изпълнени критериите за приемане 
 
Ако резултат от теста за разкъсване, изпитване за олющване и корозия или изпитване за 
залепване не съответства на критериите, посочени в таблицата в параграф (g), засегната 
подгрупа многослойни бутилки ще бъдат разделени от собственика за последващи 
разследвания и няма да бъдат запълнени или да бъдат предоставени за транспорт и 
употреба. 
 
В споразумение с компетентния орган или Xa орган, който издава одобрението за 
проектиране, ще бъдат осъществени допълнителни тестове за да определят основната 
причина за неизправността. 
 
Ако за основната причина не може да бъде доказано, че е ограничена до засегнатата под-
група на собственика, компетентният орган или Xa органа ще предприемат мерки относно 
цялата базова популация и потенциално други години производство. 
 
Ако може да бъде доказано, че основната причина е ограничена до частта на засегнатата 
подгрупа, връщането в експлоатация на незасегнатите части може да бъде оторизирано от 
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компетентния орган. Ще бъде доказано, че няма да бъде засегнато връщането в 
експлоатация на многослойни бутилки. 
 
(i) Изисквания на центъра за напълване 
 
Собственикът ще предостави на компетентния орган документно доказателства, че 
центровете за напълване: 
 
–  Спазване на разпоредбите на инструкция за опаковане P 200 (7) от 4.1.4.1 и че 
изискванията на стандарт за инспекции за предварително напълване, посочени в 
таблицата за инструкция за опаковане P 200 (11) от 4.1.4.1 са изпълнени и коректно 
приложени; 
 
–  Разполага с подходящите средства за идентификация на многослойни бутилки чрез 
устройства за електронна идентификация; 
 
–  Има достъп до базата данни, дефинирана в (d); 
 
–  Има капацитет за актуализация на базата данни; 
 
– Прилагане на система за качеството съгласно стандарт ISO 9000 (серия) или 

еквивалентен, сертифицирана от акредитиран независим орган, признат от 

компетентния орган. 
 
 
 

Глава 3.4 Опасни товари, опаковани в ограничени количества 
 
 
 
3.4.1 Тази Глава разписва приложимите разпоредби за превоз на опасни товари, за определени класове, 

пакетирани в ограничени количества. Приложимите количествени ограничения за вътрешни 
опаковки или за изделие, са определени за всяко вещество в Колона (7a) от Таблица A на Глава 
3.2. Също така, количеството "0" се определя в тази колона за всяко вписване, което не се 
разрешава да се превозва в съответствие с разпоредбите на тази Глава. 
 
Ограничените количества за пакетирани опасни товари в такива ограничени количества, които 
отговарят на разпоредбите на тази глава, не са предмет на никакви други разпоредби от RID, с 
изключение на съответните разпоредби от: 
 
(a) Част 1, Глави 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9; 
 
(b) Част 2; 
 
(c) Част 3, Глави 3.1, 3.2, 3.3 (без специални разпоредби 61, 178, 181, 220, 274, 313, 625, 633 и 650 

(e)); 
 
(d) Част 4, точки от 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 до 4.1.1.8; 
 
(e) Част 5, 5.1.2.1(a) (i) и (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2; 
 
(f) Част 6, изисквания за конструиране 6.1.4 и точки  6.2.5.1 и от 6.2.6.1 до 6.2.6.3; 
 
(g) Част 7, Глава 7.1 и 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (без 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7 и 7.5.8. 

 
3.4.2 Опасните товари се опаковат само във вътрешни опаковки, поставени в подходящи външни 

опаковки. Могат да се използват и междинни опаковки. В добавка към това за изделията от дивизия 
1.4, група за съответствие S разпоредбите от раздел 4.1.5 следва да бъдат изцяло изпълнени. 
Употребата на вътрешни опаковки не е необходима за превоза на изделия като аерозоли или 
„съдове, малки, съдържащи газ”. Общата брутна маса на пратката не надхвърля 30 кг. 

 
3.4.3 „Освен за изделия от дивизия 1.4, група за съответствие S опаковки, които могат да променят обема 

си като се смалят или раздуят и отговарят на изискванията на 4.1.1.1, 4.1.1.2 и от 4.1.1.4 до 4.1.1.8 
се приемат за външни опаковки за изделия или за вътрешни опаковки, съдържащи опасни товари, 
превозвани съгласно разпоредбите на тази Глава. Вътрешните опаковки, които са чупливи или 
лесно могат да бъдат пробити, като тези направени от стъкло, порцелан, камък или някои 
пластмаси, се поставят в подходящи междинни опаковки, отговарящи на изискванията на 4.1.1.1, 
4.1.1.2 и от 4.1.1.4 до 4.1.1.8, и са проектирани съгласно разписаните в 6.1.4 изисквания. Цялата 
брутна маса на опаковката не трябва да надвишава 20 кг. 
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3.4.4 Течни товари от Клас 8, опаковъчна група II, превозвани в стъклена, порцеланова или каменна 

вътрешна опаковка се поставят в съвместима и твърда междинна опаковка. 
 
3.4.5 (Запазено) 
 
3.4.6 (Запазено) 
 
3.4.7 Знак за опаковки, които съдържат ограничени количества  

 
3.4.7.1 Освен за въздушен превоз, опаковки, съдържащи опасни товари в ограничени количества се 

обозначават съгласно знака, показана във фигура 3.4.7.1. 
 

 
Фигура 3.4.7.1 

 

 
 

Знак за опакови, съдържащи ограничени количества 
 
 

Знакът трябва да бъде видим, четлив и способен да издържи на външни климатични условия без 
съществено редуциране на ефективността. 

 
 Знакът е под формата на квадрат, разположен под ъгъл 45° (във формата на ромб).  
 

Знакът трябва да бъде видимо четлив и да остава такъв при постоянно пряко излагане на 
климатични условия.  Горната и долната част и обикалящата линия са в черно. Централната част 
трябва да бъде бяла или с подходящ контрастиращ фон.  Минималните размери трябва да бъдат 
100 mm x 100 mm и минималната широчина на линията, която очертава формата на ромб, е 2 mm. 
В случаите, в които размерите не са посочени, всички характеристики трябва да бъдат в 
приблизителна пропорция на онези, които са посочени. 

 
3.4.7.2 Ако размерът на опаковката изисква това, минималните външни размери, посочени във Фигура 
 3.4.7.1, могат да бъдат редуцирани, така че да бъдат не по-малки от 50 mm x 50 mm, при условие, 
 че знакът остава ясно видим. Минималната широчина на линията, която очертава формата 
 на ромб, може да бъде редуцирана до минимум 1 mm. 
 
3.4.8 Знак за опаковките, които съдържат ограничени количества, съответстващи на Част 3, Глава 4 от 

Техническите инструкции на ICAO 
 
3.4.8.1 Опаковките, които съдържат опасни товари, опаковани в съответствие с условията на Част 3, Глава 

4 от Техническите инструкции на ICAO, могат да носят знака, посочена във Фигура 3.4.8.1, която 
удостоверява съответствието с тези разпоредби: 
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Фигура 3.4.8.1 
 

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

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

 
3.4.8.2 Ако размерът на опаковката изисква това, минималните външни размери, посочени във Фигура 

3.4.8.1, могат да бъдат редуцирани, така че да бъдат не по-малки от 50 mm x 50 mm, при условие, 
че знакът остава ясно видим. Минималната широчина на линията, която очертава формата на ромб, 
може да бъде редуцирана до минимум 1 mm. Символът „Y” остава в приблизителна пропорция на 
този, който е показан на Фигура 3.4.8.1. 

 
3.4.9 Опаковки, които съдържат опасни товари, които носят знака, посочен в 3.4.8, с или без 

допълнителни етикети и знаци за въздушен транспорт се считат за изпълняващи разпоредбите на 
раздел 3.4.1 както е уместно и на раздели от 3.4.2 до 3.4.4 и не трябва да носят знака, посочен в 
3.4.7.” 

 
3.4.10 Опаковки, които съдържат опасни товари в ограничени количества носят знака, посочен в 3.4.7 и са 

съобразени с разпоредбите на Техническите инструкции на ICAO, включително всички необходими 
маркировки и етикети, посочени в Части 5 и 6, се считат за изпълняващи разпоредбите на раздел 
3.4.1, както е уместно и на раздели 3.4.2 до 3.4.4. 

 

3.4.11 Употреба на външни опаковки 

  За външна опаковка съдържаща опасни товари в ограничени количества се прилага следното: 

  Освен ако знаците представящи всички опасни товари във външна опаковка са видими, външната  
  опаковка трябва да бъде: 

– Маркирана с думата „ВЪНШНА ОПАКОВКА“. Буквите в знака „ВЪНШНА ОПАКОВКА“ трябва да 
бъдат с височина минимум 12 mm. Знакът трябва да бъде на официалния език на държавата 
на одобрение, както и – ако този език не е английски, френски или немски – и на английски, 
френски или немски , освен ако не е предвидено друго в споразумения, сключени между 
държавите, които имат връзка с операциите по превоза; и 

– Маркирани с знаци, които се изискват съгласно тази Глава. 
 

Освен за въздушен транспорт, другите разпоредби на 5.1.2.1 се прилагат само ако други опасни 
товари, които не са опаковани в ограничени количества, се съдържат във външната опаковка и 
само във връзка с тези други опасни товари. 

 

Y 
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3.4.12 Преди превоза, изпращача на опасните товари, пакетирани в ограничени количества информира 
превозвача за формата на проследимост на брутната маса на такива товари. 
 
[Товарачи на опасни товари, пакетирани в ограничени количества, следва да спазват разпоредбите 
от 3.4.13 до 3.4.15 по отношение на маркировката] 

 
3.4.13 (a) Вагоните, превозващи опасни товари, опаковани в ограничени количества, се маркират в 

съответствие с 3.4.15 от двете страни, освен ако вагонът не съдържа други опасни товари, за 
които се изисква поставянето на табела в съответствие с 5.3.1. Във втория случай вагонът 
може да бъде снабден само с изискваните табели или както с табелите, посочени в 5.3.1, така 
и със знаците, посочени в 3.4.15 

 
 (b) Едрите контейнери, превозващи опасни товари, опаковани в ограничени количества, се 

маркират в съответствие с 3.4.15 от всичките им четири страни, освен ако едрият контейнер не 
съдържа други опасни товари, за които се изисква поставяне на табела в съответствие с 5.3.1. 
Във втория случай едрият контейнер може да бъде снабден само с изискваните табели или 
както с табелите, посочени в 5.3.1, така и със знаците, посочени в 3.4.15. 

 
Ако знаците прикрепени към големите контейнери не са видими от външната страна на 
транспортиращия вагон, същите знаци трябва да бъдат прикрепени към двете страни на 
вагона. 

 
3.4.14 Знаците, определени в 3.4.13 могат да бъдат премахнати, в случай, че брутната маса на 

опаковките, съдържащи опасни товари, опаковани в ограничени количества не надвишава 8 тона на 
вагон или голям контейнер. 

 
3.4.15 Знаците посочени в 3.4.13 ще бъдат същите като онези, които се изискват в 3.4.7, с изключение на 

това, че техните минимални размери ще бъдат 250 mm x 250 mm. Тези знаци трябва да бъдат 
отстранени или покрити, ако не се превозват опасни товари в ограничени количества. 

 

Глава 3.5 

Опасни товари в количества, подлежащи на изключване 

3.5.1    Количества, подлежащи на изключване 

3.5.1.1   Подлежащите на изключване количества опасни товари от определени класове, различни от изделията, 
попадащи под действието на разпоредбите на настоящата глава, не са обект на действието на които и 
да са други разпоредби от RID, освен по отношение на: 

a) изискванията за обучение, изложени в Глава 1.3; 

b) класификационните процедури и критериите за опаковъчни групи, определени в Част 2; 

c) изискванията за опаковане съгласно 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 и 4.1.1.6. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Спрямо радиоактивните материали са приложими изискванията за радиоактивните 

опаковки в количества, подлежащи на изключване, посочени в 1.7.1.5. 

3.5.1.2   Опасните товари, които могат да бъдат превозвани в подлежащи на изключване количества в 
съответствие с разпоредбите на настоящата глава, са посочени в списъка в колона (7b) от таблица A в 
Глава 3.2 чрез буквено-цифров код, както следва: 

 

Код Максимално нетно количество за 
вътрешна опаковка  

(в грамове (g) за твърди вещества и в 
милилитри (ml) за течни вещества и 

газове) 

Максимално нетно количество за 
външна опаковка  

(в грамове (g) за твърди вещества и в 
милилитри (ml) за течни вещества и газове, 

или сумата от грамове и милилитри в 
случай на смесено опаковане) 

E0 Не се разрешава като подлежащо на изключване количество,  

E1 30 1000 

E2 30 500 

E3 30 300 

E4 1 500 

E5 1 300 

За газовете указаният вътрешен обем за вътрешните опаковки се отнася до водния обем на вътрешния 
съд, а обема, посочен за външната опаковка се отнася до комбинирания воден обем на всички 
вътрешни опаковки, съдържащи се в една обща външна опаковка.  
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3.5.1.3   В случаите, когато опасни товари, подлежащи на изключване, за които са определени различни кодове, 
се опаковат заедно, общото количество на външната опаковка се ограничава до предписаното за най-
рестриктивния код. 

3.5.1.4  Подлежащи на изключване количества опасни товари с кодове Е 1, Е 2, Е 4 и Е 5 с максимално нетно 
количество опасни товари за една вътрешна опаковка до 1 ml за течности и газове и 1 g за твърди 
вещества и максимално нетно количество опасни товари за една външна опаковка, което не надвишава 
100 g за твърди вещества или 100 ml за течности и газове, подлежат само на: 
 
(а) Разпоредбите на 3.5.2 с изключение на това, че не се изисква междинна опаковка, ако вътрешните 
опаковки са сигурно опаковани във външна опаковка с омекотяващ материал по такъв начин, че при 
нормални условия на превоз да няма опасност да бъдат счупени или пробити, или съдържанието им да 
изтече; а за течностите външните опаковки съдържат достатъчно попивателен материал, за да попият 
цялото съдържание на вътрешните опаковки; и 

(b) Разпоредбите на 3.5.3 

3.5.2    Опаковки 

Опаковките, използвани за превоз на опасни товари в количества, подлежащи на изключване трябва да 
да бъдат съобразени със следното:  

a) да се осигури вътрешна опаковка, като всяка вътрешна опаковка следва да бъде изработена от 
пластмаса (с минимална дебелина 0,2 mm, когато се използва за течни вещества) или от стъкло, 
порцелан, каменина, керамика или метал (виж също 4.1.1.2), а затварящото устройство на всяка 
вътрешна опаковка следва да бъде стабилно закрепено с тел, ленти за облепяване или други 
сигурни средства; всеки съд, който е с формована винтова резба, трябва да бъде снабден с 
херметичен резбован капак. Затварящото средство следва да бъде устойчиво на съдържанието; 

b) всяка единица вътрешна опаковка трябва да е надеждно поставена в междинна опаковка с 
уплътнителен материал по такъв начин,че при нормални условия на превоз да не може да се счупи, 
пробие или да протече нейното съдържание. За течни опасни товари, междинните или външните 
опаковки съдържат достатъчно абсорбиращ материал, който да абсорбира цялото съдържание на 
вътрешните опаковки. Когато бъде поставен в междинна опаковка, абсорбиращия материал може да 
бъде уплътняващ материал. Опасните товари не трябва да реагират по опасен начин с 
уплътняващия материал, абсорбиращия материал и материала на опаковката или да редуцират 
целостта или функцията на материалите. Без оглед на тяхната ориентация, пакета трябва изцяло да 
защитава съдържанието в случай на счупване или теч; 

c) междинната опаковка следва да бъде здраво опакована в устойчива, твърда външна опаковка (от 
дърво, талашит или друг материал с еквивалентна якост); 

d) всеки тип опакована пратка следва да бъде съобразен с разпоредбите, посочени в 3.5.3; 

e) всяка опакована пратка трябва да бъде с такава големина, че да бъде оставено подходящо място за 
поставяне на нужните знаци; и  

f) външните опаковки може да се използват и да съдържат опаковани пратки с опасни товари или 
товари, които не са предмет на изискванията на RID. 

3.5.3    Изпитвания на опакованите пратки 

3.5.3.1   Цялостната опакована пратка, подготвена за превоз, заедно с вътрешните опаковки, напълнени до не 
по-малко от 95 % от тяхната вместимост за твърди вещества или 98 % за течности, трябва да могат да 
издържат, което да бъде демонстрирано от надлежно документирано изпитване, без счупване или 
протичане на която и да е вътрешна опаковка и без ефективността им да се намали в съществена 
степен: 

a) Пускане от височина 1,8 m върху твърда, нееластична, плоска и хоризонтална повърхност: 

(i) Когато пробата е във форма на кутия, тя трябва да се пусне във всяко едно от следните 
положения:  

– хоризонтално върху основата; 

– хоризонтално върху горната част; 

– хоризонтално върху най-дългата страна; 

– хоризонтално върху най-късата страна; 

– върху ъгъл; 

(ii) В случаите, когато пробата е във форма на цилиндър, той се пуска в едно от следните 
положения: 

– диагонално върху горния ръб, като центърът на тежестта се пада директно на точката на 
удара;  

– диагонално върху основния ръб;  

– хоризонтално, странично.  
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ЗАБЕЛЕЖКА: Всяко едно от гореописаните спускания може да се изпълни за различни, но 

идентични опаковани пратки. 

b) Тежест, поставена върху горната повърхност в продължение на 24 часа, еквивалентна на общото 
тегло на идентични опаковани пратки, ако са подредени една върху друга до височина от 3 m 
(заедно с образеца). 

3.5.3.2   За целите на изпитването, веществата, които следва да се превозват в опаковката могат да бъдат 
заменени с други вещества, освен в случаите, когато това би довело до невалидност на резултатите от 
изпитванията. При твърдите вещества, когато се използва различно вещество, то трябва да има същите 
физични характеристики (маса, гранулометричен състав, и пр.) както и веществото, което ще се 
превозва. При изпитвания с пускане от височина на течни вещества, когато се използва друго вещество, 
неговата относителна плътност (специфична гравитация) и вискозитет трябва да са подобни на тези, 
характерни за веществото, което ще се превозва.  

3.5.4    Маркировка на опаковани пратки 

3.5.4.1   Опаковани пратки, които съдържат подлежащи на изключване количества от опасни товари, подготвени 
в съответствие с настоящата глава следва да бъдат устойчиво и четливо обозначени с маркировката, 
показана в 3.5.4.2. Първият или единствен номер на етикет, посочен в колона (5) от таблица A в глава 
3.2 за всеки от опасните товари, съдържащи се в опакованата пратка следва да бъде посочен в 
маркировката. В случаите, когато името на изпращача или получателя не е указано на друго място 
върху опакованата пратка, тези данни следва да се включат в маркировката.  

3.5.4.2   Знак за изключени количества 

Фигура 3.5.4.2 

 
 

Знак за подлежащи на изключване количества 
 

Щрих и символ на същия цвят, черно или червено, върху бял или сходен на него контрастиращ фон 
 

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

 
** Наименованието на изпращача или на получателя ще бъде посочено на това място, ако не е 

посочено другаде върху опаковката. 
 
 Знакът ще бъде под формата на квадрат. Щриховката и символът трябва да бъдат с един и 

същи цвят, черно или червено върху бяло или подходящ контрастиращ фон. Минималните 
размери трябва да бъдат 100 mm x 100 mm. В случаите, в които не са посочени размерите, 
всички характеристики трябва да бъдат в приблизителна пропорция на размерите, които са 
показани. 

3.5.4.3 Употреба на външни опаковки 

За външна опаковка съдържаща опасни товари в освободени количества се прилага следното: 

Освен ако знаците представящи всички опасни товари във външна опаковка са видими, външната 
опаковка трябва да бъде: 

– Маркирана с думата „ВЪНШНА ОПАКОВКА“. Буквите в знакът „ВЪНШНА ОПАКОВКА“ трябва да 
бъдат с височина минимум 12 mm. Знакът трябва да бъде на официалния език на държавата на 
одобрение, както и – ако този език не е английски, френски, немски или италиански – и на 
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английски, френски, немски или италиански, освен ако не е предвидено друго в споразумения, 
сключени между държавите, които имат връзка с операциите по превоза; и 

– Маркирани с знаците, които се изискват съгласно тази Глава. 
 
Освен за въздушен транспорт, другите разпоредби на 5.1.2.1 се прилагат само ако други опасни 
товари, които не са опаковани в ограничени количества, се съдържат във външната опаковка и само 
във връзка с тези други опасни товари. 

3.5.5    Максимален брой опаковани пратки за вагон или контейнер 

Броят опаковани пратки във всеки отделен вагон или контейнер не бива да надвишава 1 000. 

3.5.6    Документация  

В случай че определен документ или документи (напр., товарителница, въздушна товарителница, или 
CMR/CIM коносамент придружава/придружават опасните товари в подлежащи на изключване 
количества, най-малко в един от тези документи трябва да е включен текстът: "ОПАСНИ ТОВАРИ В 
ПОДЛЕЖАЩИ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ КОЛИЧЕСТВА" и да се посочва броя опаковани пратки.  
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 Глава 4.1 Използване на опаковки, средства за едро пакетиране (IBC) и едрогабаритни 
опаковки 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Опаковките, включително IBCs и средства за едро пакетиране, обозначени съгласно 

6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.3.4, 6.5.2 или 6.6.3, но които са одобрени в 
държава, която не е договаряща страна по RID, въпреки това могат да бъдат 

използвани за превоз съгласно RID. 
 
4.1.1 Общи разпоредби, свързани с опаковането на опасни товари в опаковки, включително в IBC и 

едрогабаритните опаковки 
 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Общите разпоредби от настоящия раздел се прилагат за опаковките от класове 2, 

6.2 и 7 само при условията, посочени в 4.1.8.2 (клас 6.2), 4.1.9.1.5 (клас 7)  и в 
съответните опаковъчни инструкции от раздел 4.1.4 (опаковъчни инструкции Р201 и 
LP200 за клас 2 и P620, Р621, ІВС620 и LР621 за клас 6.2). 

 
4.1.1.1 Опасните товари трябва да бъдат опаковани в доброкачествени опаковки, включително IBC и 

едрогабаритни опаковки. Тези опаковки трябва да са достатъчно устойчиви, за да издържат на удари 
и да отговарят на обичайните изисквания по време на превоза, по-специално при прехвърляне между 
транспортни съоръжения или между транспортни съоръжения и складове, както и при вдигане от 
палета или от външна опаковка с оглед на по-нататъшна ръчна или механична обработка. 
Опаковките, включително и IBC и едрогабаритните опаковки, трябва да бъдат изработени и 
затворени, когато се подготвят за изпращане, по такъв начин, че да бъде изключена всякаква загуба 
на съдържание, която би могла да се получи при нормални условия за превоз, при вибрации, 
изменения на температурата, промени в степента на влажност или на налягането (дължащи се 
например на височината). Опаковките, включително и IBC и едрогабаритните опаковки, трябва да 
бъдат затворени съгласно информацията, предоставена от производителя. По време на превоза от 
външната страна на опаковките, IBC и едрогабаритните опаковки не трябва да има полепяне на 
опасни отпадъци. Настоящите разпоредби се прилагат според случая както за новите опаковки, така 
и за повторно използваните, преработените и възстановените, и за новите и повторно използвани 
IBC и едрогабаритни опаковки. 

 
4.1.1.2  Частите от опаковките, включително и IBC и едрогабаритните опаковки, които не са в пряк контакт с 

опасните товари: 
а) не трябва да подлежат на изменение или да бъдат видимо отслабени от тях; 
b) не трябва да реагират опасно с тях, например като изпълняват ролята на катализатор на реакция 

или като влизат в реакция с тях; и 
c) не трябва да допускат просмукване на опасни товари, които биха могли да представляват 

опасност при нормални условия на превоз.  
 
При необходимост трябва да имат подходящо вътрешно покритие или вътрешна обработка. 
ЗАБЕЛЕЖКА: За химическата съвместимост на пластмасови опаковки вкл. IBC, от полиетилен, виж 

4.1.1.21. 
 
4.1.1.3 Освен ако не е посочено друго в RID, всяка опаковка, включително и IBC и едрогабаритните 

опаковки, с изключение на вътрешните опаковки,  трябва да отговаря на типа конструкция, която да е 
издържала изпитванията съгласно изискванията на раздели 6.1.5, 6.3.5, 6.5.4 или 6.6.5, в зависимост 
от случая. Опаковките, за които не се изисква изпитване, са посочени в 6.1.1.3.  

 
4.1.1.4 При пълнене с течности на опаковките, включително IBC и едрогабаритните опаковки, трябва да се 

остави достатъчно свободно пространство (кухина), за да се изключи каквото и да е изтичане на 
съдържанието и каквато и да е трайна деформация на опаковката в резултат от разширяване на 
течността под въздействието на температурните промени, възникнали по време на превоза. Освен 
ако няма специално предписани изисквания, опаковките не трябва да бъдат пълнени докрай с 
течности при температура от 55ºС. Достатъчно пространство трябва да бъде оставено в IBC, за да се 
гарантира, че при средна температура на съдържанието от 50ºС то няма да бъде напълнено над 98% 
от водната му вместимост. Освен ако не е предвидено друго, процентът на максимално пълнене при 
температура на напълване от 15 ºС не трябва да надвишава: 

 
или  
 
а) 

Point d'éТочка на кипене (начало на кипене) 
на веществото в °C 

< 60 60   100   200   300   

 < 100 < 200 < 300  

Степен на напълване в % 
от вместимостта на опаковката 

90 92 94 96 98 

 
или  

опаковката на капацитета от % 
) t- (50   1

98
  пълнене на степен  b)

F
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           В тази формула α представлява средният коефициент на кубично разширяване на течността 
между 15ºС и 50ºС, т.е. за максимално изменение на температурата от 35º С. 

      

α се изчислява по формулата 

50

5015

d  35

d - d
  


  

 
d15 и  d50 представляват относителните плътности1 на течността при 15 º С и 50   ºС и tF – 
средната температура на течността при пълнене. 
 

4.1.1.4.1 За въздушен транспорт опаковките, предназначени да съдържат течности, също трябва да 

могат да издържат разлики в налягането без утечки, както е посочено в международните 
разпоредби за въздушен превоз. 

 
4.1.1.5        Вътрешните опаковки трябва да бъдат опаковани във външните по такъв начин, че при 

нормални условия на превоз да се избягва възможността да се счупят, да бъдат пробити или да 
изпуснат съдържанието си във външните опаковки. Вътрешни опаковки, които съдържат течни 
вещества, трябва да бъдат така опаковани, че техните затварящи устройства да бъдат насочени 
нагоре и да бъдат поставени във външните опаковки в съответствие с описаните в 5.2.1.10 
знаци за указване на посока при превоза. Чупливите или лесно пробиваеми вътрешни опаковки, 
като стъклени, порцеланови или глинени съдове, или някои пластмасови такива и др., трябва да 
бъдат закрепени във външните опаковки, като помежду им се поставят подходящи 
уплътнителни материали. Изтичането на съдържанието не трябва да води до никакво значимо 
изменение на защитните свойства на уплътнителните материали или на външната опаковка. 

 
4.1.1.5.1  Когато външната опаковка на една съвместна или на една едрогабаритна опаковка е била 

успешно изпитана с различни типове вътрешни опаковки, се разрешава и различни такива 
вътрешни опаковки да бъдат съвместно поставени в тази външна опаковка или едрогабаритна 
опаковка. Освен това, без да се изискват други изпитвания за опакованата пратка, се допускат 
следните изменения при вътрешните опаковки, доколкото се поддържа едно равностойно ниво 
на ефективността: 

a) Вътрешни опаковки със същите или с по-малки размери могат да се използват, при 
условие че: 

i) Вътрешните опаковки отговарят на оформянето на изпитаните вътрешни опаковки 
(напр., форма – кръгла, правоъгълна и т.н.); 

ii) Използваният за вътрешните опаковки материал (стъкло, пластмаса, метал и др.) 
показва същата или по-голяма издръжливост на удар или стифиране в сравнение с 
първоначално изпитаната вътрешна опаковка; 

iii) Вътрешните опаковки имат същите или по-малки отвори и затварящото устройство е 
конструирано по подобен начин (напр., винтови капачки, напасната тапа и др.); 

iv) Се използва достатъчно количество допълнителен материал за пълнеж, за да бъдат 
попълнени празните междинни пространства и да се ограничи всякакво сериозно 
движение на вътрешните опаковки, и 

v) вътрешните опаковки имат същата посока на поставяне във външната опаковка, както 
е било в изпитаната опакована пратка. 

b) Допуска се използването на по-малък брой изпитани вътрешни опаковки или различни от 
описаните в подточка а) видове вътрешни опаковки, при условие че се осигури достатъчно 
уплътнение за попълване на междинното пространство (междинните пространства) и за 
ограничаване на всякакво сериозно движение на вътрешните опаковки. 

 
4.1.1.5.2  Използване на допълнителни опаковки вътре във външна опаковка (напр. междинна опаковка 

или съд в задължителна вътрешна опаковка) в допълнение към това, което се изисква в 
инструкциите за пратки е разрешено, при условие че са изпълнени всички съответни 
изискания, включително тези в 4.1.1.3, и ако е уместно трябва да се използва подходящо 
уплътнение, за да предотврати движение в рамките на опаковката. 

 
4.1.1.6    Опасните товари не трябва да бъдат опаковани в една и съща външна опаковка или в големи 

опаковки с други товари, било то опасни или не, ако реагират опасно едни с други (виж 
определение “опасна реакция” в 1.2.1).  
ЗАБЕЛЕЖКА: За специалните разпоредби за съвместно пакетиране, виж 4.1.10. 

 
4.1.1.7 Затварящите приспособления на опаковките, съдържащи овлажнени или разтворени вещества, трябва 

да са такива, че процентът течност (вода, разтворител или флегматизатор) да не пада по 
време на превоза под предписаните граници. 

 

                                                 
1 Изразът “относителна плътност” (d) се счита за синоним на “специфично тегло” и се използва навсякъде в настоящата 
глава. 
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 4.1.1.7.1.1 Ако две или повече системи за затваряне са монтирани последователно върху IBC, 
тази, която е най-близо до превозваното вещество, трябва да бъде затворена първо.  

 
4.1.1.8 Когато в една опакована пратка съдържимото отдели газ (в резултат на повишена 

температура или по друга причина) и от това има опасност да се появи налягане, опаковката 
или IBC може да бъде снабдена с клапанационно устройство, при условие че изпусканият газ 
не създава никаква опасност, напр. поради токсичност, запалителност или поради отделеното 
количество. 

 
Клапанационно устройство трябва да бъде вградено, когато на база на нормалното 
разграждане на вещества може да се образува опасно надналягане. Клапанационното 
устройство трябва да е разработено по такъв начин, че да не допуска изтичането на течности 
и проникването на вещества отвън по време на превоза, осъществяван при нормални 
условия, когато опаковката или IBC е поставена в предвиденото за превоз положение. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Не се разрешава клапанирането на опаковани пратки при въздушен превоз. 

 
4.1.1.8.1 Течности могат да бъдат напълвани във вътрешни опаковки само ако тези опаковки са 

достатъчно устойчиви на вътрешното налягане, което може да се развие при нормални 
условия на превоз.  

 
4.1.1.9    Новите, възстановени или повторно използвани опаковки, включително и IBC и 

едрогабаритните опаковки или възстановените опаковки, ремонтираните или редовно 
поддържани IBC, трябва да могат да издържат успешно изпитванията, предписани в раздели 
6.1.5, 6.3.5, 6.5.6 и 6.6.5, в зависимост от случая. Преди да бъдат напълнени и предадени за 
превоз, всички опаковки, вкл. IBC и едрогабаритните опаковки,  трябва да бъдат проверени за 
наличие на корозия, замърсяване или други дефекти, и всички IBC трябва да бъдат проверени 
за правилното функциониране на съответните експлоатационни съоръжения. Всяка опаковка, 
проявяваща признаци на влошаване в сравнение с приложения типов образец, трябва да 
престане да бъде използвана или да бъде така пригодена, така че да може да издържа на 
изпитванията, прилагани върху типовия образец. Всяко IBC, проявяващо признаци на 
влошаване в сравнение с одобрения типов образец, трябва да престане да бъде използвано 
или да бъде ремонтирано или редовно поддържано, така че да може да издържи на 
изпитванията, прилагани върху типовия образец. 

 
4.1.1.10 Течностите трябва да бъдат товарени само в опаковки, включително и IBC, достатъчно 

устойчиви на вътрешното налягане, което може да се развие при нормални условия на превоз. 
Опаковките и IBC, върху които е изписано хидравличното изпитвателно налягане, предписано 
съответно в 6.1.3.1 d) и 6.5.2.2.1, трябва да бъдат пълнени с течност само с парно налягане: 

а)    такова, че общото манометрично налягане в опаковката или IBC (т.е. парното налягане на 
съдържащото се вещество плюс частичното въздушно налягане или това на други 
инертни газове по-малко от 100 кРа) при 55ºС, определено на базата на максимална 
степен на пълнене съгласно подраздел 4.1.1.4 и температура на пълнене 15ºС, да не 
надвишава две трети от изписаното изпитвателно налягане; или 

b) при 50ºС е под четири седми от сумата на изписаното изпитвателно налягане плюс 100 
кРа; или 

с) при 55ºС - под две трети от сумата от изписаното изпитвателно налягане плюс 100 кРа.  
IBC, предназначени за превоз на течности, не трябва да бъдат използвани за превоз на 
течности с парно налягане над 110 кРа (1,1 бара) при 50º С или 130 кРа (1,3 бара) при 55ºС. 
 

Примери за изпитвателно налягане, което трябва да бъде изписано върху опаковката, включително и 
IBC – стойности, изчислени съгласно 4.1.1.10 с) 

 

UN-№: 
 

Наименование Клас 
Опако-
въчна 
група 

Vр55 
(кРа) 

Vр55х1,5 
(кРа) 

Vр55х1,5 
минус 

100 
(кРа) 

Изисквано 
минимално 

изпитвателно 
налягане 

(манометрич-
но) съгласно 
6.1.5.5.4 с) 

(кРа) 

Минимално 
изпитвателно 

налягане 
(манометрич-
но) за изпис-
ване върху 
опаковката 

(кРа) 

2056 Тетрахидрофуран 3 ІІ 70 105 5 100 100 

2247 n-Декан 3 ІІІ 1,4 2,1 -97,9 100 100 

1593 Дихлорометан 6.1 ІІІ 164 246 146 146 150 

1155 Диетилов етер 3 І 199 299 199 199 250 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  1)  В случая с чистите течности парното налягане при 55ºС (Vр55) може 

да бъде определено от таблиците, публикувани в научната литература. 
 
 



655  

 2) Таблицата се отнася единствено до прилагането на указанията в 4.1.1.10 с), което означава, че 
изписаното изпитвателно налягане трябва да бъде един път и половина по-високо от парното 

налягане при 55ºС минус 100 кРа. Когато например изпитвателното 
налягане за n-Декана е определено съгласно указанията в 6.1.5.5.4 а), 
изписаното минимално изпитвателно налягане може да бъде по-ниско. 
3) В случая с диетиловия етер изискваното минимално изпитвателно 

налягане според 6.1.5.5.5 е 250 кРа. 
 

4.1.1.11  Празните опаковки, включително и IBC и големите опаковки, съдържали опасен товар, са 
предмет на същите изисквания като пълните опаковки, освен ако не са били взети подходящи 
мерки, за да се изключи всеки риск.  

 
БЕЛЕЖКА:  Когато такива опаковки са превозвани с цел унищожаване, рециклиране или 

възстановяване на техния материал, те също така могат да бъдат превозвани 
съгласно UN 3509, ако са изпълнени условията на специална разпоредба 663 
от Глава 3.3. 

 
4.1.1.12  Всяка опаковка, както е посочена в Глава 6.1, предназначена за съхранение на течности, 

трябва успешно да издържи подходящо изпитване за херметичност. Това изпитване е част от 
програма за контрол по качеството, както е посочено в 6.1.1.4, която показва капацитета за 
постигане на подходящото равнище на изпитване, посочено в 6.1.5.4.3: 
а) преди първото й използване за превоз; 
b) след преработване или възстановяване на опаковката, преди да бъде използвана отново 

за превоз; 
 
 За това изпитване не е необходимо опаковката да е снабдена със собствени затварящи се 

устройства. Вътрешният съд на комбинираните опаковки може да бъде изпробван без външна 
опаковка, при условие че резултатите от изпитванията не са засегнати.   
Това изпитване не се изисква за: 

- вътрешни опаковки от съвместни или едрогабаритни опаковки, 
- вътрешни съдове от комбинирани опаковки (стъкло, порцелан или керамика), които са 

маркирани в съответствие с 6.1.3.1 a) (ii) със символа “RID/ADR”, 
- леки метални опаковки, които са маркирани в съответствие с 6.1.3.1 a) (ii) със символа 

“RID/ADR”. 
 

4.1.1.13  Опаковките, включително и IBC, използвани за твърди вещества, способни да се превърнат в 
течни при температури, които е вероятно да се получат по време на превоза, също трябва да 
могат да съдържат веществото в течно състояние. 

 
4.1.1.14  Опаковките, включително и IBC, използвани за прахообразни или гранулирани вещества, 

трябва да бъдат непропускливи за прахообразните вещества или да бъдат снабдени с 
подплата.  

 
4.1.1.15  В случай че няма други разпоредби на компетентните власти, допустимата продължителност 

на използване за превоз на опасни товари е 5 години, считано от датата на производство, за 
пластмасовите варели, пластмасовите бидони и IBC от твърда пластмаса и съставните IBC с 
вътрешен пластмасов съд, освен когато е предписана по-малка продължителност на 
използване поради характера на превозваното вещество. 

 
4.1.1.16  Ако за охладител се използва лед, това не оказва влияние върху целостта на опаковката 
 
4.1.1.17 (Заличено).  

 
4.11.18  Експлозивни вещества и изделия, саморазпадащи вещества и органични пероксиди 
 

 С изключение на случаите на изрично указани в RID противоположни разпоредби, опаковките, 
включително и IBC и едрогабаритните опаковки, използвани за товари от клас 1, 
саморазпадащите вещества от клас 4.1 и органичните пероксиди от клас 5.2 трябва да 
отговарят на разпоредбите, приложими за групата средно опасни вещества (опаковъчна група 
ІІ). 

4.1.1.19 Използване на опаковки за повредени товари и големи опаковки за повредени товари 

 
4.1.1.19.1 Опаковките, които са повредени, имат дефекти или течове, или не отговарят на изискванията, 

или опасните товари, които са се разпръснали или са изтекли от опаковката си, могат да 
бъдат превозвани в опаковки за повредени товари, упоменати в 6.1.5.1.11 и в големи 
опаковки за повредени товари, посочени в 6.6.5.1.9. Това не изключва използването на по-
голям размер опаковка, IBC от вида 11A или голяма опаковка от правилния вид и равнище на 
работни характеристики и съгласно условията на 4.1.1.19.2 и 4.1.1.19.3. 

4.1.1.19.2  Трябва да бъдат взети подходящи мерки, за да се предотврати прекалено голямото движение 

на опаковки, които имат течове или са повредени, във вътрешността на опаковката за 
повредени товари или големи опаковки за повредени товари. В случаите, в които големите 
опаковки за повредени товари или големи опаковки за повредени товари случая с течностите 
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 трябва да бъдат добавени абсорбиращи инертни материали в достатъчно количество, за да се 
премахне наличието на свободна течност. 

 
4.1.1.19.3 Трябва да се взимат подходящи мерки за недопускане на опасно покачване на налягането. 

 
4.1.1.20  Употреба на съдове под налягане за разсипани товари 

 
4.1.1.20.1  В случай че съдовете под налягане за разсипани товари са повредени, дефектни, протекли 

или не в съответствие, могат да се използват съдове под налягане за разсипани товари 
според 6.2.3.11. 

 
БЕЛЕЖКА: Съдът под налягане за разсипани товари може да бъде използван като външна 

опаковка в съответствие с 5.1.2. Ако се използва като външна опаковка, знаците 
се правят в съответствие с 5.1.2.1 вместо 5.2.1.3. 

 
4.1.1.20.2  Съдовете под налягане се поставят в съдове под налягане за разсипани товари с подходящ 

размер. Максималният размер на поставения съд под налягане е ограничен до воден 
капацитет от 1 000 литра. Може да се постави повече от един съд под налягане в същия съд 
под налягане за разсипани товари само, при условие че съдържащите се вещества са 
известни и няма опасност да влязат в опасно взаимодействие едни с други (вж. 4.1.1.6).  В 
този случай общата сума на водния капацитет на поставените съдове под налягане няма да 
надхвърля 1 000 литра. Вземат се подходящи мерки, за да се предотврати движението на 
съдовете под налягане в съда под налягане за разсипани товари, например чрез 
преграждане, стабилно прикрепяне или уплътнители. 

 
4.1.1.20.3  Съдовете под налягане могат да бъдат поставени в съдове под налягане за разсипани товари 

само, при условие че: 
(а) съдът под налягане за разсипани товари е в съответствие с 6.2.3.11 и е налично копие от 

удостоверението за одобрение; 
(b) Частите от съда под налягане за разсипани товари, които са или за които има вероятност 

да влязат в пряк контакт с опасните товари, няма да бъдат повлияни или отслабени от 
тези опасни товари и от това няма да има никакъв опасен ефект (като например реакция 
на катализиране или взаимодействие с опасните товари); и 

(c) Съдържанието на съдържащите се съд или съдове под налягане е ограничено откъм 
налягане и обем, така че ако бъдат изцяло освободени в съда под налягане за разсипани 
товари, налягането в него при температура от 65°С да не надвишава изпитвателното 
налягане на съда под налягане за разсипани товари (за газове вж. указанията за 
опаковане Р 200 (3) в 4.1.4.1). Намаляването на капацитета от годна за употреба вода на 
съда под налягане за разсипани товари например чрез съдържащо се оборудване или 
уплътнители се взима под внимание. 

 
4.1.1.20.4  Официалното наименование за превоз, ООН номера, предхождан от буквите „ООН”, както и 

етикета или етикетите, които се изискват за пратките в Глава 5.2, приложими за опасните 
товари в съдържащите се съд или съдове под налягане, се прилагат върху съда под налягане 
за разсипани товари за превоза му. 

 
4.1.1.20.5  Съдовете под налягане за разсипани товари се почистват, измиват и визуално проверяват 

както вътрешно, така и външно след всяка употреба. Те се подлагат на периодични инспекции 
и изпитвания в съответствие с 6.2.3.5 поне веднъж на всеки пет години. 

 
4.1.1.21  Проверка на химическата съвместимост на опаковки, вкл. IBC, от пластмаса чрез 

отнасяне на определените за пълнене товари към стандартни течности 
4.1.1.21.1 Област на действие 

 
За опаковки от полиетилен съгласно 6.1.5.2.6 и за IBC от полиетилен съгласно 6.5.6.3.5 
химическата съвместимост с определените за пълнене товари може да бъде определена чрез 
отнасяне на товара към стандартни течности, така че да бъдат следвани установените в 
4.1.1.21.3 – 4.1.1.21.5 процедури и да се прилага списъкът в таблица 4.1.1.21.6, при условие че 
моделът е издържал изпитванията за одобрението с тези стандартни течности съгласно 6.1.5 
или 6.5.6 при взимане под внимание на 6.1.6 и са изпълнени предварителните условия в 
4.1.1.21.2. Ако съгласно този подраздел не е възможно едно отнасяне, химическата 
съвместимост следва да бъде проверена чрез изпитвания на модела в съответствие с 
6.1.5.2.5 или чрез лабораторни изпитвания съгласно 6.1.5.2.7 за опаковки, респ. съгласно 
6.5.6.3.3 или съответно 6.5.6.3.6 за IBC. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Независимо от разпоредбите на този подраздел, използването на опаковки, 

вкл. IBC, за определен товар попада под ограниченията на таблица А от глава 
3.2 и опаковъчните инструкции в глава 4.1 

 
4.1.1.21.2 Условия 

 
Относителните плътности на определените за пълнене товари не трябва да са по-големи от 
онези, които са били използвани за определяне на височината при изпитване на падане, 
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 успешно проведено в съответствие с 6.1.5.3.4 или 6.5.6.9.4, и за определяне на масата при изпитване 
на стифиране, успешно проведено в съответствие с 6.1.5.6 или, при необходимост, в съответствие с 

6.5.6.6 с използване на отнесена/и стандартна/и течност/и. Наляганията на парите на 
товарите при 50ºС или 55ºС не трябва да надвишават онези, които за се използвали за 
определяне на налягането при изпитване на вътрешно налягане (хидравлично), успешно 
проведено в съответствие с 6.1.5.5.4 или 6.5.6.8.4.2 с използване на отнесена/и стандартна/и 
течност/и. В случай че определените за пълнене товари са отнесени към комбинация от 
стандартни течности, стойностите на съответните характеристики на товара не трябва да 
надвишават минималните стойности, получени на база на приложената височина на падане, 
маса при стифиране и вътрешно налягане, прилагани при изпитванията.  

   
Пример: UN 1736 Бензоилхлорид е отнесен към комбинацията от стандартни течности 
“Въглеводородна смес и разтвор на мокрещо средство”. Бензоилхлорид има налягане на 
парите 0,34 kPa при 50°C и относителна плътност около 1,2. Често прототипното  
 
 
изпитване на варели или бидони от пластмаса се извършва на минимално изисквано 
изпитвателно ниво. В такива случаи това практически означава, че изпитванията на 
налягане при стифиране на тези видове опаковки се провеждат със съответни 
натоварвания, които отговарят на относителна плътност 1,0 за въглеводородната 
смес и на относителна плътност 1,2 за мокрещото средство (виж определението за 
стандартни течности в 6.1.6). В такъв случай се приема, че химическата съвместимост 
за бензоилхлорид не е проверена за изпитан по този начин прототип, защото нивото на 
неговото изпитване със стандартна течност “въглеводородна смес” не е достатъчно 
високо, за да бъде еквивалентно на бензоилхлорид. (Тъй като в повечето случаи 
приложеното изпитвателно налягане при изпитване на хидравлично вътрешно налягане е 
най-малко 100 kPa, стойността на налягането на парите на бензоилхлорид е достатъчно 
покрита с това ниво на изпитване съгласно 4.1.1.10). 

 
Всички съставки на определения за пълнене товар, който може да бъде разтвор, смес или 
препарат, като мокрещо средство в препарати за почистване и дезинфекция, трябва да бъдат 
обхванати в процеса на отнасяне, независимо от това, дали са опасни или неопасни 
вещества. 
 

4.1.1.21.3 Процедура за отнасяне 

 
При причисляването на определени за напълване товари към вещества или групи от 
вещества, посочени в списъка за отнасяне в таблица 4.1.1.21.6, трябва да се спазват 
следните стъпки (виж и схемата във фигура 4.1.1.21.1): 

a) Класифицирай определения за пълнене товар в съответствие с процедурите и критериите 
на част 2 (определяне на UN-№: и опаковъчна група). 

b) Потърси този UN-№: в колона 1 на таблица 4.1.1.21.6, ако той се съдържа там. 
c) Ако има повече от едно вписване за този UN-№:, избери този ред, при който дадените в 

колони 2a, 2b и 4 данни към този UN-№: са в съответствие с данните за опаковъчната 
група, концентрацията, пламната точка, наличието на неопасни съставки и т.н.. 
Когато това не е възможно, химическата съвместимост трябва да се провери съгласно 
6.1.5.2.5 или 6.1.5.2.7 за опаковки респ. 6.5.6.3.3 или 6.5.6.3.6 за IBC (обаче за водни 
разтвори виж 4.1.1.21.4). 

d)  Когато определени съгласно а) UN-№: и опаковъчна група на определения за пълнене 
товар не се съдържат в списъка за отнасяне, химическата съвместимост трябва да бъде 
доказана при опаковки съгласно 6.1.5.2.5 или 6.1.5.2.7 и при IBC съгласно 6.5.6.3.3 или 
6.5.6.3.6. 

e) Когато в колона 5 от избран ред е вписан изразът “правило за сборно наименование”, 
трябва да се процедира в съответствие с описаното в 4.1.1.21.5 правило. 

f) Химическата съвместимост на определения за пълнене товар се приема за доказана, 
когато са били спазени изискванията в 4.1.1.21.1 и 4.1.1.21.2, за конкретно указаното 
вещество в колона 5 е отнесена една или комбинация от няколко стандартни течности и 
прототипът е допуснат за тази/тези стандартна/и течност/и. 
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Фиг. 4.1.1.21.1 
Схема за процедурата за отнасянето на определените за пълнене товари към стандартни 
течности 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1.21.4 Водни разтвори 

 
Водни разтвори на вещества или на групи от вещества, които съгласно 4.1.1.21.3 се отнасят 
към една или повече стандартни течности, също могат да бъдат отнесени към тази/тези 
стандартна/и течност/и, ако са спазени следните условия: 

a) съгласно критериите на 2.1.3.3 водният разтвор може да бъде причислен към същия UN-
№: както и веществото от списъка за отнасяне и  

b) водният разтвор не е посочен специално на друго място в списъка за отнасянето от 
4.1.1.21.6 и 

c) не протича химическа реакция между опасното вещество и разтворителя-вода. 
 

Пример: Водни разтвори на UN 1120 терт-бутанол 
 

o Самият чист терт-бутанол е отнесен към стандартна течност “оцетна киселина” в 
списъка за отнасянето. 

o Съгласно 2.1.3.3 водните разтвори на терт-бутанол могат да се класифицират под 
наименованието UN 1120 БУТАНОЛИ, защото свойствата на водните разтвори на терт-
бутанол не се различават от тези на опасното вещество по отношение на клас, 
физическо състояние или опаковъчна/и група/и. Освен това от информацията под 
наименование 1120 БУТАНОЛИ не се ограничава изрично до чистото вещество, а водните 
разтвори на това вещество не са специално вписани в глава 3.2 таблица А, както и в 
списъка за отнасяне. 

o При нормални транспортни условия UN 1120 БУТАНОЛИ не реагират с вода. 
 
Следователно водният разтвор на UN 1120 терт-бутанол може да се отнесе към 
стандартна течност “оцетна киселина”. 

 
 

4.1.1.21.5 Правило за сборни наименования 

Класифициране на веществото 

съгласно част 2 с цел 

определяне на UN-№:№: и 

опаковъчна група 

Съдържа ли се UN-

№:№: и опаковъчната 

група в списъка за 

отнасяне? 

да 

не 

не 

не 

Необходими са други 

проверки              

(виж 4.1.1.21.1) 

да 

Химическата съвмес-

тимост се счита за 

проверена, когато 

прототипното 

изпитване на опа-

ковка/IBC е било ус-

пешно с посочената/ите 

стандартна/и течност/и; 

това важи в опр.случаи 

и за водни разтвори на 

веществото 

Веществото или групата 

вещества указано/а ли е 

конкретно в списъка за 

отнасяне?  

Дадена ли е в списъка за 

отнасяне стандартна 

течност или комбинация от 

такива?  

да 

Продължение с ”Правило за сборни наименования” 
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При отнасянето на предвидени за пълнене товари, при които в колона 5 е вписан изразът “правило за 

сборни наименования”, трябва да се спазват следните стъпки и условия (виж също така 
схемата във фиг. 4.1.1.21.2): 

a) Извърши процедурата за отнасяне за всяка отделна опасна съставка на разтвора, сместа 
или препарата съгласно 4.1.1.21.3 при спазване на предварителните условия от 4.1.1.21.2. 
При родовите наименования при това могат да бъдат пренебрегнати онези съставки, за 
които е известно, че нямат вредно въздействие върху полиетилен с висока плътност 
(напр. твърди пигменти в UN 1263 БОЯ или СПОМАГАТЕЛНИ ЗА БОИТЕ ВЕЩЕСТВА). 

b) Разтвор, смес или препарат не могат да бъдат отнесени към стандартна течност, когато: 

i) UN-№: и опаковъчната група на една или повече опасни съставки не се намират в 
списъка за отнасяне, или 

ii) За една или повече опасни съставки в колона 5 на списъка за отнасяне е вписан 
изразът “правило за сборни наименования”, или 

iii) Класификационният код на една или повече опасни съставки се различава от този на 
разтвора, сместа или препарата (с изключение на UN 2059 НИТРОЦЕЛУЛОЗА, 
РАЗТВОР, ЗАПАЛИТЕЛЕН). 

c) Когато всички опасни съставки са вписани в списъка за отнасяне и техните 
класификационни кодове съответстват на този на разтвора, сместа или препарата и 
всички опасни съставки са отнесени в колона 5 към една и съща стандартна течност или 
комбинация от стандартни течности, се приема, че химическата съвместимост е 
удостоверена, когато са били спазени изискванията в 4.1.1.21.1 и 4.1.1.21.2. 

d) Когато всички опасни съставки са вписани в списъка за отнасяне и техните 
класификационни кодове съответстват на тези на разтвора, сместа или препарата, обаче 
в колона 5 са вписани различни стандартни течности, се приема, че химическата 
съвместимост на разтвора, сместа или препарата е удостоверена само за следващите 
вписани комбинации от стандартни течности, когато са били спазени изискванията в 
4.1.1.21.1 и 4.1.1.21.2: 

i) Вода/азотна киселина (55%), с изключение на неорганични киселини с 
класификационен код С1, които са причислени към стандартната течност “вода”, 

ii) Вода/мокрещо средство, 

iii) Вода/оцетна киселина, 

iv) Вода/въглеводородна смес 

v) Вода/n-бутилацетат – наситено с n-бутилацетат мокрещо средство. 

e) В рамките на това правило химическата съвместимост не се счита за удостоверена за 
други комбинации от стандартни течности, различни от упоменатите в буква d) както и в 
упоменатите в буква b) случаи. Тогава химическата съвместимост следва да бъде 
установена по друг начин [виж 4.1.1.21.3 d)]. 

 
Пример 1: Смес от UN 1940 ТИОГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА (50%) и UN 2531 МЕТАКРИЛОВА 
КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗИРАНА (50%); класификация на сместа UN 3265 КОРОЗИОННО 
КИСЕЛО ОРГАНИЧНО ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 
 
- Както UN на съставките, така и UN на сместа са вписани в списъка за отнасяне. 
- Както съставките, така и сместа имат еднакъв класификационен код – С3. 
- UN 1940 ТИОГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА е отнесена към стандартна течност “оцетна 

киселина”, а UN 2531 МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗИРАНА – към стандартна 
течност “n-бутилацетат – наситено с n-бутилацетат мокрещо средство”. Съгласно 
буква d) това не е разрешена комбинация от стандартни течности. Затова 
химическата съвместимост на сместа трябва да бъде удостоверена по друг начин. 

 
Пример 2: Смес от UN 1793 ИЗОПРОПИЛФОСФАТ (50%) и UN 1803 ФЕНОЛСУЛФОНОВА 
КИСЕЛИНА, ТЕЧНА (50%); класификация на сместа UN 3265 КОРОЗИОННО КИСЕЛО 
ОРГАНИЧНО ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 
 
- Както UN на съставките, така и UN на сместа са вписани в списъка за отнасяне. 
- Както съставките, така и сместа имат еднакъв класификационен код – С3. 
- UN 1940 1793 ИЗОПРОПИЛФОСФАТ е отнесен към стандартна течност “мокрещо 

средство”, а UN 2531 1803 ФЕНОЛСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА – към стандартна 
течност “вода”. Съгласно буква d) това е разрешена комбинация от стандартни 
течности. Следователно химическата съвместимост на тази смес се счита за 
удостоверена, ако моделът/прототипът на опаковката е одобрен за стандартните 
течности “мокрещо средство” и “вода”. 

Фиг. 4.1.1.21.2 
Схема за процедурата при “Правило за сборни наименования” 
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Разрешени комбинации от стандартни 
течности: 

 Вода/азотна киселина (55%), с 
изключение на неорганични киселини с 
класификационен код С1, които са 
причислени към стандартната течност 
“вода”, 

 Вода/мокрещо средство, 
 Вода/оцетна киселина, 
 Вода/въглеводородна смес 
 Вода/n-бутилацетат – наситено с n-

бутилацетат мокрещо средство. 
 

4.1.1.21.6 Списък за отнасяне 

В следващата таблица (списък за отнасяне) опасните товари са вписани по ред на UN-
номерата. По правило всеки ред разглежда едно вещество, респ. единично или сборно 
наименование, което е с определен UN-№: Обаче може да има повече последователни 
редове с един и същ UN-№:, когато вещества, които принадлежат към един и същи UN-№:, 
имат различни имена (напр. единични изомери на една група от вещества), различни 
химически свойства, физични свойства и/или условия за превоза. В такива случаи в 
последния ред от поредицата е вписано единичното наименование и/или сборното 
наименование от съответната опаковъчна група. 
 
Колони от 1 до 4 на таблица 4.1.1.21.6, които са изградени по подобен на таблица А от глава 
3.2 начин, се използват за идентифициране на веществото за целите на този подраздел. 
Последната колона дава информация за стандартната/ите течност/и, към която/които може 
да бъде отнесено веществото. 
 
Обяснителни бележки към отделните колони: 
 
Колона 1 UN-№:  

Тази колона съдържа UN номера 
- на опасното вещество, когато веществото има свой специфичен номер, 

или 
- на сборното наименование, към което са били причислени неуказани 

поименно вещества съгласно критериите на част 2 (“дървета на 
решението”). 

Единични и сборни наименования, 
разтвори, смеси и препарати с посочено 

“Правило за сборни наименования” в 

списъка за отнасяне  

Дали наименованията на 

всички съставки на 
разтвора, сместа или 

препарата се съдържат в 

списъка за отнасяне? 

Имат ли всички съставки 

същия класификационен код 

като разтвора, сместа или 

препарата? 

да 

да 

да да 

не 

не 
Всички ли съставки са 
отнесени към същата 

стандартна течност  или 
комбинация от стандартни 

течности? 

Дали съставките поотделно 
или в комбинация са отнесе-

ни към една или комбинация 

от стандартни течности? 

Изискват се други 
изпитвания                         

(виж 4.1.1.21.1) 

Смята се, че има доказателство за химическа съвместимост, когато изпитването на 

опаковката/IBC е станало с вписаната/ите стандартна/и течност/и. 

не 

не 
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Колона 2a Официално превозно наименование или техническо наименование 

 
Тази колона съдържа наименованието на веществото, респ. 
наименованието на единичната наименование, която може да включва 
различни изомери, или наименованието на самото сборно наименование. 
 
Посоченото наименование може да се различава от официалното превозно 
наименование. 

 
Колона 2b Описание 

 

Тази колона съдържа описателен текст с цел разясняване на сферата на 
приложение на наименованието, в случай че има вариации 
класифицирането, транспортните условия и/или химическата съвместимост 
на веществото. 

 
Колона 3a Клас 

 
Тази колона съдържа номера на класа, в който попада опасното вещество. 
Този номер се определя в съответствие с процедурите и критериите на част 
2. 
 

Колона 3b Класификационен код 

 
Тази колона съдържа класификационния код на опасното вещество в 
съответствие с процедурите и критериите на част 2. 
 

Колона 4 Опаковъчна група 

 
Тази колона съдържа номера на опаковъчната/ите група/и (I, II или III), които 
са определени за опасното вещество съгласно процедурите и критериите на 
част 2. За определени вещества не е дадена опаковъчна група. 
 

Колона 5 Стандартна течност 

 
Тази колона съдържа като конкретна информация или една стандартна 
течност, или комбинация от стандартни течности, към които може да бъде 
отнесено веществото, или насочва към “Правило за сборни наименования” 
съгласно 4.1.1.21.5. 

 
Таблица 4.1.1.21.6  Списък за отнасяне 

 

UN-
№: 

Официално превозно 
наименование или 

техническо наименование 

Описание Клас 

Класи- 
фика-

ционен 
код 

Опако-
въчна 
група 

Стандартна течност 

 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  

(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1090 ацетон   3 F1 II въглеводородна смес 
заб.: приложимо само 

когато е доказано, че 
пермеацията на 
веществото от 
предвидената опаковка е с 
приемливо ниво 

1093 акрилнитрил, 
стабилизиран 

  3 FT1 I n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1104 амилацетат чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1105 пентанол чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 II/III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1106 амиламин чисти изомери и смес 
от изомери 

3 FC II/III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1109 амилформиат чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1120 бутанол чисти изомери и смес 3 F1 II/III оцетна киселина 
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от изомери 

1123 бутилацетат чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 II/III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1125 n-бутиламин   3 FC II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1128 n-бутилформиат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1129 бутиралдехид   3 F1 II въглеводородна смес 

1133 лепила със запалително течно 
вещество 

3 F1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

1139 разтвор за защитно 
покритие 

включва повърхностни 
обработки или 
покрития за 
индустриални или др. 
цели, като междинни 
покрития за 
автомобилни 
каросерии, облицовки 
за бидони или варели 

3 F1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

1145 циклохексан   3 F1 II въглеводородна смес 

1146 циклопентан   3 F1 II въглеводородна смес 

1153 етиленгликол-диетилетер   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство и 

въглеводородна смес 

1154 диетиламин   3 FC II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1158 диизопропиламин   3 FC II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1160 диметиламин, воден 
разтвор 

  3 FC II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1165 диоксан   3 F1 II въглеводородна смес 

1169 екстракти, ароматни, 
течни 

  3 F1 II/III правило за сборни 
наименования 

1170 етанол (етилалкохол) или 
етанол, разтвор 
(етилалкохол, разтвор) 

воден разтвор 3 F1 II/III оцетна киселина 

1171 етиленгликол-
моноетилетер 

  3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство и 

въглеводородна смес 

1172 етиленгликол-
моноетилетерацетат 

  3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство и 

въглеводородна смес 

1173 етилацетат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1177 2-етилбутилацетат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1178 2-етилбутиралдехид   3 F1 II въглеводородна смес 

1180 етилбутират   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1188 етиленгликол-
монометилетер 

  3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство и 

въглеводородна смес 

1189 етиленгликол-
монометилетерацетат 

  3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство и 
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въглеводородна смес 

1190 етилформиат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1191 октилалдехид чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 III въглеводородна смес 

1192 етиллактат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1195 етилпропионат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1197 екстракти, есенции, течни   3 F1 II/III правило за сборни 
наименования 

1198 разтвор на 
формалдехид, 
запалителен 

воден разтвор, точка 
на възпламеняване 
23°C - 60°C 

3 FC III оцетна киселина 

1202 дизелово гориво съответстваща на EN 
590:2013 + А1:2017 или 
с точка на 
възпламеняване не по-
висока от 100°C 

3 F1 III въглеводородна смес 

1202 газьол с точка на 
възпламеняване не по-
висока от 100°C 

3 F1 III въглеводородна смес 

1202 нафта, лека екстра лека 3 F1 III въглеводородна смес 

1202 нафта, лека съответстваща на EN 
590:2013 + А1:2017 или 
с точка на 
възпламеняване не по-
висока от 100°C 

3 F1 III въглеводородна смес 

1203 бензин    3 F1 II въглеводородна смес 

1206 хептан чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 II въглеводородна смес 

1207 хексалдехид n-хексалдехид 3 F1 III въглеводородна смес 

1208 хексан чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 II въглеводородна смес 

1210 Печатарско мастило или 
материали, свързани с 
печатарско мастило 

запалителни, вкл. 
разредители за 
печатарско мастило и 
разтворители 

3 F1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

1212 изобутанол 
(изобутилалкохол) 

  3 F1 III оцетна киселина 

1213 изобутилацетат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1214 изобутиламин   3 FC II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1216 изооктен чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 II въглеводородна смес 

1219 изопропанол 
(изопропилалкохол) 

  3 F1 II оцетна киселина 

1220 изопропилацетат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1221 изопропиламин   3 FC I въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1223 керосин   3 F1 III въглеводородна смес 

1224 3,3-диметил-2-бутанон   3 F1 II въглеводородна смес 

1224 кетон, течен, н.у.к.   3 F1 II/III правило за сборни 
наименования 

1230 метанол   3 FT1 II оцетна киселина 

1231 метилацетат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 
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1233 метиламилацетат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 

n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1235 метиламин, воден 
разтвор 

  3 FC II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1237 метилбутират   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1247 метилметакрилат, 
мономер, стабилизиран 

  3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1248 метилпропионат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1262 октан чисти изомери и смес 
от изомери 
 
 

3 F1 II въглеводородна смес 

1263 бои или спомагателни 
вещества за бои 

вкл. боя, лак, емайл, 
байц, шеллак, безир, 
политура, течен 
пълнител и течна 
основа за лак или вкл. 
разредител и 
разтворител за боя 

3 F1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

1265 пентан n-пентан 3 F1 II въглеводородна смес 

1266 парфюмерийни изделия със запалителни 
разтворители 

3 F1 II/III правило за сборни 
наименования 

1268 смола каменовъглена налягане на парите при 
50°C не по-високо от 
110 kPa 

3 F1 II въглеводородна смес 

1268 петролни дестилати, 
н.у.к. или петролни 
продукти, н.у.к. 

  3 F1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

1274 n-пропанол (n-
пропилалкохол) 

  3 F1 II/III оцетна киселина 

1275 пропионалдехид   3 F1 II въглеводородна смес 

1276 n-пропилацетат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1277 пропиламин n-пропиламин 3 FC II въглеводородна смес и 
разтвор на мокрещо 
средство 

1281 пропилформиати чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1282 пиридин   3 F1 II въглеводородна смес 

1286 смолно масло   3 F1 II/III правило за сборни 
наименования 

1287 каучуков разтвор   3 F1 II/III правило за сборни 
наименования 

1296 триетиламин  3 FC II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1297 триметиламин, воден 
разтвор 

 с най-много 50%- 
триметиламин, по маса 

3 FC I/II/III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1301 винилацетат, 
стабилизиран 

  3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1306 средства за защита на 
дървесина, течни 

  3 F1 II/III правило за сборни 
наименования 

1547 анилин   6.1 T1 II оцетна киселина 

1590 дихлоранилини, течни чисти изомери и смес 
от изомери 

6.1 T1 II оцетна киселина 

1602 оцветител, течен, 
отровен, н.у.к. или 

  6.1 T1 I/II/III правило за сборни 
наименования 
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междинен продукт от 
оцветители, течен, 
отровен, н.у.к. 

1604 етилендиамин   8 CF1 II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1715 анхидрид на оцетна 
киселина 

  8 CF1 II оцетна киселина 

1717 ацетилхлорид   3 FC II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1718 бутилфосфат   8 C3 III мокрещо средство 

1719 хидрогенсулфид воден разтвор 8 C5 III оцетна киселина 

1719 разяждащо алкално 
течно вещество, н.у.к. 

неорганично 8 C5 II/III правило за сборни 
наименования 

1730 антимонпентахлорид, 
течен 

чист 8 C1 II вода 

1736 бензоилхлорид   8 C3 II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1750 хлорооцетна киселина, 
разтвор 

воден разтвор 6.1 TZC1 II оцетна киселина 

1750 хлорооцетна киселина, 
разтвор 

смес от моно- и 
дихлорооцетна 
киселина 

6.1 TC1 II оцетна киселина 

1752 хлорацетилхлорид   6.1 TC1 I n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1755 хромна киселина, 
разтвор 

воден разтвор с най-
много 30% хромна 
киселина 

8 C1 II/III азотна киселина 

1760 цианамид воден разтвор с най-
много 50% цианамид 

8 C9 II вода 

1760 О,О-диетил-
дитиофосфорна киселина 

  8 C9 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1760 О,О-диизопропил-
дитиофосфорна киселина 

  8 C9 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1760 О,О-ди-n-
пропилдитиофосфорна 
киселина 

  8 C9 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1760 корозионно течно 
вещество, н.у.к. 

точка на 
възпламеняване над 
60°C 

8 C9 I/II/III правило за сборни 
наименования 

1761 меден етилендиамин, 
разтвор 

воден разтвор 8 CT1 II/III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1764 дихлороцетна киселина   8 C3 II оцетна киселина 

1775 флуорборна киселина воден разтвор с най-
много 50% флоурборна 
киселина 

8 C1 II вода 

1778 флуорносилициева 
киселина 

  8 C1 II вода 

1779 мравчена киселина с повече от 85%- 
киселина по маса 

8 C3 II оцетна киселина 

1783 хексаметилендиамин, 
разтвор 

воден разтвор 8 C7 II/III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

1787 йодоводородна киселина воден разтвор 8 C1 II/III вода 

1788 бромводородна 
киселина 

воден разтвор 8 C1 II/III вода 

1789 хлорводородна киселина най-много 38% воден 
разтвор 

8 C1 II/III вода 

1790 флуорводородна 
киселина 

с най-много 60% 
флоурводородна 
киселина 

8 CT1 II вода 
продължителност на 
използване: макс. 2 години 
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1791 разтвор на хипохлорит воден разтвор, 

стандартен с мокрещи 
средства 

8 C9 II/III азотна киселина и 

мокрещо средство *) 

1791 разтвор на хипохлорит воден разтвор 8 C9 II/III азотна киселина *) 

*) За UN 1791: Изпитване само с клапаниращо устройство. При изпитването със стандартната течност "азотна 
киселина" трябва да се поставят едно киселиноустойчиво клапаниращо устройство и едно киселиноустойчиво 
уплътнение. Когато се изпитва със самия разтвор на хипохлорит, са допустими и клапаниращи устройства и 
уплътнения от същия модел, които са устойчиви на хипохлорит (напр., от силиконов каучук), но не са устойчиви на 
азотна киселина. 

1793 изопропилфосфат   8 C3 III разтвор на мокрещо 
средство 

1802 перхлорна киселина воден разтвор с най-
много 50% киселина, 
по маса 

8 CO1 II вода 

1803 фенолсулфонова 
киселина, течна 

смес от изомери 8 C3 II вода 

1805 фосфорна киселина, 
разтвор 

  8 C1 III вода 

1814 разтвор на калиев 
хидроксид 

воден разтвор 8 C5 II/III вода 

1824 разтвор на натриев 
хидроксид 

воден разтвор 8 C5 II/III вода 

1830 сярна киселина  с повече от 51% чиста 
киселина 

8 C1 II вода 

1832 сярна киселина, 
употребявана 

химически стабилна 8 C1 II вода 

1833 сериста киселина   8 C1 II вода 

1835 тетраметиламониев 
хидроксид, разтвор 

воден разтвор, точка 
на възпламеняване 
над 60°C 

8 C7 II вода 

1840 цинков хлорид, разтвор воден разтвор 8 C1 III вода 

1848 пропионова киселина  с най-малко 10% и по-
малко от 90% 
киселина, по маса  

8 C3 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1862 етилкротонат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1863 реактивно гориво   3 F1 I/II/III въглеводородна смес 

1866 смолен разтвор запалителен 3 F1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

1902 диизооктилфосфат   8 C3 III разтвор на мокрещо 
средство 

1906 отпадъчна сярна 
киселина 

  8 C1 II азотна киселина 

1908 хлоритен разтвор воден разтвор 8 C9 II/III оцетна киселина 

1914 бутилпропионати   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1915 циклохексанон   3 F1 III въглеводородна смес 

1917 етилакрилат, 
стабилизиран 

  3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1919 метилакрилат, 
стабилизиран 

  3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1920 нонани чисти изомери и смес 
от изомери, точка на 
възпламеняване 23°C - 
60°C 

3 F1 III въглеводородна смес 

1935 цианид, разтвор, н.у.к. неорганичен 6.1 T4 I/II/III вода 

1940 тиогликолна киселина   8 C3 II оцетна киселина 

1986 алкохоли, запалителни, 
токсични, н.у.к. 

  3 FT1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

1987 циклохексанол технически чист 3 F1 III оцетна киселина 

1987 алкохоли, н.у.к.   3 F1 II/III правило за сборни 
наименования 

1988 алдехиди, запалителни,   3 FT1 I/II/III правило за сборни 
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токсични, н.у.к. наименования 

1989 алдехиди, н.у.к.   3 F1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

1992 2,6-циз-диметилморфолин   3 FT1 III въглеводородна смес 

1992 запалително течно 
вещество, токсично, 
н.у.к. 

  3 FT1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

1993 винилестер на пропионова 
киселина 

  3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1993 (1-метокси-2-пропил)-
ацетат 

  3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

1993 запалително течно 
вещество, н.у.к. 

  3 F1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

2014 водороден пероксид, 
воден разтвор 

с най-малко 20%, но 
най-много 60% 
водороден пероксид, 
стабилизиране при 
необходимост 

5.1 OC1 II азотна киселина 

2022 крезилна киселина течна смес от крезоли, 
ксиленол и 
метилфеноли 

6.1 TC1 II оцетна киселина 

2030 хидразин, воден разтвор с най-малко 37%-
тегловни, но нак-много 
64% хидразин, по маса 

8 CT1 II вода 

2030 хидразинхидрат воден разтвор с 64% 
хидразин 

8 CT1 II вода 

2031 азотна киселина освен червена димяща, 
с най-много 55% 
киселина 

8 CO1 II азотна киселина 

2045 изобутиралдехид 
(изобутилалдехид) 

  3 F1 II въглеводородна смес 

2050 изомерни съединения на 
диизобутилен   

  3 F1 II въглеводородна смес 

2053 метилизобутилкарбинол   3 F1 III оцетна киселина 

2054 морфолин   8 CF1 I въглеводородна смес 

2057 трипропилен   3 F1 II/III въглеводородна смес 

2058 валералдехид чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 II въглеводородна смес 

2059 нитроцелулоза, разтвор, 
запалителен 

  3 D I/II/III правило за сборни 
наименования: като 
отклонение от нормалната 
процедура това правило 
може да се прилага към 
разтворители с класиф. 
код F1 

2075 хлорал, безводен, 
стабилизиран 

  6.1 T1 II разтвор на мокрещо 
средство 

2076 крезоли, течни чисти изомери и смес 
от изомери 

6.1 TC1 II оцетна киселина 

2078 толуендиизоцианат течен 6.1 T1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2079 диетилентриамин   8 C7 II въглеводородна смес 

2209 разтвор на формалдехид воден разтвор с 37% 
формалдехид, 
съдържание на 
метанол 8 - 10% 

8 C9 III оцетна киселина 

2209 разтвор на формалдехид воден разтвор с най-
малко 25% 
формалдехид 

8 C9 III вода 

2218 акрилна киселина, 
стабилизирана 

  8 CF1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2227 n-бутилметакрилат, 
стабилизиран 

  3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
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средство 

2235 хлорбензил-хлориди, 
течни 

пара-
хлорбензилхлорид 

6.1 T2 III въглеводородна смес 

2241 циклохептан   3 F1 II въглеводородна смес 

2242 циклохептен   3 F1 II въглеводородна смес 

2243 циколхексилацетат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2244 циклопентанол   3 F1 III оцетна киселина 

2245 циклопентанон   3 F1 III въглеводородна смес 

2247 n-декан   3 F1 III въглеводородна смес 

2248 ди-n-бутиламин   8 CF1 II въглеводородна смес 

2258 1,2-пропилендиамин   8 CF1 II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2259 триетилентетрамин   8 C7 II вода 

2260 трипропиламин   3 FC III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2263 диметилциклохексан чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 II въглеводородна смес 

2264 N,N-диметил-
циклохексиламин 

  8 CF1 II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2265 N,N-диметилформамид   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2266 диметил-N-пропиламин   3 FC II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2269 3,3'-
иминобиспропиламин 

  8 C7 III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2270 етиламин, воден разтвор с най-малко 50% и най-
много 70% етиламин, 
точка на 
възпламеняване под 
23°C, корозионен или 
слабо корозионен 

3 FC II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2275 2-етилбутанол   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2276 2-етилхексиламин   3 FC III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2277 етилметакрилат, 
стабилизиран 

  3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2278 n-хептен   3 F1 II въглеводородна смес 

2282 хексанол чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2283 изобутилметакрилат, 
стабилизиран 

  3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2286 пентаметилхептан   3 F1 III въглеводородна смес 

2287 изохептени   3 F1 II въглеводородна смес 

2288 изохексени   3 F1 II въглеводородна смес 

2289 изофорондиамин   8 C7 III въглеводородна смес и 
разтвор на мокрещо 
средство 

2293 4-метокси-4-метилпентан-
2-он 

  3 F1 III въглеводородна смес  

2296 метилциклохексан   3 F1 II въглеводородна смес  

2297 метилциклохексанон чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 III въглеводородна смес  

2298 метилциклопентан   3 F1 II въглеводородна смес  
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2302 5-метилхексан-2-он   3 F1 III въглеводородна смес  

2308 нитрозилсярна киселина, 
течна 

  8 C1 II вода 

2309 октадиени   3 F1 II въглеводородна смес  

2313 пиколини чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 III въглеводородна смес  

2317 натриевомеден (I) 
цианид, разтвор 

воден разтвор 6.1 T4 I вода 

2320 тетраетиленпентамин   8 C7 III въглеводородна смес и 
разтвор на мокрещо 
средство 

2324 триизобутилен смес от C12-
моноолефини, точка на 
възпламеняване от 
23°C - 60°C 

3 F1 III въглеводородна смес  

2326 триметилцикло-
хексиламин 

  8 C7 III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2327 триметилхексаметил-
ендиамини 

чисти изомери и смес 
от изомери 

8 C7 III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2330 ундекан   3 F1 III въглеводородна смес  

2336 алилформиат   3 FT1 I n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2348 бутилакрилати, 
стабилизирани 

чисти изомери и смес 
от изомери 

3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2357 циклохексинамин точка на 
възпламеняване от 
23°C - 60°C 

8 CF1 II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2361 диизобутиламин   3 FC III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2366 диетилкарбонат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2367 алфа-
метилвалералдехид 

  3 F1 II въглеводородна смес  

2370 1-хексен   3 F1 II въглеводородна смес  

2372 1,2-ди-(диметиламино)-
етан 

  3 F1 II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2379 1,3-диметилбутиламин   3 FC II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2383 дипропиламин   3 FC II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2385 етилизобутират   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2393 изобутилформиат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2394 изобутилпропионат точка на 
възпламеняване от 
23°C - 60°C 

3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2396 метакрилалдехид, 
стабилизиран 

  3 FT1 II въглеводородна смес  

2400 метилизовалерат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2401 пиперидин   8 CF1 I въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2403 изопропенилацетат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
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n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2405 изопропилбутират   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2406 изопропилизобутират   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2409 изопропилпропионат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2410 1,2,3,6-
тетрахидропиридин 

  3 F1 II въглеводородна смес  

2427 калиев хлорат, воден 
разтвор 

  5.1 O1 II/III вода 

2428 натриев хлорат, воден 
разтвор 

  5.1 O1 II/III вода 

2429 калциев хлорат, воден 
разтвор 

  5.1 O1 II/III вода 

2436 тиооцетна киселина   3 F1 II оцетна киселина 

2457 2,3-диметилбутан   3 F1 II въглеводородна смес  

2491 етаноламин   8 C7 III разтвор на мокрещо 
средство 

2491 етаноламин, разтвор воден разтвор 8 C7 III разтвор на мокрещо 
средство 

2496 анхидрид на пропионова 
киселина  

  8 C3 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2524 етилортоформиат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2526 фурфуриламин  3 FC III въглеводородна смес и 
разтвор на мокрещо 
средство 

2527 изобутилакрилат, 
стабилизиран 

  3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2528 изобутилизобутират   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2529 изомаслена киселина   3 FC III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2531 метакрилна киселина, 
стабилизирана 

  8 C3 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2542 трибутиламин   6.1 T1 II въглеводородна смес  

2560 2-метилпентан-2-ол   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2564 трихлороцетна киселина, 
разтвор 

воден разтвор 8 C3 II/III оцетна киселина 

2565 дицикохексиламин   8 C7 III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2571 етилсярна киселина   8 C3 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2571 алкилсерни киселини   8 C3 II правило за сборни 
наименования 

2580 алуминиев бромид, 
разтвор 

воден разтвор 8 C1 III вода 

2581 алуминиев хлорид, 
разтвор 

воден разтвор 8 C1 III вода 

2582 железен (III) хлорид, 
разтвор 

воден разтвор 8 C1 III вода 

2584 метансулфонова киселина с повече от 5% 8 C1 II вода 



671  

 
свободна сярна 
киселина 

2584 алкилсулфонови 
киселини, течни 

с повече от 5% 
свободна сярна 
киселина 

8 C1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2584 бензенсулфонова 
киселина 

с повече от 5% 
свободна сярна 
киселина 

8 C1 II вода 

2584 толуенсулфонови киселини с повече от 5% 
свободна сярна 
киселина 

8 C1 II вода 

2584 арилсулфонови 
киселини, течни 

с повече от 5% 
свободна сярна 
киселина 

8 C1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2586 метансулфонова киселина с най-много 5% 
свободна сярна 
киселина 

8 C1 III вода 

2586 алкилсулфонови 
киселини, течни 

с най-много 5% 
свободна сярна 
киселина 

8 C3 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2586 бензенсулфонова 
киселина 

с най-много 5% 
свободна сярна 
киселина 

8 C3 III вода 

2586 толуенсулфонови киселини с най-много 5% 
свободна сярна 
киселина 

8 C3 III вода 

2586 арилсулфонови 
киселини, течни 

с най-много 5% 
свободна сярна 
киселина 

8 C3 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2610 триалиламин   3 FC III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2614 метилалилалкохол   3 F1 III оцетна киселина 

2617 метилциклохексаноли чисти изомери и смес 
от изомери, точка на 
възпламеняване 23°C - 
60°C 

3 F1 III оцетна киселина 

2619 бензилдиметиламин   8 CF1 II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2620 амилбутирати чисти изомери и смес 
от изомери, точка на 
възпламеняване 23°C - 
60°C 

3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2622 глицидалдехид точка на 
възпламеняване под 
23°C 

3 FT1 II въглеводородна смес  

2626 хлорна киселина, воден 
разтвор 

с най-много 10% 
киселина 

5.1 O1 II азотна киселина 

2656 хинолин точка на 
възпламеняване над 
60°C 

6.1 T1 III вода 

2672 амонячен разтвор относителна плътност 
между 0,880 - 0,957 при 
15°C във вода, с 
повече от 10%, но най-
много 35% амоняк 

8 C5 III вода 

2683 амониев сулфид, 
разтвор 

воден разтвор, точка 
на възпламеняване 
23°C - 60°C 

8 CFT II оцетна киселина 

2684 3-диетиламино-
пропиламин 

  3 FC III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2685 N,N-диетилетилендиамин   8 CF1 II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2693 хидросулфити, воден 
разтвор, н.у.к. 

неорганични 8 C1 III вода 
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2707 диметилдиоксани чисти изомери и смес 

от изомери 
3 F1 II/III въглеводородна смес  

2733 амини, запалителни, 
корозионни, н.у.к. или 
полиамини, запалителни, 
корозионни, н.у.к. 

  3 FC I/II/III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2734 ди-сек-бутиламин   8 CF1 II въглеводородна смес  

2734 амини, течни, 
корозионни, 
запалителни, н.у.к. или 
полиамини, течни, 
корозионни, 
запалителни, н.у.к. 

  8 CF1 I/II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2735 амини, течни, 
корозионни, н.у.к. или 
полиамини, течни, 
корозионни, н.у.к. 

  8 C7 I/II/III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2739 маслен анхидрид    8 C3 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2789 оцетна киселина на 
кристали или оцетна 
киселина, разтвор 

воден разтвор с повече 
от 80% киселина, по 
маса 

8 CF1 II оцетна киселина 

2790 оцетна киселина, разтвор воден разтвор с повече 
от 10% и най-много 
80% киселина, по маса 

8 C3 II/III оцетна киселина 

2796 сярна киселина воден разтвор с най-
много 51% киселина 

8 C1 II вода 

2797 течност за батерии, 
алкална 

калиев-/натриев 
хидроксид, воден 
разтвор 

8 C5 II вода 

2810 2-хлор-6-флуор-
бензилхлорид 

стабилизиран 6.1 T1 III въглеводородна смес  

2810 2-фенилетанол   6.1 T1 III оцетна киселина 

2810 етиленгликол-
монохексилетер 

  6.1 T1 III оцетна киселина 

2810 токсично органично 
течно вещество, н.у.к. 

  6.1 T1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

2815 N-аминоетилпиперазин   8 CT1 III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2818 амониев полисулфид, 
разтвор 

воден разтвор 8 CT1 II/III оцетна киселина 

2819 амилфосфат   8 C3 III разтвор на мокрещо 
средство 

2820 маслена киселина n-маслена киселина 8 C3 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2821 фенол, разтвор воден разтвор, 
токсичен, неалкален 

6.1 T1 II/III оцетна киселина 

2829 капронова киселина n-капронова киселина 8 C3 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2837 хидросулфати, водни 
разтвори 

  8 C1 II/III вода 

2838 винилбутират, 
стабилизиран 

  3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2841 ди-n-амиламин   3 FT1 III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2850 тетрапропилен 
(пропилентетрамер) 

смес от С12-
моноолефини, точка на 
възпламеняване 23°C - 
60°C 

3 F1 III въглеводородна смес  

2873 дибутиламиноетанол N,N-ди-n-
бутиламиноетанол 

6.1 T1 III оцетна киселина 

2874 фурфурилалкохол   6.1 T1 III оцетна киселина 
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2920 О,О-диетил-

дитиофосфорна киселина 
точка на 
възпламеняване от 
23°C - 60°C 

8 CF1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2920 О,О-диметил-
дитиофосфорна киселина 

точка на 
възпламеняване от 
23°C - 60°C 

8 CF1 II разтвор на мокрещо 
средство 

2920 бромоводород 33%-разтвор в 
кристализирана оцетна 
киселина 

8 CF1 II разтвор на мокрещо 
средство 

2920 тетраметиламониев 
хидроксид 

воден разтвор, точка 
на възпламеняване 
23°C - 60°C 

8 CF1 II вода 

2920 корозионно течно 
вещество, запалително, 
н.у.к. 

  8 CF1 I/II правило за сборни 
наименования 

2922 амониев сулфид воден разтвор, точка 
на възпламеняване 
над 60°C 

8 CT1 II вода 

2922 крезоли воден алкален разтвор, 
смес от натриев- и 
калиев крезолат 

8 CT1 II оцетна киселина 

2922 фенол воден алкален разтвор, 
смес от натриев- и 
калиев фенолат 

8 CT1 II оцетна киселина 

2922 натриев хидроген 
дифлуорид 

воден разтвор 8 CT1 III вода 

2922 корозионно течно 
вещество, токсично, н.у.к 

  8 CT1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

2924 запалително течно 
вещество, корозионно, 
н.у.к. 

  3 FC I/II/III правило за сборни 
наименования 

2927 токсично органично 
течно вещество, 
корозионно, н.у.к. 

слабо корозионно 6.1 TC1 I/II правило за сборни 
наименования 

2933 метил-2-хлорпропионат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2934 изопропил-2-
хлорпропионат 

  3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2935 етил-2-хлорпропионат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2936 тиомлечна киселина   6.1 T1 II оцетна киселина 

2941 флуоранилини чисти изомери и смес 
от изомери 

6.1 T1 III оцетна киселина 

2943 тетрахидрофуфуриламин   3 F1 III въглеводородна смес  

2945 N-метилбутиламин   3 FC II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2946 2-амино-5-
диетиламинопентан 

  6.1 T1 III въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

2947 изопропилхлорацетат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

2984 водороден пероксид, 
воден разтвор 

с най-малко 8%, но по-
малко от 20% 
водороден пероксид, 
стабилизиране при 
необходимост 

5.1 O1 III азотна киселина 

3056 n-хепталдехид   3 F1 III въглеводородна смес  

3065 алкохолни напитки с повече от 24% 
алкохол, по обем 

3 F1 II/III оцетна киселина 

3066 бои или спомагателни 
вещества за бои 

вкл. боя, лак, емайл, 
байц, шеллак, безир, 
политура, течен 
пълнител и течна 

8 C9 II/III правило за сборни 
наименования 
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основа за лак или вкл. 
разредител и 
разтворител за боя 

3079 метакрилнитрил, 
стабилизиран 

  6.1 TF1 I n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3082 сек-алкохол (С6-С17)-поли-
(3-6) етоксилат 

 9 M6 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство и 

въглеводородна смес 

3082 алкохол (С12-С15)- 
поли (1-6) етоксилат 

  9 M6 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство и 

въглеводородна смес 

3082 алкохол (С13-С15)- 
поли (1-6) етоксилат 

  9 M6 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство и 

въглеводородна смес 

3082 реактивно гориво JP-5 точка на 
възпламеняване над  
60 °C 

9 M6 III въглеводородна смес 

3082 реактивно гориво JP-7 точка на 
възпламеняване над 
60 °C 

9 M6 III въглеводородна смес 

3082 каменовъглен катран точка на 
възпламеняване над 
60 °C 

9 M6 III въглеводородна смес 

3082 бензол точка на 
възпламеняване над 
60 °C 

9 M6 III въглеводородна смес 

3082 креозот от каменовъглена 
смола 

точка на 
възпламеняване над 
60 °C 

9 M6 III въглеводородна смес 

3082 креозот от дървесна смола точка на 
възпламеняване над 
60 °C 

9 M6 III въглеводородна смес 

3082 крезилдифенилфосфат   9 M6 III разтвор на мокрещо 
средство 

3082 децилакрилат   9 M6 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство и 

въглеводородна смес 

3082 диизобутилфталат   9 M6 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство и 
въглеводородна смес 

3082 ди-n-бутилфталат  9 M6 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство и 
въглеводородна смес 

3082 въглеводороди течни, точка на 
възпламеняване над 
60°C, опасни за 
околната среда 

9 M6 III правило за сборни 
наименования 

3082 изодезилдифенилфосфат   9 M6 III разтвор на мокрещо 
средство 

3082 метилнафталини смес от изомери, течни 9 M6 III въглеводородна смес 

3082 триарилфосфати н.у.к. 9 M6 III разтвор на мокрещо 
средство 

3082 трикрезилфосфат с най-много 3% орто-
изомер 

9 M6 III разтвор на мокрещо 
средство 

3082 триксенилфосфат   9 M6 III разтвор на мокрещо 
средство 

3082 цинкалкилдитиофосфат С3-С14 9 M6 III разтвор на мокрещо 
средство 

3082 цинкарилдитиофосфат С7-С16 9 M6 III разтвор на мокрещо 
средство 

3082 вещество, опасно за   9 M6 III правило за сборни 
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околната среда, течно, 
н.у.к. 

наименования 

3099 окисляващо течно 
вещество, токсично, 
н.у.к. 

  5.1 OT1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

3101 
3103 
3105 
3107 
3109 
3111 
3113 
3115 
3117 
3119 

органичен пероксид тип 
B, C, D, E или F, течен или 
органичен пероксид тип 
B, C, D, E или F, течен, 
температурно 
контролиран 

течен 5.2 P1   n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство и 
въглеводородна смес и 

азотна киселина **) 

**) За UN 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (с изключение на терт-бутилхидропероксид с 
повече от 40% съдържание на пероксид и пероксиоцетни киселини): 
Всички органични пероксиди в технически чиста форма и в разтвор с разтворители, които по отношение на тяхната 
съвместимост са обхванати в този списък от стандартната течност "въглеводородна смес". Съвместимостта на 
клапаниращите устройства и уплътненията спрямо органичните пероксиди може да бъде доказана и независимо от 
прототипното изпитване в рамките на лабораторни опити с азотна киселина. 
Органичните пероксиди с UN 3111, 3113, 3115, 3117 и 3119 не се допускат до железопътен превоз. 

3145 бутилфеноли течни, н.у.к. 8 C3 I/II/III оцетна киселина 

3145 алкилфеноли, течни, 
н.у.к. 

вкл. C2-С12-хомолози 8 C3 I/II/III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3149 водороден пероксид и 
пероцетна киселина, 
смес, стабилизирана 

с UN 2790 оцетна 
киселина, UN 2796 
сярна киселина и/или 
UN 1805 фосфорна 
киселина, вода и най-
много 5% пероцетна 
киселина 

5.1 OC1 II разтвор на мокрещо 
средство и азотна 

киселина 

3210 хлорати, неорганични, 
водни разтвори, н.у.к. 

  5.1 O1 II/III вода 

3211 перхлорати, 
неорганични, водни 
разтвори, н.у.к. 

  5.1 O1 II/III вода 

3213 бромати, неорганични, 
водни разтвори, н.у.к. 

  5.1 O1 II/III вода 

3214 перманганати, 
неорганични, водни 
разтвори, н.у.к. 

  5.1 O1 II вода 

3216 персулфати, 
неорганични, водни 
разтвори, н.у.к. 

  5.1 O1 III разтвор на мокрещо 
средство 

3218 нитрати, неорганични, 
водни разтвори, н.у.к. 

  5.1 O1 II/III вода 

3219 нитрити, неорганични, 
водни разтвори, н.у.к. 

  5.1 O1 II/III вода 

3264 меден (II)-хлорид воден разтвор, слабо 
корозионен 

8 C1 III вода 

3264 хидроксиламинсулфат 25% воден разтвор 8 C1 III вода 

3264 фосфорна киселина воден разтвор 8 C1 III вода 

3264 корозионно кисело 
неорганично течно 
вещество, н.у.к. 

точка на 
възпламеняване над 
60°C 

8 C1 I/II/III правило за сборни 
наименования; 
неприложимо за смеси, 
които съдържат съставки 
със следните UN: 1830, 
1832, 1906 и 2308 

3265 метоксиоцетна киселина   8 C3 I n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3265 анхидрид на алил-янтарна 
киселина 

  8 C3 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3265 дитиогликолна киселина   8 C3 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 



676  

 
средство 

3265 бутилфосфат смес от моно- и 
дибутилфосфат 

8 C3 III разтвор на мокрещо 
средство 

3265 каприлна киселина   8 C3 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3265 изовалерианна киселина   8 C3 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3265 пеларгонна киселина   8 C3 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3265 пирогроздена киселина   8 C3 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3265 валерианова киселина   8 C3 III оцетна киселина 

3265 корозионно кисело 
органично течно 
вещество, н.у.к. 

точка на 
възпламеняване над 
60°C 

8 C3 I/II/III правило за сборни 
наименования 

3266 натриев хидросулфид воден разтвор 8 C5 II оцетна киселина 

3266 натриев сулфид воден разтвор, слабо 
корозионен 

8 C5 III оцетна киселина 

3266 корозионно основно 
неорганично течно 
вещество, н.у.к. 

точка на 
възпламеняване над 
60°C 

8 C5 I/II/III правило за сборни 
наименования 

3267 2,2'-(бутилимино)-
бисетанол 

  8 C7 II въглеводородна смес и 

разтвор на мокрещо 
средство 

3267 корозионно основно 
органично течно 
вещество, н.у.к. 

точка на 
възпламеняване над 
60°C 

8 C7 I/II/III правило за сборни 
наименования 

3271 етиленгликол-
монобутилетер 

точка на 
възпламеняване - 60°C 

3 F1 III оцетна киселина 

3271 етер, н.у.к.   3 F1 II/III правило за сборни 
наименования 

3272 акрилна киселина - 
тертбутилестер 

  3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3272 изобутилпропионат точка на 
възпламеняване под 
23°C 

3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3272 метилвалерат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3272 триметилортоформиат   3 F1 II n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3272 етилвалерат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3272 изобутилизовалерат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3272 n-амилпропионат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3272 n-бутилбутират   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3272 метиллактат   3 F1 III n-бутилацетат / наситено с 
n-бутилацетат  мокрещо 
средство 

3272 естер, н.у.к.   3 F1 II/III правило за сборни 
наименования 

3287 натриев нитрит 40% воден разтвор 6.1 T4 III вода 

3287 токсично неорганично 
течно вещество, н.у.к. 

  6.1 T4 I/II/III правило за сборни 
наименования 
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3291 клинични отпадъци, 

неопределени, н.у.к. 
течни 6.2 I3 II вода 

3293 хидразин, воден разтвор с най-много 37% 
хидразин, по маса 

6.1 T4 III вода 

3295 хептени н.у.к. 3 F1 II въглеводородна смес 

3295 нонани точка на 
възпламеняване под 
23°C 

3 F1 II въглеводородна смес 

3295 декани н.у.к. 3 F1 III въглеводородна смес 

3295 1,2,3-триметилбензен   3 F1 III въглеводородна смес 

3295 въглеводороди, течни, 
н.у.к. 

  3 F1 I/II/III правило за сборни 
наименования 

3405 бариев хлорат, разтвор воден разтвор 5.1 OT1 II/III вода 

3406 бариев перхлорат, 
разтвор 

воден разтвор 5.1 OT1 II/III вода 

3408 оловен перхлорат, 
разтвор 

воден разтвор 5.1 OT1 II/III вода 

3413 калиев цианид, разтвор воден разтвор 6.1 T4 I/II/III вода 

3414 натриев цианид, разтвор воден разтвор 6.1 T4 I/II/III вода 

3415 натриев флуорид, 
разтвор 

воден разтвор 6.1 T4 III вода 

3422 калиев флуорид, разтвор воден разтвор 6.1 T4 III вода 



678  

  
4.1.2 Допълнителни общи разпоредби, свързани с използването на IBC 

 

4.1.2.1    Когато IBC се използват за превоз на течности, чиято точка на възпламеняване не надхвърля 
60º С (в затворен съд) или на прахообразни вещества, които могат да предизвикат прашни 
експлозии, трябва да бъдат взети мерки за избягването на опасен електростатичен разряд. 

 
4.1.2.2   Всички метални IBC, всички IBC от твърда пластмаса и всички комбинирани IBC трябва да 

бъдат подлагани на съответна проверка иа изпитване съгласно 6.5.4.4 или 6.5.4.5: 

- преди въвеждане в експлоатация; 

- периодично, в зависимост от случая, на най-много 2,5 или на 5 години; 

- след ремонт или възстановяване преди повторното им използване за превоз. 
 

Не се разрешава едно IBC да бъде пълнено и пускано за превоз след изтичане на срока на 
последната периодична проверка или изпитване. При все това едно IBC, напълнено преди 
крайната дата на валидност на последното периодично изпитване или проверка, може да 
бъде превозено до три месеца след тази дата. От друга страна едно IBC може да бъде 
превозено след крайната дата на последното периодично изпитване или проверка: 

а) след като е изпразнено, но преди да е почистено, за да бъде подложено на предписаното 
изпитване или проверка, преди да е отново напълнено; и  

b) освен ако не е одобрено друго от компетентния орган, за период, ненадвишаващ шест 
месеца след крайната дата на валидност на последното периодично изпитване или 
проверка, за да се осигури връщането на опасните товари или отпадъци с оглед тяхното 
унищожаване или преработка според правилата.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Относно данните в транспортния документ виж  5.4.1.1.11.  

 
4.1.2.3    Напълването на IBC от вида 31НZ2 трябва да бъде най-малко 80% от обема на външната 

опаковка. 
 
4.1.2.4     С изключение на случаите, когато редовната поддръжка на IBC от метал, на IBC твърда 

пластмаса, на комбинирано IBC или на гъвкаво IBC се извършва от собственика на IBC, върху 
който името на държавата, която представлява,  и одобреното наименование или символ са 
изписани трайно, страната, която извършва редовната поддръжка трябва да положи трайна 
маркировка върху IBC в близост до UN марката на типовия образец на производителя, като 
посочи: 
а) държавата, в която е извършена редовната поддръжка; и 
b) одобреното наименование или символ на страната, извършила редовната поддръжка. 

  
4.1.3    Общи разпоредби относно опаковъчните инструкции 
 

4.1.3.1 Опаковъчните инструкции, приложими за опасните товари от класове от 1 до 9 са уточнени в 
раздел 4.1.4. Те са групирани в три подраздела според вида на опаковката, за която се 
прилагат:  

подраздел 4.1.4.1 за опаковките, които на са IBC и големи опаковки; 
тези опаковъчни инструкции са указани чрез буквено-цифров код, 
започващ с буквата “Р” или “R”, ако се отнася за специфична за RID и 
ADR опаковка; 

подраздел 4.1.4.2 за IBC; тези опаковъчни инструкции са указани чрез буквено-цифров 
код, започващ с буквите “ІВС”; 

подраздел 4.1.4.3 за едрогабаритните опаковки; тези опаковъчни инструкции са указани 
чрез буквено-цифров код, започващ с буквите “LР”. 

  
Най-общо опаковъчните инструкции посочват, че общите разпоредби от раздели 4.1.1, 4.1.2 
и/или 4.1.3, според случая, са приложими. Те могат да предписват и съответствие със 
специалните разпоредби от раздели 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 или 4.1.9, според случая. Тези 
специални разпоредби за опаковане могат да бъдат уточнени и в инструкцията за опаковане, 
отнасяща се до някои вещества или изделия. Те са посочени и чрез буквено-цифров код, 
съдържащ буквите: 
 

“РР” за опаковки, различни от IBC и едрогабаритни опаковки, или “RR”, ако се 
касае за особени разпоредби, специфични за RID и ADR,  

“В” за средства за едро пакетиране (IBC) или “ВВ”, ако се касае за особени 
разпоредби, специфични за RID и ADR; и 

“L” за едрогабаритни опаковки или „LL” за особени разпоредби за опаковане, 
специфични за RID. 
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 Освен ако не е посочено друго, всяка опаковка трябва да отговаря на предписанията от част 6. 
Попринцип опаковъчните инструкции не дават указания за съвместимост и потребителят не трябва 

да избира опаковка, без да провери дали веществото е съвместимо с материала на избраната 
опаковка (например стъклените съдове не са подходящи за повечето флуориди). Когато 
стъклените съдове са разрешени в опаковъчните инструкции, същото важи и за опаковките от 
порцелан, фаянс и глина.  
 

4.1.3.2 Колона (8) от таблица А на глава 3.2 посочва опаковъчната инструкция или опаковъчните 
инструкции, които трябва да бъдат използвани за всяко изделие или вещество. В колони (9а) 
са посочени специалните разпоредби за опаковане и разпоредбите за смесено опаковане, 
приложими към специфичните вещества или изделия, и в колона (9b) - свързаните със 
смесените опаковки (виж 4.1.10).  

 
4.1.3.3 Всяка опаковъчна инструкция посочва, където е приложимо, допустимите единични или 

комбинирани опаковки. За комбинираните опаковки са посочени допустимите външни и 
вътрешни опаковки, а където е приложимо - разрешеното максимално количество във всяка 
вътрешна или външна опаковка. Максималната нето-маса и максималната вместимост са 
определени в раздел 1.2.1. 

 
4.1.3.4 Следните опаковки не трябва да бъдат използвани, ако превозваните вещества могат да се 

втечнят по време на превоза: 
 Опаковки: 

Варели:  1 D и 1 G 
Кутии:   4A, 4B, 4N, 4C1, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2 
Чували:  5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H 4, 5M1 и 5M2 
Комбинирани опаковки:  6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2,  
  6PG1, 6PG2 и 6PH1 
Едрогабаритни опаковки : 
От гъвкава пластмаса: 51Н (външна опаковка) 
 
IBC: 
За веществата, отнесени към опаковъчна група І: всички видове IBC  
За веществата, отнесени към опаковъчна група ІІ и ІІІ: 
Дървени: 11C, 11D и 11F 
Картонени: 11G 
Гъвкави: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 

и 13M2 
Комбинирани:  11HZ2 и 21HZ2  

 
 За целите на настоящия параграф веществата и смесите от вещества, чиято точка на топене е 

под или равна на 45ºС, се смятат за твърди, склонни да се втечняват по време на превоза. 
 
4.1.3.5 Когато опаковъчните инструкциите от тази глава разрешават използването на  конкретен вид 

опаковка (например 4G, респ. 1А2), опаковките, носещи същия код за опаковка, следван от 
буквите “V”, “U” или “W”, отбелязани съгласно предписанията на част 6 (например 4GV, 4GU 
или 4GW респ. 1A2V,1A2U или 1A2W), също могат да бъдат използвани при същите условия и 
ограничения, които се прилагат за използването на този тип опаковка съгласно съответните 
опаковъчни инструкции. Например комбинирана опаковка с надпис “4GV” може да бъде 
използвана, когато друга комбинирана опаковка с надпис “4G” е разрешена, при условие че са 
спазени предписанията от съответната опаковъчна инструкция относно вида вътрешна 
опаковка и количествените ограничения. 

 
4.1.3.6 Съдове под налягане за течни и твърди вещества  

 
4.1.3.6.1 Освен ако не е посочено друго в RID, съдове под налягане са тези, които: 

a) отговарят на разпоредбите на глава 6.2 или 

b) отговарят на прилаганите в страната-производител на съдовете под налягане национални 
или международни норми по отношение на проектиране, изработване, изпитване, 
производство и проверка, при условие, че се спазват разпоредбите на 4.1.3.6 и метални 
бутилки, големи бутилки, цилиндри под налягане, връзки от бутилки и съдове под 
налягане за разсипани товари са така изработени, че минималният коефициент на 
разкъсване (налягането на разкъсване, разделено на изпитвателното налягане) е равно 
на: 

i) 1,50 при съдове под налягане за многократна употреба (многократно пълнене); 

ii) 2,00 при съдове под налягане за еднократна употреба (еднократно пълнене); 
одобрени за превоза на всички течни и твърди вещества с изключение на взривни вещества, 
термично нестабилни вещества, органични пероксиди, саморазпадащи се вещества, 
вещества, при които може да се развие значително налягане вследствие на химична реакция, 
и радиоактивни вещества (освен ако не е разрешено съгласно 4.1.9). 
 
Този подраздел не се прилага за веществата, посочени в 4.1.4.1 опаковъчна инструкция Р 
200, таблица 3.  
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4.1.3.6.2 Всеки модел на съдове под налягане трябва да бъде одобрен от компетентния орган 

в страната-производител или в съответствие с разпоредбите на глава 6.2. 
 
4.1.3.6.3 Освен ако не е посочено друго, трябва да се използват съдове под налягане с минимално 

изпитвателно налягане 0,6 MPa. 
 
4.1.3.6.4 Освен ако не е посочено друго, е разрешено съдове под налягане да бъдат снабдени с 

устройство за освобождаване на налягането в аварийни ситуации, което устройство трябва да 
бъде така проектирано, че да се избегне пръскането на съда при препълване или при пожар. 
 
Затварящите клапани на съдове под налягане трябва да бъдат проектирани и изработени, 
така че те самите да са в състояние да издържат повреди без освобождаване на товара в 
съда, или трябва по един от дадените в 4.1.6.8 a) - е) методи да бъдат защитени срещу 
повреди, които могат да доведат до неумишлено освобождаване на намиращия се в съда 
товар. 
 

4.1.3.6.4.1 Не е разрешено степента на напълване да надвишава 95% от вместимостта на съд под 
налягане при 50ºС. Трябва да остава достатъчно свободно пространство, за да се гарантира, 
че при температура 55ºС съдът под налягане не е изцяло напълнен с течност. 

 
4.1.3.6.5 Освен ако не е посочено друго, съдовете под налягане трябва на всеки 5 години да бъдат 

подлагани на периодична проверка и изпитване. Периодичната проверка трябва да обхваща 
външен преглед, вътрешен преглед или одобрен от компетентния орган алтернативен метод, 
изпитване на налягане или с разрешение от компетентния орган едно също толкова 
ефективно безразрушително изпитване, вкл. инспекция на всички елементи от оборудването 
(напр. плътност на затварящите клапани, клапани за освобождаване на налягането в аварийни 
ситуации или топими елементи). Не се разрешава пълненето на съдове под налягане след 
изтичане на срока за периодичната проверка и изпитване, обаче след този срок могат да 
бъдат транспортирани. Ремонтни дейности по съдове под налягане трябва да се извършват в 
съответствие с разпоредбите на 4.1.6.11. 

 
4.1.3.6.5.1 Преди пълнене опаковчикът е длъжен да извърши контролна проверка на съда под налягане и 

да установи, че съдът е одобрен за превоза на веществото, което трябва да бъде 
транспортирано, и са изпълнени разпоредбите на RID. След напълването трябва да се 
затворят затварящите клапани и да останат затворени по време на превоза. Изпращачът 
трябва да провери плътността на затварящите устройства и на оборудването.  

 
4.1.3.6.6 Не е разрешено съдове под налягане за многократна употреба да бъдат пълнени с вещество, 

което е различно от предишното вещество, намирало се в съда, освен в случай, че са били 
взети необходимите мерки за смяната на употребата на тези съдове. 

 
4.1.3.6.6.1 Маркирането на съдове под налягане за течни и твърди вещества съгласно 4.1.3.6 (които не 

отговарят на разпоредбите на глава 6.2) трябва да става в съответствие с разпоредбите на 
компетентните органи на страната-производител. 

 
4.1.3.7 Опаковките или IBC, които не са изрично разрешени от приложимата опаковъчна инструкция, 

не трябва да бъдат използвани за превоза на вещество или изделие, с изключение на 
случаите на временна отмяна на настоящите разпоредби, договорена между страните членки 
на СОТІF съгласно раздел 1.5.1. 

 
4.1.3.8 Неопаковани изделия извън изделията от клас 1 
 

4.1.3.8.1 Когато едрогабаритни и устойчиви изделия не могат да бъдат опаковани съгласно 
предписанията на 6.1 или 6.6, и трябва да бъдат превозвани празни, непочистени и 
неопаковани, компетентният орган от страната на произхода2 може да одобри такъв превоз. За 
това разрешение той трябва да има предвид факта, че: 

а) едрогабаритните и устойчиви изделия трябва да са достатъчно устойчиви, за да издържат 
на удари и натоварвания, на които могат обикновено да бъдат подложени по време на 
превоз, включително и прехвърляния между единици за превоз на товари  или между 
между единици за превоз на товари и складове, както и всяко повдигане на палета за по-
нататъшна ръчна или механична обработка; 

b)  всички затварящи устройства и отвори трябва да са запечатани по начин, че да се 
изключва всякакво възможно изтичане на съдържание при нормални условия на превоз, 
вибрации или изменения на температура, влажност или налягане (например причинено от 
височината). Не трябва да има опасни полепнали отпадъци от външната страна на 
едрогабаритните и устойчиви изделия; 

с) Частите на едрогабаритните и устойчиви изделия, които са в пряк контакт с опасните 
товари: 

                                                 
2 Ако страната на произход не е държава-членка на COTIF, то компетентният орган на първата държава-членка на COTIF, до 
която достига пратката. 
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                     i) не трябва да бъдат засегнати или видимо отслабени от тези опасни товари; и 

ii) не трябва да имат опасно въздействие, например, като катализират реакция или като 
реагират с  опасните товари; 

d) Едрогабаритните и устойчиви изделия, съдържащи течности, трябва да бъдат товарени и 
закрепвани така, че да се изключва всякакво изтичане на съдържанието или трайна 
деформация на изделието по време на превоз; 

e) Тези изделия трябва да са фиксирани в каси или рамки, или върху всякакво друго 
съоръжение за обработка, или фиксирани към единицa за превоз на товари, така че да не 
може да се движат при нормални условия на превоз.  

 
4.1.3.8.2 Неопакованите изделия, одобрени от компетентния орган съгласно разпоредбите на 4.1.3.8.1, 

трябва да са предмет на процедурите за изпращане от част 5. Освен това изпращачът на тези 
изделия трябва да се увери, че копие на съответното одобрение е прикрепено към 
транспортния документ. 

  
ЗАБЕЛЕЖКА: Едрогабаритно и устойчиво изделие може да бъде гъвкав резервоар за гориво, 

военно оборудване, машини или оборудване, съдържащо опасни товари в 
количества, които надхвърлят ограничените количества съгласно 3.4.6. 

 
4.1.4 Списък на опаковъчните инструкции 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Макар използваната по-долу номерация на опаковъчните инструкции да е 

същата като в ІМDG-Code и Примерните разпоредби на ООН, при RID може да 
има известни разлики в подробностите.  

 
4.1.4.1 Инструкции за използването на опаковки (без IBC и едрогабаритни опаковки) 

 

P 001  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ (ТЕЧНИ ВЕЩЕСТВА) P 001 

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби на раздели 4.1.1 и 4.1.3: 4.1.3 : 

   Максимални чисти вместимост/маса 
 Комбинирани опаковки:   (виж 4.1.3.3)  

   Опаковъчна 
група І 

Опаковъчна 
група ІІ 

Опаковъчна 
група ІІІ 

Вътрешни опаковки Външни опаковки    
      

Стъклени 10 л Варели    
Пластмасови 30 л стоманени (1А1, 1А2) 250 кг 400 кг 400 кг 
Метални 40 л алуминиеви (1В1, 1В2) 250 кг 400 кг 400 кг 
  метални, с изключение на стомана и 

алуминий (1N1, 1N2) 
250 кг 400 кг 400 кг 

  пластмасови (1Н1, 1Н2) 150 кг 400 кг 400 кг 
  шперплатови (1D) 75 кг 400 кг 400 кг 
  картонени (1G)    

  Кутии    
  стоманени (4A) 250 кг 400 кг 400 кг 
  алуминиеви (4B) 250 кг 400 кг 400 кг 
  метални, с изключение на стомана и 

алуминий (4N) 
250 кг. 400 кг. 400 кг. 

  от естествена дървесина (4C1, 4C2) 150 кг 400 кг 400 кг 
  от шперплат (4D) 150 кг 400 кг 400 кг 
  от възстановена дървесина (4F) 75 кг 400 кг 400 кг 
  картонени (4G) 75 кг 400 кг 400 кг 
  от пенопласт (4H1) 60 кг 60 кг 60 кг 
  от твърда пластмаса (4H2) 150 кг 400 кг 400 кг 

  Бидони     
  стоманени (3А1, 3A2) 120 кг 120 кг 120 кг 
  алуминиеви (3В1, 3B2) 120 кг 120 кг 120 кг 
  пластмасови (3Н1, 3H2) 120 кг 120 кг 120 кг 

Единични опаковки :      
      

Варели      
стоманени с недемонтируем капак (1A1) 250 л 450 л 450 л 
стоманени с демонтируем капак (1A2) 250 л (а) 450 л 450 л 
алуминиеви с недемонтируем капак (1B1) 250 л 450 л 450 л 
алуминиеви с демонтируем капак (1B2) 250 л (а) 450 л 450 л 
от метал, който не е стомана или алуминий, с недемонтируем капак 
(1N1) 

250 л 450 л 450 л 

от метал, който не е стомана или алуминий, с демонтируем капак (1N2) 250 л (а) 450 л 450 л 
от пластмаса с недемонтируем капак (1H1) 250 л 450 л 450 л 
от пластмаса с демонтируем капак (1H2) 250 л (а) 450 л 450 л 

Бидони       
стоманени с недемонтируем капак (3A1) 60 л 60 л 60 л 
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стоманени с демонтируем капак (3A2) 60 л (а) 60 л 60 л 
алуминиеви с недемонтируем капак (3B1) 60 л 60 л 60 л 
алуминиеви с демонтируем капак (3B2) 60 л (а) 60 л 60 л 
пластмасови с недемонтируем капак (3H1) 60 л 60 л 60 л 
пластмасови с демонтируем капак (3H2) 60 л (а) 60 л 60 л 

 

Единични опаковки (продължение):   

Комбинирани опаковки :   

Пластмасов съд с външен варел от стомана, алуминий или пластмаса 
(6HA1, 6HB1, 6HH1) 

250 л 250 л 250 л  
    

Пластмасов съд с външен варел от картон,  120 л 250 л 250 л  
шперплат (6HG1, 6HD1)     
Пластмасов съд с външна кутия или сандък от стомана или  60 л 60 л 60 л  
алуминий, или с външна кутия от естествена дървесина, от шперплат,     
от картон или от твърда пластмаса (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2,     
6HG2 или 6HH2)     
Стъклен съд с външен варел от стомана, алуминий, картон,  60 л 60 л 60 л  
шперплат, твърда пластмаса или пенопласт     
 (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 или 6PH2) или с външна кутия или     
сандък от стомана или алуминий, или външна каса или сандък от     
естествена дървесина или от картон или с външен кош от ракита     
 (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2)     
Съдове под налягане, при условие че се изпълняват общите разпоредби на 4.1.3.6. 

      
Допълнителни изисквания :     
За веществата от клас 3, опаковъчна група III, които отделят малки количества въглероден или азотен двуокис, 
опаковките трябва да са снабдени с клапанационен отвор.     

      
Специални разпоредби за опаковане :     
PP 1 За UN № №: 1133, 1210, 1263 и 1866 и за лепила, печатни мастила и свързани материали, бои, свързани 

материали и смолни разтвори, които са отнесени към UN 3082, метални или пластмасови опаковки за 
веществата от опаковъчни групи II и III в количества, ненадвишаващи 5 л на опаковка, не се изисква да 
отговарят на изпитванията от глава 6.1, при условие че са превозвани: 

 a)    в палетизирани товари, в палетни кутии или други  товарни единици, например индивидуални опаковки, 
 поставени или стифирани върху палета и закрепени с ремъци, със свиващи се или разтягащи се обвивки 
 или по всякакъв друг подходящ начин;     
 b)    като вътрешни опаковки от комбинирани опаковки, чистата маса на които не надвишава 40 кг.  
PP 2 За UN 3065  могат да се използват дървени бъчви с максимална вместимост от 250 л, които не 

отговарят на изискванията на глава 6.1. 
  

PP 4 За UN 1774 опаковките трябва да отговарят на степента на изпитване на опаковъчна група II.  
PP 5 За UN 1204 опаковките трябва да са конструирани така, че да не допускат никаква възможност 
 за експлозия поради увеличаване на вътрешното налягане. За тези вещества не могат да бъдат използвани 

бутилки, големи бутилки и цилиндри под налягане. 
PP 6 (заличена разпоредба)   
PP 10 За UN 1791, опаковъчна група II, опаковката трябва да е снабдена с клапанационен отвор.   
PP 31 За UN 1131 опаковките трябва да са херметически затворени.   
PP 33 
 
РР 81 

За UN 1308, опаковъчни групи I и II, не се разрешават комбинирани опаковки над 
максимална брутна маса от 75 кг 
За UN 1790 с над 60%, но не повече от 85% флуороводород, и за UN 2031 с над 55% азотна киселина, 
използването на пластмасови варели и бидони като единични опаковки е разрешено за две години, считано 
от датата на производство.  

PP 93 За UN № 3532 и 3534, опаковките трябва да бъдат проектирани и конструирани по такъв начин, че да 
позволяват освобождаването на газ или пара, за да попречат на натрупването на налягане, което би могло да 
разкъса опаковките в случай на загуба на стабилизация. 

PP94 Много малки количества енергийни образци от 2.1.4.3 могат да бъдат превозвани съгласно ООН № 3223 или 
ООН № 3224, както е приложимо, при условие, че: 
1. Използват се само комбинирани опаковки с външни опаковки, състоящи се от кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 
4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2); 
2. Образците се превозват в микротитърни табели или мултититърни табели, направени от пластмаса, 
стъкло, порцелан или керамика като вътрешна опаковка; 
3. Максималното количество на индивидуална вътрешна кухина не надхвърля 0.01 g за твърди вещества или 
0.01 ml за течности; 
4. Максималното нетно количество на външна опаковка е 20 g за твърди вещества или 20 ml за течности или 
в случай на смесено опаковане, сумата от грамовете и милилитрите не надхвърлят 20; и 
5. Когато сух лед или течен азот се използват опционално като охладител за мерки за контрол на качеството, 
трябва да бъдат спазени изискванията на 5.5.3. Ще бъдат предоставени вътрешни подпори за осигуряване на 
вътрешните опаковки в тяхната оригинална позиция. Вътрешната опаковка и външната опаковка ще 
поддържат своята цялост при температурата на използвания охладител, както и температурите и 
наляганията, които биха могли да възникнат в случай на прекъсване на охлаждането. 

PP95 Много малки количества енергийни образци от 2.1.4.3 могат да бъдат превозвани съгласно ООН № 3223 или 
ООН № 3224, както е приложимо, при условие, че: 
1. Външната опаковка се състои само от гофриран картон от тип 4G, с минимални размери 60 cm  (дължина)  
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по 40.5 cm (широчина) по 30 cm (височина) и минимална дебелина на стената от 1.3 cm; 
2. Индивидуалното вещество се съхранява във вътрешна опаковка от стъкло или пластмаса с максимален 
капацитет 30 ml, поставен в разширяема матрица от полиетиленова пяна с минимална дебелина 130 mm и с 
плътност 18 ± 1 g/l; 
3. В рамките на носителя от пяна, вътрешните опаковки трябва да бъдат разделени една от друга с 
минимално разстояние от 40 mm и от стената на външната опаковка с минимално разстояние 70 mm. 
Опакованата пратка може да съдържа до два слоя от тези матрици от пяна, всяка от които пренася до 28 
вътрешни опаковки; 
4. Максималното съдържание на всяка вътрешна опаковка не надхвърля 1 g за твърди вещества или 1 ml за 
течности; 
5. Максималното нетно количество на външна опаковка е 56 g за твърди вещества или 56 ml за течности или 
в случай на смесено опаковане, сумата от грамовете и милилитрите не надхвърлят 56; и 
6. Когато сух лед или течен азот се използват опционално като охладител за мерки за контрол на качеството, 
трябва да бъдат спазени изискванията на 5.5.3. Ще бъдат предоставени вътрешни подпори за осигуряване на 
вътрешните опаковки в тяхната оригинална позиция. Вътрешната опаковка и външната опаковка ще 
поддържат своята цялост при температурата на използвания охладител, както и температурите и 

наляганията, които биха могли да възникнат в случай на прекъсване на охлаждането. 
 
Специални разпоредби за опаковане, специфични за RID и ADR 

    

      

RR 2 За UN 1261 опаковките с демонтируем капак не са разрешени.   

 
 
(а) Разрешени са само вещества с вискозност над 2 680 мм²/с. 

 

P 002  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ (ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА) P 002 

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 :  

Комбинирани опаковки:  Максимална нето-маса (виж 4.1.3.3) 

   Група Група Група 
Вътрешни опаковки Външни опаковки    
   опаковки I опаковки II опаковки III 

Стъклени 10 кг Варели    
Пластмасови(а)  50 кг стоманени (1А1, 1A2) 400 кг 400 кг 400 кг 
Метални 
Хартиени(а),(b),(c)  
Картонени (а),(b),(c)  

50 кг 
50 кг 
50 кг 

алуминиеви (1В1, 1B2) 
друг метал (1N1, 1N2) 

400 кг 
400 кг 
 

400 кг 
400 кг 

400 кг 
400 кг 

  пластмасови (1Н1, 1H2) 400 кг 400 кг 400 кг 
(а)Тези вътрешни опаковки  от шперплат(1D) 400 кг 400 кг 400 кг 
трябва да бъдат непропускливи картонени (1G) 400 кг 400 кг 400 кг 
  Кутии    
(b)Тези вътрешни опаковки стоманени (4A) 400 кг 400 кг 400 кг 
не трябва да бъдат използвани, алуминиеви (4B) 400 кг 400 кг 400 кг 
  друг метал(4N) 400 кг 400 кг 400 кг 
когато превозваните 
вещества 

 от естествена дървесина (4C1) 250 кг 400 кг 400 кг 

могат да се втечнят от естествена дървесина в     
по време на превоза. (виж 4.1.3.4). херметизирани за прахообразни 

вещества стени (4C2) 
250 кг 400 кг 400 кг 

 от шперплат (4D) 250 кг 400 кг 400 кг 
(c)Тези вътрешни опаковки от възстановена дървесина (4F) 125 кг 400 кг 400 кг 
не трябва да бъдат използвани за картонени (4G) 125 кг 400 кг 400 кг 
веществата от опаковъчна група І. от пенопласт (4H1) 60 кг 60 кг 60 кг 
  от твърда пластмаса (4H2) 250 кг 400 кг 400 кг 

  Бидони     
  стоманени (3А1, 3A2) 120 кг 120 кг 120 кг 
  алуминиеви (3В1, 3B2) 120 кг 120 кг 120 кг 
  пластмасови (3Н1, 3H2) 120 кг 120 кг 120 кг 

Единични опаковки :      

Варели      
стоманени (1A1 или 1A2(d))   400 кг 400 кг 400 кг 
алуминиеви (1B1 или 1B2 (d))  400 кг 400 кг 400 кг 
от метал, който не е стомана, нито алуминий (1N1 или 1N2 (d)) 400 кг 400 кг 400 кг 
пластмасови (1H1 или 1H2 (d))  400 кг 400 кг 400 кг 
картонени (1G) (e)   400 кг 400 кг 400 кг 
от шперплат  (1D) (e)   400 кг 400 кг 400 кг 
Бидони       
стоманени (3A1 или 3A2(d))   120 кг 120 кг 120 кг 
алуминиеви (3B1 или 3B2 (d))  120 кг 120 кг 120 кг 
пластмасови (3H1 или 3H2 (d))  120 кг 120 кг 120 кг 
Кутии      
стоманени (4A) (e)   Не е 400 кг 400 кг 
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разрешено 

алуминиеви (4B) (e)   Не е 
разрешено 

400 кг 400 кг 

друг метал(4N)(е)   Не е 
разрешено 

400 кг 400 кг 

от естествена дървесина (4C1) (e)   Не е 
разрешено 

400 кг 400 кг 

от шперплат (4D) (e)   Не е 
разрешено 

400 кг 400 кг 

от възстановена дървесина (4F) (e)  Не е 
разрешено 

400 кг 400 кг 

от естествена дървесина с непропускливи стени (4C2) (e) Не е 
разрешено 

400 кг 400 кг 

картонени (4G) (e)   Не е 
разрешено 

400 кг 400 кг 

от твърда пластмаса (4H2) (e)  Не е 
разрешено 

400 кг 400 кг 

Чували      

Чували (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) (e)  Не е 
разрешено 

50 кг 50 кг 

      
(d)Тези опаковки не трябва да бъдат използвани за вещества от опаковъчна група I, които могат да се втечнят по време 
на превоза (виж 4.1.3.4). 
(e)Тези опаковки не е разрешено да бъдат използвани за вещества, които могат да се втечнят по време на превоза(виж 
4.1.3.4). 

 

Единични опаковки  (продължение) :   

Комбинирани опаковки    
Пластмасови съдове с външен варел от стомана, алуминий, 400 кг 400 кг 400 кг 
шперплат, картон или пластмаса (6HA1, 6HB1, 6HG1(e),    
6HD1 (e) или 6HH1)    
     
Пластмасов съд с външна кутия или сандък от стомана 75 кг 75 кг 75 кг 
или алуминий, или с външна кутия от естествена дървесина,     
шперплат, картон или твърда пластмаса (6HA2, 6HB2, 6HC,    
6HD2 (e), 6HG2 (e) или 6HH2)    
     
Стъклен съд с външен варел от стомана, алуминий,  75 кг 75 кг 75 кг 
шперплат или картон (6PA1, 6PB1, 6PD1 (e) или 6PG1 (e)),    
или с външна кутия или сандък от стомана или алуминий, или    
с външна кутия от естествена дървесина или от картон, или с външен     
кош от ракита (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 (e) или  6PD2 (e)), или с    
външна опаковка от твърда пластмаса или от пенопласт    
(6PH2 или 6PH1 (e)).    
(e)Тези опаковки не трябва да се използват за вещества, които могат да се втечнят по време на превоз (виж 4.1.3.4). 
 
     
Съдове под налягане, при условие, че се изпълняват общите разпоредби на 4.1.3.6. 

    

     
Специални разпоредби за опаковане :    
PP 6 (заличена разпоредба)   
PP 7 За UN 2000 целулоидът може да бъде превозван и без опаковка върху палети, обвит в пластмасово 
 фолио и закрепен с подходящи средства, като стоманени ленти,  пълен вагон/пълен товар 
 в покрити вагони или в затворени контейнери. Никоя палета не трябва да надхвърля 1 000 кг. 

PP 8 За UN 2002 опаковките трябва да бъдат изградени по начин, че да се избягва каквато и да е 
 експлозия, причинена от увеличаване на вътрешното налягане. Бутилки, големи бутилки и цилиндри под 
 налягане  не могат да бъдат използвани за тези вещества.    

PP 9 За UN 3175, 3243 и 3244 опаковките трябва да са от прототип, подложен на изпитване за 
 непропускливост при изпитателна степен за опаковъчна група II. За UN 3175 изпитването на херметичност 

не се изисква, когато течните вещества са изцяло попити от твърдо вещество и се съдържат в плътно 
затворени чували. 

PP 11 За UN 1309, опаковъчна група III, и UN 1362, чувалите  5H1, 5L1 и 5M1 са разрешени, ако са 
 поставени в пластмасови чували или са палетизирани под свиващо се или разтягащо се фолио.  

PP 12 За UN 1361, 2213 и 3077 чувалите 5H1, 5L1 и 5M1 са разрешени, ако се превозват в покрити 
 превозни средства или в затворени контейнери.    

PP 13 За изделия с UN 2870 са разрешени само комбинираните опаковки, отговарящи 
 на степен за изпитвания от опаковъчна група I.    

PP 14 За UN 2211, 2698 и 3314 опаковките не трябва да покриват задължително изискванията за изпитване 
 от глава 6.1.    

PP 15 За UN 1324 и 2623 опаковките трябва да отговарят на степента   
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на изискванията за опаковъчна група ІІІ. 

РР 20 За UN 2217 се разрешава използването на всеки непропусклив и устойчив на разкъсване съд.  

PP 30 За UN 2471 вътрешните опаковки от хартия или картон не са разрешени.  

PP 34 За UN 2969 (цели семена)  са разрешени чували 5H1, 5L1 и 5M1.   

PP 37 За UN 2590 и 2212 са разрешени чували 5M1. Всички видове чували трябва да бъдат превозвани  
 в покрити вагони или в затворени контейнери или в затворени твърди пакети. 

PP 38 За UN 1309, опаковъчна група II, чувалите са разрешени само в покрити вагони или  
 затворени контейнери.    

РР 84 За UN 1057 трябва да се използват твърди външни опаковки, които съответстват на изпитвателните 
изисквания за опаковъчна група II. Опаковките трябва да бъдат така проектирани, произведени и 
съоръжени, че да бъде предотвратено движение, неумишлено запалване на устройствата или 
неумишлено освобождаване на запалителни газове или течни вещества. 
ЗАБЕЛЕЖКА: За отпадъчни запалки, събирани разделно, виж глава 3.3, специална разпоредба 654. 

PP 92 За UN 3531, опаковките ще бъдат проектирани и изградени по такъв начин, че да позволят 
освобождаването на газ или пара за предотвратяване на натрупване на налягане, което би могло да 
повреди опаковките в случай на загуба на стабилизация. 

Специални разпоредби за опаковане, специфични за RID и ADR 

RR5 Независимо от специалната разпоредба за опаковка РР84, трябва да се изпълняват само общите 
предписания на 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5 – 4.1.1.7, когато бруто-масата на опакована пратка възлиза най-
много на 10 кг. 
ЗАБЕЛЕЖКА: За отпадъчни запалки, събирани разделно, виж глава 3.3, специална разпоредба 654. 

 
 

P003 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P003 

Опасните товари трябва да бъдат поставени в подходящи външни опаковки. Опаковките 
трябва да отговарят на разпоредбите от 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 до 4.1.1.8 и тези от раздел 4.1.3, и да бъдат 
проектирани така, че отговарят на предписанията в раздел 6.1.4,  отнасящи се до конструкцията. Трябва да се  

ползват външни опаковки, произведени от подходящ материал, които да са достатъчно устойчиви, и да са 
разработени в зависимост от тяхната вместимост и предназначение за използване. Когато тази инструкция за 
опаковки се прилага за превоз на изделия или вътрешни опаковки, съдържащи се в комбинирани опаковки, 
опаковката трябва да бъде разработена и произведена така, че да се избягва каквото и да е случайно 
изпразване на изделията при нормални условия за превоз. 

 

   
Специални разпоредби за опаковане:  
PP 16 За UN 2800 акумулаторите трябва да са защитени срещу късо съединение и да бъдат сигурно 
 опаковани в здрави външни опаковки.  
 ЗАБЕЛЕЖКА 1. Неразливащите се акумулатори, които са неразделна част от механични или електронни 

съоръжения, или са необходими за тяхното функциониране, трябва да бъдат здраво 
закрепени в сектора за акумулатор на съоръжението и да бъдат защитени срещу повреди 
и късо съединение. 

 2. За използваните акумулатори  (UN 2800), виж  P801a.  
РР 17 За UN 2037 не се разрешава пратките да имат нето-маса по-голяма от 55 кг при опаковки от картон и по-

голяма от 125 кг при други опаковки. 
PP 19 За веществата с UN 1364 и 1365 превозът в бали е разрешен.  
PP 20 Веществата с UN 1363, 1386, 1408 и 2793 могат да бъдат превозвани във всякакъв  
 непропусклив и устойчив на разкъсване съд.  
PP 32 Веществата с UN 2857 и 3358 могат да бъдат превозвани без опаковка, в каси или в  
 в подходящи общи опаковки.  
РР 87 (Заличена разпоредба)  
РР 88 (заличена разпоредба) 

РР 90 За UN 3506 се използват запечатани вътрешни подплати или чували от здрав, устойчив на течове и 
пробиване материал, устойчив на живак, който би предотвратил евентуалното изпускане на веществото 
от опаковката, независимо от положението или ориентацията й 

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

Специални разпоредби за опаковане, специфични за RID и ADR 

RR 6 За UN 2037 при превоз с пълно тегло или затворен товар се допуска изделия от метал да бъдат 
опаковани както следва: 
Изделията трябва да бъдат поставени заедно на табли като единица и фиксирани в правилното 
положение с подходящо пластмасово фолио; тези единици трябва да бъдат по подходящ начин 
стифирани и осигурени върху палети. 
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RR 9 За UN 3509, не се изисква опаковките да изпълняват изискванията на 4.1.1.3.  

 
Трябва да бъдат използвани опаковки, които изпълняват изискванията на 6.1.4 и които са 
водонепроницаеми, или на които е инсталирано водонепроницаемо и устойчиво на пробиване херметично 
затворено уплътнение или чувал. 
 
Когато единствените остатъци, които се съдържат, са твърди вещества, които няма да станат течни при 
температури, които е вероятно да бъдат достигнати по време на превоз, могат да бъдат използвани 
гъвкави опаковки. 
 
В случаите, в които има налични течни остатъци, трябва да бъдат използвани здрави опаковки, които 
предоставят начин за задържане (напр, абсорбиращ материал). 
 
Преди да бъдат напълнени и предадени за превоз, всяка опаковка трябва да бъде инспектирана, за да е 
сигурно, че по нея няма корозия, замърсяване или други щети. Каквато и да е опаковка, която показва 
признаци на редуцирана здравина, не трябва да бъде използвана (незначителни следи от удари и 
одрасквания не се считат за редуциращи здравината на опаковката). 
 
Опаковките, които са предназначени за превоз на изхвърлени, празни, непочистени опаковки с остатъци 
от Клас 5.1, трябва да бъдат изградени или адаптирани по такъв начин, че товарите да не влизат в 
контакт с дърво или какъвто и да е друг запалителен материал. 

 

Р 004 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ Р 004 

Тази инструкция се прилага към UN 3473, 3476, 3477, 3478 и 3479. 

Следните опаковки са разрешени: 
(1) За патрони за горивни клетки, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1.1, 4.1.1.2, 
4.1.1.3, 4.1.1.6 и 4.1.3: 
Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3А2, 3В2, 3Н2). 
Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІ. 
(2) За патрони за горивни клетки, окомплектовани с оборудване: здрави външни опаковки, които 
съответстват на общите разпоредби на 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 и 4.1.3. 
Когато патроните за горивни клетки са окомплектовани с оборудването, те трябва да бъдат 
опаковани във вътрешни опаковки или поставени във външни опаковки с уплътнителни материали 
или разделител/и така, че патроните за горивни клетки да бъдат защитени от повреждане, 
евентуално причинено от движението или поставянето на съдържанието във външната опаковка. 
Оборудването трябва да бъде обезопасено срещу евентуално движение в рамките на външната 
опаковка. 
За целите на тази опаковъчна инструкция „оборудване” означава апаратура, за която са необходими 
патроните за горивни клетки, заедно с които е опакована. 
(3) За патроните за горивни клетки, които се съдържат в оборудването: здрави външни опаковки, 
които съответстват на общите разпоредби от 4.1.1.1, 4.1.1.2, 3.1.1.6 и 4.1.3. 
Едрогабаритното оборудване (вж. 4.1.3.8), което съдържа патрони за горивни клетки, може да бъде 
превозвано, без да бъде опаковано. За патроните за горивни клетки, които се съдържат в 
оборудването, цялата система трябва да бъде обезопасена против къси съединения и неумишлено 
привеждане в действие. 

 

P 005 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 005 

Тази инструкция се прилага спрямо UN № 3528, 3529 и 3530. 

Ако двигателят или машината са конструирани и проектирани по такъв начин, че съдовете за поемане, 
съдържащи опасните товари, позволяват адекватна защита, не се изисква външна опаковка. 

Опасните товари в двигатели или машини в противен случай ще бъдат опаковани във външни опаковки, 
изградени от подходящ материал, с адекватна здравина и дизайн във връзка с капацитета на опаковката и 
нейното предназначение и изпълняваща приложимите изисквания на 4.1.1.1 или те ще бъдат фиксирани по такъв 
начин, че няма да се разхлабят по време на обичайни условия на превоз, напр. в платформи или дъсчени 
преграждения или други приспособления за захващане. 

В допълнение, начина по който средствата за поемане се съдържат в двигателя или машината, ще бъдат такива, 
че при нормални условия на превоз, щети по средствата за поемане, които съдържат опасните стоки се 
предотвратяват; а в случай на щети по средствата за поемане, които съдържат течни опасни стоки, не са 
възможни липса на теч от опасните стоки в двигателя или машината (може да се използва херметична подплата, 
за да се изпълни това изискване). 

Съдовете за поемане на опасни товари ще бъдат инсталирани, осигурени или уплътнени по такъв начин, че да 
предотвратят тяхното счупване или теч по такъв начин, че да контролира тяхното движение в рамките на 
двигателя или машината по време на нормалните условия на превоз. Уплътняващият материал няма да реагира 
по опасен начин със съдържанието на средствата за поемане. Какъвто и да е теч на съдържанието няма 
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значително да намалява защитните свойства на уплътняващия материал. 

Допълнително изискване 

Други опасни товари (напр. батерии, пожарогасители, акумулатори с компресиран газ или приспособленията за 
обезопасяване), които се изискват за функционирането на безопасната експлоатация на двигателя или 
машината, ще бъдат сигурно монтирани в двигателя или машината. 

 

P 006 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ P 006 

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

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

Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

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

Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 

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

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

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

(3)  Трябва да бъдат съблюдавани следните разпоредби: 

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

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

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

(d)  съдове намиращи се в изделия, съдържащи газове, ще изпълняват изискванията на раздел 4.1.6 и Глава 6.2, 
както е приложимо или ще могат да предоставят еквивалентно равнище на защита, както инструкции за 
опаковане P 200 или P 208; 

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

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

 

P 010 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 010 

 
Следните опасковки са разрешени, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: 

 
Комбинирани опаковки 

 
Максимална нето-маса (вж. 4.1.3.3) 

Вътрешни опаковки Външни опаковки 

Стъклени    1 л 
Стоманени  40 л 

Варели 

 стоманени (1А1, 1A2) 
 пластмасови (1Н1, 1H2) 
 от шперплат (1D) 
 картонени (1G) 

 
400 кг 
400 кг  
400 кг 
400 кг 
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 Кутии 

 стоманени (4A) 
 от естествена дървесина (4C1, 4C2) 
 от шперплат (4D) 
 от възстановена дървесина (4F) 
 картонени (4G) 
 от пенопласт (4H1) 
 от твърда пластмаса (4H2) 

 
400 кг 
400 кг 
400 кг 
400 кг 
400 кг 
60 кг 
400 кг 

 
Единични опаковки 

 
Максимална вместимост (вж. 4.1.3.3) 

Варели 

 стоманени с недемонтируем капак (1A1) 
 
450 л 

Бидони 

стоманени с недемонтируем капак (3A1) 
 
60 л 

Съставни опаковки 

 Пластмасови съдове в стоманени варели (6HA1) 
250 л 

Стоманени съдове под налягане, при условие, че са спазени общите 
разпоредби от 4.1.3.6. 

 

 

P 099 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P0
99 

За тези стоки могат да се използват само опаковки, одобрени от компетентните органи. Копие от одобрението 
на компетентния орган трябва да съпровожда всяка пратка или в транспортния документ трябва да е посочено, 
че опаковката е одобрена от компетентния орган. 

 

 

P 101 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P1
01 

Могат да се използват само опаковки, одобрени от компетентните органи на изпращащата страна. Ако 
изпращащата 
страна не е държава-членка на COTIF, опаковката трябва да е одобрена от компетентните органи на първата 
държава- членка на COTIF, в която навлиза пратката. 
  
ЗАБЕЛЕЖКА: Относно информацията в транспортния документ, виж 5.4.1.2.1 (e).  

 

P 111 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P111 

    

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и специалните                              
разпоредби от раздел 
4.1.5. 

   

    

Вътрешни опаковки Междини опаковки Външни опаковки  
    
    
Чували Не са необходими Кутии  

от непромокаема хартия  стоманени (4A)  
от пластмаса  алуминиеви (4B)  
от гумиран текстил    
  друг метал(4N)  

Съдове  от естествена прахонепропусклива дървесина 
(4С2) 

от дърво  от шперплат (4D)  
  от възстановена дървесина 

(4F) 
 

  картонени (4G)  
  от пенопласт (4H1)  
  от твърда пластмаса (4H2)  
    
Листове  Варели  

от пластмаса  Стоманени (1А1, 1A2) 
от гумиран текстил  Алуминиеви (1В1, 1В2) 

друг метал (1N1, 1N2) 
от шперплат (1D)  
картонени (1G)  
пластмасови с демонтируем капак (1Н1, 
1H2) 

 

    

Специални разпоредби за опаковане :   
    

PP 43 За UN  0159 вътрешни опаковки не се изискват, когато като външна опаковка се използват  
варели от метал (1А1, 1A2, 1В1 или 1B2) или от пластмаса (1Н1 или 1H2). 
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P 112 a ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 112 a 

 (Твърди овлажнени вещества 1.1D)  

   
Следните опаковки са разрешени, ако са спазени общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и особените 
разпоредби от раздел 4.1.5.  

   
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки 
   

   
Чували Чували Кутии 

от многопластова водоустойчива хартия пластмасови стоманени (4A) 
пластмасови от текстил с пластмасово  алуминиеви (4B) 
от текстил покритие или подплата друг метал(4N) 
от гумиран текстил  
от тъкана пластмаса 

 от обикновена естествена дървесина 
(4C1) 

от дърво от дърво от естествена дървесина с 
херметизирани за прахообразни 
вещества стени (4С2) 

 Съдове от шперплат (4D) 
 метални от възстановена дървесина (4F) 
Съдове пластмасови от картон (4G) 

метални  от пенопласт (4H1) 
пластмасови  от твърда пластмаса (4H2) 

   
   
  Варели 

  стоманени (1А1, 1A2) 
  алуминиеви (1В1, 1B2) 
  друг метал(1N1, 1N2) 
  от шперплат (1D) 
  картонени (1G) 

пластмасови (1Н1, 1H2) 
 

Допълнителни разпоредби:   
   
Междинни опаковки не се изискват, ако херметизираните варели с подвижна горна част се използват като 
външни опаковки.   

   
Специални разпоредби за опаковане :   
   
PP 26 За UN 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 и 0394, опаковките не трябва да съдържат олово. 

   
PP 45 За UN 0072 и 0226 междинни опаковки не се изискват. 
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P 112 b  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 112 b 

  (Вещество 1.1D, твърдо, сухо, непрахообразно)  

     
Следните опаковки са разрешени, ако са изпълнени общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3   
и специалните разпоредби от раздел 4.1.5.   

     
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
    
     
Чували  Чували (само за UN 0150)  Чували   

от крафт хартия от пластмаса от тъкана непропусклива пластмаса (5H2)  
от многопластова водоустойчива 
хартия  
от пластмаса  
от текстил  
от гумиран текстил  
от тъкана пластмаса 

от текстил с пластмасово 
покритие или подплата 
 

от тъкана водоустойчива  
пластмаса (5H3)  
от пластмасово фолио  (5H4) 
 от непропусклив текстил (5L2) 
от  водоустойчив текстил (5L3)  
от водоустойчива многопластова хартия 
(5M2) 

    
    
   

     
    
     
     
   Кутии  
   стоманени (4A)  
   алуминиеви (4B)  
   друг метал(4N)  
   от обикновена естествена дървесина (4C1)  
   от естествена прахонепропусклива 

дървесина  
    (4C2)  
   от шперплат (4D)  
   от възстановена дървесина (4F)  
   от картон (4G)  
   от пенопласт (4H1)  
   от твърда пластмаса (4H2)  
     
   Варели  
   стоманени (1А1, 1A2) 
   алуминиеви (1В1, 1B2) 
   друг метал(1N1, 1N2)  
   от шперплат (1D)  
   от картон (1G)  
   от пластмаса (1H1, 1H2)  
     

Специални разпоредби за 
опаковане: 

   

     
PP 26 За UN 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 и 0386 опаковките не трябва да съдържат олово. 
     
PP 46 За UN 0209 се препоръчват непропускливи чували (5H2) за TNT в сухо 
 състояние под формата на люспи или гранули, както и чиста максимална маса от 30 кг.  
     
PP 47 За UN 0222 вътрешни опаковки не се изискват, ако външната опаковка е чувал 
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P 112 c  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 112 c 

  (вещество 1.1D, твърдо, сухо, прахообразно)  

     
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 на специалните  
разпоредби от раздел 4.1.5.   

     
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
    
     
Чували  Чували  Кутии 

стоманени (4А) 
 

   алуминиеви (4B)  
   друг метал (4N)  

от многопластова водоустойчива 
хартия 

от водоустойчива многопластова  
хартия с вътрешно пластмасово 

покритие 

от обикновена естествена 
дървесина (4С1) 
от естествена 
прахонепропусклива дървесина 
(4C2) 

от пластмаса  
от тъкана пластмаса 
 

 от шперплат (4D)  
от възстановена дървесина (4F)  
от картон (4G) 
от твърда пластмаса (4H2) 

   
     
Съдове  Съдове   

картонени  
метални 
пластмасови 
дървени 

метални 
пластмасови 
дървени 
 

Варели  

стоманени (1А1, 1A2) 
алуминиеви (1В1, 1B2) 
друг метал(1N1, 1N2) 
от шперплат (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1Н1, 1Н2) 

 

     

Допълнителни изисквания:    
1. Не се изискват вътрешни опаковки, ако като външни опаковки се използват варели.  
2. Опаковките трябва да са непропускливи за прахообразни вещества.   

     
Специални разпоредби за опаковане :   
     
PP 26 За UN 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 и 0386, опаковките не трябва да съдържат олово. 
     
PP 46 За UN 0209 за TNT в сухо състояние във вид на люспи или гранули се препоръчват непропускливи 

чували (5H2), както и максимална нетна маса 30 кг. 
   
PP 48 За UN 0504 не трябва да се използват метални опаковки. Опаковки от друг материал с малко 

количество метал, например метални затварящи устройства или друг вид метална арматура, като 
посочените в 6.1.4, не се считат за метални опаковки. 
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P 113 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 113 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3  
и специалните разпоредби от раздел 4.1.5.   

    
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
 
    
Чували Не са необходими Кутии  

хартиени  стоманени (4A)  
пластмасови  
от гумиран текстил 

 алуминиеви (4В) 
друг метал (4N) 
от обикновена естествена 
дървесина (4C1)  
от естествена прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 
от шперплат (4D) 

 

  от възстановена дървесина (4F) 
  картонени (4G)  
Съдове  от твърда пластмаса (4H2)  

картонени    
метални    
пластмасови    
дървени    

  Варели  
  стоманени (1А1, 1A2) 
  алуминиеви (1В1, 1B2) 
  друг метал  (1N1, 1N2)  
  от шперплат (1D)  
       картонени (1G)  
       пластмасови (1Н1, 1Н2)  

Допълнителни изисквания:    
Опаковките трябва да са непропускливи за прахообразни вещества.   

Специални разпоредби за опаковане:    
    
PP 49 За UN 0094 и 0305 една вътрешна опаковка не трябва да съдържа над 50 г вещество.  
    
PP 50 За UN 0027 вътрешни опаковки не са необходим, ако като външни опаковки се използват варели. 

    
PP 51 За UN 0028 като вътрешни опаковки могат да се използват листове от крафт хартия или парафинова хартия. 
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P114 а ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ 

(твърдо овлажнено вещество) 
 P114 а 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3  
и специалните разпоредби от раздел 4.1.5.   

    
Вътрешни опаковки и  Междинни опаковки и Външни опаковки  
 
    
Чували Чували Кутии  

пластмасови пластмасови стоманени (4A)  
  метални, с изключение на 

стомана и алуминий  (4N) 
 

от текстил  
от тъкана пластмаса 

от текстил с пластмасово 
покритие или подплата 

от обикновена естествена 
дървесина (4C1)  
от естествена 
прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 
от шперплат (4D) 

 

  от възстановена дървесина (4F) 
  картонени (4G)  
Съдове Съдове от твърда пластмаса(4H2)  

метални метални   
пластмасови пластмасови   
дървени Разделителни прегради: дървени   
    

  Варели  
  стоманени (1А1, 1A2) 
  алуминиеви (1В1, 1B2) 
  друг метал  (1N1, 1N2)  
  Шперплат (1D)  
  картонени (1G)  
  пластмасови (1Н1, 1Н2)  

Допълнително изискване:    
Междинни опаковки не се изискват, ако като външни опаковки се използват 
херметизирани варели с демонтируем капак. 

  

Специални разпоредби за опаковане :    
    
PP 26 За UN 0077, 0132, 0234, 0235 и 0236 опаковките не трябва да съдържат олово.  
    
PP 43 За UN 0342 вътрешни опаковки не се изискват, ако като външни опаковки са използвани метални варели (1А1, 

1А2, 1В1, 1В2, 1N1 или 1N2) или пластмасови варели (1Н1 или 1Н2). 
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P 114 b ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ 

(твърдо сухо вещество) 
 P 114 b 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3  
и специалните разпоредби от раздел 4.1.5.   

    
Вътрешни опаковки  Междинни опаковки Външни опаковки  
    
    
Чували  Кутии  

от крафт хартия  
от пластмаса 
от непропусклив текстил 
от тъкана непропусклива пластмаса 

Не са необходими от обикновена естествена 
дървесина (4C1)  
от естествена 
прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 
от шперплат (4D) 

 

  от възстановена дървесина 
(4F)  
картонени (4G) 

 

   
    
Съдове    

картонени    
метални    
хартиени    
пластмасови    
от тъкана непропусклива пластмаса  Варели  
от дърво  стоманени (1А1, 1A2) 

  алуминиеви (1В1, 1B2) 
  друг метал  (1N1, 1N2)  
  от шперплат (1D)  
  картонени (1G)  
  пластмасови (1Н1, 1Н2)  

Специални разпоредби за опаковане:    
    
PP 26 За UN 0077, 0132, 0234, 0235 и 0236 опаковките не трябва да съдържат олово.  
    
РР 48 За UN 0508 и 0509, метални опаковки не трябва да се използват. Опаковки от друг материал с малко количество 

метал, например метални затварящи устройства или друг вид метална арматура, като посочените в 6.1.4, не се считат 
за метални опаковки. 
 
PP 50 За UN 0160, 0161 и 0508 вътрешни опаковки не се изискват, ако като външни опаковки се използват варели. 

 
РР 52 За UN 0160 и 0161, ако като външни опаковки са използвани метални варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1 или 1N2), 

металните опаковки трябва да бъдат конструирани така, че да се избягва риск от експлозия поради увеличаване 
на вътрешното налягане поради външни или вътрешни причини. 
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P 115 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ 
 

 P 115 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3  
и специалните разпоредби от раздел 4.1.5.   

    
Вътрешни опаковки  Междинни опаковки Външни опаковки  
    
    
Съдове Чували Кутии  

пластмасови пластмасови в метални съдове от обикновена естествена 
дървесина (4C1)  
от естествена 
прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 
от шперплат (4D) 

 

дървени  от възстановена дървесина 
(4F)  

 

 Варели Варели  
 метални стоманени (1А1, 1A2) 
 дървени алуминиеви (1В1, 1B2) 
  друг метал (1N1, 1N2)  
  от шперплат (1D)  
  картонени (1G)  
  пластмасови  (1Н1, 1Н2)  

 
Специални разпоредби за опаковане: 

   

 
PP 45   За UN 0144 междинни опаковки не са необходими. 

 
PP 53   За UN 0075, 0143, 0495 и 0497, ако като външни опаковки са използвани кутии, вътрешните опаковки      

трябва да бъдат затворени със завинтващи се капаци или запушалки и да бъдат с максимална 
вместимост от  5 л. Вътрешните опаковки трябва да са обвити с абсорбиращи и огнеупорни уплътнения. 
Количеството на абсорбиращите материали за уплътнение  трябва да е достатъчно, за да абсорбира 
цялата съдържаща се течност. Металните съдове трябва да отделени един от друг с материал за 
уплътнение. Чистата маса пропергол е ограничена до 30 кг за опаковка, когато външните опаковки са 
кутии. 

 
PP 54    За UN 0075, 0143, 0495 и 0497, ако като външни опаковки са използвани кутии, а междинните опаковки 

са варели, те трябва да бъдат обвити от уплътнителен огнеупорен материал в достатъчно количество, за 
да абсорбира цялата съдържаща се влага. Комбинирана опаковка, състояща се от пластмасов съд  в 
метален варел, може да бъде използвана вместо вътрешна и междинна опаковка. Чистият обем 
пропергол не трябва да надхвърля 120 л за опаковка. 

PP 55    За UN 0144 трябва да бъде поставен абсорбиращ уплътнителен материал. 
PP 56    За UN 0144 като вътрешни опаковки могат да бъдат използвани метални съдове. 
PP 57    За UN 0075, 0143, 0495 и 0497 като междинни опаковки трябва да бъдат използвани чували, ако за 

външни опаковки служат кутии. 
PP 58    За UN 0075, 0143, 0495 и 0497 като междинни опаковки трябва да бъдат използвани варели, ако варели 

се използват и за външни опаковки. 
PP 59    За UN 0144 като външни опаковки могат да бъдат използвани картонени кутии (4G). 
PP 60    За UN 0144, не трябва да се използват варели от алуминий (1В1 и 1В2) и метални варели, различни от 

стомана или алуминий (1N1 и 1N2). 
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P 116 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ 
 

 P 116 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3  
и специалните разпоредби от раздел 4.1.5.   

Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
 
    
Чували 

от хартия, устойчива на вода и масла 
от пластмаса 
от текстил с покритие или подплата 
от пластмаса 
от непропусклива тъкана пластмаса 

 
Съдове  

картонени, водоустойчиви 
метални 
пластмасови 
от прахонепропусклива дървесина  
 

Листове 

от водоустойчива хартия  
от парафинова хартия  
пластмасови 

Не са необходими Чували 

от тъкана пластмаса (5Н1, 5H2, 
5H3) 
от многопластова водоустойчива 
хартия (5М2) 
от пластмасово фолио (5Н4) 
от непропусклив текстил (5L2) 
от водоустойчив текстил (5L3) 
 

Кутии  

стоманени (4А) 
алуминиеви (4В) 
друг метал(4N) 
от обикновена естествена 
дървесина (4C1)  
от естествена 
прахонепропусклива дървесина 
(4C2)  
от шперплат (4D)  
от възстановена дървесина (4F) 
картонени (4G) 
от твърда пластмаса (4Н2) 

Варели 

стоманени (1А1, 1А2) 
алуминиеви (1В1, 1В2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
от шперплат (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1Н1, 1Н2) 

Бидони 

стоманени (3А1, 3А2) 
пластмасови (3Н1, 3Н2) 
 

 

 
 

Специални разпоредби за опаковане :  
 

  

PP 61    За UN 0082, 0241, 0331 и 0332 вътрешни опаковки не са необходими, ако за външни опаковки  

се използват непропускливи варели с демонтируем капак. 
PP 62    За UN 0082, 0241, 0331 и 0332 външни опаковки не се изискват, ако експлозивът е опакован 

в непромокаем за течности материал. 
PP 63    За номер UN 0081 вътрешни опаковки не се изискват, ако е опакован в непромокаема за азотни естери 

твърда пластмаса. 
PP 64    За UN 0331 вътрешни опаковки не се изискват, когато като външни опаковки се използват чували (5Н2, 5Н3 

или 5Н4). 
PP 65    (Заличено) 
PP 66    За номер UN 0081 чували не трябва да се използват като външни опаковки. 
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P 130 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ 

 

P 130 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3  
и специалните разпоредби от раздел 4.1.5.   

    
Вътрешни опаковки  Междинни опаковки Външни опаковки  
 
    
Не са необходими Не са необходими Кутии  

  стоманени (4A) 
алуминиеви (4В) 

 

  друг метал(4N) 
от обикновена естествена 
дървесина (4C1)  
от естествена 
прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 
от шперплат (4D) 

 

  от възстановена дървесина (4F) 
  картонени (4G)  
  от пенопласт (4Н1)  

  твърда пластмаса (4Н2)  
    
    
    

  Варели  
  стоманени (1А1, 1A2) 
  алуминиеви (1В1, 1B2) 
  друг метал (1N1, 1N2)  
  от шперплат (1D)  
  картонени (1G)  
  пластмасови (1Н1, 1Н2) 

 
 

Специални разпоредби за опаковане  :    
    
PP 67 Следните разпоредби се прилагат за UN 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 

0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 
0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 
0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 и 0510: Едрогабаритните и устойчиви избухливи изделия, предвидени обикновено за 
военни цели, които са без задействащи устройства или задействащите устройства на които са снабдени най-малко с две 
действащи защитни системи, могат да бъдат превозвани без опаковка. Когато тези изделия са с ракетен заряд или са 
самоизстрелващи се, системите им на запалване трябва да бъдат защитени срещу задействащи влияния, които е 
възможно да възникнат при нормални условия на превоз. Отрицателният резултат на изпитванията от серия 4, 
извършени върху неопаковано изделие, позволява да се предвиди превоз на изделието без опаковка. Подобни 
неопаковани изделия могат да бъдат закрепени върху коритообразен държател или поставени в каси или въввсяко друго 
пригодено за целта приспособление за обработка.  
    

 



698  

  

P 131 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 131 

    

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и на специалните  
разпоредби от раздел 4.1.5.    

    
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
 
    
Чували Не са необходими Кутии  

хартиени  стоманени (4A)  
пластмасови  алуминиеви (4B)  

  друг метал (4N)  
  от обикновена естествена 

дървесина (4C1) 
 

Съдове  от естествена прахонепропусклива 
дървесина  (4C2) 

картонени  
метални 

 от шперплат (4D)  
от възстановена дървесина (4F) 

 

пластмасови  картонени (4G) 
от твърда пластмаса (4H2) 
 

 

дървени    
    
  Варели  
  стоманени (1А1, 1A2) 
Бобини  алуминиеви (1В1, 1B2) 
  друг метал(1N1, 1N2)  
  от шперплат (1D) 

картонени (1G) 
 

  пластмасови (1Н1, 1H2)  
    

Специални разпоредби за опаковане:    
    
PP 68 За UN  0029, 0267 и 0455 чували и бобини не трябва да се използват като вътрешни опаковки. 

    

 
 

P 132 a                                ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                    P 132 a 
 

 

 (Изделия, съставени от затворени опаковки от метал, пластмаса или 
картон, съдържащи детониращо взривно вещество или пластични 

детониращи експлозиви) 

 

  

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели  4.1.1 
и 4.1.3 и на специалните разпоредби от раздел 4.1.5. 

 

   

Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
    
    
Не са необходими Не са необходими Кутии  
  стоманени (4A)  
  алуминиеви (4B)  
  друг метал (4N)  
  от обикновена естествена 

дървесина(4C1) 
 

  от обикновена прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 

  от шперплат (4D)  
  от възстановена 

дървесина  
(4F) 

  картонени (4G)  
  от твърда пластмаса (4H2)  
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P 132 b ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 132 b 

 (Изделия, невключващи затворени опаковки)  
  

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели  4.1.1 и 4.1.3 и  
на специалните разпоредби от раздел 4.1.5.   

Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
    
Съдове 

картонени 
   

метални Не са необходими Кутии  
пластмасови  стоманени (4A)  

    дървени  алуминиеви (4B)  
  друг метал(4N)  
Листове 

хартиени  
пластмасови 

 от обикновена 
естествена дървесина 
(4C1) 

 

  от обикновена прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 

  от шперплат (4D)  
  от възстановена 

дървесина (4F) 
 

  картонени (4G)  
  от твърда пластмаса 

(4H2) 
 

 
 

P 133 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 133 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и   
на специалните разпоредби от раздел 4.1.5.    

    
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
    
    
Съдове Съдове Кутии  

картонени картонени  стоманени (4A)  
метални метални алуминиеви (4B)  
  друг метал (4N)  
пластмасови  
дървени 

пластмасови  
дървени 

от обикновена естествена 
дървесина (4C1) 

 

  от естествена прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 

  от шперплат (4D)  
Подложки, снабдени с разделителни  от възстановена дървесина 

(4F) 
 

преградни стени  картонени (4G)  
картонени  от твърда пластмаса (4H2)  
пластмасови    
дървени    

    

Допълнителни разпоредби :    
    
Съдове се изискват като междинни опаковки само когато вътрешните опаковки са подложки. 
    

    
Специални разпоредби за опаковане :    
    
PP 69 За UN 0043, 0212, 0225, 0268 и 0306 подложки не трябва да се използват като вътрешни 

опаковки. 
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P 134 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 134 

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и   
на специалните разпоредби от раздел 
4.1.5. 

   

Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
    
Чували 

водоустойчиви 
   

Съдове Не са необходими Кутии  
картонени  стоманени (4A)  
метални  алуминиеви (4B)  
  друг метал (4N)  
пластмасови  
дървени 

 от обикновена естествена 
дървесина (4C1) 

 

  от естествена прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 

Листове 

от велпапе 
 от шперплат (4D)  

от възстановена 
 

  дървесина (4F)  
Тръби  картонени (4G) 

от пенопласт (4Н2) 
 

картонени  от твърда пластмаса (4H2) 
 

 

  Варели  
  стоманени (1А1, 1А2)  

       алуминиеви (1В1, 1В2) 
      друг метал (1N1, 1N2) 

от шперплат (1D) 
картонени (1G)  
пластмасови (1Н1, 1Н2) 

 
 

 

P 135 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 135 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и   
на специалните разпоредби от раздел 4.1.5.    

    
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
    
    
Чували 

хартиени 
пластмасови 

Съдове 

Не са необходими Кутии  

картонени  стоманени (4A)  
метални  алуминиеви (4B)  
  друг метал (4N)  
пластмасови  
дървени 

 от обикновена естествена 
дървесина (4C1) 

 

  от естествена прахонепропусклива 
дървесина  (4C2) 

Листове 

хартиени 
 от шперплат (4D)  

от възстановена  
 

пластмасови  дървесина (4F)  
  картонени (4G)  

  от пенопласт (4Н1)  
  от твърда пластмаса (4H2)  
   

Варели  

стоманени (1А1, 1А2) 
алуминиеви (1В1, 1В2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
от шперплат (1D) 
картонени (1G) 

 

  пластмасови (1Н1, 1Н2) 
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P 136 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 136 

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и   
на специалните разпоредби от раздел 4.1.5.    

Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
    
Чували 

пластмасови 
от текстил 

   

Кутии Не са необходими Кутии  
картонени  
пластмасови 
 дървени 

  
 
стоманени (4A) 

 

  алуминиеви (4B)  
  друг метал (4N)  
 
 

 от обикновена естествена 
дървесина (4C1) 

 

  от естествена прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 

Разделителни прегради 
във външната опаковка 

 от шперплат (4D) 
от възстановена дървесина 
(4F) 

 

  картонени (4G) 
от твърда пластмаса (4H2) 

 

    
    
  Варели  
  стоманени (1А1, 1А2) 

  алуминиеви (1В1, 1В2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
от шперплат (1D) 
картонени (1 G) 
пластмасови (1Н1, 1Н2) 

 

 

P 137 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 137 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и   
на специалните разпоредби от раздел 4.1.5.    

    
Вътрешни опаковки  Междинни опаковки Външни опаковки  
    
    
Чували Не са необходими Кутии  

пластмасови  стоманени (4A)  
  алуминиеви (4B)  

  друг метал(4N)  
Кутии  

картонени 
 от обикновена естествена 

дървесина (4C1) 
 

дървени  от естествена прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 

  от шперплат (4D)  
от възстановена дървесина 
(4F) 

 

Тръби  

картонени  
метални 

 картонени (4G) 
от твърда пластмаса (4H2) 

 

пластмасови    
дървени  Варели 

стоманени (1А1, 1А2) 
 

  алуминиеви (1В1, 1В2)  
Разделителни прегради във външната 
опаковка 

 друг метал (1N1, 1N2) 
от шперплат (1D)  
картонени (1G) 
пластмасови (1Н1, 1Н2) 

 

    

Специални разпоредби за опаковане:    
PP 70   За UN 0059, 0439 0440 и 0441, когато формираните заряди са опаковани един по един,  коничната 

кухина трябва да бъде насочена надолу и опаковката ще бъде маркирана съгласно 5.2.1.10.1. Когато 
формираните заряди са опаковани по двойки, коничната кухина трябва да бъде насочена навътре, за да 
се ограничи опасността от струен ефект при случайно задействане. 
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P 138 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 138 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и   
на специалните разпоредби от раздел 4.1.5.    

    
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
    
    
Чували Не са необходими Кутии  

пластмасови  стоманени (4A)  
  алуминиеви (4B)  

  друг метал (4N)  
  от обикновена естествена 

дървесина (4C1) 
 

  от естествена прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 

  от шперплат (4D)  
от възстановена дървесина (4F) 

 

  картонени (4G)  
  от твърда пластмаса (4Н2)  
  Варели 

стоманени (1А1, 1А2) 
 

  алуминиеви (1В1, 1В2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
от шперплат (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1Н1, 1Н2) 

 

Допълнително изискване:    
    
Ако краищата на изделията са запечатани, вътрешни опаковки не са необходими. 
    

 

P 139 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 139 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и   
на специалните разпоредби от раздел 4.1.5.    

    
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
    
    
Чували Не са необходими Кутии  

пластмасови  стоманени (4A)  
Съдове  алуминиеви (4B)  

  друг метал (4N)  
картонени 
метални 

 от обикновена естествена 
дървесина (4C1) 

 

пластмасови  
дървени 

 от естествена прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 

  от шперплат (4D)  
Ролки  от възстановена дървесина 

(4F) 
 

 
Листове 

 картонени (4G)  
от твърда пластмаса (4H2) 

 

хартиени    
пластмасови    
  Варели 

стоманени (1А1, 1А2) 
  алуминиеви (1В1, 1В2) 

друг метал (1N1, 1N2) 
от шперплат (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1Н1, 1Н2) 

    
Специални разпоредби за опаковане:    
    
PP 71 За UN 0065, 0102, 0104, 0289 и 0290 краищата на детонаторната корда трябва да бъдат запечатани, 

например с помощта на щифт, здраво закрепен, така че да не позволява изпускане на взривното вещество. 
Краищата на гъвкавата детонаторна корда трябва да бъдат здраво закрепени. 

 
РР 72  За UN 0065 и 0289 вътрешни опаковки не се изискват, когато изделията са в ролки. 
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P 140 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 140 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и   
на специалните разпоредби от раздел 4.1.5.    

    
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
 
    
Чували Не са необходими Кутии  

Пластмасови  стоманени (4A)  
Съдове  алуминиеви (4B)  
дървени  друг метал (4N)  

Ролки  от обикновена естествена 
дървесина (4C1) 

 

  от естествена 
прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 

 

 
Листове 

 от шперплат (4D)  

от крафт хартия  
пластмасови 

 от възстановена дървесина (4F) 

  картонени (4G)  
  от твърда пластмаса (4H2)  

    
  Варели 

стоманени (1А1, 1А2) 
 

  алуминиеви (1В1, 1В2) 
друг метал (1N1, 1N2) 
от шперплат (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1Н1, 1Н2) 

   
Специални разпоредби за опаковане:    
    
PP 73 За номер UN 0105 не се изисква никаква вътрешна опаковка, ако краищата на изделията са запечатани.  
РР 74  За номер UN 0101 опаковката трябва да е непропусклива за прахообразни вещества с изключение на 

случаите, когато фитилът е в хартиена тръба и двата края на тръбата са с подвижни обтуратори. 
РР 75  За номер UN 1010 не трябва да се използват кутии или варели от стомана, алуминий или друг метал. 
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P 141 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 141 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и   
на специалните разпоредби от раздел 4.1.5.    

    
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
    
    
Съдове Не са необходими Кутии  

картонени  стоманени (4A)  
метални  алуминиеви (4B)  
пластмасови  друг метал (4N)  
дървени  от обикновена естествена 

дървесина (4C1) 
 

  от естествена прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 

Подложки, снабдени с разделителни 
преградни стени 

 от шперплат (4D)  
от възстановена дървесина 
(4F) 

 

пластмасови  картонени (4G)  
дървени  от твърда пластмаса (4H2)  
    
    

Разделителни прегради във външната 
опаковка 

  
Варели  

стоманени (1А1, 1А2) 
алуминиеви (1В1, 1В2) 
друг метал(1N1, 1N2) 
от шперплат (1D) 
картонени (1G) 

  пластмасови (1Н1, 1Н2) 

 
 

P 142 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 142 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и   
на специалните разпоредби от раздел 4.1.5.    

    
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
 
    
Чували Не са необходими Кутии  

картонени  стоманени (4A)  
пластмасови  алуминиеви (4B)  
  друг метал (4N)  
 
 

 от обикновена естествена 
дървесина (4C1) 

 

Съдове  от естествена прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 

картонени  
метални  

 от шперплат (4D)  
от възстановена дървесина 
(4F) 

 

пластмасови  картонени (4G)  
дървени  от твърда пластмаса (4H2)  
    

Листове 

хартиени 
 

   

Подложки, снабдени с разделителни 
преградни стени  

пластмасови 

  
Варели  

стоманени (1А1, 1А2) 
алуминиеви (1В1, 1В2) 
друг метал(1N1, 1N2) 
от шперплат (1D) 
картонени (1G) 

  пластмасови (1Н1, 1Н2) 
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P 143 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P
 
1
4
3 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и   
на специалните разпоредби от раздел 4.1.5.    

    

Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  

 

 

Чували  

от крафт хартия 
Не са необходими Кутии  

пластмасови  
текстилни 

 стоманени (4A)  
алуминиеви (4В) 

 

от гумиран текстил  друг метал (4N)  

  от обикновена естествена 
дървесина (4C1) 

 

Съдове  

картонени 
 от естествена прахонепропусклива 

дървесина (4C2) 
 

метални  
пластмасови 

 от шперплат (4D)  
от възстановена дървесина (4F) 

дървени  картонени (4G)  
Подложки, снабдени с разделителни 
преградни стени  

пластмасови 

 от твърда пластмаса (4Н2)  

дървени    
  Варели 

стоманени (1А1, 1А2) 
 

  алуминиеви (1В1, 1В2)  
Разделителни прегради във външната 
опаковка 

 друг метал(1N1, 1N2) 
от шперплат (1D) 
картонени (1G) 
пластмасови (1H1, 1Н2) 

 

    

Допълнително изискване:    
    
Вместо горепосочените вътрешни и външни опаковки може да се използва комбинирана опаковка (6НН2) (пластмасов 
съд с външна кутия от твърда пластмаса). 
    

    
Специални разпоредби за опаковане:    
    
PP 76 За UN 0271, 0272  0415 и 0491, когато се използват метални опаковки, те трябва да бъдат изградени по 

такъв начин, че да се предотврати опасност от взривяване поради нарастване на вътрешното налягане, 
предизвикано от вътрешни или външни причини.  

 
    

 



706  

  

P 144 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  P 144 

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 и   
на специалните разпоредби от раздел 4.1.5.    

    
Вътрешни опаковки Междинни опаковки Външни опаковки  
 
    
Съдове  

картонени 
Не са необходими Кутии  

метални  
пластмасови 

 стоманени (4A)  
алуминиеви (4В) 

 

дървени  друг метал (4N)  
  от обикновена естествена 

дървесина с метална 
обшивка (4C1) 

 

Разделителни прегради във външната 
опаковка 

 от шперплат (4D) с метална 
обшивка  
от възстановена дървесина 
(4F) с метална обшивка 

 

  от пенопласт (4Н1) 
  от твърда пластмаса (4Н2)  
    
  Варели 

стоманени (1А1, 1А2) 
 

  алуминиеви (1В1, 1В2)  
  друг метал (1N1, 1N2)  
  пластмасови (1Н1, 1Н2)  

    
    

    
Специална разпоредба за опаковане:    
    
PP 77 За UN 0248 и 0249 опаковките трябва да са защитени срещу проникване на вода. Когато водоактивиращите се 

устройства се превозват без опаковка, те трябва да са снабдени най-малко с две независими предпазни 
средства, за да се избегне всякакъв достъп на вода. 

    

 
 

P 200 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P
2
0
0 

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

 Общи положения  
   
(1) Съдовете под налягане трябва да са затворени и непропускливи за изтичане на газовете.  
   
(2) Съдовете под налягане, съдържащи токсични вещества с LC50 под или равно на 200 ml/m³ 

(ррm), които са изброени в таблицата, не трябва да бъдат снабдени с устройства за 
освобождаване на налягането. Устройства за освобождаване на налягането трябва да се 
поставят на съдове под налягане по ООН, които се използват за превоз на въглероден 
двуокис с UN №: 1013 и азотен окис с UN №: 1070. 

 

  
(3) Трите посочени по-долу таблици се прилагат за сгъстени газове (таблица 1),  

втечнени и разтворени газове (таблица 2) и за веществата, които не принадлежат към клас две (таблица 
3). Тези таблици указват: 

 а) UN-№:, наименованието и описанието, и класификационния код на веществото;  
 b) LC50 на токсичните вещества;  
 с) видовете съдове под налягане, разрешени за въпросното вещество, указани с буква “Х”; 
  
 d) максималната периодичност на изпитанията за периодичните проверки на съдовете под налягане;  
 ЗАБЕЛЕЖКА      За съдове под налягане, които използват комбинирани материали, максималния 

период на изпитване ще бъде 5 години. Периодът на изпитване може да бъде удължен, 
така че да е равен на срока, посочен в Таблица 1 и 2 (напр. до 10 години), ако бъде 
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одобрен от компетентните власти или органа, назначен от компетентните власти, който 
издава типовото одобрение. 

 е) минималното изпитвателно налягане на съдовете под налягане;  
 f) Максималното работно налягане на съдовете под налягане за компресирани газове (където няма 

посочена стойност, работното налягане няма да надхвърля две трети от изпитвателното налягане) или 
максималната степен на пълнене, в зависимост от изпитвателното налягане за втечнени и разтворени 
газове; 

  
 g) специалните разпоредби за опаковане, отнасящи се за дадено вещество.  
   

 Изпитвателно налягане, степен на пълнене и разпоредби за напълването  

   

(4) Изискваното минимално изпитвателно налягане е 1МРа (10 bar)  

   

(5) В никакъв случай съдовете под налягане не трябва да бъдат пълнени над посочената по-долу 
разрешена граница: 

 а) За сгъстените газове експлоатационното налягане не трябва да надвишава две трети от 
изпитвателното налягане на съдовете под налягане. Ограниченията до тази най-висока граница на 
експлоатационното налягане са наложени от специална разпоредба за опаковане “о”. В никакъв случай 
вътрешното налягане при 65ºС не трябва да надвишава изпитвателното налягане. 

b) За втечнените газове под високо налягане степента на пълнене трябва да бъде такава, че 
стабилизираното при 65ºС налягане да не надвишава изпитвателното налягане на съдовете под 
налягане. 

Използването на изпитвателни налягания и степени на пълнене, различни от посочените в таблицата е 
разрешено, с изключение на случаите, когато се прилага специална разпоредба “о”, при условие че: 

(i) критерият на специална опаковъчна разпоредба "r" е спазен, когато е приложимо; или 

(ii) горният критерий е спазен във всички останали случаи. 

За втечнените газове под високо налягане или за газови смеси, за които липсват съответни данни, 
максималната степен на пълнене (FR) се определя по следния начин: 

   
 FR = 8,5 х 10-4 х dg х Рh  
   
 където: 
 FR = максимална степен на пълнене 
 dg  = плътност на газа (при 15ºС и 1 bar) (в kg/m³)    
 Рh  = минимално изпитвателно налягане (в bar)   
   

 

P200 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P
2
0
0 

 Ако  относителното тегло на газа не е известно, максималната степен на пълнене трябва да бъде 
определена по следния начин: 
 

 

338  R

10 MMP
FR

-3
 h
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 където  

FR = максимална степен на пълнене 
Рh = минималното изпитвателно налягане (в bar) 
MM = молекулна маса ( в g/mol) 
R = 8,31451 . 10-2 bar.l.Мol-1· K-1 (газова константа).  
 
За газовите смеси като стойност трябва да се вземе средната молекулна маса, като се имат предвид  
обемните концентрации на различните съставки. 
 
с) За втечнените газове при ниско налягане максималната маса на съдържанието за капацитет литър 
вода (фактор на пълненето) трябва да е равна на 0,95 пъти обемната маса на течната  фаза при 
50ºС; освен това течната фаза не трябва да пълни съда под налягане до 60ºС. Изпитвателното 
налягане на съда под налягане трябва най-малко да е равно на парното налягане (абсолютно) на 
течността при 65ºС, под 100 кРа (1 bar). 
 
За втечнените газове при ниско налягане или газови смеси, за които липсват съответни данни, 
максималната степен на пълнене се определя по следния начин: 
 
FR = (0,0032 х ВР – 0,24) х dl 
 
FR = максимална степен на пълнене 
ВР = точка на кипене (в К) 
dl   = обемна маса на течността при точката на кипене (в kg/l).  
 
d) За UN 1001 разтворен ацетилен и UN 3374 ацетилен без разтворител, виж (10) - специална 
разпоредба за опаковане “р”. 

(e) За втечнени газове, заредени с компресирани газове, двата компонента – втечнения газ и 
компресирания газ – трябва да бъдат взети предвид при изчисляване на вътрешното налягане в съда 
под налягане. 

Максималната маса на съдържанието на литър воден капацитет няма да надхвърля 0.95 пъти по 
плътността на течната фаза при 50°C; в допълнение течната фаза няма изцяло да изпълва съда под 
налягане при всяка температура до 60°C. 

Когато са запълнени, вътрешното налягане при температура 65°C няма да надхвърля изпитвателното 
налягане на съдовете под налягане. Ще бъдат взети предвид налягането на парите и обемните 
разширения на всички вещества в съдовете под налягане. Когато няма налични експериментални 
данни, ще бъдат извършени следните стъпки: 

(i) Изчисляване на налягането на парите на втечнения газ и на частичното налягане на 
компресиран газ при 15°C (температура на запълване); 

(ii) Изчисляване на обемното разширение на течната фаза, която води от загряване от 15°C до 
65°C и калкулация на оставащия обем за газообразната фаза; 

(iii) Изчисляване на частичното налягане на компресирания газ при 65°C, при отчитане на обемното 
разширение на течната фаза; 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъде отчетен фактора за капацитет на компресиране на компресирания газ при 

температура 15°C и 65°C. 

(iv) Изчисляване на налягане на парите на втечнения газ при 65°C; 

(v) Общото налягане е сумата на налягането на парите на втечнен газ и частичното налягане на 
компресирания газ при 65°C; 

(vi) Отчитане на разтворимостта на компресирания газ при температура 65°C в течната фаза; 

Изпитвателното налягане на съда под налягане няма да бъде по-малко от изчисленото общо налягане 
минус 100 kPa (1 bar). 

Ако разтворимостта на компресирания газ в течната фаза не е известна за изчислението, 
изпитвателното налягане може да бъде изчислено без да се отчита разтворимостта на газа (под-
параграф (vi)). 

(6) Други изпитвателни налягания и степени на пълнене могат да бъдат използвани, ако отговарят на 
общите предписания, посочени по-горе в точки (4) и (5). 
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(7) (а) Пълненето на съдовете под налягане трябва да се извършва само на специално оборудвани места, 

от квалифициран персонал, следващ подходящи процедури. 
Процедурите трябва да съдържат следните проверки: 

- относно съответствието на съдовете и техните принадлежности с RID; 
- съвместимост на съдовете и техните принадлежности с предназначения за превоз продукт; 
- липса на повреди, които биха могли да застрашат безопасността; 
- спазване на степента на пълнене или налягането на пълнене, което е приложимо; 
- знаци и маркировка в съответствие с изискванията. 

(b) LPG, който се пълни в бутилки, трябва да бъде от високо качество; това условие се счита за 
изпълнено, ако LPG, който се пълни, е в съответствие с ограниченията на корозивността, посочени в 
ISO 9162:1989. 
 

 Периодични прегледи  

(8)  Съдовете под налягане, които могат да бъдат използвани повторно, трябва да се подлагат на 
периодични прегледи, съгласно разпоредбите на 6.2.1.6 и 6.2.3.5 съответно. 
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(9) Ако в приложените таблици не фигурират специални разпоредби за съответните вещества, 
периодичните 
прегледи трябва да се провеждат: 

a) на всеки пет години за съдовете под налягане, предназначени за превоз на газове с 
класификационни кодове 1T, 1TF, 1TO, 1ТС, 1ТFС, 1ТОС, 2T, 2TO, 2TF, 2ТС, 2ТFС, 2ТОС, 4А, 
4F и 4ТC. 

b) на всеки 5 години за съдовете под налягане, предназначени за превоз на вещества от други 
класове; 

c) на всеки 10 години за съдовете под налягане, предназначени за превоз на газове с 
класификационни кодове 1A, 1O, 1F, 2A, 2O и 2F. 

За съдове под налягане, които използват комбинирани материали, максималния период на изпитване 
ще бъде 5 години. Периодът на изпитване може да бъде удължен, така че да е равен на срока, посочен 
в Таблица 1 и 2 (напр. до 10 години), ако бъде одобрен от компетентните власти или органа, назначен 
от компетентните власти, който издава типовото одобрение. 

 Специални разпоредби за опаковане 

(10) Съвместимост на материала  
а:  Съдове под налягане от алуминиева сплав не се използват; 
b:  Медни клапани не могат да се използват; 
c:  Металните части в контакт със съдържанието не трябва да съдържат повече от 65% мед. 
d:  От стоманените съдове под налягане могат да се използват само тези, които носят знак „Н” в 

съответствие с 6.2.2.7.4 (р).  
 

 Разпоредби, приложими за токсични вещества с LC50 по-нисък или равен на 200 ml/m³ (ppm) 



710  

 
 k:  Изпускателните отвори трябва да са оборудвани с подходящи запушалки или капачки, за да се 

гарантира непропускливостта на съдовете под налягане и трябва да са изработени от материал, 
устойчив на въздействието на съдържанието на съда под налягане.  

Всяка бутилка от връзка бутилки трябва да е снабдена с отделен клапан, който трябва да е 
затворен по време на превоза. След напълването събирателят се изпразва, прочиства и затваря. 

Връзки от бутилки, които съдържат UN 1045 флуор, сгъстен, могат вместо с разделителни клапани 
на всяка бутилка да бъдат оборудвани с разделителни клапани по групи от бутилки с обща 
вместимост, измерена с вода, не по-голяма от 150 литра. 

Бутилки и отделни бутилки от една връзка трябва да имат изпитвателно налягане от най-малко 200 
bar и минимална дебелина на стените от 3,5 mm за алуминиеви сплави или 2 mm за стомана. 
Отделни бутилки, които не отговарят на това изискване, трябва да бъдат превозвани в твърда 
външна опаковка, която достатъчно да защитава бутилката и нейната арматура, и да отговаря на 
изпитвателните изисквания за опаковъчна група I. Цилиндрите под налягане трябва да имат 
определената от компетентния орган дебелина на стените. 
Не се разрешава съдове под налягане да бъдат снабдени с устройство за освобождаване на 
налягането.  

Отделните бутилки и свързаните с колекторна връзка бутилки трябва да имат максимална водна 
вместимост от 85 литра.  

Всеки клапан трябва да е в състояние да издържи на изпитваното налягане на входа и се свърза 
директо към входа за налягане чрез резба или чрез други средства, които отговарят на 
изискванията на ISO 10692-2:2001. 

Клапаните трябва да са от тип без салник и с неперфорирана мембрана или от тип със салник, 
напълно непропусклив.  

Превозът в капсули не е разрешен. 

След пълнене всички съдове под налягане трябва да бъдат изпитани за непропускливост. 
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 Специфични разпоредби за някои газове: 

 l: UN 1040 етиленов окис може да бъде опакован и във вътрешни стъклени или метални опаковки, 
херметически запечатани, подходящо уплътнени в кутии от картон, дървесина или метал и 
отговарящи на изискванията за степен на изпитания от опаковъчна група І. Максималното 
допустимо количество е 30 г за вътрешните стъклени опаковки и 200 г за вътрешните метални 
опаковки. След пълнене всяка вътрешна опаковка трябва да бъде подложена на изпитване за 
непропускливост във вана с топла вода; температурата и продължителността на изпитването 
трябва да са такива, че вътрешното налягане да достигне степента на парното налягане на 
етиленовия окис при 55ºС. Общото количество в една външна опаковка не трябва да надвишава 
2,5 кг. 

 m: Съдовете под  налягане трябва да бъдат пълнени при експлоатационно налягане, ненадвишаващо 5 
bar. 

 n: Бутилките и отделните бутилки в една връзка не трябва да съдържат повече от 5 kg от газа. Когато 
връзки от бутилки, които съдържат UN 1045 флуор, сгъстен, са разделени в групи от бутилки в 
съответствие със специална разпоредба за опаковане „к”, всяка група трябва да съдържа не 
повече от 5 kg от газа.    

 
 

 o: При никакви обстоятелства експлоатационното налягане или степента на пълнене, посочени в 
таблиците, не трябва да бъдат надхвърляни. 
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 p: За UN 1001 разтворен ацетилен и UN 2273 ацетилен без разтворител бутилките трябва да са 

напълнени с хомогенен монолитен порьозен материал; експлоатационното налягане и 
количеството ацетилен не трябва да надхвърлят предписаните стойности в разрешителното или 
в стандартите ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 или ISO 3807:2013, според случая. 
 
За UN 1001 разтворен ацетилен: бутилките трябва да съдържат съответното количество ацетон 
или подходящ разтворител, определено в разрешението (виж стандартите на ISO 3807-1:2000, 
3807-2:2000 или ISO 3807:2013, според случая); бутилките, снабдени с устройство за  компресия 
или свързани помежду си посредством колекторна тръба, трябва да бъдат превозвани във 
вертикално положение.  
 
Съответно за UN 1001 разтворен ацетилен: бутилките, които не са съдове под налягане, 
одобрени по ООН, могат да бъдат пълнени с немонолитен порьозен материал; 
експлоатационното налягане, количеството ацетилен и количеството разтворител не трябва да 
надхвърлят предписаните стойности в разрешителния сертификат. Максималната периодичност 
на изпитанията за периодичните проверки не трябва да надхвърля 5 години.  
 
Изпитването за налягане от 52 bar се прилага само за бутилките, оборудвани със стопяем 
предпазител. 
 

 q:   Изпускателни клапани на съдовете под налягане, предназначени за превоз на пирофорни газове 
или запалителни газови смеси, съдържащи над 1% пирофорни съединения, трябва да са 
снабдени със запушалки или капачки, задържащи налягането и осигуряващи непропускливост за 
газовете в съдовете под налягане и изработени от материал, който не може да бъде засегнат от 
съдържанието на съда под налягане. Ако съдовете под налягане са във връзка, всеки от тях 
трябва да бъде снабден с индивидуален клапан, който да е затворен по време на превоза, а 
изхода на колекторния клапан трябва да е снабден със запушалка или капачка, която да 
осигурява непропускливостта на газовете от съда под налягане. Превозът в капсули не е 
разрешен. Осигуряващите непропускливост за газовете запушалки или капачки са снабдени с 
резби, които съвпадат с тези на изпускателните клапани. 
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 r: Степента на пълнене на този газ трябва да е ограничена, така че в случай на пълно 
разпадане налягането да не надвиши две трети от изпитвателното налягане на съда под налягане. 
 
rа: Този газ също може да бъде опакован в капсули по силата на следните условия:  

а) Масата на газа не трябва да надхвърля 150 g за капсула; 

b) Капсулите трябва нямат недостатъци, които могат да доведат до отслабване на устойчивостта; 

с) Непропускливостта на затварящото устройство трябва да е осигурена от допълнително 
приспособление (капак, чашковидна капачка, уплътнение, уплътняващ реборд и др.), способно 
да предотврати всякакво изтичане от затварящото устройство по време на превоза; 

d)   Капсулите трябва да са поставени във външна опаковка с достатъчна устойчивост. Една пратка 
не трябва  да тежи повече от 75kg. 

 s:  Съдовете под налягане от алуминиева сплав трябва да бъдат: 
- снабдени само с клапани от месинг или неръждаема стомана; и 
- почистени от всякаква следа от въглеводороди и да не са замърсени с масло. Съдовете под 

налягане, одобрени по ООН, трябва да бъдат почиствани съгласно стандарт на ISO 
11621:1997. 

 ta: (запазена разпоредба) 
 

 Периодични прегледи: 

 
 u:  Периодичните прегледи трябва да се извършват на интервали до 10 години за съдовете под 

налягане от алуминиева сплав. Това отклонение може да се прилага само за съдовете под 
налягане, одобрени по ООН ако сплавта на съда под налягане е била подложена на изпитвания 
за корозия съгласно условията, указани в стандарта ISO 7866:2012 + Cor 1:2014. 

 
ua:  Интервалът между периодичните изпитвания може да бъде удължен до 15 години за бутилки от 

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

метални бутилки за многократна употреба за UN 1011, 1075, 1965, 1969 или 1978, може да бъде 
удължен до 15 години: 

           а)   със съгласието на компетентния/компетентните орган/органи на страната/страните, в 
която/които се извършва периодичният преглед и превоза; и 

           b)  съгласно предписанията на технически правилник или стандарт, признат от компетентния 
орган. 

 
     (2)  3а многократна употреба заварените метални бутилки за ООН № 1011, 1075, 1965, 1969  
           или 1978, интервалът може да се удължи до 15 години, ако се прилагат разпоредбите  
           на параграф (12) на тази опаковъчна инструкция." 
 
va: За безшевни стоманени бутилки, които са оборудвани с клапани за остатъчно налягане (RPVs) 

(вижте бележката по-долу), които са проектирани и изпитвани съгласно EN ISO 15996:2005 + 
A1:2007 или EN ISO 15996:2017 и за стелажи за безшевни стоманени бутилки, оборудвани с 
основен клапан(и) със сензор за остатъчно налягане, изпитано съгласно EN ISO 15996:2005 + 
A1:2007 или EN ISO 15996:2017, интервалът между периодичните изпитвания може да бъде 
удължен до 15 години, ако се прилагат разпоредбите на параграф (13) от тази опаковъчна 
инструкция. Tази разпоредба „va" може да се прилага по отношение смеси, при условие, че 
всички индивидуални газове в сместа са разпределени във "va" в Таблица 1 или Таблица 2. 

 
БЕЛЕЖКА: Клапан за остатъчно налягане” (RPV) означава затваряне, което включва сензор за 

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

 
 Предписания, приложими за наименованията Н.У.К. и за смеси: 

 z:  Материалите, от които са съставени съдовете под налягане и допълнителните им 
приспособления, трябва да са съвместими със съдържанието и не трябва да реагират с него, 
като образуват вредни или опасни съединения.  

Изпитвателното налягане и степента на пълнене трябва да бъдат изчислени съгласно 
съответните предписания, указани в (5). 

Токсични вещества с  LC50 не по-голяма от 200 ml/m³ не могат да бъдат превозвани в големи 
бутилки, цилиндри под налягане или МЕГК и трябва да отговарят на предписанията от 
специална разпоредба за опаковане “к”.  Обаче UN 1975 смес от азотен окис и двуазотен 
четириокис може да бъде превозвана в цилиндри под налягане. 

Съдовете под налягане, съдържащи пирофорни газове или запалителни газови смеси, 
съдържащи над 1% пирофорни съединения, трябва да отговарят на предписанията от специална 
разпоредба за опаковане “q” .   

Трябва да се вземат необходимите мерки, за да се избегне всякакъв риск от опасни реакции 
(например полимеризация или разпадане) по време на превоза. Изисква се стабилизиране или 
добавяне на инхибитор, когато е необходимо. 

За смесите, съдържащи UN 1911 диборан налягането на пълнене трябва да е такова, че в 
случай на пълно разпадане на диборана да не бъдат надхвърлени две трети от изпитвателното 
налягане на съда под налягане. 

Смеси, съдържащи UN 2192 герман, различни от смеси с до 35% герман във водород или азот, 
или до 28% герман в хелий или аргон, се пълнят до такова налягане, че в случай на пълно 
разпадане на германа да не се надвиши две трети от изпитвателното налягане на съда под 
налягане. 
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 Изисквания за веществата, които не принадлежат към клас 2: 

 аb Съдовете под налягане трябва да отговарят на следните условия: 
  i) изпитването за налягане трябва да е придружено с вътрешен преглед на съдовете под 

налягане и проверка на допълнителните устройства; 
  ii) допълнително, на всеки две години, да се проверява устойчивостта към корозия 

посредством подходящите средства (например ултразвук), както и състоянието на 
допълнителните устройства. 

  iii) дебелината на стените не трябва да бъде под 3 мм.  

 ас  изпитанията и прегледите трябва да се извършват под наблюдението на експерт, признат 
от компетентния орган. 

 аd  съдовете под налягане трябва да отговарят на следните условия:  
  i) съдовете под налягане трябва да са разработени за разчетно налягане от най-малко 2,1 

МРа (21 bar) (манометрично налягане); 
  ii) освен маркировките за съдовете за многократно пълнене, трябва да бъдат изписани  
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четливо и трайно следните данни: 

   -    UN номера и официалното транспортно наименование на веществото съгласно 3.1.2; 
   -    максималната допустима маса за пълнене и тарата на съда, включително и 

допълнителните устройства, които са били инсталирани в момента на пълненето, или 
брутната маса. 

     
(11) Приложимите предписания на настоящата опаковъчна инструкция се считат за спазени, ако са 

приложени следните норми: 
    

Приложими 
предписания 

Справка Заглавие на документ 

(7) EN 1919:2000 Транспортируеми газови бутилки – Газови бутилки за втечнени газове (с 
изключение на ацетилен и течен газ LPG) – Проверка в момента на 
пълнене 

(7) EN 1920:2000 Транспортируеми газови бутилки – Газови бутилки за сгъстени газове (с 
изключение на ацетилен) – Проверка в момента на пълнене 

(7) EN 13365:2002 + 
A1:2005 

Транспортируеми газови бутилки – Газови бутилки за постоянни и 
втечнени газове (освен ацетилен) – Проверка в момента на пълнене 

(7) EN ISO 24431- 2016 
Газови бутилки. Безшевни, заварени и композитни бутилки за сгъстени и 
втечнени газове (с изключение на ацетилен). Контрол по време на 
пълнене 

(7) (a) ISO 10691:2004 Газови бутилки – Пълняеми заварени стоманени бутилки за втечнен 
нефтен газ (LPG) – Процедури за проверка преди, по време на и след 
напълване 

(7) (a) ISO 11755:2005 Газови бутилки – Стелажи за бутилки за компресирани и втечнени газове 
(с изключение на ацетилен) – Инспекция към момента на напълване 

(7) (a) ISO 24431:2006 Газови бутилки – Бутилки за компресирани и втечнени газове (с 
изключение на ацетилен) – Инспекция към момента на напълване 

(7) (a) 

и 

(10) p 

ISO 11372:2011 
Газови бутилки – Ацетиленови бутилки – Условия за напълване и 
инспекция на напълване 

ЗАБЕЛЕЖКА: EN версията на този ISO стандарт отговаря на изискванията 
и също може да бъде използвана. 

(7) (a) 

 и 

(10) p 

ISO 13088:2011 
Газови бутилки – Ацетиленови стелажи за бутилки – Условия за 
напълване и инспекция на напълване 

ЗАБЕЛЕЖКА: EN версията на този ISO стандарт отговаря на изискванията 
и също може да бъде използвана. 

(7) EN 1439:2017(с 
изключение на 3.5 и 
приложение G) 

Уреди за течен газ LPG и елементи на оборудването – Процедури за 
проверка на бутилките за LPG преди, по време на и след пълненето 

(7) 
EN 13952:2017 Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). 

Процедури за пълнене на бутилки за LPG 

(7) EN 14794:2005 Уреди за течен газ LPG и елементи на оборудването – Транспортируеми 
бутилки за многократна употреба от алуминий за течен газ LPG - 
Процедура за проверка преди, по време на и след пълненето 

 

(12) На заварени метални бутилки за многократна употреба може да се отпуска интервал от 15 години за 
периодичната проверка, в съответствие със специалните опаковъчни инструкции v (2) от параграф (10), ако 
следните разпоредби се прилагат. 

 
1. Общи разпоредби 
 
1.1 . За прилагането на настоящия раздел, компетентният орган, няма право да делегира своите задачи и 

задължения на Xb органи (контролни органи от тип B) или IS органи (вътрешни проверки) (за определението 
на Xb и IS органи, вижте 6.2.3.6.1). 

 
1.2 Собственикът на бутилките иска от компетентния орган отпускане на 15 годишен период, като доказва, че 

изискванията на параграфи 2, 3 и 4 са изпълнени. 
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1.3 Бутилки, произведени от 1 януари 1999 г. насам, трябва да са произведени в съответствие със следните 
стандарти: 
- EN ISO 1442; или 
- EN 13322-1; или 
- Приложение I, части от 1 до 3 на Директива на Съвета 84/527/ЕИО b 
както е приложимо съгласно таблицата в 6.2.4 на RID. 
Останалите бутилки, произведени преди 1 януари 2009 г., в съответствие с RID и в съответствие с 
техническите изисквания, признати от компетентните национални органи, могат да се ползват за 15 
годишен период, ако отговарят на нивото на безопасност на разпоредбите на RID, приложими към момента 
на подаване на заявлението. 
 
1.4 Собственикът представя документални доказателства на компетентния орган, с цел да покаже, че 
бутилките отговарят на разпоредбите на алинея 1.3. Компетентният орган трябва да се увери, че тези 
условия са изпълнени. 
 
1.5 Компетентният орган проверява дали разпоредбите на алинеи 2 и 3, са изпълнени и правилно 
приложени. Ако всички разпоредби са спазени, се разрешава 15-годишен период за бутилките. В това 
разрешение, типът на бутилката (както е посочено в сертификата за типово одобрение) или група бутилки 
(виж забележка), трябва да бъдат ясно обозначени. Разрешението се дава на собственика; компетентният 
орган съхранява копие. Собственикът съхранява документите за периода от време за който е дадено 
разрешение на бутилките от 15 годишния период. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Група бутилки се определя от датата на производство на идентични бутилки, за период, 
по време на който са приложими разпоредбите на RID и на техническите разпоредби, признати от 
компетентния орган и не са променили своето техническо съдържание. Пример: Бутилки от сходен вид и 
обем, произведени в съответствие с разпоредбите на RID, приложими между 1 януари 1985 г. и 31 
декември 1988 г., в комбинация с технически разпоредби, признати от компетентния орган за същия период 
от време, образуват една група по условията и реда на настоящия параграф. 
 
1.6 Компетентният орган извършва мониторинг на собственика на бутилките за съответствието с 
разпоредбите на RID и издава съответното разрешително, и при необходимост, поне веднъж на всеки три 
години, или при промени в процедурите. 
 
2. Действащи разпоредби 
 
2.1 Бутилки, на които са били отпуснати 15 годишен период за периодична проверка трябва да се зареждат 
само в центрове за пълнене, прилагащи документирана система за качество, за да се гарантира, че всички 
разпоредби на параграф (7) от тази опаковъчна инструкция и изискванията и отговорностите на EN 
1439:2017 и EN 13952:2017 са изпълнени и правилно приложени. 
 
2.2 Компетентният орган удостоверява, че тези изисквания са изпълнени и проверява дали са подходящи, 
но най-малко на всеки три години, или когато има промени в процедурите. 
 
2.3 Собственикът предоставя писмени доказателства на компетентния орган, че центърът за пълнене 
отговаря на разпоредбите на алинея 2.1 . 
 
2.4 Ако центърът за пълнене се намира в различна RID договаряща се страна, собственикът предоставя 
допълнителни писмени доказателства, че върху центърът на пълнене се упражнява мониторинг съответно 
от компетентния орган на тази RID договаряща се страна. 
 

2.5 За да се предотврати вътрешна корозия, само газове с високо качество и с много ниско потенциално заразяване 
се пълнят в бутилките. Това условие се счита за изпълнено, ако газовете съответстват на ограниченията на 
корозивността, посочени в ISO 9162:1989. 

                                                 
b Директива на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно заварените газови бутилки 
от чиста стомана, публикувана в Официалния вестник на Европейските общности № L 300 от 19 ноември 1984 г. 
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3. Разпоредби за квалификация и периодични проверки 
 
3.1 Бутилките от тип или група, вече в употреба, на които е отпуснат 15 годишен период и на които 15 

годишния период е изтекъл, следва да бъдат обект на периодична проверка съгласно 
6.2.3.5 . 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: За определяне на група бутилки, виж забележката към алинея 1.5 
 
3.2 Ако бутилка с 15 годишен период не успее да премине хидравличното изпитване по време на 

периодичния преглед, например от избухване или теч, собственикът трябва да направи 
разследване и да изготви доклад за причината за неуспеха, както и ако останалите бутилки 
(напр. от същия вид или група) са засегнати. В последния случай, собственикът информира 
компетентния орган. Компетентният орган предприема подходящи мерки и информира 
компетентните органи на всички останали RID договарящите се страни. 

 
3.3 Ако се установи вътрешна корозия, както е определено в стандарт (виж алинея 1.3), бутилката се 

изважда от употреба и не се допуска за пълнене и превоз. 
 
3.4 На бутилките, на които е отпуснат 15 годишен период трябва да се монтират само клапани, 

проектирани и произведени за минимум 15 годишен период на употреба, съгласно EN 
13152:2001 +A1:2003, EN 13153:2001 +A1:2003, EN ISO 14245:2010 или EN ISO 15995:2010. 
След преминаването на периодичната проверка, трябва да се монтира нов клапан върху 
бутилката, с изключение на ръчно управляемите клапани, които са били ремонтирани или 
проверени в съответствие с EN 14912:2005 може да бъдат преоборудвани, ако са годни за 
още 15 годишен период на употреба. Ремонт или проверка се извършва от производителя 
на клапаните или съгласно неговите технически указания от квалифицирано за такава 
работа предприятие и притежава документирана система за качество. 

 
4. Маркировка  
 
Бутилки, на които е отпуснат 15 годишен период за периодична проверка в съответствие с настоящия 

параграф, допълнително се маркира ясно и четливо с "P15Y". Знакът трябва да бъде 
премахнат в случай, че на бутилката не е отпуснат нов 15 годишен период на употреба. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Този знак не се прилага за  бутилки, попадащи в преходните разпоредби на 1.6.2.9, 
1.6.2.10 или на разпоредбите на специална опаковъчна инструкция v (1) на параграф (10) на тази 
опаковъчна инструкция. 
(13) Интервал от 15 години за периодична инспекция на безшевни бутилки от сплав от стомана и 

алуминий и стелажи за бутилки, които могат да бъдат предоставени съгласно специалните 
разпоредби за пратки ua или va в параграф (10), ако се прилагат следните разпоредби: 

1. Общи разпоредби 

 
1.1. За приложението на този параграф, компетентния орган не делегира своите задачи и отговорности 

на органи на Xb (инспекционни органи от тип B) или IS органи (вътрешни служби за инспекции) (за 
определението на Xb и IS органи, вижте 6.2.3.6.1).. 

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

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

       - EN 1964-1 или EN 1964-2; или 
       - EN 1975; или 
       - EN ISO 9809-1 или EN ISO 9809-2; или 
       - EN ISO 7866; или 
       - Анекс I, части от 1 до 3 от Директива на съвета 84/525/EECb и 84/526/EECc 

по целесъобразност към момента на производство (вижте също Таблицата в 6.2.4.1). 
Други бутилки, произведени преди 1 януари 2009 г. в съответствие с RID съгласно технически код, 
одобрен от националния компетентен орган, може да бъде одобрен за 15-годишен интервал за 
периодична инспекция, ако те са с еквивалентна безопасност спрямо разпоредбите на RID, приложими 
към момента на приложение. 
БЕЛЕЖКА:  Тази разпоредба се счита за изпълнена ако бутилката е повторно оценявана съгласно 
процедурата за повторно оценяване на съответствието, описано в Анекс III от Директива 2010/35/EU от 
16 юни 2010 г. или Анекс IV, част II, от Директива 1999/36/EC от 29 април 1999 г. 
На бутилки и стелажи за бутилки, маркирани със символ за опаковане на ООН, посочен в 6.2.2.7.2 (a), 
няма да бъде предоставен 15-годишен интервал за периодична инспекция. 
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1.4. Стелажите за бутилки трябва да бъдат изградени по такъв начин, че контакта между бутилките по 

надлъжната ос на бутилките не води до вътрешна корозия. Подпорите и поддържащите ленти 
трябва да бъдат такива, че да минимизират риска от корозия на бутилките. Амортизаторни 
материали, които се използват в подпори, са позволени само ако са третирани по такъв начин, че да 
се елиминира абсорбирането на вода. Примери за подходящи материали са водонепроницаеми 
ремъци и каучук. 

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

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

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

предоставено надлежно и се задължава да демонстрира това пред компетентния орган по заявка, 
но минимум веднъж на всеки три години или когато са въведени съществени изменения по 
процедурите. 

2. Разпоредби за експлоатация 

2.1. Бутилки или стелажи за бутилки, на които е предоставен 15-годишен интервал за периодична 
инспекция, се напълват само в центрове за напълване, като прилагат документирана и 
сертифицирана система за качество, така че да гарантират, че всички разпоредби на параграф (7) 
от тази опаковъчна инструкция и изискванията и отговорностите на EN ISO 24431:2016или EN 
13365:2002, по целесъобразност, са изпълнени и коректно приложени. Системата за качество, 
съгласно ISO 9000 (серия) или еквивалентна, трябва да бъде сертифицирана от акредитиран 
независим орган, признат от компетентния орган. Това включва процедури за инспекции преди и 
след напълване и процеса на напълване за бутилки, стелажи за бутилки и клапани. 

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

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

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

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

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

 Ако бъде установено замърсяване, трябва да бъде извършено корективно действие. 
2.3. Безшевните стоманени бутилки, оборудвани с RPVs и стелажи за безшевни стоманени бутилки, 

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

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

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

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

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

 Ако проверката покаже, че устройството за остатъчно налягане не е запазило налягане, 
вътрешното състояние на бутилката или стелажа за бутилки трябва да бъдат проверени за 
замърсяване; 

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

- Ако бъде установено замърсяване, трябва да бъде извършено корективно действие. 
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2.4. За да се предотврати вътрешно корозиране, бутилките или стелажите за бутилки трябва да бъдат 

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

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

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

3. Разпоредби за квалификация и периодична инспекция 

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

3.2. Ако бутилка с 15-годишен интервал не успее да изпълни изпитването за налягане чрез разкъсване 
или теч, или ако бъде установен тежък дефект чрез безразрушително изпитване (NDT) по време на 
периодична инспекция, собственика се задължава да проучи и да представи доклад относно 
причината за дефекта и дали други бутилки (напр. от същия вид или група) са засегнати. 
Компетентният орган се задължава да вземе решение относно надлежни мерки и надлежно да 
информира компетентните органи на всички други Договарящи се страни по RID. 

3.3. Ако бъдат установени вътрешна корозия и други дефекти, както са дефинирани в стандартите за 
периодична инспекция, с референция в 6.2.4, бутилката се оттегля от експлоатация и няма да 
получи какъвто и да е допълнителен период за напълване и превоз. 

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

4. Маркировка 

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

 
a Директива на Съвета относно сближаването на законодателствата на Държавите членки във връзка с газови 
бутилки от безшевна стомана, публикувана в Официалния журнал на Европейските общности бр. L 300 от 
19.11.1984 г. 
 
b Директива на Съвета относно сближаването на законодателствата на Държавите членки във връзка с газови 
бутилки от алуминий без сплав и газови бутилки от алуминиева сплав, публикувана в Официалния журнал на 
Европейските общности бр. L 300 от 19.11.1984 г. 
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Таблица 1 :  СГЪСТЕНИ ГАЗОВЕ 

 

№ по 
ООН 

Наименование и описание 
 
 
  

Класи- 
фика- 
ционе
н код 

LC50 
(в 
мл/ 
м³ 

Бу- 
тил
-ки 

Гол
еми 
бу-
тил
-ки 

Цили
ндри 
под 

наля- 
гане 

Връ
з 
ки 
от  
бу-
тил- 
ки 

Перио-
дичност 

на 
изпитва
-  нията 

Изпи
-тва-
телн
о 
наля- 
гане 
(в 
bar)b) 

Работ-
но 
наля- 
гане (в 
bar) b) 

Специ-
ални 
разпо-
редби 
за 
опако-
ване 

        (години
)а) 

   

1002 СГЪСТЕН ВЪЗДУХ 1 A  X X X X 10   ua, va 

1006 СГЪСТЕН АРГОН 1 A  X X X X 10   ua, va 

1016 СГЪСТЕН ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС 1 TF 3760 X X X X 5   u 

1023  СГЪСТЕН КАМЕНОВЪГЛЕН ГАЗ 1 TF  X X X X 5    

1045  СГЪСТЕН ФЛУОР 1 TOC  185 X   X 5 200 30 a, k, n, o 

1046 СГЪСТЕН ХЕЛИЙ 1 A  X X X X 10   ua, va 

1049 СГЪСТЕН ВОДОРОД 1 F  X X X X 10   d, ua, va 

1056 СГЪСТЕН КРИПТОН 1 A  X X X X 10   ua, va 

1065 СГЪСТЕН НЕОН 1 A  X X X X 10   ua, va 

1066 СГЪСТЕН АЗОТ 1 A  X X X X 10   ua, va 

1071 СГЪСТЕН ПЕТРОЛЕН ГАЗ 1 TF  X X X X 5    

1072  СГЪСТЕН КИСЛОРОД 1 О  X X X X 10   s, ua, va 

1612  ХЕКСАЕТИЛ ТЕТРАФОСФАТ  1 T  X X X X 5   Z 
 СГЪСТЕН ГАЗ – СМЕС           

1660 АЗОТЕН МОНООКИС 1 TOC  115 X   X 5 225 33 k, o 
 (АЗОТЕН ОКИС) – СГЪСТЕН           

1953  ТОКСИЧЕН ЗАПАЛИТЕЛЕН СГЪСТЕН 1 TF ≤ 
5000 

X X X X 5   z 
 ГАЗ, Н.У.К.          

1954  ЗАПАЛИТЕЛЕН СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 1 F  X X X X 10   z, ua, va 

1955  ТОКСИЧЕН СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 1 T ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

1956 СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 1 A  X X X X 10   z, ua, va 

1957 СГЪСТЕН ДЕУТЕРИЙ 1 F  X X X X 10   d, ua, va 

1964 ГАЗООБРАЗНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ - 1 F  X X X X 10   z, ua, va 
 СГЪСТЕНА СМЕС, Н.У.К.           

1971 СГЪСТЕН МЕТАН или 1 F  X X X X 10   ua, va 
1971 СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (с високо 

съдържание на метан) 
          

2034 ВОДОРОД И МЕТАН В 1 F  X X X X 10   d, ua, va 
 СГЪСТЕНА СМЕС           

2190 ДВУФЛУОРЕН ОКИС – СГЪСТЕН 1 TOC  2,6 X   X 5 200  30 a, k, n, o 

3156 ОКИСЛЯВАЩ СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 1 O  X X X X 10   z, ua, va 

3303 СГЪСТЕН ОКИСЛЯВАЩ ТОКСИЧЕН 
ГАЗ, 

1 TO ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

 Н.У.К.          

3304 ТОКСИЧЕН, КОРОЗИОНЕН ГАЗ ПОД 
НА- 

1 TC ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

 ЛЯГАНЕ, Н.У.К.          

3305 ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
КОРОЗИОНЕН  

1 TFC ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

 СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К.          

3306 ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, 
КОРОЗИОНЕН 

1 TOC ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

 СГЪСТЕН ГАЗ , Н.У.К.          

 
a) Не се прилага за съдове под налягане от съставни материали. 

b) При непопълнени графи експлоатационното налягане не трябва да надхвърля две трети от 
изпитвателното. 
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Таблица 2 :  ВТЕЧНЕНИ И РАЗТВОРЕНИ ГАЗОВЕ 

 

UN 
№ 

Наименование и описание 

Класи- 
фика-
ционе
н код 

LC50 

в 
ml/m

³ 
 

Бу -
тил
-ки 

Голе
-ми 
бу- 

тилк
и 

Цили
ндри 
под 
наля

- 
гане 

Връ
з 

ки 
от 
бу-

тил-
ки 

Перио-
дичнос

т на 
изпитв

а- 
нията 

Изпитва
-телно 

наляган
е (в 

bar)b) 

Степе
н 

на 
пъл-
нене 

Специалн
и 

разпоред
би за 

опакован
е 

        (години
)а) 

   

1001 СТОПЕН АЦЕТИЛЕН 4F  X   X 10 60  с, p 

1005 БЕЗВОДЕН АМОНЯК 2 TC 4000  X X X X 5 29 0,54 b, ra 

1008 БОРЕН ТРИФЛУОРИД 2TC  387 X X X X 5 225 0,715 а 
         300 0,86  

1009 БРОМТРИФЛУОРМЕТАН 2 A  X X X X 10 42 1,13 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 13Bl)        120 1,44 rа 
         250 1,60 rа 

1010 БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗИРАН 
(бута-1,2-диен) или 

2F  X X X X 10 10 0,59 rа 

1010 БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗИРАН 
(бута-1,3-диен) или 

2F  X X X X 10 10 0,55 rа 

1010 БУТАДИЕН И ВЪГЛЕВОДОРОД, 
СМЕС, СТАБИЛИЗИРАНА 

2F  X X X X 10 10 0,50 rа, v, z 

1011 БУТАН 2F  X X X X 10 10 0,52 rа, v 

1012 БУТИЛЕН – СМЕС или 2F  X X X X 10 10 0,50 rа, z 
1012 1-БУТИЛЕН  или 2F  X X X X 10 10 0,53  
1012 ЦИС-2-БУТИЛЕН или 2F  X X X X 10 10 0,55  
1012 ТРАНС-2-БУТИЛЕН 2F  X X X X 10 10 0,54  

1013 ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС 2 A  X X X X 10 190 0,68 rа, ua, va 
         250 0,76 rа, ua, va 

1017 ХЛОР 2TОC  293 X X X X 5 22 1,25 a, rа 

1018 ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН 2A  X X X X 10 27 1,03 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 22)           

1020 ХЛОРПЕНТАФЛУОРЕТАН 2 A  X X X X 10 25 1,05 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 115)           

1021 1-ХЛОР -1,2,2,2-ТЕТРАФЛУОР- 2 A  X X X X 10 11 1,20  
 ЕТАН (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 

124) 
          

1022 ХЛОРТРИФЛУОРМЕТАН 2 A  X X X X 10 100 0,83 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 13)        120 0,90 rа 
         190 1,04 rа 
         250 1,11 rа 

1026 
  

ЦИАНОГЕН 2TF  350 X X X X 5 100 0,70 rа, u 

1027 
 

ЦИКЛОПРОПАН 2F  X X X X 10 18 0,55 rа 

1028 
 

ДИХЛОРДИФЛУОРМЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 12) 

2A  X X X X 10 16 1,15 rа 

102 
9 

ДИХЛОРДИФЛУОРМЕТАН 2A  X X X X 10 10 1,23 rа 

 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 21)           

1030 1,1-ДИФЛУОРЕТАН 2A  X X X X 10 16 0,79 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 152a)           

1032 ДИМЕТИЛАМИН - БЕЗВОДЕН 2F  X X X X 10 10 0,59 b, rа 

1033 МЕТИЛОВ ЕТЕР 2F  X X X X 10 18 0,58 rа 

1035 ЕТАН 2F  X X X X 10 95 0,25 rа 

         120 0,30 rа 

         300 0,40 rа 

1036 ЕТИЛАМИН 2F  X X X X 10 10 0,61 b, rа 

1037 ЕТИЛХЛОРИД 2F  X X X X 10 10 0,80 a, rа 

 
 
 
 
 
 
 



720  

 

UN Наименование и описание 

Класи- 
фика-
ционе
н код 

LC50 

в 
ml/m

³ 
 

Бу -
тил
-ки 

Голе
-ми 
бу- 

тилк
и 

Цили
ндри 
под 
наля

- 
гане 

Връ
з 

ки 
от 
бу-

тил-
ки 

Перио-
дичност 

на 
изпитва- 

нията 

Изпитва-
телно 

налягане 
(в bar)b) 

Степе
н 

на 
пъл-
нене 

Специалн
и 

разпоред
би за 

опакован
е 

        (години)а

) 
   

1039 МЕТИЛЕТИЛОВ ЕТЕР 2F  X X X X 10 10 0,64 rа 

1040 ЕТИЛЕНОВ ОКСИД или 2 TF 2900 X X X X 5 15 0,78 1, rа 
1040  ЕТИЛЕНОВ ОКСИД С АЗОТ 

с общо максимално налягане от 
1 Mpa (10 bar) при 50 ºC 

          
           
           

1041 ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И 
ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС – 
СМЕС, съдържаща 
над 9 % , но не повече от 87 % 
етиленов оксид 

2F  X X X X 10 190  0,66  rа 
        250  0,75 rа 
           

1043 ТОРОВЕ – РАЗТВОР, 
съдържащи несвързан амоняк 

ПРЕВОЗЪТ Е ЗАБРАНЕН 

1048 ВОДОРОДЕН БРОМИД -
БЕЗВОДЕН 

2 TC 2860 X Х X X 5 60 1,51 а,d, rа 

1050 ВОДОРОДЕН ХЛОРИД - 
БЕЗВОДЕН 

2 TC 2810 X X X X 5 100 0,30 a, d, rа 

         120 0,56 a, d, rа 
         150 0,67 a, d, rа 
         200 0,74 a, d, rа 

1053 ВОДОРОДЕН СУЛФИД 2TF 712 X X X X 5 48 0,67 d, rа, u 

1055 ИЗОБУТИЛЕН 2F  X X X X 10 10 0,52 rа 

1058 ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ – 
незапалителни, 

2 A  X X X X 10  rа, z 

 с добавени азот, въглероден          
 двуокис или въздух         

1060 МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И 
ПРОПАДИЕН- 

2  X X X X 10   с rа, z 

 СТАБИЛИЗИРАНА СМЕС           
 Пропадиен, съдържащ от 1 до 4 

% 
  X X X X 10 22 0,52 c, rа 

 метилацетилен           
 Смес Pl   X X X X 10 30 0,49 c, rа 
 Смес P2   X X X X 10 24 0,47 c, rа 

1061 МЕТИЛАМИН – БЕЗВОДЕН 2F  X X X X 10 13 0,58 b, rа 

1062 МЕТИЛОВ БРОМИД, съдържащ 
най-много 2% хлорпикрин 

2 T 850 X X X X 5 10 1,51 a 

1063 МЕТИЛХЛОРИД 2F  X X X X 10 17 0,81 a, rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 40)           

1064 МЕТИЛОВ МЕРКАПТАН 2TF 1350 X X X X 5 10 0,78 d, rа, u 

1067 ДИАЗОТЕН ЧЕТИРИОКИС 2 TOC 115 X   X 5 10 1,30 k 
 (АЗОТЕН ДВУОКИС)           

1069 НИТРОЗИЛХЛОРИД 2 TC 35 X   X 5 13 1,10 k, rа 

1070 ДВУАЗОТЕН ОКИС 2 О  X X X X 10 180 0,68 ua, va 

         225 0,74 ua, va 

         250 0,75 ua, va 

1075 ПЕТРОЛЕН ГАЗ – ВТЕЧНЕН 2F  X X X X 10   v, z 

1076 ФОСГЕН 2 TC 5 X  X X 5 20 1,23 а, k, rа 

1077 ПРОПИЛЕН 2F  X X X X 10 27 0,43 rа 

1078 ХЛАДИЛЕН ГАЗ, Н.У.К. 2ª  X X X X 10   rа, z 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ, N.S.A)           
 Смес FI   X X X X 10 12 1,23  
 Смес F2   X X X X 10 18 1,15  
 Смес F3   X X X X 10 29 1,03  

1079 СЕРЕН ДВУОКИС 2TC 2520 X X X X 5 12 1,23 rа 
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UN Наименование и описание 

Класи- 
фика-
ционе
н код 

LC50 

в 
ml/m

³ 
 

Бу -
тил
-ки 

Голе-
ми 
бу- 

тилк
и 

Цили
ндри 
под 
наля

- 
гане 

Връ
з 

ки 
от 
бу-

тил-
ки 

Перио-
дичност 

на 
изпитва- 

нията 

Изпитва-
телно 

налягане 
(в bar)b) 

Степе
н 

на 
пъл-
нене 

Специалн
и 

разпоредб
и за 

опаковане 

        (години)а

) 
   

1080 СЕРЕН ХЕКСАФЛУОРИД 2ª  X X X X 10 70 1,06 rа, ua, va 
         140 1,34 rа, ua, va 
         160 1,38 rа, ua, va 

1081 ТЕТРАФЛУОРЕТИЛЕН - 
СТАБИЛИЗИРАН 

2F  X X X X 10 200  m, o, rа 

1082 ТРИФЛУОРХЛОРЕТИЛЕН-
СТАБИЛИЗИРАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R1113) 

2 TF 2000  X X X X 5 19 1,13 rа, u 

1083 ТРИМЕТИЛАМИН - БЕЗВОДЕН 2F  X X X X 10 10 0,56 b, rа 

1085 ВИНИЛБРОМИД - 
СТАБИЛИЗИРАН 

2F  X X X X 10 10 1.37 a, rа 

1086 ВИНИЛХЛОРИД - 
СТАБИЛИЗИРАН 

2F  X X X X 10 12 0,81 a, rа 

1087 МЕТИЛВИНИЛОВ ЕТЕР - 
СТАБИЛИЗИРАН 

2F  X X X X 10 10 0,67 rа 

1581 МЕТИЛБРОМИД И 
ХЛОРПИКРИН - 

2T 850  X X X X 5 10 1,51 a 

 СМЕС, съдържаща над 2% 
хлорпикрин 

          

1582 МЕТИЛХЛОРИД И 
ХЛОРПИКРИН - 

2T d)  X X X X 5 17 0,81 a 

 СМЕС           

1589 ЦИАНОГЕНХЛОРИД - 
СТАБИЛИЗИРАН 

2TC  80 X   X 5 20 1,03 k 

1741 БОРЕН ТРИХЛОРИД 2TC 2541  X X X X 5 10 1,19 а, rа 

1749 ХЛОРЕН ТРИФЛУОРИД 2TOC  299 X Х X Х 5 30 1,40 а 

1858 ХЕКСАФЛУОРПРОПИЛЕН 2ª  X Х Х Х 10 22 1,11 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 1216)           

1859  СИЛИЦИЕВ ТЕТРАФЛУОРИД 2 TC 450 X X X X 5 200 0,74 а 
         300 1,10  

1860 ВИНИЛФЛУОРИД – 
СТАБИЛИЗИРАН 

2F  X X X X 10 250 0,64 a, rа 

1911 ДИБОРАН 2 TF 80 X   X 5 250 0,07 d, k, o 

1912 МЕТИЛХЛОРИД И МЕТИЛЕН 2F  X X X X 10 17 0,81 a, rа 
 ХЛОРИД – СМЕС           

1952 ЕТИЛЕНОВ ОКИС И 
ВЪГЛЕРОДЕН 

2 A  X X X X 10 190 0,66 rа 

 ДВУОКИС - СМЕС, съдържащ 
не повече от 9 % етиленов окис 

       250 0,75 rа 

            

1958 1,2- ДИХЛОР-1,1,2,2-
ТЕТРАФЛУОРЕТАН 

2 A  X X X X 10 10 1,30 rа 

 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 114)           
            

1959 1,1-ДИФЛУОРЕТИЛЕН 2F  X X X X 10 250 0,77 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 1132a)           

1962 ЕТИЛЕН 2F  X X X X 10 225 0,34  
         300 0,38  
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UN 
№ 

Наименование и описание 

Класи- 
фика-
ционе
н код 

LC50 

в 
ml/m

³ 
 

Бу -
тил
-ки 

Голе-
ми 
бу- 

тилк
и 

Цили
ндри 
под 
наля

- 
гане 

Връ
з 

ки 
от 
бу-

тил-
ки 

Перио-
дичност 

на 
изпитва- 

нията 

Изпитва-
телно 

налягане 
(в bar)b) 

Степе
н 

на 
пъл-
нене 

Специалн
и 

разпоредб
и за 

опаковане 

        (години)а

) 
   

1965 ГАЗООБРАЗНИ 
ВЪГЛЕВОДОРОДИ - 

2F  X X X X 10  b) rа,  v, z 

 ВТЕЧНЕНА СМЕС, Н.У.К.           
 Смес A       10 10 0,50  
 Смес A01       10 15 0,49  
 Смес A02       10 15 0,48  
 Смес A0       10 15 0,47  
 Смес A1       10 20 0,46  
 Смес B1       10 25 0,45  
 Смес B2       10 25 0,44  
 Смес B       10 25 0,43  
 Смес C       10 30 0,42  

1967  ИНСЕКТИЦИДЕН ТОКСИЧЕН 
ГАЗ, Н.У.К. 

2 T  X X X X 5   z 

1968 ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, Н.У.К. 2 A  X X X X 10   rа, z 

1969 ИЗОБУТАН 2F  X X X X 10 10 0,49 rа, v 

1973 ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН И 2A  X X X X 10 31 1,01 rа 
 ХЛОРПЕНТАФЛУОРЕТАН – 

СМЕС с  
          

 фиксирана токча на кипене, 
съдържащ около 

          

 49 % хлордифлуорметан           
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 502)           

1974 БРОМХЛОРДИФЛУОРМЕТАН 2A  X X X X 10 10 1,61 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 12Bl)           

1975 АЗОТЕН ОКИС И ДВУАЗОТЕН  2 TOC  115 X  X X 5   k, z 
 ЧЕТИРИОКИС – СМЕС 

(АЗОТЕН ОКИС 
          

 АЗОТЕН ДВУОКИС – СМЕС)           

1976 ОКТАФЛУОРЦИКЛОБУТАН 2A  X X X X 10 11 1,32 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ RC 318)           

1978 ПРОПАН 2F  X X X X 10 23 0,43 rа, v 

1982 ТЕТРАФЛУОРМЕТАН 2A  X X X X 10 200 0,71  
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 14)        300 0,90  

1983 1-ХЛОР- 2,2,2- ТРИФЛУОРЕТАН 2A  X X X X 10 10 1,18 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 133a)           
            

1984 ТРИФЛУОРМЕТАН 2A  X X X X 10 190 0,88 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 23)        250 0,96 rа 

2035 1,1,1-ТРИФЛУОРЕТАН 2F  X X X X 10 35 0,73 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 143a)           

2036 КСЕНОН 2A  X X X X 10 130 1,28  

2044 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН 2F  X X X X 10 10 0,53 rа 

2073 АМОНЯК ВЪВ ВОДЕН 
РАЗТВОР с относителна 
плътност под 0,880 при 15ºС,  
съдържащ над 35%, но не 
повече от 40% амоняк;  
съдържащ над 40%, но не 
повече от 50% амоняк 

4 A   
 
 

Х 
 

Х 

 
 
 

X 
 

Х 

 
 
 

X 
 

Х 

 
 
 

X 
 

Х 

 
 
 

5 
 

5 

 
 
 

10 
 

12 
 

 
 
 

0,80 
 

0,77 

 
 
 

b 
 

b 

2188 АРСИН 2ТF 20 X   X 5 42 1,10 d, k 

2189 ДИХЛОРСИЛАН 2 ТFС 314 X X X X 5 10 
200 

0,90 
1,08 

а 

2191 СУЛФУРИЛФЛУОРИД 2Т 3020 Х Х Х Х 5 50 1,10 u 
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UN Наименование и описание 

Класи- 
фика-
ционе
н код 

LC50 

в 
ml/m

³ 
 

Бу -
тил
-ки 

Голе-
ми 
бу- 

тилк
и 
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ндри 
под 
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- 
гане 
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з 

ки 
от 
бу-

тил-
ки 

Перио-
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на 
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нията 

Изпитва-
телно 

налягане 
(в bar)b) 

Степе
н 

на 
пъл-
нене 

Специалн
и 

разпоредб
и за 

опаковане 

        (години)а

) 
   

2192 ГЕРМАНС) 2 TF 620 X X X X 5 250 0,064 d, q, r, rа 

2193  ХЕКСАФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R116) 

2 А  X X X X 10 200 1,13  

2194  СЕЛЕНИЕВ ХЕКСАФЛУОРИД 2 TC 50 X   X 5 36 1,46 k, rа 

2195 ТЕЛУРЕН ХЕКСАФЛУОРИД 2 ТС 25 X   X 5 20 1,00 k, rа 

2196 ВОЛФРАМОВД 
ХЕКСАФЛУОРИД 

2 ТС 160 X   X 5 10 3,08 а, k, rа 

2197 ВОДОРОДЕН ЙОДИД - 
БЕЗВОДЕН 

2 ТС 2860 X X X X 5 23 2,25 а, d, rа 

2198 ФОСФОРЕН ПЕНТАФЛУОРИД 2 ТС 190 X   X 5 200 
300 

0,90 
1,25 

k 
k 

2199 ФОСФИНС) 2 TF 20 X   X 5 225 
250 

0,30 
0,45 

d,  k, q 
d,  k, q 

2200 ПРОПАДИЕН - СТАБИЛИЗИРАН 2 F  X X X X 10 22 0,50 rа 

2202  ВОДОРОДЕН СЕЛЕНИД - 
БЕЗВОДЕН 

2 TF 2 X   X 5 31 1,60 k 

2203  СИЛАН С)  2 F  X X X X 10 225 
250 

0,32 
0,36 

q 
q 

2204 КАРБОНИЛОВ СУЛФИД 2 TF 1700 X X X X 5 30 0,87 rа, u 

2417  КАРБОНИЛОВ ФЛУОРИД 2 TС 360 X X X X 5 200 0,47  
         300 0,70  

2418  СЕРЕН ТЕТРАФЛУОРИД 2ТС 40 X   X 5 30 0,91 а, k, rа 

2419  БРОМТРИФЛУОРЕТИЛЕН 2 F  X X X X 10 10 1,19 rа 

2420 ХЕКСАФЛУОРАЦЕТОН 2 ТС 470 X X X X 5 22 1,08 rа 

2421 АЗОТЕН ТРИОКИС 2 ТОС ПРЕВОЗЪТ Е 
ЗАБРАНЕН 

2422 2-ОКТАФЛУОРБУТЕН 2А  X X X X 10 12 1,34 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 1318)           

2424 ОКТАФЛУОРПРОПАН 2 А  X X X X 10 25 1,04 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 218)           

2451 АЗОТЕН ТРИФЛУОРИД 2 О  X X X X 10 200 0,50  

2452 ЕТИЛАЦЕТИЛЕН – 
СТАБИЛИЗИРАН 

2 F  X X X X 10 10 0,57 с, rа 

2453 ЕТИЛФЛУОРИД 2 F  X X X X 10 30 0,57 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 161)           

2454 МЕТИЛФЛУОРИД 2 F  X X X X 10 300 0,63 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 41)           

2455 МЕТИЛНИТРИТ 2А ПРЕВОЗЪТ Е 
ЗАБРАНЕН 

2517 1-ХЛОР-1,1- ДИФЛУОРЕТАН 2 F  X X X X 10  0,99 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 142 b)           

2534 МЕТИЛХЛОРСИЛАН 2 ТFC 600 X X X X 5   rа,z 

2548 ХЛОРПЕРТАФЛУОРИД 2 TOС 122 X   X 5 13 1,49 а, k 

2599 ХЛОРТРИФЛУОРМЕТАН  В 
АЗЕОТРОПНА СМЕС С 
ТРИФЛУОРМЕТАН, съдържаща 
около 60% хлортрифлуорметан 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 503) 

          
 2 А  X X X X 10 31 

42 
100 

0,12 
0,17 
0,64 

rа 
rа 
rа 

2601 ЦИКЛОБУТАН 2 F  X X X X 10 10 0,63 rа 

2602 ДИХЛОРДИФЛУОРМЕТАН В 
АЗЕОТРОПНА СМЕС С 
ДИФЛУОРЕТАН, съдържаща 
около 74% 
дихлордифлуорметан 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 500) 

2 А  X X X X 10 22 1,01 rа 
           

 
 
 
 
 

UN Наименование и описание Класи LC50 Бу - Голе Цили Връ Пери Изпитва- Степен Специални 
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- 

фика-
ционе
н код 

в 
ml/m

³ 
 

тил-
ки 

-ми 
бу- 

тилк
и 

ндри 
под 

наля- 
гане 

з 
ки 
от 
бу-

тил-
ки 

о-
дичн
ост 
на 

изпи
тва- 
ният

а 

телно 
налягане 
(в bar)b) 

на 
пъл-
нене 

разпоредби за 
опаковане 

        (годи
ни)а) 

   

2676 СТИБИН 2 Т F 20 Х   Х 5 200 0,49 k, r, rа 

2901 БРОМХЛОРИД 2 TOC 290 X X X X 5 10 1,50 a 

3057 ТРИФЛУОРАЦЕТИЛХЛОРИД  2 TC 10 X  X X 5 17 1,17 k, rа 

3070 ЕТИЛЕНОВ ОКИС И 
ДИХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН, 

2 A  X X X X 10 18 1,09 rа 

 СМЕС, съдържаща не повече            
 от 12,5 % етиленов окис           

3083 ПЕРХЛОРИЛФЛУОРИД 2 TO 770 X X X X 5 33 1,21   u 

3153  ПЕРФЛУОР (МЕТИЛ-ВИНИЛ-
ЕТЕР) 

2F  X X X X 10 20 0,75 rа 

3154 ПЕРФЛУОР (ЕТИЛ-ВИНИЛ-
ЕТЕР) 

2F  X X X X 10 10 0,98 rа 

3157 ВТЕЧНЕН ОКИСЛЯВАЩ ГАЗ, 
Н.У.К. 

2О  X X X X 10   z 

3159 1,1,1,2- ТЕТРАФЛУОРЕТАН 2 A  X X X X 10 18  1,05 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 134 a))           

3160 ВТЕЧНЕН ТОКСИЧЕН 
ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ, Н.У.К. 

2TF ≤ 
5000 

X X X X 5   rа, z 

3161  ВТЕЧНЕН ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ, 
Н.У.К. 

2F  X X X X 10   rа, z 

3162  ВТЕЧНЕН ТОКСИЧЕН ГАЗ, 
Н.У.К. 

2 T ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3163 ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К. 2 A  X X X X 10   rа, z 

3220 ПЕНТАФЛУОРЕТАН 2 A  X X X X 10 49 0,95 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 125)        35 0,87 rа 

3252 ДИФЛУОРМЕТАН 2F  X X X X 10 48 0,78 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 32)           

3296 ХЕПТАФЛУОРПРОПАН 2 A  X X X X 10 13 1,21 rа 
 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 227)           

3297  ЕТИЛЕНОВ ОКИС И 
ХЛОРТЕТРАФЛУОР- ЕТАН, 

2 A  X X X X 10 10 1,16  rа 

 СМЕС, съдържаща не повече 
от 

          

 8,8 % етиленов окис           

3298 ЕТИЛЕНОВ ОКИС И 
ПЕНТАФЛУОР- ЕТАН, 

2 A  X X X X 10 26 1,02 rа 

 СМЕС, съдържаща не повече 
от 7,9 % етиленов окис 

          

3299 ЕТИЛЕНОВ ОКИС  И 
ТЕТРАФЛУОРЕТАН, СМЕС, 

2 A  X X X X 10 17 1,03 rа 

 съдържаща не повече от 5,6% 
етилнов окис 

          

3300  ЕТИЛЕНОВ ОКИС И 
ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС 

2TF > 
2900 

X X X X 5 28 0,73 rа 

 СМЕС, съдържаща не повече 
от 

          

 87 % етиленов окис           

3307 ВТЕЧНЕН ТОКСИЧЕН 
ОКИСЛЯВАЩ ГАЗ, Н.У.К. 

2 TO ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

3308 ВТЕЧНЕН ТОКСИЧЕН, 
КОРОЗИОНЕН ГАЗ, Н.У.К. 

2TC  X X X X 5   rа, z 

3309 ВТЕЧНЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПА-
ЛИМ, КОРОЗИОНЕН ГАЗ, 
Н.У.К. 

2 TFC ≤ 
5000 

X X X X 5   rа, z 

3310 ВТЕЧНЕН, ТОКСИЧЕН, 
ОКСИСЛЯВАЩ, 

2 TOC ≤ 
5000 

X X X X 5   z 

 КОРОЗИОНЕН ГАЗ, Н.У.К.           
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н 
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редби 

за 
опако
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        (годин
и)а) 

   

3318 АМОНЯЧЕН ВОДЕН РАЗТВОР 4 TC  X X X X 5   b 
 с относителна плътност под 

0,880 при  15°C, 
          

 съдържащ над 50 % амоняк           

3337 ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 404A 
(пентафлуоретан, 1,1,1-
трифлуоретан и 1,1,1,2-
тетрафлуоретан, зеотропна 
смес с около 44% 
пентафлуоретан и 52% 1,1,1- 
трифлуоретан) 

2 A  X X X X 10 36 0,82 rа 

3338 ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 407A 
(дифлуорметан, 
пентафлуоретан и 1,1,1,2-
тетрафлуоретан, зеотропна 
смес с около 20% 
дифлуорметан  и 40% 
пентафлуоретан) 

2 A  X X X X 10 32 0,94 rа 

3339 ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 407B 
(дифлуорметан, 
пентафлуоретан и 1,1,1,2-
тетрафлуоретан, зеотропна 
смес с около 10% 
дифлуорметан  и 70% 
пентафлуоретан) 

2 A  X X X X 10 33 0,93 rа 

3340 ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 407C 
(дифлуорметан, 
пентафлуоретан и 1,1,1,2-
тетрафлуоретан, зеотропна 
смес с около 23% 
дифлуорметан  и 25% 
пентафлуоретан) 

2 A  X X X X 10 30 0,95  rа 

3354  ИНСЕКТИЦИДЕН 
ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ, Н.У.К. 

2F  X X X X 10   rа, z 

3355  ИНСЕКТИЦИДЕН ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ, Н.У.К. 

2TF  X X X X 5   rа, z 

3374  АЦЕТИЛЕН БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛ 2F  Х   Х 5 60   с, р 

 
 
а) Не се прилага за съдове под налягане от съставни материали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) За смесите с UN 1965 максималната допустима маса на съдържанието за литър капацитет е следната: 
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максимално 
допустима маса на 

пълнене за литър 
вместимост             

 

 
 

търговско име 
пропан   търговско име бутан  

   

     

  

     

               

0,50      

      A 

 

0,49      

     A 01   

 

0,48      

    A 02     

 

0,47      

  A 0       

 

0,46      

 A 1         

 

0,45      

B 1           

 

0,44     

B 2 

             

0,43   

B 

               

0,42 

C 

                 

 0,440 0,450 0,463 0,474 0,485 0,495 0,505 0,516 0.525  

       плътност при 50°C в (kg/l) 
 

с)Счита се за самозапалителен (пирофорен). 
d)Счита се за токсичен. Стойността на LC50 трябва все още да бъде определена. 
 

P200                                                                 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                     P200 

 
Таблица 3: ВЕЩЕСТВА, НЕПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ КЛАС 2 

 

UN Наименование и описание Клас Класи
- 
фика- 
ционе
н код 

LC50(
в мл/ 
м³ 

Бу -
тилки 

Голе-
ми 
бу-
тилки 

Цили
ндри 
под 
наля- 
гане  

Връз-
ки от 
бу-
тилки 

Пе 
риодич
- ност 
на 
изпита-  
нията 
(години
)а) 

Изпит-
вателн
о наля- 
гане (в 
bar)b) 

Степен 
на 
пълне-
не 

Специ-
ални 
разпо-
редби 
за 
опако-
ване 

1051 ВОДОРОДЕН ЦИАНИД-  6.1 TF1 40 X   X 5 100 0,55 k 
 СТАБИЛИЗИРАН, съдържащ 

под 
           

  3 % вода            

1052 ВОДОРОДЕН ФЛУОРИД – 
БЕЗВОДЕН 

8 CT1 966 X  X X 5 10 0,84 а, ab,aс 

             

1745 БРОМЕН ПЕНТАФЛУОРИД 5.1 OTC 25 X  X X 5 10 b) k,ab, 
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            ad 

1746 БРОМЕН ТРИФЛУОРИД 5.1 OTC 50 X  X X 5 10 b) k, ab, 
            ad 

1790 ФЛУОРОВОДОРОДНА 
КИСЕЛИНА, с над  85 % 
водороден флуорид 

8 CT1 966 X  X X 5 10 0,84 k, ab, 
         ad 

2495 ЙОДЕН ПЕНТАФЛУОРИД 5.1 OTC 120 X  X X 5 10 b) k, ab, 
            ad 

 
 
а) Не се прилага за съдове под налягане от съставни материали. 
b) Изисква се свободно за пълнене пространство от най-малко 8%-обемни. 

 
 
 

Р 201                                        ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P201 

Тази инструкция се прилага за UN 3167, 3168 и 3169  

Разрешени са следните опаковки :  
  

1)   Бутилки и газови съдове, отговарящи на предписанията по отношение на изграждането,  
изпитването и напълването, одобрени от компетентния орган; 

  
2)    Разрешени са и следните комбинирани опаковки – при условие, че са изпълнени общите разпоредби от 4.1.1 и 4.1.3:. 

Външни опаковки: 
Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 
Вътрешни опаковки: 
(а) За нетоксични газове, херметично запечатани вътрешни опаковки на стъкло или метал с максимален капацитет 
от 5 литра на опаковка; 
(b) За токсични газове, запечатани вътрешни опаковки на стъкло или метал с максимален капацитет от 1 литър на 
опаковка. 
Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІІ.  

 
 

P202                                                                   ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ Р202 

(запазена разпоредба)  

 
 
 

P 203 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 203 

Тази инструкция се прилага за клас 2 дълбокоохладени втечнени газове. 

Изисквания за затворени криогенни съдове 

(1) специалните разпоредби за опаковане на 4.1.6 трябва да бъдат изпълнени. 

(2) изискванията на глава 6.2 трябва да бъдат изпълнени. 

(3) затворен криогенен съд трябва да бъде изолиран, така че да не може да замръзва. 

(4) изпитване на налягането 

Дълбокоохладени течности се попълнят в затворени криогенни съдове със следните минималното 
изпитано налягане: 

(a) за затворени криогенни съдове с вакуум-изолация, налягането при изпитване трябва да е не по-малка 
от 1.3 пъти сумата на максималното вътрешно налягане на напълнен съд, включително по време на 
пълнене и източване, плюс 100 кPа (1 бар); 

(b) за други затворени криогенни съдове, налягането при изпитване трябва да е не по-малко от 1.3 пъти от 
максимално вътрешно налягане на напълнен съд, като се вземат под внимание налягането по време 
на пълнене и по време на източване. 

(5) степен на пълнене 
За дълбокоохладени втечнени незапалителни и нетоксични газове (класификационни кодове 3A и 3O) 
обемът на течната фаза при температурата на пълнене и при налягане 100 kPa (1 bar) не трябва да 
надвишава 98% от вместимостта на съда, измерена с вода. 
 
За дълбокоохладени втечнени запалителни газове (класификационен код 3F), при които при загряване на 
съдържанието до дадена температура налягането на парите съответства на налягането за отваряне на 
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изпускателните клапани, степента на пълнене трябва да остане под стойност, при която при тази 
температура обемът на течната фаза достига 98% от вместимостта на съда, измерена с вода. 

(6) устройства за освобождаване на налягане (изпускателни клапани) 
Затворени криогенни съдове трябва да бъдат оборудвани с най-малко едно устройство за освобождаване 
на налягане. 

(7) Съвместимост 
Използваният за покриване на свързващите места или за поддържане на затварящите устройства 
материал трябва да бъде съвместим с товара, съдържащ се в съда. В случай че цистерните са 
предназначени за превоз на окисляващи газове (код за класификация 3 О), тези материали не трябва да 
реагират с газовете начин, който е опасен. 

(8) Периодична инспекция 
(a) Периодичната инспекция и изпитвателните честоти на вентилите за изпускане на налягането в съответствие 
с 6.2.1.6.3 не бива да надвишава пет години. 
(b) Периодичната инспекция и честотата на инспекция на затворени криогенни съдове, различни от UN, 
съгласно 6.2.3.5.2, няма да надхвърля 10 години. 

Изисквания за отворени криогенни съдове 

Само следните не оксидиращи дълбокоохладени втечнени газове с код на класификация 3 А, могат да бъдат 
превозвани в отворени криогенни съдове: ООН № 1913, 1951, 1963, 1970, 1977, 2591, 3136 и 3158. 

Отворените криогенни съдове трябва да бъдат конструирани така, че да отговарят на следните изисквания: 

(1) съдовете трябва да бъдат проектирани, произведени, проверени и оборудвани по такъв начин, че да 
издържат на всички условия, включително износване, на които те ще бъдат подложени по време на 
тяхното нормално използване и при нормални условия на превоз. 

(2) Капацитетът не трябва да бъде по-голям от 450 литра. 

(3) Съдът трябва да е оборудван с конструкция с двойна стена с празно пространство между вътрешната и 
външната страна на стената (вакум изолация). Изолацията трябва да предотвратява образуването на 
слана и скреж от външната част на съда. 

(4)  на материали за изработка, трябва да са снабдени с подходящи механични свойства за температурата. 

(5)  материали, които са в пряк контакт с опасни товари, не трябва да бъдат засегнати или отслабени от 
опасните товари, предназначени за превоз и да не довеждат до опасни ефект, така например да причинят 
реакция или да реагират с опасните товари. 

 
(6) съдове от стъкло, оборудвани с конструкция с двойна стена, трябва да са снабдени с външна опаковка с 

подходяща омекотяваща повърхност или поглъщащи материали и издържат на натиск и въздействие, 
възникнали при нормални условия на превоз.  

(7) Съдът трябва да бъдат конструиран така, че да остане в изправено положение по време на превоза, 
например да има основа, чийто по-малък хоризонтален размер е по-голям от височината на центъра на 
тежестта при пълнен капацитет или е монтиран върху кардана. 

(8) Отворите на съдовете трябва да бъдат оборудвани с устройства, които позволяват освобождаване на 
газове, предотвратяват разливане на течността, и са конфигурирани по начин, да остават на място по 
време на превоза. 

(9) Отворени криогенни съдове трябва да имат следните трайно прикрепени маркировки, например посредством 
щамповане или гравиране: 

- Име и адрес на производителя; 

- Номера на модела или наименование; 

- сериен номер или номер на партидата; 

- Номер на ООН и правилното наименование на пратката на газове, за които е предназначен съда; 

- Капацитет на съда в литри. 

 
 

P
2
0
4 

                ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                                                 P204 

(заличена 
разпоредба) 

 

 



729  

  
 

 

P 205 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 205 

 
Тази инструкция се прилага за ООН № 3468.  
 

 
(1)  За металхидридни системи за съхранение, специални опаковъчни инструкции от 4.1.6, трябва да 

бъдат изпълнени. 
 
(2)  само за съдовете под налягане не надвишаващи 150 литра капацитет измерен с вода и с максимално 

налягане, непревишаващо 25 MPа. 
 
(3) на металхидридните системи за съхранение, които отговарят на приложимите изисквания за 

конструкция и изпитване на натиск съдове, съдържащи газ съгласно глава 6.2, е разрешено единствено да 
превозват водород. 

 
(4) Съдове под налягане от стомана или съдове под налягане от композитен материал и с метални втулки, 

се използват само онези, които носят "H" маркировка, и са в съответствие с 6.2.2.9.2 (j). 
 
(5) металхидридни системи за съхранение трябва да отговарят на условията на сервизно обслужване, на 

критериите за дизайн, определен капацитет, изпитвания на типа, различни проверки, рутинни изпитания, 
изпитване на налягането, определено вдигане на налягането и разпоредбите за устройвата, изпускащи 
налягането на металхидридни системи за съхранение, посочени в ISO 16111:2008 (транспортируемо 
оборудване за съхранение на газ – Водород, попил в металния хидрит) и тяхното съответствие и одобрение 
се оценяват съгласно 6.2.2.5. 

 
(6)-металхидридни системи за съхранение се пълнят с водород при налягане не превишаващо 

определеното за това налягане, както е показано на постоянната марка, съгласно ISO 16111:2008. 
 
(7) Изискванията за периодична проверка на металхидритни системи за съхранение трябва да бъдат в 

съответствие с ISO 16111:2008 и са в съответствие с 6.2.2.6 , а периодът между две периодични инспекции 
не надвишава пет години. 
 

 

Р 206 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ Р 206 

Тази инструкция се прилага към UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505. 

Освен ако в RID не е посочено друго, са разрешени бутилките и варелите под налягане, които 
съответстват на приложимите изисквания на Глава 6.2. 
(1) Трябва да са изпълнени изискванията за опаковане от 4.1.6. 
(2) Максималния изпитвателен период за периодичните инспекции е пет години. 
(3) Бутилките и варелите под налягане се пълнят така, че при 50°С негазообразната фаза да не 
надвишава 95% от вместимостта им и не са изцяло напълнени при 60°С. Когато са пълни, вътрешното им 
налягане при 65°С не бива да надвишава изпитвателното налягане на бутилките и варелите под 
налягане. Налягането на парите и обемното увеличаване на всички вещества в бутилките и варелите под 
налягане трябва да бъдат взети под внимание. 

За течности, заредени с компресиран газ, двата компонента – втечнения газ и компресирания газ – 
трябва да бъдат взети предвид при изчислението на вътрешното налягане в съда под налягане. Когато 
няма налични експериментални данни, ще бъдат извършени следните стъпки: 

(a) Изчислението на налягането на парите на втечнения газ и на частичното 
налягане на компресиран газ при 15°C (температура на запълване); 

(b) Изчислението на обемното разширение на течната фаза, която води от 
загряване от 15°C до 65°C и изчислението на оставащия обем за газообразната фаза; 

(c) Изчислението на частичното налягане на компресирания газ при 65°C, при 
отчитане на обемното разширение на течната фаза; 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъде отчетен фактора за капацитет на компресиране на компресирания газ при 

температура 15°C и 65°C. 

(d) Изчислението на налягане на парите на течността при 65°C; 

(e) Общото налягане е сумата на парното налягане на втечнен газ и частичното 
налягане на компресирания газ при 65°C; 

 

(f) Отчитане на разтворимостта на компресирания газ при температура 65°C в 
течната фаза; 

Изпитателното налягане на бутилките или варелите под налягане няма да бъде по-малко от изчисленото 
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общо налягане минус 100 kPa (1 bar). 

Ако разтворимостта на компресирания газ в течната фаза не е известна за изчислението, изпитателното 
налягане може да бъде изчислено без да се отчита разтворимостта на газа (под-параграф (vi)). 
(4) Минималното изпитвателно налягане трябва да бъде в съответствие с опаковъчна инструкция Р 200 
за пропеланта, но не по-малко от 20 bar. 
 

Допълнително изискване 

 
Бутилките и варелите под налягане не могат да се предават за превоз, ако са свързани с оборудване за 
пръскане като например маркуч с накрайник. 
 
Специална разпоредба за опаковане 

РР 89 За UN 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505, независимо от 4.1.6.9 (б), използваните бутилки за 
еднократна употреба могат да имат вместимост до 1,000 литра, разделено на стойността на 
изпитвателното налягане, изчислено с мерна единица bar при условие, че ограниченията за 
капацитета и налягането на стандарта за изработка отговарят на ISO 11118:1999, който 
ограничава максималния капацитет до 50 литра. 

 

Р 207 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ Р 207 

Тази инструкция се прилага към UN 1950. 

Следните опаковки са разрешени – при условие, че са изпълнени общите разпоредби от 4.1.1 и 4.1.3: 
(а) Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A1, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2). 
Опаковките трябва да отговарят на изивскванията на опаковъчна група ІІ. 
(б) Твърди външни опаковки с максимална нетна маса, както следва: 
Картон – 55 кг. 
Друго освен картон – 125 кг. 
Не е задължително да са изпълнени разпоредбите на 4.1.13. 
 
Опаковките трябва да бъдат проектирани и изработени така, че да бъде предотвратено излишното 
движение на аерозолите и неумишленото им изпускане при нормални условия на превоз. 

Специална разпоредба за опаковане 

РР 87 За UN 1950 – отпадъчни аерозоли, превозвани в съответствие със специална разпоредба 327, 
опаковките трябва да са снабдени със средство за задържане на всяка свободна течност, за 
която съществува опасност да изтече по време на превоза, например с абсорбиращ материал. 
Опаковките трябва да бъдат правилно вентилирани, за да се предотврати възникването на 
леснозапалима атмосфера и пораждането на високо налягане. 

Специална разпоредба за опаковане, специфична за RID и ЕОШ 

RR 6 За UN 1950, в случай, че става дума за превоз като пълен вагонен товар, металните изделия 
могат също да бъдат опаковани, както следва: 
Изделията се групират в партиди върху подложки и се прикрепят на мястото им с подходящ 
пластмасов капак; тези партиди се подреждат една върху друга, подходящо закрепени, върху 
палети. 

 

Р 208 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ Р 208 

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

(1) Следните опаковки са разрешени, при условие че са изпълнени общите изисквания за опаковане в 
4.1.6.1: 
Бутилките, посочени в Глава 6.2 и съгласно ISO 11513:2011 или ISO 98091:2010. 
(2) Налягането на всяка напълнена бутилка трябва да бъде по-ниско от 101.3 kPa при температура 20°C и 
по-малко от 300 kPa при 50°C. 
(3) Минималното изпитателно налягане на бутилката е 21 bar. 
(4) Минималното налягане за разкъсване на бутилката е 94.5 bar. 
(5) Вътрешното налягане при 65°C на напълнената бутилка няма да надхвърля изпитателното налягане 
на бутилката. 
(6) Адсорбираният материал трябва да бъде съвместим с бутилката и не трябва да формира вредни или 
опасни съединения с газа, който ще бъде адсорбиран. Газът в комбинация с адсорбационния материал 
не трябва да оказва влияние върху или да отслабва бутилката или да причинява опасна реакция (напр. 
катализационна реакция). 
(7) Качеството на адсорбационния материал се удостоверява към момента на всяко напълване, така че 
да гарантира, че изискванията за налягане и химическа стабилност на тази опаковъчна инструкция са 
изпълнени всеки път, когато адсорбиран газов комплект е предложен за превоз. 
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(8) Адсорбационният материал няма да изпълнява критериите за каквито и да е от класовете в RID. 
(9) Изискванията за тръби и затварящи устройства, които съдържат токсични газове с LC50 по-малко от 
или равни на 200 ml/m3 (ppm) (виж Таблица 1) са както следва: 
(a) Изходите на клапани трябва да бъдат оборудвани с капачки или запушалки за задържане на 
налягането и газонепропускливи, които имат резба, която съвпада с тази на изхода на клапана. 
(b) Всеки клапан трябва да бъде или от вида без уплътнение с неперфорирана диафрагма или да бъде 
от вида, който възпрепятства течове през или покрай уплътнението. 
(c) Всяка бутилка и затваряне се изпитва за теч след напълване. 
(d) Всеки клапан трябва да има капацитет да удържи тестовото налягане на цилиндъра и да бъде 
директно свързан с цилиндъра чрез кръгла резба или по други начини, които изпълняват изискванията на 
ISO 10692-2:2001. 
(e) Бутилките и клапаните няма да бъдат оборудвани с устройство за освобождаване на налягането. 
(10) Изходите на клапани за бутилки, които съдържат пирофорни газове, трябва да бъдат оборудвани с 
газонепропускливи капачки или запушалки, които имат резба, която съвпада с тази на изходите на 
клапаните. 
(11) Процедурата за напълване трябва да бъде съобразена с Анекс A от ISO 11513:2011. 
(12) Максималният период за периодични инспекции трябва да бъде 5 години. 
(13) Специални разпоредби за опаковане, които са специфични за вещество (виж Таблица 1). 

Съвместимост на материала 

a: Не трябва да бъдат използвани бутилки от алуминиева сплав. 
d: Когато се използват стоманени бутилки са разрешени само онези, които имат маркировка „H” съгласно 
6.2.2.7.4 (p). 
Специфични разпоредби за газ 
r: Напълването на този газ е ограничени по такъв начин, че ако настъпи пълно разлагане, налягането не 
надхвърля две трети от изпитателното налягане на бутилката. 
Съвместимост на материала за n.o.s. рубрики за адсорбиран газ. 
z: Материалите за изграждане на бутилките и техните аксесоари са съвместими със съдържанието им и 
няма да реагират така че да формират вредни или опасни вещества със същите. 

 
Таблица 1. Адсорбирани газове: 

 

UN № Наименование и описание Код за 
класификация 

LC50 ml/m3 Специални 
разпоредби 
за пратки 

3510  9F  z 

3511  9A  z 

3512  9T ≤ 5000 z 

3513  9O  z 

3514  9TF ≤ 5000 z 

3515  9TO ≤ 5000 z 

3516  9TC ≤ 5000 z 

3517  9TFC ≤ 5000 z 

3518  9TOC ≤ 5000 z 

3519  9TC 387 a 

3520  9TOC 293 a 

3521  9TC 450 a 

3522  9TF 20 d 

3523  9TF 620 d, r 

3524  9TC 190  

3525  9TF 20 d 

3526  9TF 2  

 
 

P
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P209                                ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                  P209 

Тази опаковъчна инструкция се прилага за UN 3150 Малки уреди, действащи с газообразни въглеводороди или 
зареждащи устройства с газообразни въглеводороди на малки уреди с устройства за зареждане. 

1) Трябва да отговарят на специалните разпоредби на 4.1.6, когато са приложими.  
   
2) Предметите трябва да отговарят на предписанията на държавата, в която са напълнени.  
   
3) Уредите и зареждащите устройства трябва да бъдат опаковани във външни опаковки съгласно 6.1.4, 
 като бъдат изпитани и одобрени съгласно глава  6.1 за опаковъчна група II.  

 

P300                                                                  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P300 

Тази инструкция  за опаковане се прилага за UN 3064.  
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели  
4.1.1 и 4.1.3 

: 

   



732  

 
 Съвместни опаковки, състоящи се отвътре от метални кутии с максимална вместимост от един 

литър и, отвън, от дървени кутии (4C1, 4C2, 4D или 4F), съдържащи най-много 5 л разтвор. 
   
Допълнителни изисквания:  
1. Металните кутии трябва да бъдат изцяло обвити от абсорбиращ уплътняващ материал. 

 
2. Дървените кутии трябва да са подплатени изцяло с подходящ материал, който да е 

непропусклив за вода и нитроглицерин. 
   

 
 
 

P301                                                            ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P301 

   
Тази инструкция се прилага за UN 3165.  
   

Следните опаковки са разрешени, ако са изпълнени общите разпоредби от 
раздели 4.1.1 и 4.1.3 

 

   
1) Алуминиев съд под налягане, съставен от тръбни секции и 

заварени дъна. 
 

   
 Първичното опаковане на горивото във вътрешността на този съд е осигурено от 

алуминиева заварена камера с максимален вътрешен обем от 46 л. 
   
 Външният съд трябва да има минимално разчетно налягане от 1 275 kPa (манометрично 

налягане) и минимално ударно налягане от 2 755 kPa. 
   
 Всеки съд трябва да е проверен за непропускливост по време на производството му и 

преди изпращането; не трябва да се допуска никакво изтичане. 
   
 Целият вътрешен съд трябва да бъде здраво закрепен с уплътнителен огнеупорен 

материал като вермикулит в здрава външна метална опаковка, която да е плътно 
затворена, като осигурява достатъчна защита за всички спомагателни съоръжения. 

  
 Максималното количество гориво за съд и за пакет е 42 л.  
   
2) Алуминиев съд под налягане.  
   
 Първичното опаковане на горивото във вътрешността на този съд е осигурено от заварено 

непропускливо за парите отделение и камера от еластомер с максимален вътрешен обем 
от 46 л. 

  
 Съдът под налягане трябва да има минимално разчетно налягане от 2 860 kPa 

(манометрично налягане) и минимално ударно налягане от 5 170 kPa (манометрично 
налягане). 

   
 Всеки съд трябва да премине проверка за непропускливост по време на производството му 

и преди изпращане, както и трябва да бъде здраво закрепен с огнеупорен уплътнителен 
материал като вермикулит във външна метална опаковка, която да е здрава и херметически 
затворена, осигуряваща подходяща защита за всички спомагателни съоръжения. 

   
 Максималното количество гориво за съд и за пакет е 42 л.  

 
 
 



733  

 

 

P400                                                                              ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                                             
P400 

  
Следните опаковки са разрешени, ако са изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: 

  
1) Съдове под налягане, при условие че се изпълняват общите изисквания на 4.1.3.6. Те трябва да бъдат 

от стомана и да бъдат подлагани на едно първоначално и периодично изпитване на всеки 10 години с 
налягане от най-малко 1 Mpa (10 bar) (манометрично налягане). По време на превоза течното вещество 
трябва да се намира под слой от инертен газ с манометрично налягане от най-малко 20 kPa (0,2 bar).  

  
2) Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F или 4G), варели (1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D или 1G) или 

бидони (туби) (3А1, 3A2,3B1 или 3B2), съдържащи метални херметически затворени кутии, снабдени със 
стъклени или метални вътрешни опаковки с вместимост, ненадхвърляща  1л  всяка, и с винтови 
затварящи устройства и уплътнения. Вътрешните опаковки трябва да бъдат прикрепени  от всички 
страни със сух уплътнителен материал, който да бъде абсорбиращ, огнеупорен и в достатъчно 
количество, за да абсорбира цялото съдържание. Вътрешните опаковки трябва  да са напълнени най-
много до 90 % от вместимостта им. Външните опаковки трябва да имат максимална нетна маса от 125 
кг. 

  

3) Варели от стомана, алуминий или друг метал (1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1 или 1N2), бидони (туби) (3А1, 
3A2,  3В1 или3B2) или кутии (4A, 4B или 4N) с максимална нетна маса от по 150 кг, съдържащи 
херметически затворени метални кутии с вместимост, ненадхвърляща  4 л всяка, снабдени с винтови 
затварящи устройства и уплътнения. Вътрешните опаковки трябва да бъдат прикрепени от всички 
страни със сух уплътнителен материал , който да бъде абсорбиращ, огнеупорен и в достатъчно 
количество, за да абсорбира цялото съдържание. Всеки ред от вътрешната опаковка трябва да е 
отделен от другите с допълнителна преграда от уплътнителен материал. Вътрешните опаковки не 
трябва да бъдат напълнени над 90 % от вместимостта им. 

 Специална разпоредба за опаковане 

Р
Р
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РР 86 За UN 3392 и 3394 трябва наличният в парната фаза въздух да бъде отстранен с азот или с друго 

средство. 

 
 

P401                                                                  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P40
1 

Следните опаковки са разрешени, ако са изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: 
  
1) Съдове под налягане, при условие, че се изпълняват общите изисквания на 4.1.3.6. Те трябва да 

бъдат от стомана и да бъдат подлагани на едно първоначално и периодично изпитване на всеки 10 
години с налягане от най-малко 0,6 Mpa (6 bar) (манометрично налягане). По време на превоза 
течното вещество трябва да се намира под слой от инертен газ с манометрично налягане от най-
малко 20 kPa (0,2 bar). 

  
2) (2) Комбинирани опаковки: 

 
Външни опаковки: 
Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 
 

P302                                                             ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                                                        
P302 

Тази инструкция се прилага за UN 3269. 
  

Следните комбинирани опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 : 

 Външни опаковки: 
Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

  Вътрешни опаковки: 
Активаторът (органичен пероксид) трябва да е с максимално количество от 125 ml на вътрешна опаковка, 
ако става дума за течност, и 500 g, ако става дума за твърдо вещество. 

     Съставките могат да бъдат поставени в една и съща външна опаковка, при условие че не реагират 
опасно помежду си в случай на изтичане. 

 Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІ или ІІІ, в зависимост от 
критериите за Клас 3, които са приложени към основния материал. 
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Вътрешни опаковки: 
Стъкло, метал или пластмаси, които имат затварящи устройства с резба, с максимален капацитет от 1 
литър. 
Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде обградена с инертни уплътнителни и абсорбиращи 
материали в количество, достатъчно да абсорбира цялото съдържание. 
 
Максималната нетна маса на една външна опаковка не бива да надвишава 30 килограма. 

 
Специална разпоредба за опаковане, специфична за RID и ADR 
 
RR 7  За UN 1183, 1242, 1295 и 2988 съдът под налягане все пак трябва да преминава изпитвания на всеки пет 

години. 
 

 
 
 
 

P402                                                              ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P402 

Следните опаковки са разрешени, ако са изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: 
  
1) Съдове под налягане, при условие, че се изпълняват общите изисквания на 4.1.3.6. Те трябва да 

бъдат от стомана и да бъдат подлагани на едно първоначално и периодично изпитване на всеки 10 
години с налягане от най-малко 0,6 MРa (6 bar) (манометрично налягане). По време на превоза 
течното вещество трябва да се намира под слой от инертен газ с манометрично налягане от най-
малко 20 kPa (0,2 bar). 

2) (2) Комбинирани опаковки: 
 
Външни опаковки: 
Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3ª1, 3ª2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 
 
Вътрешни опаковки с максимална маса, както следва: 
Стъкло – 10 кг. 
Метал или пластмаса – 15 кг. 
 
Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде снабдена със затварящи устройства с резба. 
 
Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде обградена с инертни уплътнителни и абсорбиращи 
материали в количество, достатъчно да абсорбира цялото съдържание. 

 
Максималната нетна маса на една външна опаковка не бива да надвишава 125 килограма. 

3) стоманени варели (1A1) с максимален капацитет 250 литра 
4) kомпозитни опаковки, състоящи се от пластмасов съд с външен стоманен или алуминиев варел (6HA1 

or 6HB1) с максимален капацитет 250 литра. 

Специални разпоредби за опаковане, специфични за RID и ADR  

RR 4 За UN 3130 отворите на съдовете трябва да бъдат херметически затворени посредством две 
серийно монтирани устройства, при което поне едното трябва да бъде на винт или обезопасено по 
съответния начин. 

RR 7 За UN 3129 съдовете под налягане все пак трябва да преминават изпитвания на всеки пет години. 

RR 8 За UN 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130, 3148 и 3482 съдовете под налягане все пак трябва да 
преминават първоначално изпитване и периодични изпитвания с налягане поне 1 MPa (10 bar). 
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P403 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P403 

Следните опаковки са разрешени, ако са изпълнени общите разпоредби от 4.1.1 и 4.1.3 :  

Съвместни опаковки :    

Вътрешни опаковки Външни опаковки Максимална нетна маса 

   Варели   

от стъкло 2 кг стоманени (1А1, 1A2) 400 кг  
от пластмаса 15 кг алуминиеви (1В1, 1B2) 400 кг  

от метал 20 кг друг метал (1N1, 1N2) 400 кг  

    

  пластмасови (1Н1, 1H2) 400 кг  

Вътрешните опаковки трябва да бъдат 
херметично затворени (напр. със 
залепваща лента или с винтови затварящи 
устройства) 

от шперплат(1D)  
картонени (1G) 

     400 кг 
     400 кг 

 

    

  Кутии   
  стоманени (4A) 400 кг  

  алуминиеви (4B) 400 кг  

  друг метал(4N) 400 кг  

  от естествена дървесина (4C1) 250 кг  

  от естествена прахонепропусклива 
дървесина  

250 кг  

   (4C2)   

  от шперплат(4D) 250 кг  

  от възстановена дървесина (4F) 125 кг  

  картонени (4G) 125 кг  

  от пенопласт (4H1) 60 кг  
  от твърда пластмаса (4H2) 250 кг  

  Бидони (туби)   

  стоманени (3А1, 3A2) 120 кг  
  алуминиеви (3В1, 3B2) 120 кг  

  пластмасови (3Н1, 3H2) 120 кг  

Единични опаковки :  Максимална нетна маса 

 Варели     

стоманени (1A1, 1A2)  250 кг  

алуминиеви (1B1, 1B2)  250 кг  
от друг метал, който не е стомана или алуминий (1N1, 1N2) 250 кг  

пластмасови (1H1, 1H2)  250 кг  

Бидони (туби)    

стоманени (3A1, 3A2)  120 кг  

алуминиеви (3B1, 3B2)  120 кг  
пластмасови (3H1, 3H2)  120 кг  

Комбинирани опаковки    

пластмасов съд с външен стоманен или алуминиев варел (6HA1 или 6HB1) 250 кг  

пластмасов съд с външен варел от картон, пластмаса или шперплат 75 кг  

(6HG1, 6HH1 или 6HD1)    
пластмасов съд с външна кутия или сандък от стомана или от алуминий, или с 
външна кутия от естествена дървесина, от шперплат, от картон или от твърда 

75 кг  

пластмаса (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2)   

Съдове под налягане, при условие че се изпълняват общите разпоредби на 4.1.3.6. 

Допълнително изискване:    

Опаковките трябва да бъдат херметически затворени. 

Специална разпоредба за опаковане 

РР 83 (Заличава се) 
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P404  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P
4
0
4 

    

Тази инструкция се прилага за твърдите пирофорни вещества (UN 1383, 1854, 1855, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 
2881, 3200, 3391 и 3393). 

  

    

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 :  

    

1) Съвместни опаковки  

    

 Външни опаковки : (1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 
4D, 4F, 4G или 4H2) 

 

    

 Вътрешни опаковки : Метални съдове с максимална нетна маса от по 15 кг.  

    

  Вътрешните опаковки трябва да бъдат херметически затворени и снабдени с 

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

 

   
Външните опаковки имат максимална нетна маса от 125 kg. 
 

 

2) Метални опаковки : (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 и 3B2)  

    

 Максимална брутна маса : 150 кг.  

    

3) Комбинирани опаковки : Пластмасов съд с външен стоманен или алуминиев варел (6HA1 или 6HB1) 

    

 Максимална бруто-маса : 150 кг.  

Съдове под налягане, при условие че се изпълняват общите разпоредби на 4.1.3.6.  

Специална разпоредба за опаковане  

РР 86 За UN 3391 и 3393 наличният в парната фаза въздух трябва да бъде отстранен с азот или с друго средство. 

 

P405  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P
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Тази инструкция се прилага за UN 1381.  

    
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3:  

    

1) За UN 1381, фосфор, покрит с вода :  

    

 a) Съвместни опаковки  
  Външни опаковки : (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D или 4F)  

  Максимална нетна маса : 75 кг  

  Вътрешни опаковки :  

  i) Метални херметически затворени кутии с максимална нетна маса от 15 кг; или  

    
  ii) Стъклени вътрешни опаковки, закрепени от всички страни със сух, абсорбиращ и огнеупорен 

уплътняващ материал в достатъчно количество, за да абсорбира цялото съдържание, с 
максимална нетна маса от 2 кг; или 

    

 b)  Варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2); максимална нетна маса : 400 кг  
  Бидони (3A1 или 3B1); максимална нетна маса : 120 кг.  

    

 Тез
и   

  опаковки трябва да издържат на изпитванията за непропускливост, посочени в  6.1.5.4, на степен 
за изпитвания от опаковъчна група II. 
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2) За UN 1381, фосфор в сухо състояние :  

    

 a) В разтопен вид: варели (1A2, 1B2 или 1N2) с максимална нетна маса от 400 кг;  

    
 b) В снаряди или предмети с твърда обвивка, превозвани без съставка, отнасяща се до клас  1: 

   
опаковки, уточнени от компетентния орган. 
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Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3  

   

1) Съвместни опаковки  

   

 външни опаковки : (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1Н1, 1H2, 3Н1 или 3H2)  
   

 вътрешни опаковки : водоустойчиви.  

   

2)  Варели от пластмаса, шперплат или картон (1H2, 1D или 1G) или кутии от същите материали (4A, 4B, 

 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G и 4H2), съдържащи вътрешен водоустойчив чувал, пластмасова облицовка 
или  

 непромокаемо покритие.  

   

3)  Варели от метал (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2), варели от пластмаса (1H1 или 1H2), бидони (туби) 
от метал 

 (3A1, 3A2, 3B1 или 3B2), бидони (туби) от пластмаса (3H1 или 3H2), пластмасови съдове с външни 
стоманени 

 или алуминиеви варели (6HA1 или 6HB1), пластмасови съдове с външни варели от картон, пластмаса 

 или шперплат (6HG1, 6HH1 или 6HD1), пластмасови съдове с външни кутии или сандъци от стомана 
или 

 алуминий или с външни кутии от естествена дървесина, шперплат, картон или твърда пластмаса 

 (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2).  

   
Допълнителни изисквания:  

   

1. Опаковките трябва да бъдат разработени и произведени от вещество, което да не позволява никакво 
изтичане 

 на вода, алкохол или флегматизатор.  

   

2. Опаковките трябва да бъдат произведени и затворени по начин, че да не позволяват никакво взривно  
свръхналягане или натрупване на налагане, надхвърлящо 300 kPa (3 bar). 

   

   

Специални разпоредби за опаковане:  

   
PP 24 За UN 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 и 3369 количеството на веществото не трябва да 

надхвърля 500 г за опаковка. 
 

PP 25 За UN 1347 количеството на веществото не трябва да надхвърля 15 кг за опаковка.  

PP 26 За UN 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 и 3376 опаковките не трябва да 
съдържат олово.  

PP 48 За UN 3474 не могат да се използват метални опаковки. Опаковки от друг материал с малко 
количество метал, например метални затварящи устройства или друг вид метална арматура, като 
посочените в 6.1.4, не се считат за метални опаковки. 

РР 78 UN 3370 не трябва да се превозва в количества, надвишаващи 11,5 кг за опаковка. 

РР 80 
 

За UN 2907 опаковките трябва да отговарят на степента на изпитвания от опаковъчна група ІІ. 
Опаковки, отговарящи на изпитвателните критерии от опаковъчна група І, не трябва да бъдат 
използвани. 
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Тази инструкция се прилага за UN 1331, 1944, 1945 и 2254.  

   

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 :  
   

Външни опаковки: 
Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 
 
Вътрешни опаковки: 
Клечките кибрит се опаковат плътно в сигурно затворени вътрешни опаковки, за да се предотврати 
неумишленото им запалване при нормални условия на превоз. 
 
Максималната брутна маса на пратката не бива да надвишава 45 килограма, освен ако не става дума за 
картонени кутии, които не бива да надвишават 30 килограма. 
 
Пратките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІІ. 

   
Допълнително изискване:  
   

Кибритите трябва да бъдат плътно опаковани.  

   
Специални разпоредби за опаковане:  
   
PP27 Необезопасените кибрити (UN 1331) не трябва да бъдат поставяни в същата външна опаковка, в която 

 се намират други опасни товари, с изключение на обезопасените кибрити или восъчен домакински 
кибрит, които 

 трябва да са поставени в отделни вътрешни опаковки. Вътрешните опаковки не трябва да съдържат 
повече 

 от 700 необезопасени кибрита.  
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Тази инструкция се прилага за UN 3292.  

   

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от 4.1.1 и 4.1.3 :  
   

1) Клетки :  

 Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 

 

 Трябва да са поставени във външни опаковки с достатъчно уплътнителен материал, за да се избягва 
всякакъв възможен контакт между клетките и вътрешните повърхности на външните опаковки, както и 
всяко опасно движение на клетките  във външната опаковка по време на превоза. Опаковките трябва 
да отговарят на степента на изпитвания от опаковъчна група II. 

 
 

   

2) Батерии :  

   

 Могат да бъдат превозвани без опаковка или в защитни опаковки (например изцяло обвити в кожуси 
или в дървени сандъци с напречни разделители). Клемите не трябва да понасят тежестта на други 
акумулатори или уреди, поставени в същата опаковка. 
Не е задължително опаковките да отговарят на изискванията на 4.1.1.3. 

 

Допълнително изискване:  
   

Клетките и батериите трябва да за защитени от късо съединение и да са изолирани, така че да не се 
допуска късо съединение. 
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Тази инструкция се прилага за UN 2956, 3242 и 3251.  

   

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 :  
   

1) Картонени варели (1G), които могат да бъдат снабдени с вътрешна или външна облицовка, с 
максимална нетна маса от 50 

 кг.  

   
2) Съвместни опаковки: единичен пластмасов чувал в картонена кутия (4G) с максимална нетна маса от 

 50 кг.  

   

3) Съвместни опаковки: пластмасови опаковки с максимална нетна маса от по 5 кг във външна 

 опаковка, състояща се от картонена кутия (4G) или от картонен варел (1G); максимална нетна маса 
 от 25 кг.  
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Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби в раздели 4.1.1 и 
4.1.3 : 

 

      

Съвместни опаковки :     
      

    Максимална нетна маса 

      
    Опаковъчна Опаковъчна  

Вътрешни опаковки  Външни опаковки група II група III 

от стъкло 10 кг  Варели   
от пластмаса а) 30 кг от стомана (1А1, 1A2) 400 кг 400 кг 

от метал 40 кг от алуминий (1В1, 1B2) 400 кг 400 кг 
от хартия а), b) 10 кг друг метал(1N1, 1N2) 400 кг 400 кг 
от картон а), b) 10 кг от пластмаса (1Н1, 1H2) 400 кг 400 кг 

  от шперплат (1D) 400 кг 400 кг 

  от картон (1G) 400 кг 400 кг 

  а)   

     
     

     

а)     

Тези вътрешни опаковки 
трябва да 

Кутии   

бъдат непропускливи за     

прахообразните вещества стоманени (4A) 400 кг 400 кг 

 алуминиеви (4B) 400 кг 400 кг 
 друг метал (4N) 400 кг 400 кг 

b) от естествена дървесина (4C1) 400 кг 400 кг 

Тези вътрешни опаковки не 
трябва  

от естествена прахонепропусклива 
дървесина  

400 кг 400 кг 

да се използват, когато 
превозваните 

 (4C2) 
 

  

вещества могат да се втечнят 
по 

от шперплат (4D) 400 кг 400 кг 

време на превоза от възстановена дървесина (4F) 400 кг 400 кг 

 картонени (4G)1) 400 кг 400 кг 

 от пенопласт (4H1) 60 кг 60 кг 

 от твърда пластмаса (4H2 ) 400 кг 400 кг 
    

 Бидони (туби)   

 стоманени (3А1, 3А2) 120 кг 120 кг 

 алуминиеви (3В1, 3B2) 120 кг 120 кг 
 пластмасови (3H1, 3H2) 120 кг 120 кг 

Единични опаковки :     

 Варели      
стоманени (1A1 или 1A2)   400 кг 400 кг 
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алуминиеви (1B1 или 1B2)   400 кг 400 кг 

от метал, който не е стомана или алуминий (1N1 или 1N2) 400 кг 400 кг 
пластмасови (1H1 или 1H2)   400 кг 400 кг 

Бидони (туби)     

стоманени (3A1 или 3A2)   120 кг 120 кг 

алуминиеви (3B1 или 3B2)   120 кг 120 кг 
пластмасови (3H1 или 3H2)   120 кг 120 кг 
Кутии     
стоманени (4A) c)   400 кг 400 кг 
алуминиеви (4B) c)                                 400 кг 400 кг 

друг  метал (4N(с))   400 кг 400 кг 
от естествена дървесина 

(4C1) с) 
  400 кг 400 кг 

от шперплат (4D) c)   400 кг 400 кг 

от възстановена дървесина 
(4F) c) 

  400 кг 400 кг 

от естествена прахонепропусклива дървесина (4C2) c) 400 кг 400 кг 
картонени ( 4G) c)   400 кг 400 кг 
от твърда пластмаса (4Н2) c)   400 кг 400 кг 

     

 
 

Единични опаковки (продължение)   

   

Чували   

   

чували (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) c), d) 50 кг 50 кг 

   
c)     

Тези опаковки не трябва да бъдат използвани, когато превозваните вещества 
могат да се втечнят по време на превоза. 

  

d)    

Тези опаковки трябва да бъдат използвани само за вещества от опаковъчна 
група ІІ, когато се превозват в покрит вагон или в затворен контейнер. 

  

Комбинирани опаковки:   

   

пластмасови съдове с външен варел от алуминий, шперплат, картон  400 кг 400 кг 

или пластмаса (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 или 6HH1)   

   

пластмасови съдове с външна кутия или сандък от стомана или от алуминий, 75 кг 75 кг 

или в кутия от естествена дървесина, шперплат, картон или   

твърда пластмаса (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2)   

   

стъклен съд с външен варел от стомана, алуминий, шперплат или 75 кг 75 кг 

картон (6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PG1), с външна кутия или сандък от стомана   

или от алуминий или с външна кутия от естествена дървесина или от картон, 
или с 

  

външен кош (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или  6PD2), или с външна   

опаковка от твърда пластмаса или пенопласт (6PH1 или 6PH2)   

Съдове под налягане, при условие че се изпълняват общите разпоредби на 4.1.3.6. 

   
Специални разпоредби за опаковане:   

   

PP 39 За UN 1378, за металните опаковки е необходимо проветряващо устройство.  

   

PP 40 За UN 1326, 1352, 1358, 1395, 1396,  1436, 1437, 1871, 2805 и 3182 от опаковъчна група II чували не са   

          разрешени. 

РР 83  (Заличава се) 
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Тази инструкция се прилага за UN 3270.   

   

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 
4.1.3 : 

 

   

Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2), 
 

  

при условие че не е възможна никаква експлозия по причина на увеличение на 
вътрешното налягане. 

  

 

. Максималната нетна маса не трябва да надхвърля 30 кг.   

 

P 412 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 412 

Тази инструкция се прилага спрямо UN № 3527. 

Следните съвместни опаковки са разрешени, при условие че общите разпоредби на 

4.1.1 и 4.1.3 са изпълнени: 

(1) Външни опаковки: 

Варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G);  

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

Бидони (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2). 

(2) Вътрешни опаковки: 

(a) Активаторът (органичен пероксид) имат максимално количество от 125 ml за вътрешна опаковка, ако е течен 
и 500 g на вътрешна опаковка ако е твърд. 

(b) Базовият материал и активатора ще бъдат отделно пакетирани във вътрешни опаковки. 

Компонентите могат да бъдат поставени в същата външна опаковка, при условие че те няма да взаимодействат 
по опасен начин в случай на теч. 

Опаковките съответстват на равнище на работни характеристики на опаковъчна група II или III, съгласно 
критериите за Клас 4.1, приложени към базовия материал. 
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Тази инструкция се прилага за UN 3356.    

    
Следните опаковки са разрешени - при условие че са спазени общите 
разпоредби от раздели  4.1.1 и 4.1.3: 

   

Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 

   

Опаковките трябва да отговарят на степента на изпитвания от опаковъчна 
група II. 

   

    
Генераторът или генераторите трябва да бъдат превозвани в пакети, които да отговарят на следните 
условия,  

 

когато генератор вътре в пакета е задействан:    

    

a) Този генератор не трябва да задейства другите генератори в пакета;   
    

b) Материалът на опаковката трябва да е огнеупорен; и    

    

c) Температурата на външната повърхност на пакета не трябва да надвишава 100 °C.   
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Тази инструкция се прилага за UN 2015.    

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 
4.1.3 : 

  

                                                                                                                                       
Максимална вместимост на вътрешните опаковки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Максимална нето- 
маса на външната 

опаковка 

Съвместни опаковки:     

  

1) Вътрешни опаковки от стъкло, пластмаса или метал, 5 л 125 кг 

поставени в кутии (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) или във варели    

(1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D), или в бидони (туби)    

(3А1, 3A2, 3В1, 3B2, 3Н1, 3H2)    

2) Вътрешни опаковки от пластмаса или от метал, поставена всяка 2 л 50 кг 

в пластмасов чувал, в картонена кутия (4G) или     

в картонен варел (1G)    

Единични опаковки : Максимална 
вместимост 

 

 Варели    

стоманени (1A1) 250 л   

алуминиеви (1B1) 250 л   

от метал, който не е стомана или алуминий (1N1) 250 л   

пластмасови (1H1) 250 л   

Бидони (туби)    

стоманени(3A1) 60 л   

алуминиеви (3B1) 60 л   

пластмасови (3H1) 60 л   

Комбинирани опаковки :    

пластмасов съд с външен варел от стомана или алуминий 250 л   

(6HA1, 6HB1)    

пластмасов съд с външен варел от картон, от пластмаса или от 250 л   

шперплат (6HG1, 6HH1, 6HD1)    

пластмасов съд с външна кутия или сандък от стомана или 60 л   

алуминий или с външна кутия от естествена дървесина, от шперплат,    

от картон  или от твърда пластмаса (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2,    

6HG2 или 6HH2)    

стъклен съд с външен варел от стомана, алуминий, картон, 60 л   

или шперплат     

 (6PA1, 6PB1, 6PD1 или 6PG1) или    

външна кутия от стомана, алуминий, дървена или картонена кутия или с 
външен кош с капак 

   

    

 (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2) или с външна разширена опаковка или 
опаковка от твърда пластмаса (6PH1 или 6PH2). 

   

Допълнителни изисквания:    

1. Опаковките не трябва да бъдат напълнени над 90 % от тяхната вместимост.   

2. Опаковките трябва да са снабдени с устройство за проветряване.    

 
 

P502  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                               
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Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 : 

Съвместни опаковки  Максимална нетна маса 

Вътрешни опаковки  Външни опаковки  

 Варели  

стъклени 5 л стоманени (1А1, 1A2) 125 кг 

метални 5 л алуминиеви (1В1, 1B2) 125 кг 

пластмасови 5 л друг метал (1N1, 1N2) 125 кг 
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  от шперплат (1D) 125 кг 

  картонени (1G) 125 кг 

  пластмасови (1Н1, 1H2) 125 кг 

    

  Кутии  

  стоманени (4A) 125 кг 

  алуминиеви (4B) 125 кг 

  друг метал (4N) 125 кг. 

  от естествена дървесина (4C1) 125 кг 

  от естествена прахонепропусклива 
дървесина (4C2) 

125 кг 

  от шперплат (4D) 125 кг 

  от възстановена дървесина (4F) 125 кг 

  картонени (4G) 125 кг 

  от пенопласт (4H1) 60 кг 

  от твърда пластмаса (4H2) 125 кг 

Единични опаковки :  Максимална вместимост 

 Варели    

стоманени (1A1)   250 л 

алуминиеви (1B1)  250 л 

пластмасови (1H1)   250 л 

Бидони (туби)    

стоманени (3A1)   60 л 

алуминиеви (3B1)  60 л 

пластмасови (3H1)   60 л 

Комбинирани опаковки:   

пластмасов съд с външен варел от стомана или алуминий (6HA1, 6HB1) 250 л 

пластмасов съд с външен варел от картон, пластмаса или шперплат 250 л 

(6HG1, 6HH1, 6HD1)   

пластмасов съд с външна кутия или сандък от стомана или от алуминий или в  60 л 

кутия от естествена дървесина, шперплат, картон или твърда   

пластмаса (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2)  

стъклен съд с външен варел от стомана, алуминий, картон, шперплат, 60 л 

или шперплат (6PA1, 6PB1, 6PD1 или   

6PG1) или с външна кутия от стомана или от алуминий,   

или с кутия от естествена дървесина или с външен кош    

(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2) или с с външна разширена опаковка или 
опаковка от твърда пластмаса (6PH1 или 6PH2). 

 

Специална разпоредба за опаковане:   

PP28  За UN № 1873, части от опаковките, които са в директен контакт с перхлорна киселина, ще бъдат изградени 

от стъкло или пластмаса. 
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Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 :  
Съвместни 
опаковки: 

    

Вътрешни опаковки: Външни опаковки: Максимална нетна маса 

  Варели   
стъклени 5 кг стоманени (1А1, 1A2) 125 кг  

метални 5 кг алуминиеви (1В1, 1B2)  125 кг  

пластмасови 5 кг друг метал(1N1, 1N2) 125 кг  
  от шперплат (1D) 125 кг  

  картонени (1G) 125 кг  

  пластмасови (1Н1, 1H2) 125 кг  

     

  Кутии   
  стоманени (4A) 125 кг  

  алуминиеви (4B) 125 кг  

  друг метал(4N) 125 кг.  

  от естествена дървесина (4C1) 125 кг  

  от естествена прахонепропусклива дървесина 
(4C2) 

125 кг  

   от шперплат (4D)  
от възстановена дървесина (4F)  
картонени(4G 

125 кг 
125 кг 
40 кг 

 

  от пенопласт (4H1)  
от твърда пластмаса (4H2) 

60 кг 
125 кг 

 

     

     

     
     

     

Единични опаковки:    

Метални варели (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 или 1N2) с максимална нетна маса от 250 кг.   
 Варели от картон (1G) или от шперплат (1D) с вътрешна облицовка  и с максимална нетна маса от 200 кг. 
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Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 : 

Съвместни опаковки : Максимална нетна маса 

1) Стъклени съдове с максимална вместимост от 5 л във външна опаковка 75 кг 

1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G и 
4H2 

 

2) Пластмасови съдове с максимална вместимост от 30 л във външна опаковка 75 кг 

1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G и 
4H2 

 

3) Метални съдове с максимална вместимост от 40 л във външна опаковка 125 кг 

1G, 4F или 4G  

4) Метални съдове с максимална вместимост от 40 л във външна опаковка 225 кг 

1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2  

Единични опаковки : Максимална вместимост 

 Варели  

стоманени с недемонтируем капак (1A1) 250 л 

стоманени с демонтируем капак (1А2) 250 л 

алуминиеви с недемонтируем капак (1B1) 250 л 

алуминиеви с демонтируем капак (1B2) 250 л 

от метал, който не е стомана или алуминий, с недемонтируем капак (1N1) 250 л 

от метал, който не е стомана или алуминий, с демонтируем капак (1N2) 250 л 

от пластмаса с недемонтируем капак (1H1) 250 л 

от пластмаса с демонтируем капак (1H2) 250 л 

Бидони (туби)  

стоманени с недемонтируем капак (3A1) 60 л 

стоманени с демонтируем капак (3A2) 60 л 

алуминиеви с недемонтируем капак (3B1) 60 л 

алуминиеви с демонтируем капак (3B2) 60 л 

пластмасови с недемонтируем капак (3H1) 60 л 

пластмасови с демонтируем капак (3H2) 60 л 

Комбинирани опаковки :  

пластмасов съд с външен варел от стомана или алуминий (6HA1 или 250 л 

6HB1)  

пластмасов съд с външен варел от картон, пластмаса или от 120 л 

шперплат (6HG1, 6HH1 или 6HD1)  

пластмасов съд с външна кутия или сандък от стомана, алуминий, естествена 60 л 

дървесина, шперплат, картон или твърда пластмаса  

(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6HH2)  

стъклен съд с външен варел от стомана, алуминий, картон или шперплат, 60 л 

(6PA1, 6PB1,  

6PD1 или 6PG1) или с външна кутия от стомана или алуминий  

или с кутия от естествена дървесина или с външен кош  

(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2) или или с външна разширена опаковка или 
опаковка от твърда пластмаса (6PH1 или 6PH2). 

 

Специална разпоредба за опаковане:  

PP 10   За UN 2014, 2984 и 3149 опаковката трябва да е снабдена с  устройство за проветряване. 

 

P505                                                   ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                        P505 

Тази инструкция се прилага по отношение на UN № 3375. 

Разрешени са следните опаковки, при условие че са изпълнени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3: 

Съвместни опаковки : Максимален капацитет на вътрешна 
опаковка 

Максимална нетна маса на 
външна опаковка 

Кутии (4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4H2) или 
варели (1B2, 1G, 1N2, 1H2, 1D) или бидони 

 
5 л 

125 кг. 
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(3B2, 3H2) със стъклени, пластмасови или 
метални вътрешни опаковки 

Единични опаковки : Максимална вместимост 

Варели  

алуминиеви (1B1, 1B2) 250 л 

пластмаса (1H1, 1H2) 250 л 

Бидони  

алуминиеви (3B1, 3B2) 
пластмасови (3H1, 3H2) 

60 л 
60 л 

Композитни опаковки  

пластмасов съд с външен алуминиев варел (6HB1) 250 л 

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

250 л 

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

60 л 

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

60 л 

 

Р520                                                                        ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                                            
Р520                                                                                      

Тази инструкция се прилага за органичните пероксиди от клас 5.2 и саморазпадащи вещества от клас 4.1. 

Изброените по-долу опаковки са разрешени, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.1 и 4.1.3 и 
специалните разпоредби на 4.1.7.1 
Методите за опаковане са номерирани от ОР1 до ОР8. Подходящите методи за опаковка, които понастоящем 
се прилагат индивидуално за органичните пероксиди и за саморазпадащите вещества, са упоменати в 
4.1.7.1.3, 2.2.41.4 и 2.2.52.4. Посочените за всеки метод за опаковка количества отговарят на максималните 
разрешени количества за пакет. 
 
Разрешени са следните опаковки: 
1)     Съвместни опаковки, при които външната опаковка е кутия (4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G, 4Н1 и 4Н2), 

варел (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1G, 1Н1, 1Н2 и 1D) или бидон (туба) (3А1, 3А2, 3В1, 3В2, 3Н1 и 3Н2) 
2)     Единични опаковки, съставени от варел (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1 G, 1Н1, 1Н2 и 1D) или от бидон (туба) (3А1, 

3А2, 3В1, 3В2, 3Н1 и  3Н2) 
3) Комбинирани опаковки, при които вътрешният съд е пластмасов (6НА1, 6НА2, 6НВ1, 6НВ2, 6НС, 

6НD1, 6НD2, 6Н G1, 6Н G2, 6НН1 и 6НН2)   
 

Максимално количество за опаковка/пакетa) за методи за опаковка от ОР1 до ОР8 

                                                                                                                                             Метод за опаковка 

Максимално количество ОР1 ОР2a) ОР3 ОР4 a) ОР5 ОР6 ОР7 ОР8 

Максимална маса (в кг) за твърдите 
вещества и за съвместните опаковки (течни 
и твърди) 

0,5 0,5/10 5 5/25 25 50 50 400b) 

Максимални количества в литри за 
течноститеc) 

0,5 - 5 - 30 60 60 225d) 

a) Ако са дадени две стойности, първата се прилага за максималната нетна маса за вътрешна опаковка, а 

втората – за максималната нетна маса за целия пакет. 
b) 60 кг за бидоните (туби)/ 200 кг за кутиите и за твърди вещества, 400 кг в съвместни опаковки с кутии 

като външни опаковки (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 и 4H2) и с вътршни опаковки от пластмаса или от картон с 
максимална нето-маса 25 кг. 
c) Вискозните вещества трябва да се третират като твърди вещества, ако не отговарят на критериите за 
определението за “течност”, дадено в раздел 1.2.1. 
d) 60 л за бидоните (тубите). 

Допълнителни изисквания: 

1. Металните опаковки, включително и вътрешните опаковки на съвместните опаковки и външните 
опаковки на комбинираните или съвместни опаковки, могат да бъдат използвани само за методи за 
опаковка ОР7 и ОР8. 

2. В съвместните опаковки стъклените съдове могат да бъдат използвани единствено като вътрешни 
опаковки и максималното количество за съд е  0,5 кг за твърдите и 0,5 л за течните вещества. 

3. В съвместните опаковки уплътняващите материали трябва да са трудно запалителни. 
4. Опаковката на органичен пероксид или на саморазпадащо вещество, което трябва да носи вторичен 

етикет за опасност “ВЗРИВООПАСНО ВЕЩЕСТВО” (модел №1, виж 5.2.2.2.2), трябва да отговаря и 
на разпоредби 4.1.5.10 и 4.1.5.11.   
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Специални разпоредби за опаковане:  
РР21 За някои саморазпадащи вещества от вид В или С (UN 3221, 3222, 3223 и 3224) трябва да се използва 

по-малка опаковка, отколкото предвидената съответно в методите за опаковка ОР5 или ОР6 (виж 4.1.6 
и 2.2.41.4). 

РР22  2-бром-2-нитропропан-1,3-диол (UN 3241) трябва да се опакова съгласно метод ОР6. 

 
 

P600                                                               ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P
6
0
0 

Тази инструкция се прилага за веществата с номера по ОOН 1700, 2016 и 2017.  

Следните опаковки са разрешени, ако са спазени общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 :  

Външни опаковки (1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2), 
отговарящи на степента  
на изпитвания за опаковъчна група II. Изделията трябва да бъдат индивидуално опаковани и разделени едно от 
друго с 
прегради, разделители, вътрешни опаковки или уплътнителен материал, за да се избегне всяко случайно 
изпразване 
при нормални условия на превоз. 
Максимална нетна маса : 75 кг 

 

P601                                                                      ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P
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Следните опаковки са разрешени, ако са изпълнени общите разпоредби от 4.1.1 и 4.1.3 и ако опаковките са 
херметически затворени:   
1) Съвместни опаковки с максимална бруто-маса от 15 кг, съставени от: 

- една или повече вътрешни опаковки от стъкло с нетно количество от 1 литър за вътрешна 
опаковка, които трябва да са пълни до не повече от 90% от вместимостта; капачките на всички 
вътрешни опаковки трябва да бъдат физически фиксирани чрез устройства, които са в състояние 
да предотвратят разхлабване или отваряне при удар или вибрации по време на превоза; 
вътрешните опаковки трябва да бъдат поотделно поставени в  

- метални съдове, заедно с уплътняващ и абсорбиращ материал в количество, достатъчно да 
поеме цялото съдържание на вътрешните опаковки от стъкло, които метални съдове от своя 
страна са опаковани   

- във външни опаковки 1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 
4G или 4H2.  

2) Съвместни опаковки, съставени от вътрешни метални или пластмасови опаковки с максимална 
вместимост от 5 л, поотделно обвити в абсорбиращ материал в достатъчно количество, за да абсорбира 
съдържанието, и инертен уплътнителен материал, поставени във външна опаковка (1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 
1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G и 4H2) с максимална брутна маса от 75 кг. 
Вътрешните опаковки не трябва да бъдат напълнени до повече от 90 % от тяхната вместимост. 
Затварящото устройство на всяка вътрешна опаковка трябва да е закрепено по съответния начин, за да 
не се допусне отваряне или разхлабване при удар или вибрации по време на превоза. 

3) Опаковки, съставени от:  

 Външни опаковки : пластмасови или стоманени варели (1А1, 1A2, 1Н1 или 1H2), изпитани съгласно 
разпоредбите за изпитванията в 6.1.5 с маса, която отговаря на масата на общата пратка, или като 
опаковка за приемане на вътрешни опаковки или като единична опаковка за течни или твърди вещества, 
и маркирани по съответния начин; 

   
 Вътрешни опаковки :  

 Варели и комбинирани опаковки (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 или 6HA1), отговарящи на предписанията в глава 
6.1 за единични 

 опаковки, съобразени със следните условия :  

 a)    Изпитването за хидравлично налягане трябва да бъде извършено при налягане най-малко от 0,3 
MPa  

 (манометрично налягане);  

 b)    Изпитванията за непропускливост при разработването и производството трябва да бъдат 
извършени при  

 налягане от 30 kPa;  

 c)    Трябва да бъдат изолирани от външния варел посредством инертен и поглъщащ ударите 
уплътнителен материал,  

 който обвива вътрешната опаковка от всички страни;  

 d)   Вместимостта не трябва да надвишава 125 л;  
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 e)    Затварящите устройства трябва да бъдат завинтващи се капачки, които да са :  

 i)  закрепени по съответния начин, така че да не се допуска отваряне или разхлабване в случай 

 на удар или вибрации по време на превоза;  

 ii) снабдени с уплътнение на капачката.  

 f)     Външните и вътрешните опаковки трябва да бъдат подлагани на периодични изпитвания за 
непропускливост най-малко на всеки 2,5 години съгласно b); 

 g)    Цялостната опаковка трябва да бъде визуално проверявана най-малко веднъж на всеки 3 години за 

 удовлетворяване на изискванията на компетентния орган;  

 h)    Външната и вътрешна опаковка трябва да имат трайни и четливи надписи:  

 i)      дата (месец, година) на началното изпитване и на последното периодично изпитване и 
проверка; 

 

 ii) щемпела на експерта, който е извършил изпитванията и проверките.  

4) Съдове под налягане, при условие, че се изпълняват общите изисквания на 4.1.3.6. Те трябва да бъдат 
подлагани на едно първоначално и на периодично изпитване на всеки 10 години с налягане  най-малко 
1 MРa (10 bar) (манометрично налягане). Съдовете под налягане може да не бъдат оборудвани с 
устройства за освобождаване на налягането. Всеки съд под налягане, който съдържа токсично при 
вдишване вещество с LC50 ≤ 200 ml/m³ (ppm), трябва да е съоръжен със затваряща капачка или 
затварящ клапан, която/който трябва да съответства на следните изисквания:  

a) всяка затваряща капачка или всеки затварящ клапан трябва да бъде свързан/а директно със съда 
под налягане посредством конусовидна резба и да е в състояние да поддържа изпитвателното 
налягане без повреда или изтичане; 

b) всеки затварящ клапан трябва да бъде от безсалников тип с неперфорирана мембрана, като само 
при корозионни вещества може да има затварящ клапан от уплътняем тип с подреждане, което с 
помощта на закрепена с уплътнение към корпуса на клапана или към съда капачка е било 
направено газонепроницаемо, за да бъде предотвратено изтичането на вещества през 
уплътнението или покрай него; 

c) изпускащият отвор на всеки клапан трябва да се затваря херметично с резбова капачка или със 
стабилна резбова пробка и инертен уплътняващ материал; 

d) материалите, от които се изработват съдовете под налягане, затварящите клапани, пробки, 
капачки и уплътненията трябва да бъдат съвместими помежду си и с определения за пълнене 
товар. 

Всеки съд под налягане, чиято дебелина на стената на което и да е място е по-малко от 2,0 mm, и 
всеки съд под налягане, който не е оборудван със защита за клапана, трябва да се превозва във 
външна опаковка. Съдовете под налягане не трябва да бъдат съоръжени със събирателна тръба 
(колектор) или да бъдат свързани един с друг. 

Специална разпоредба за опаковане: 

РР 82 (заличена разпоредба) 

 

Специални разпоредби за опаковане, специфични за RID и ADR 

RR3 (заличена разпоредба) 

RR 7 За UN 1251 съдовете под налягане трябва да преминават изпитвания на всеки пет години. 

RR 10 UN 1614, след пълно абсорбиране от инертен порест материал, се опакова в метални съдове с 
вместимост не повече от 7,5 литра, поставени в дървени сандъци по такъв начин, че да не могат да 
влизат в контакт един с друг. Съдовете трябва да са изцяло изпълнени с порестия материал, който не 
трябва да се стръсква или да образува опасни пространства дори и след продължителна употреба или 
при удар, дори и при температури до 50°C. 

 

P602                                  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                                                       P602 

Следните опаковки са разрешени, ако са изпълнени общите разпоредби в 4.1.1 и 4.1.3 и ако опаковките са 
херметически затворени: 

1) Съвместни опаковки с максимална бруто-маса от 15 кг, съставени от: 

- една или повече вътрешни опаковки от стъкло с нетно количество от 1 литър за вътрешна 
опаковка, които трябва да са пълни до не повече от 90% от вместимостта; капачките на всички 
вътрешни опаковки трябва да бъдат физически фиксирани чрез устройства, които са в състояние 
да предотвратят разхлабване или отваряне при удар или вибрации по време на превоза; 
вътрешните опаковки трябва да бъдат поотделно поставени в  

- метални съдове, заедно с уплътняващ и абсорбиращ материал в количество, достатъчно да 
поеме цялото съдържание на вътрешните опаковки от стъкло, които метални съдове от своя 
страна са опаковани   

- във външни опаковки 1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 
4F, 4G или 4H2.  



750  

 
2) Съвместни опаковки, съставени от метални или пластмасови вътрешни опаковки, обвити поотделно с 

абсорбиращ материал в  достатъчно количество, за да поеме цялото съдържание, и с инертен 
уплътнителен материал, поставени във външна опаковка (1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 
1G, 4A, 4B, 4N,  4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2) с максимална брутна маса  от 75 кг. Вътрешните 
опаковки трябва да бъдат напълнени най-много до 90 % от вместимостта им. Затварящото устройство 
на всяка вътрешна опаковка трябва да бъде закрепено по съответния начин, така че да не се допуска 
отваряне или разхлабване на затварящото устройство в случай на удар или вибрации по време на 
превоза. Вместимостта на вътрешните опаковки не трябва да надхвърля 5 л. 

3) Варели и комбинирани опаковки (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, 6HA1 или 6HH1), отговарящи на следните 
условия : 

a) Изпитването за хидравлично налягане трябва да бъде извършени при налягане най-малко от 
0.3 MPa (манометрично налягане); 

b) Изпитванията за непропускливост в момента на разработка и производство трябва да бъде 
извършено при налягане от 30 kPa; и 

c) Затварящите устройства трябва да бъдат с винтова капачка, и да са: 

i) здраво закрепени по съответния начин, така че да не се допуска отваряне или 
разхлабване на затварящото устройство в случай на удар или вибрации по време на 
превоза; 

ii) снабдени с уплътнение на капачката. 
4) Съдове под налягане, при условие, че се изпълняват общите изисквания на 4.1.3.6. Те трябва да 

бъдат подлагани на едно първоначално и на периодично изпитване на всеки 10 години с налягане  
най-малко 1 MРa (10 bar) (манометрично налягане). Съдовете под налягане може да не са 
оборудвани с устройства за освобождаване на налягането. Всеки съд под налягане, който съдържа 
токсично при вдишване вещество с LC50 ≤ 200 ml/m³, трябва да е съоръжен със затваряща капачка 
или затварящ клапан, която/който да съответства на следните изисквания:  

a) всяка затваряща капачка или всеки затварящ клапан трябва да бъде свързан/а директно със 
съда под налягане посредством конусовидна резба и да е в състояние да поддържа 
изпитвателното налягане без повреда или изтичане; 

b) всеки затварящ клапан трябва да бъде от безсалников тип с неперфорирана мембрана, като 
само при корозионни вещества може да има затварящ клапан от уплътняем тип с подреждане, 
което с помощта на закрепена с уплътнение към корпуса на клапана или към съда капачка е било 
направено газонепроницаемо, за да бъде предотвратено изтичането на вещества през 
уплътнението или покрай него; 

c) изпускащият отвор на всеки  клапан трябва да се затваря херметично с резбова капачка или 
със стабилна резбова пробка и инертен уплътняващ материал; 

d) материалите, от които се изработват съдовете под налягане, затварящите клапани, пробки, 
капачки и уплътненията трябва да бъдат съвместими помежду си и с определения за пълнене 
товар. 

Всеки съд под налягане, чиято дебелина на стената на което и да е място е по-малко от 2,0 mm, и 
всеки съд под налягане, който не е оборудван със защита за клапана, трябва да се превозва във 
външна опаковка. Съдовете под налягане не трябва да бъдат съоръжени със събирателна тръба 
(колектор) или да бъдат свързани един с друг. 

 
 

P 603                                                           ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                           P 603 

 

Тази инструкция се прилага за UN 3507. 

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

Опаковките се състоят от: 

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

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

(c) Устойчива твърда външна опаковка: 
Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 

Допълнителни изисквания 

1. Основните вътрешни съдове трябва да бъдат опаковани във вторични опаковки по начин, по който при 
нормални обстоятелства на превоз, те не могат да се счупят, да бъдат пробити или да има теч на тяхното 
съдържание във вторичната опаковка. Вторичните опаковки трябва да бъдат фиксирани във външни опаковки 
с подходящ уплътнителен материал, така че да се предотврати движение. Ако много на брой първични съдове 
бъдат поставени в единична вторична опаковка, те ще бъдат или индивидуално обвити или разделени, така че 
да се възпрепятства контакта между тях. 
2. Съдържанието е съобразено с разпоредбите на 2.2.7.2.4.5.2. 
3. Разпоредбите на 6.4.4 са изпълнени. 

Специални разпоредби за опаковане 

В случай на освободен от разпадащ се материал, трябва да бъдат изпълнени ограниченията, посочени в 
2.2.7.2.3.5. 
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P620                                        ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                                P620 

Тази инструкция се прилага за UN 2814 и 2900. 

Следните опаковки са разрешени, ако са изпълнени специалните разпоредби на 4.1.8 : 

Опаковки, отговарящи на разпоредбите от глава 6.3, и одобрени съгласно тези разпоредби, състоящи се от : 

 a) Вътрешни опаковки, включващи: 

  i) един или няколко първични непромокаеми съдове; 

  ii) една вторична непромокаема опаковка; 

  iii) - с изключение на твърдите инфекциозни вещества – абсорбиращ материал в количество, 
достатъчно да абсорбира цялото съдържание, поставен между първичния съд и вторичната 
опаковка; когато няколко първични съда са поставени в една вторична опаковка, трябва или да 
бъдат обвити поотделно или да бъдат разделени един от друг, за да се избегне всякакъв контакт 
помежду им; 

  

  

 b) Устойчива външна опаковка: 
Варели (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3А1, 3A2, 3В1, 3B2, 3Н1, 3H2), 

Най-малкият допустим външен размер е не по-малко 100 мм. 

  

Допълнителни  изисквания: 

1. Вътрешните опаковки, съдържащи инфекциозни вещества, не трябва да бъдат съвместно опаковани с 
вътрешни опаковки, съдържащи други видове товари. Цели опаковани пратки могат да се съдържат в 
една обща опаковка съгласно 1.2.1 и 5.1.2; такава обща опаковка може да съдържа сух лед. 

2. С изключение на извънредни пратки, напр. при изпращане на цели органи, които изискват специална 
опаковка, трябва да се прилагат следните допълнителни разпоредби: 

 a) Вещества, които се изпращат за превоз при температура на околната среда или по-висока от нея: 
Първичните съдове трябва да са от стъкло, метал или пластмаса. Трябва да се предвидят 
ефективни средства за гарантиране на непромокаемо затварящо устройство, напр. термично 
запечатване, чашковидна пробка или метална капачка в обков. Когато се използват винтови 
капачки, те трябва да бъдат подсигурени с ефективни средства, напр. залепваща лента, 
парафинова покриваща лента или направено за тази цел заключващо устройство. 

 b) Вещества, които се изпращат за превоз охладени или замразени: около вторичната опаковка или 
по избор в един пакет с една или няколко опаковани пратки, маркирани съгласно 6.3.3, трябва да 
се постави лед, сух лед или друго охлаждащо средство. Трябва да се предвидят вътрешни 
укрепващи средства, за да се осигури задържането на вторичните опаковки или пакетите по 
местата им, след като ледът се стопи или сухият лед се изпари. Ако се използва лед, външните 
или общи опаковки трябва да бъдат непромокаеми. Ако се използва сух лед, трябва да има 
възможност да се осигури отделянето на въглеродния диоксид от външната или обща опаковка. 
Температурата на използваното охлаждащо средство не трябва да влияе върху функциите на 
първичния съд и вторичната опаковка. 

 c) Вещества, които се изпращат за превоз в течен азот: Първичните съдове трябва да бъдат от 
пластмаса, която е устойчива на много ниски температури. Вторичните опаковки също трябва да 
бъдат в състояние да издържат на много ниски температури и в повечето случаи е необходимо да 
бъдат приспособявани към всеки първичен съд поотделно. Разпоредбите по отношение на 
преноса на течен азот също трябва да бъдат спазвани. Температурата на течния азот не трябва 
да влияе върху функциите на първичния съд и вторичната опаковка. 

 d) Лиофилизирани вещества могат да се превозват и в първични съдове, които се състоят от 
приварени ампули от стъкло или стъклен флакон с гумена тапа и метално уплътнение. 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

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

Други опасни товари не трябва да се опаковат в една и съща опаковка, както клас 6.2 инфекциозни 
субстанции, освен ако не е необходимо за поддържането на жизнеспособността, стабилизиране или 
предотвратяване от влошаване или неутрализиране на опасностите, произтичащи от инфекциозните 
субстанции. Количество от 30 ml или по-малко на опасни товари, включени в класове 3, 8 или 9 могат да 
бъдат опаковани във всеки съд съдържащи инфекциозни субстанции. Тези малки количества опасни 
товари на класове 3, 8 или 9 не са предмет на каквито и да е допълнителни изисквания на RID, когато са 
опаковани в съответствие с настоящата опаковъчна инструкция. 

Алтернативни опаковки за превоз на животински материал могат да бъдат разрешени от компетенния 
орган на държавата на произход(а) в съответствие с разпоредбите на 4.1.8.7. 
(а) Ако държавата на произхода не е членка на COTIF – компетентния орган на първата държава-члинка 
на COTIF, до която достига пратката. 
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P621 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P

6
2
1 

Тази инструкция се прилага за UN 3291.  

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1, освен 
4.1.1.15  и 4.1.3.: 

 

(1) При условие че има достатъчно абсорбиращ материал, който да попие цялото количество на течност, 
което е налично, и че опаковките могат да задържат течности: 
Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 
Опаковките трябва да съответстват на нивото на качество за твърди вещества на опаковъчна група ІІ 

(2) Варели (1А1, 1А2, 1B1, 1В2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G) 
Бидони (3A1,3A2, 3B1,3B2,3H1, 3H2) 
Комбинирани (6НА1, 6НВ1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1, 6PB1, 
6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2, 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 или 6PD2). 

Опаковките трябва да съответстват на нивото на качество за твърди вещества на опаковъчна група ІІ 

Допълнително изискване:  

 Опаковките, предназначени за режещи или остри предмети като счупено стъкло и игли, трябва да 
издържат на пробив и да задържат течности при условията за изпитване в глава 6.1. 

  

 
 

P650 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P
6
5
0 

Настоящата инструкция се прилага за UN 3373. 

Общи разпоредби 

(1) Опаковките трябва да бъдат от добро качество и достатъчно здрави, за да издържат на удари и 
натоварвания, които могат да възникнат при нормални условия на превоз, вкл. прехвърляне между вагони 
или единици за превоз на товари или между вагони или единици за превоз на товари и складове, както и 
всяко взимане от палета или от общата опаковка с оглед на по-нататъшна ръчна или механична 
обработка. Опаковките трябва да бъдат така изработени и затворени, че при нормални транспортни 
условия да бъде изключено всякакво изтичане на съдържанието вследствие на вибрация, температурна 
промяна, изменения във влажността и налягането.  

(2) Опаковката трябва да се състои от най-малко три компонента: 

a) първичен съд, 

b) вторична опаковка и 

c) външна опаковка, 

при което или вторичната опаковка или външната опаковка трябва да бъде твърда. 

(3) Първичните съдове трябва да бъдат опаковани във вторичните опаковки по такъв начин, че да не се 
стигне до пукване, пробив или излизане на съдържанието във външната опаковка при нормални 
транспортни условия. Вторичните опаковки трябва да са осигурени във външните опаковки с подходящ 
уплътнителен материал. Изтичане на съдържанието не трябва да води до нарушаване на целостта на 
подложния (уплътняващия) материал или на външната опаковка. 

(4) Следващото изображение на маркировка се поставя за превоза върху външната повърхност на външната 
опаковка върху контрастираща основа; тази маркировка трябва да е добре видима и четлива. 
Маркировката  трябва да е с форма на квадрат под ъгъл от 45° (с форма на ромб), с минимални размери 
50 mm x 50 mm, контурната линия да е с дебелина най-малко 2 mm, а буквите и цифрите да са с най-малко 
6 mm височина на знака. Непосредствено до тази маркировка върху външната опаковка се поставя 
официалното превозно наименование  “БИОЛОГИЧНО ВЕЩЕСТВО, КАТЕГОРИЯ В” с височина на буквите 
най-малко 6 mm. 

 

 

 

(5) Най-малко една от страните на външната опаковка трябва да е с минимални размери 100 mm x 100 mm. 
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(6) Готовият за изпращане пакет трябва да е в състояние да издържи успешно изпитването на падане от 
6.3.5.3 съгласно разпоредбите на 6.3.5.2 при височина на падане от 1,2 m. След съответната поредица от 
изпитвателни падания във вторичната опаковка не трябва да има изтекло съдържание от първичните 
съдове, които, доколкото това се изисква, трябва да останат запазени от абсорбиращия материал. 

(7) За течни вещества е в сила следното: 

a) Първичният съд трябва да е непромокаем. 

b) Вторичната опаковка трябва да е непромокаема. 

c) Когато в една вторична опаковка са поставени заедно няколко чупливи първични съда, те следва или 
да са обвити всеки поотделно, или да бъдат разделени един от друг по начин, който да не позволява 
контакт между тях. 

d) Между първичните съдове и вторичната опаковка трябва да бъде поставен абсорбиращ материал. 
Абсорбиращият материал трябва да е в количество, достатъчно да поеме цялото съдържание на 
първичните съдове, така че евентуално изсипване на течното вещество да не доведе до нарушаване 
на целостта на уплътняващия материал или на външната опаковка. 

e) Първичният съд или вторичната опаковка трябва да могат да задържат вътрешно налягане от 95 кРа 
(0,95 bar) без изтичане на тяхното съдържание. 

(8) За твърди вещества е в сила следното: 

a) Първичните съдове трябва да са прахонепропускливи. 

b) Вторичната опаковка трябва да е прахонепропусклива. 

c) Когато в една вторична опаковка са поставени заедно няколко чупливи първични съда, те следва или 
да са обвити всеки поотделно, или да бъдат разделени един от друг по начин, който да не позволява 
контакт между тях. 

d) Когато има съмнение, че по време на превоза в първичния съд може да има остатъци от течност, 
трябва да се използва подходяща за течни вещества опаковка с абсорбиращ материал. 

(9) Охладени или замразени проби: лед, сух лед и течен азот 

a) „(а) В случай, че за охладители се използват лед или течен азот, са приложими разпоредбите от 5.5.3. 
Когато се използва, леда трябва да бъде поставен извън вторичните опаковки, или във външните 
опаковки или обвивки. Предоставят се вътрешни опори, за да се закрепят вторичните опаковки в 
първоначалното им положение. Ако се използва лед, външната опаковка или обвивка трябва да бъде 
херметична. 

b) Температурата на използваното охлаждащо средство, както и температурите и наляганията, които 
могат да възникнат при недостиг на охлаждане, не трябва да влияят върху целостта на първичния съд 
и вторичната опаковка. 

(10) Когато опаковани пратки се поставят заедно в една обща опаковка, то изискваната в тази опаковъчна 
инструкция марка трябва или да бъде ясно видима, или да бъде допълнително поставена на външната 
страна на общата опаковка.  

(11) Инфекциозни вещества, причислени към UN 3373 и опаковани в съответствие с тази опаковъчна 
инструкция, и опаковани пратки, маркирани в съответствие с тази опаковъчна инструкция, не попадат под 
други разпоредби на RID. 

(12) Производителите и следващите дистрибутори на опаковките трябва да предоставят на изпращача или на 
лицето, което подготвя пратката (напр. пациент), ясни указания относно пълненето и затварянето на 
пратката, за да може да се осъществи правилна подготовка на пратката за превоз.  

(13) Не се разрешава съвместното опаковане (в една и съща опаковка) на други опасни товари заедно с 
инфекциозни вещества от клас 6.2, освен ако такива не са необходими за поддържането на жизнеността, 
за стабилизирането, за предотвратяване на разлагането или за неутрализирането на опасностите от 
инфекциозните вещества. Опасни товари от класове 3, 8 или 9 се допускат за опаковане в количества от 
най-много 30 ml във всеки първичен съд, съдържащ инфекциозни вещества. Когато тези малки 
количества опасни товари бъдат опаковани заедно с инфекциозни вещества в съответствие с тази 
опаковъчна инструкция, не е необходимо да се спазват други разпоредби на RID. 

(14) Когато вещества изтекат и се разсипят във вагон или единица за превоз на товари, то вагонът или 
единицата за превоз на товаримогат да се използват едва след основно почистване и, при необходимост, 
дезинфекция или обеззаразяване. Всички други товари и изделия, превозвани в същия вагон или 
контейнер, следва да бъдат проверени за възможно замърсяване. 

Допълнително изискване 

Алтернативни опаковки за превоз на животински материал могат да бъдат разрешени от компетенния орган на 
държавата на произход(а) в съответствие с разпоредбите на 4.1.8.7. 
(а) Ако държавата на произхода не е членка на COTIF – компетентния орган на първата държава-члинка на 
COTIF, до която достига пратката. 

 
 
 

P800                                                                              ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P
8
0
0 
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Тази инструкция се прилага за UN 2803 и 2809.  

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели  4.1.1 и 4.1.3:  

1)     Съдове под налягане, при условие, че се изпълнява общата разпоредба в 4.1.3.6; или  

2)     Стоманени балони  или бутилки, снабдени със затвор на винт и с вместимост, ненадвишаваща 3 
л; или 

 

3)     Съвместни опаковки, съобразени със следните предписания :  

a) Вътрешните опаковки трябва да бъдат от стъкло, метал или твърда пластмаса, разработени да съдържат 
течности с максимална нетна маса от по 15 кг; 

b) Вътрешните опаковки трябва да бъдат обвити с достатъчно уплътнителен материал, за да не се счупят; 

c) Вътрешните или външните опаковки трябва да са снабдени с вътрешна обшивка или с чували от як, 
непропусклив, устойчив на пробиване материал, непромокаем за съдържанието, като го обгражда от 
всички страни и не допуска излизането му извън опаковката, независимо от нейното положение или 
ориентация; 

d) Следните външни опаковки и максимални нетни маси са разрешени: 

Външни опаковки: Максимална нетна маса 

Варели   

стоманени (1А1, 1A2) 400 kg  

от метал, който не е стомана или алуминий (1N1, 1N2) 400 kg  

пластмасови (1Н1, 1H2) 400 kg  
от шперплат (1D) 400 kg  

картонени (1G) 400 kg  

Кутии   
стоманени (4A) 400 kg  

 метал, който не е стомана или алуминий (4N) 400 кg  

от естествена дървесина (4C1) 250 kg  

от естествена прахонепропусклива дървесина (4C2) 250 kg  

от шперплат (4D) 250 kg  

от възстановена дървесина (4F) 125 kg  
картонени (4G) 125 kg  

от пенопласт (4H1) 60 kg  

от твърда пластмаса (4H2) 125 kg  

Специална разпоредба за опаковане:   
PP41    За UN 2803, ако трябва да бъде превозван галий при ниска температура, за да се поддържа в напълно 

твърдо състояние, гореописаните опаковки могат да бъдат поставени  в яка външна водоустойчива 
опаковка, съдържаща сух лед или друго средство за охлаждане. Ако се използва охлаждащо вещество, 
всички горепосочени материали за опаковка трябва да могат да издържат химически и физически на 
действието на охладителите и да са достатъчно устойчиви на удари и при ниските температури на 
използвания охладител. Ако се използва сух лед, външната опаковка трябва да позволява отделянето на 
въглероден диоксид. 
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P801 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P801 

Тази инструкция се прилага за нови и употребявани акумулатори (UN 2794, 2795 и 3028).  

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1, с 
изключение на 4.1.1.3,  и 4.1.3 : 

 

1) Твърди външни опаковки;  

2) Дървени решетъчни сандъци;  

3) Палети.  

Допълнителни изисквания:  

1. Акумулаторите трябва да бъдат предпазени от късо съединение;  

2. Наредените един върху друг акумулатори трябва да бъдат подходящо укрепени в редове, които са 
разделени 

 от пластове електрически непроводим материал;  

3. Полюсите на акумулаторите не трябва да носят тежестта на другите поставени отгоре елементи; 

4. Акумулаторите трябва да бъдат опаковани или укрепени,  така че да не се допуска никакво случайно 
разместване. 

 Ако се използва уплътнителен материал, той трябва да е инертен.  

   

   

P801a                                                                       ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P801a 

Тази инструкция се прилага за използвани акумулатори (номера по ООН 2794, 2795, 2800 и 
3028) 

 

Кутиите за акумулатори от неръждаема стомана или от твърда пластмаса с максимален капацитет от 1 м 3  

са разрешени при следните условия :  

1) Кутиите за акумулатори трябва да са устойчиви на корозионните вещества,  съдържащи се в  

 акумулаторите;  

2) При нормални условия на превоз никое корозионно вещество не трябва да изтича от кутиите 

 за акумулатори и никое друго вещество (например вода) не трябва да прониква в тях. Никакви опасни 
утайки 

 на корозионните вещества, съдържащи се в акумулаторите, не трябва да се 
полепят по външната 

 

 страна на кутиите за акумулатори;  

3) Височината на натоварване не акумулаторите не трябва да надхвърля горния край на страничните 

 стени на кутиите за акумулатори;  

4) Никакви акумулаторни батерии, съдържащи вещества или други опасни товари, които могат да 
реагират опасно 

 помежду си, не трябва да се поставят в кутиите за акумулатори;  

5) Кутиите за акумулатори трябва да бъдат :  

 a)     или покрити;  

 b)     или превозвани в затворени или завити с брезент вагони, или в затворени или покрити 
контейнери. 
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P802                                                                ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P802 

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от 
раздели 4.1.1 и 4.1.3 : 

 

1) Съвместни опаковки  
 Външни опаковки : 1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 

4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2; 

 Максимална нетна маса : 75 кг; 

 Вътрешни опаковки : стъкло или пластмаса; максимална вместимост: 10 л. 
 

2) Съвместни опаковки 

 Външни опаковки : 1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4С1, 4C2, 4D, 4F, 4G 
или 4H2; 

 Максимална нетна маса : 125 кг; 

 Вътрешни опаковки : метал; максимална вместимост : 40 л. 
 

 

3) Комбинирани опаковки : стъклени съдове с външен варел от стомана, алуминий или шперплат  (6PA1, 
6PB1 или 6PD1) или с външна каса или решетъчна 

 кутия от стомана, алуминий, или от естествена дървесина, или с 

 външен кош (6PA2, 6PB2, 6PC или 6PD2) или с външна опаковка от здрава пластмаса (6PH2); 
максимална вместимост : 60 л. 

  

4) Варели от стомана (1A1) с максимална вместимост от 250 л. 
 

5) Съдове под налягане, при условие че се изпълнява общата разпоредба в 4.1.3.6. 
 

 

P803                                           ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P803 

Тази инструкция се прилага за UN 2028.  

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от 
раздели 4.1.1 и 4.1.3 : 

 

1) Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);  

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

Максимална нетна маса : 75 кг.  

Предметите трябва да са опаковани поотделно и отделени един от друг посредством прегради,   

разделители, вътрешни опаковки или уплътнителен материал за предпазване от случайно изпразване при 
нормални условия за превоз.  
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P 804 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 804 

Тази инструкция се прилага за UN 1744. 

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3, и ако 
опаковките са херметически затворени: 

(1)  Съвместни опаковки с максимална брутна маса от 25 kg, състоящи се от 

– една или повече вътрешни стъклени опаковки с максимална вместимост от по 1,3 литра, напълнени до 
не повече от 90% от вместимостта им, чиито затварящи устройства трябва да са поставени по начин, 
непозволяващ отварянето или разхлабването им от удар или вибрации по време на превоза, 
поставени поотделно в 

– съдове от метал или твърда пластмаса, заедно с уплътнителен абсорбиращ материал в достатъчно 
количество,  за да поеме цялото съдържание на вътрешните стъклени опаковки, поставени от своя 
страна във 

– външни опаковки 1А1, 1A2, 1В1, 1B2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 
4H2. 

(2)  Съвместни опаковки, състоящи се от вътрешни опаковки от метал или поливинилиден флуорид (PVDF) с 
вместимост не по-голяма от 5 литра, опаковани поотделно с абсорбиращ материал в достатъчно 
количество, за да поеме цялото съдържание, и инертен уплътнителен материал във външни опаковки 1A1, 
1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G или 4H2 с максимална брутна 
маса от 75 kg. Вътрешните опаковки не трябва да се пълнят повече от 90% от вместимостта им. 
Затварящите устройства на всички вътрешни опаковки  трябва да са поставени по начин, непозволяващ 
отварянето или разхлабването им от удар или вибрации по време на превоза; 

(3)  Опаковки, състоящи се от: 

Външни опаковки: 

Стоманени или пластмасови варели (1А1, 1A2, 1Н1 или 1H2), изпитани в съответствие с изпитвателните 
изисквания в 6.1.5 при маса, отговаряща на масата на цялата опаковка, било то като опаковка, 
предназначена да съдържа вътрешни опаковки, или като единична опаковка, предназначена да съдържа 
твърди или течни вещества, и маркирана по съответния начин; 

Вътрешни опаковки: 

Варели и комбинирани опаковки (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 или 6HA1), отговарящи на изискванията ан глава 6.1 
за единични опаковки, предмет на следните условия: 

(a) Изпитването за хидравлично налягане се провежда при налягане от поне 300 kPa (3 bar) 
(манометрично налягане); 

(b) Изпитванията за херметичност при проектирането и производството се провеждат при изпитвателно 
налягане от 30 kPa (0,3 bar); 

(c) Те трябва да са изолирани от външния варел с инертен, смекчаващ ударите уплътнителен материал, 
който обгражда вътрешните опаковки от всички страни; 

(d) Вместимостта им не трябва да надвишава 125 литра; 

(e) Затварящите устройства трябва да са на винт и: 

(i) да са поставени по начин, непозволяващ отварянето или разхлабването им от удар или вибрации 
по време на превоза; 

(ii) да са снабдени с херметическо уплътнение; 

(f) Външните и вътрешните опаковки преминават периодично вътрешни проверки и изпитвания за 
херметичност, съгласно (b) на интервали, не по-дълги от две години и половина; и 

(g) Външните и вътрешните опаковки трябва да имат следните ясно четливи и трайни маркировки: 

(i) датата (месец, година) на първоначалното изпитване и последното периодично изпитване и 
проверка на вътрешната опаковка; и 

(ii) името или одобрения символ на експерта, извършил изпитванията и проверките; 

(4)  Съдове под налягане, при условие че са спазени общите разпоредби на 4.1.3.6. 

(a) Те трябва да преминават първоначални и периодични изпитвания на всеки 10 години при налягане, не 
по-ниско от 1 MPa (10 bar) (манометрично налягане); 

(b) Те трябва да преминават периодично вътрешни проверки и изпитвания за херметичност на интервали, 
не по-дълги от две години и половина; 

(c) Може да не са оборудвани с устройство за освобождаване на налягането; 

(d) Всеки съд под налягане трябва да е затворен с тапа или клапан, снабден с вторично затварящо 
устройство; и 

(e) Материалите, от които са изработени съдовете под налягане, клапаните, тапите, капачките за 
изпускане, уплътненията и облицовките трябва да са съвместими помежду си и със съдържанието. 

 
 

P900                                                ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                      P900 

(запазена разпоредба) 
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P901                                                                           ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P
9
0
1 

Тази инструкция се прилага за UN 3316.  

Следните комбинирани опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 : 
Варели (1А1, 1А2, 1В2, 1В2, 1N1, 1N2, 1Н1, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3А1, 3A2, 3В1, 3B2, 3Н1, 3H2). 

 

 Опаковките трябва да съответстват на нивото на качество на опаковъчната група, към която принадлежи 
целия комплект (вж. специална разпоредба 251 от Глава 3.3). В случаите, в които комплекта съдържа само 
опасни товари, за които не е зададена опаковъчна група, опаковките трябва да покриват работните 
характеристики за опаковъчна група II. 
 
Максималното количество опасни товари за външната опаковка не трябва да надвишава 10 кг. и не 
включва масата на въглеродния двуокис, в твърдо състояние, (сух лед), които се използват за дълбоко 
охлаждане. 

 

Допълнително изискване 

 
Опасните товари в комплекти трябва да бъдат опаковани във вътрешни опаковки, защитени от останалите 
материали в комплекта. 

 

 

  

P902                                                                              ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P902 

Тази инструкция се прилага за UN 3268  

Опаковани изделия: 
 
Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 : 
Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 
Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІІ. 
Опаковките трябва да бъдат разработени и произведени така, че да не позволяват никакво движение и 
случайно задействане на предметите при нормални условия за превоз. 

 

Неопаковани изделия: 

Предметите могат да бъдат превозвани и без опаковка в специално предназначени за целта манипулационни 
съоръжения и в специално оборудвани вагони или единици за превоз на товари, когато бъдат придвижени до, от 
или между местата, където са произведени и монтажния цех, включително междинни обекти за обработване. 

Допълнително изискване: 

Всички съдове под налягане трябва да отговарят на разпоредбите на компетентния орган за 
веществото/веществата, които се съдържат в тях. 

  

P903    ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ     903 P
9
0
3 

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

За целта на тази инструкция за опаковане, "оборудване" означава уред, за който литиевите клетки или батерии 
ще предоставят електрозахранване за неговата експлоатация. Следните опаковки са разрешени, ако отговарят 
на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 : 
(1) За клетки и батерии: 
Варели (1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) 
Кутии (4А, 4В, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2); 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 
 
Клетките или батериите се опаковат в опаковките им така, че да бъдат предотвратени щети от евентуалното им 
движение или разположение в опаковката 
 
Опаковките трябва да съответстват на изискванията на опаковъчна група ІІ. 
 
(2) В добавка към това за клетките и батериите с брутна маса от 12 кг. или повече, които имат здрава и 
устойчива на удар външна обшивка или групи от такива клетки или батерии: 
(a) Здрави външни опаковки ; 
(b) Защитни обвивки (например изцяло затворени сандъци или сандъци, изработени от дървени летви); или 
(c) Палети или други приспособления за обработване. 
Клетките или батериите се закрепят така, че да се предотврати евентуалното нежелано движение и терминалите 
не бива да поддържат тежестта на други елементи, поставени върху тях. 
За опаковките не е задължително да отговарят на изискванията на 4.1.1.3 
 
(3) За клетки или батерии, окомплектовани с оборудване: 
Опаковките, които отговарят на изискванията на параграф (1) от тази опаковъчна инструкция, поставени след 
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това заедно с оборудването във външна опаковка; или 
Опаковки, които обхващат напълно клетките или батериите, поставени след това заедно с оборудването в 
опаковка, която съответства на изискванията на параграф (1) от тази опаковъчна инструкция. 
Оборудването трябва да бъде закрепено така, че да се предотврати евентуалното движение в рамките на 
външната опаковка. 
 
(4) За клетки или батерии, съдържащи се в оборудването: 
Здрави външни опаковки, изработени от подходящ материал с подходяща здравина и дизайн във връзка с 
капацитета на опаковката и предназначението й. Те се изработват така, че да се предотврати неумишленото им 
привеждане в действие по време на превоза. За опаковките не е задължително да отговарят на изискванията на 
4.1.1.3. 
Едрогабаритното оборудване може да бъде предадено за превоз, без да бъде опаковано или в палети, ако на 
клетките или батериите е предоставена еквивалентна защита от оборудването, в което се съдържат. 

Устройства като например етикети за радиочестотна идентификация (RFID), часовници и уреди за регистриране 
и запис на температурата, които не могат да породят опасни промени в нагряването, могат да бъдат превозвани, 
когато са умишлено задействани, в здрави външни опаковки. 

Допълнително изискване:  

Клетките или батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение.  

  

P903a                                                                       ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                   P903a P
9
0
3
a 

 
 

P903b                                                                           ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                              P903b P
9
0
3
b 

(Заличено)  

 
 

P 904 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 904 

Тази инструкция се прилага към ООН № 3245. 
 

Следните опаковки са разрешени: 

(1) опаковки отговарят на разпоредбите на 4.1.1.1 , 4.1.1.2 , 4.1.1.4 , 4.1.1.8 и 4.1.3 . и са проектирани така, 
че да отговарят на изискванията на 6.1.4. Външни опаковки конструирани от подходящ материал с 
необходимата якост и обем, и се употребяват по предназначение. Когато тази опаковъчна инструкция 
се използва за превоз на вътрешни опаковки в комбинирани опаковки, опаковката трябва да бъде 
проектирана и конструирана по такъв начин, че да се предотвратява случайното освобождаване при 
нормални условия на превоз. 

 
(2) Опаковки, които не трябва да отговарят непременно на предписанията за изпитвания за посочените в 
част 6 опаковки, но които трябва да отговарят на следните предписания: 

(a) вътрешна опаковка, състояща се от: 

(I) първичен съд(а) и вторична опаковка, първичният съд(ове) или вторичната опаковка трябва да 
непропускат течности или твърди прахообразни вещества; 

(ІІ) абсорбиращ материал, поставен между първичния или първичните съдове и вторичната опаковкa. 
Абсорбиращият материал трябва да е в количество, достатъчно да поеме цялото съдържание на 
първичните съдове, така че изсипването на течното вещество да не доведе до нарушаване на 
целостта на уплътняващия материал или на външната опаковка; 

(III) когато в една вторична опаковка са поставени заедно няколко чупливи първични съда, те следва 
или да са обвити всеки поотделно, или да бъдат разделени един от друг по начин, който да не 
позволява контакт между тях; 

(b) Външната опаковка трябва да е достатъчно устойчива и твърда във връзка с нейната вместимост, 
нейната маса и предвиденото предназначение, като нейният най-малък външен размер трябва да 
бъде минимум 100 мм. 

За превоза, маркировката показана по-долу, се поставя върху външната страна на външната опаковка на фона 
на контрастиращ цвят и трябва да бъде ясно видима и четлива. Маркировката трябва да бъде под формата на 
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квадрат, под ъгъл от 45° (диамантено-образна форма) с всяка страна с дължина най-малко 50 мм; ширината на 
линията трябва да бъде най-малко 2 мм, а буквите и цифрите трябва да бъдат най-малко 6 мм високи. 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнително изискване 

Лед, сух лед и течен азот 
Ако за охладител се използва сух лед или течен азот, са приложими изискванията на 5.5.3. Когато се използва, 
ледът трябва да бъде поставен извън вторичните опаковки или във външната опаковка или обвивка. Трябва да 
бъдат осигурени вътрешни опори, за да се закрепят вторичните опаковки стабилно в положението им. Ако се 
използва лед, външната опаковка или обвивка трябва да бъдат херметични. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сух лед се използва, не се изискват спазването на други разпоредби (виж  2.2.9.1.14 ). Ако 

течен азот се използва, е достатъчно, за да се вземат предвид разпоредбите на глава 3.3 , специална 
разпоредба 593. 

Първичният съд и вторичната опаковка, запазват своята цялост на температурата на дълбоохлаждащото 
вещество, което се използва, както и температурите и налягането, който биха достигнали, в случай че не се 
осъществи дълбокото охлаждане. 

 

 

P905 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P
9
0
5 

Тази инструкция се прилага за UN 2990 и 3072.  

Всяка подходяща опаковка е разрешена, ако отговаря на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3, с 
изключение на това, че              опаковките не трябва непременно да са съобразени с предписанията от част 6.    

 
Когато спасителните устройства са конструирани, така че да включват, или са поставени в твърди  
външни водонепромокаеми кожуси (например за спасителни лодки), те могат да бъдат превозвани без опаковка.  

Допълнителни изисквания:  
1. Всички опасни вещества и изделия, които са част от оборудването на устройствата, трябва да бъдат  
 закрепени по такъв начин, че да не се допуска никакво случайно разместване, както и:  
 a)   Сигналните устройства от клас 1 трябва да бъдат поставени в пластмасови или картонени 
       вътрешни опаковки;  
 b)   Незапалителните и нетоксични газове трябва да бъдат опаковани в бутилки, одобрени от 

компетентния 
  орган, които могат да бъдат свързани с прибора;  
 c)    Електрическите акумулатори (клас 8) и литиевите батерии (клас 9) трябва да бъдат изключени 
 или електрически изолирани и закрепени по такъв начин, че да не се допуска никакво 

изтичане на течност; и 
 

 d)  Малките количества от други опасни товари (например от клас 3, 4.1 и 5.2) трябва да  
 бъдат опаковани в здрави вътрешни опаковки.  
2. При подготовката за превоз и опаковане трябва да се вземат мерки, за да се предотврати всяка 

опасност 
 от  случайно надуване на устройството.  

   

P906 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P
9
0
6 

Тази инструкция се прилага за UN 2315, 3151, 3152 и 3432.  

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 : 

1) За течности и твърди вещества, съдържащи или замърсени с PCBs, полихалогенирани бифенили, 

ООН 3245 
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 полихалогенирани терфенили или халогенирани монометилдифенилметани: 

Опаковки съгласно опаковъчни инструкции P 001 или P 002, както е приложимо.: 

Опаковки съгласно опаковъчна инструкция P001 или P002, според случая. 

2) За трансформатори, кондензатори и други изделия: 

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

(b) Непропускливи опаковки, които имат капацитет на съхранение, в допълнение към изделията, 
минимум 1.25 пъти обема на течния полихлориран бифенил или терфенил PCBs, полихалогенирани 
бифенили, полихалогенирани терфенили или халогенирани монометилдифенилметани, налични в 
тях.. Количеството на абсорбиращия материал в опаковката трябва да е достатъчен, за да абсорбира 
най-малко 1,1 пъти обема на съдържащата се в изделията течност. По принцип трансформаторите и 
кондензаторите трябва да бъдат превозвани в метални непропускливи опаковки, които да могат да 
поемат като допълнителен обем към трансформаторите и кондензаторите най-малко 1,25 пъти обема 
на течността, която се съдържа в тях. 

 

 

 

 

Независимо от гореказаното, течните и твърдите вещества, които не са опаковани съгласно опаковъчни 
инструкции P001 или P002, както и неопакованите трансформатори и кондензатори, могат да бъдат превозвани с 
транспортни съоръжения, снабдени с непропусклива метална подложка с височина най-малко 800 мм, 
съдържаща достатъчно инертен абсорбиращ материал, който да поглъща най-малко 1,1 пъти обема на всякаква 
свободна течност. 

Допълнително изискване:  

Трябва да се вземат съответните предпазни мерки, за да се осигури  непропускливост на трансформаторите и 
кондензаторите и да се предотврати всякакво изтичане при нормални условия за превоз. 

P 907 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ P 907 

Тази инструкция се прилага спрямо ООН № 3363. 

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

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

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

 

P 908                                                              ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                          P 908 

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

Следните опаковки са разрешени, при условие, че общите условия на 4.1.1 и 4.1.3 са изпълнени: 
За клетки и батерии и оборудване, което съдържа клетки и батерии: 
(1) Клетки и батерии трябва да бъдат опаковани съгласно следното: 
Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); и 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 
Опаковките трябва да съответстват на работните характеристики на опаковъчна група II. 
1. Всяка повредена или дефектна клетка или батерия, или оборудване, което съдържа всички клетки или 
батерии, трябва да бъдат индивидуално опаковани във вътрешна опаковка и поставени във външна опаковка. 
Вътрешната опаковка или външната опаковка трябва да бъдат херметични, така че да попречат на 
потенциалното освобождаване на електролит. 
 
2. Всяка вътрешна опаковка трябва да бъде обградена от достатъчно незапалителен и електрически 
непроводим термален изолационен материал, който да защитава срещу опасна еволюция на топлина. 
 
3. Херметично затворените опаковки трябва да бъдат оборудвани с вентил, когато е уместно. 
 
4. Трябва да бъдат предприети надлежни мерки, за да се минимизират ефектите от вибрации и шокове, да се 
предотврати движението на клетките или батериите в рамките на опаковката, които биха могли да доведат до 
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допълнителни щети и опасни условия по време на превоз. Уплътнителен материал, който е незапалителен и 
електрически непроводим, може да бъде използван също за изпълнение на това изискване. 
 
5. Незапалителността се оценява съгласно стандарт, признат в държавата, където е проектирана или 
произведена опаковката. 
 

За неуплътнени клетки или батерии трябва да бъде добавено достатъчно количество инертен абсорбационен 
материал към вътрешната или външната опаковка, за да абсорбира каквото и да е освобождаване на 
електролит. 
 
Клетка или батерия с нетна маса, която не надхвърля 30 кг. трябва да бъде ограничена до една клетка или 
батерия на външна опаковка. 
 
Клетките или батериите трябва да бъдат защитени от късо съединение. 

 

P 909                                                  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                                     P 909 

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

(1) Клетки и батерии трябва да бъдат опаковани както следва: 
(a) Следните опаковки са разрешени, при условие, че общите условия на 4.1.1 и 4.1.3 са изпълнени: 
Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 
Кутии (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2); и 
Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 
(b) Опаковките трябва да съответстват на работните характеристики за опаковъчна група II. 
(c) Металните опаковки трябва да бъдат оборудвани с непроводима предпазна обвивка (напр. пластмасова) с 
адекватна сила, за планираното използване. 
(2) Обаче литиеви йонни клетки с рейтинг във вч., който не надхвърля 20 Wh, литиеви йонни батерии с рейтинг 
във вч., който не надхвърля 100 Wh, литиевите метални клетки, с литиево съдържание не по-високо от 1 g и 
литиеви метални батерии с агрегатно съдържание на литий не по-високо от 2 g, могат да бъдат опаковани 
както следва: 
(a) В здрава външна опаковка до 30 kg брутна маса, която изпълнява общите условия на 4.1.1, с изключение на 
4.1.1.3 и 4.1.3. 
(b) Металните опаковки трябва да бъдат оборудвани с непроводима предпазна обвивка (напр. пластмасова) с 
адекватна сила за планираното използване. 
(3) За клетки или батерии, които се съдържат в оборудване, могат да се използват здрави външни опаковки, 
изградени от подходящ материал и с адекватна сила и проектиране във връзка с капацитета на опаковката и 
нейното планирано използване. Опаковките не трябва да изпълняват изискванията на 4.1.1.3. Оборудване 
също може да бъде предлагано за превоз неопаковано или върху палети в случаите, в които на клетките или 
батериите е предоставена еквивалентна защита от оборудването, в което се съхраняват. 
(4) В допълнение, за клетки или батерии с брутна маса 12 kg или повече, които използват здрава, 
удароустойчива външна обшивка, могат да бъдат използвани силни външни опаковки, изградени от сходен 
материал и с адекватна здравина и проектиране във връзка с капацитета на опаковката и нейното планирано 
използване. Опаковките не трябва да изпълняват изискванията на 4.1.1.3.  

Допълнителни изисквания 

1. Клетките и батериите трябва да бъдат проектирани или опаковани, така че да предотвратят къси съединения 
и опасно повишаване на горещина. 
 
2. Защита от къси съединения и опасно повишаване на горещина включва, но не е ограничена до: 
- индивидуална защита на клеми на батерия, 
- вътрешна опаковка, която да предотвратява контакта между клетки и батерии, 
- батерии с вградени терминали, проектирани като защита срещу къси съединения, или 
- използването на електрически непроводим и незапалителен уплътнителен материал, който да запълни 
празното пространство между клетките или батериите в опаковката. 
 
3. Клетките и батериите трябва да бъдат фиксирани в рамките на външната опаковка, така че да се 
предотврати излишно движение по време на превоз (напр. чрез използване на незапалителен и електрически 
непроводим уплътнителен материал или чрез използване на плътно-затворен пластмасов чувал). 

 

P 910 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ P 910 

Тази инструкция се прилага спрямо UN № 3090, 3091, 3480 и 3481 производствени серии, състоящи се от не 
повече от 100 клетки илибатерии и на предпроизводствените прототипи на клетки или батерии, когато тези 
прототипи са превозвани за изпитване. 

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

(1) За клетки и батерии, включени когато бъдат опаковани с оборудването: Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

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

Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 
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Опаковките ще съответстват на равнище на работни характеристики на опаковъчна група II и изпълняват 
следните изисквания: 

(a) Батерии и клетки, включително оборудване с различни размери, форма и маса, ще бъдат непакетирани във 
външна опаковка с изпитван прототип, посочен по-горе, при условие че общата брутна маса на пакета не 
надхвърля брутната маса, за която е изпитван прототипа; 

(b) Всяка клетка или батерия ще бъде индивидуално опакована във вътрешна опаковка и ще бъде поставена 
във външна опаковка; 

(c) Всяка вътрешна опаковка ще бъде изцяло обградена с материал с достатъчно високо равнище на 
незапалителна и електрически непроводима топлинна изолация, за да предостави защита срещу опасно 
развиване на топлина; 

(d) Ще бъдат взети съответните надлежни мерки, за минимизиране на ефектите от вибрация и шок и за да се 
попречи на движението на клетки или батерии в рамките на пакета, което може да доведе до щети и опасно 
състояние по време на превоза. Уплътняващият материал, който е незапалителен и електрически непроводим, 
може да бъде използван, за да се изпълни това изискване; 

(e) Незапалителността се оценява съгласно стандарт, признат в държавата, в която е проектирана или 
произведена опаковката; 

(f) Клетка или батерия с нетна маса надхвърляща 30 kg ще бъде ограничена само до една клетка или батерия 
на външна опаковка. 

(2) За клетки и батерии, съдържащи се в оборудване:Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

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

Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 

Опаковките ще съответстват на равнище на работни характеристики на опаковъчна група II и изпълняват 
следните изисквания: 

(a) Оборудване с различни размери, форма или маса, ще бъде опаковано във външна опаковка с изпитван 
прототип, посочен по-горе, при условие че общата брутна маса на пакета не надхвърля брутната маса, за която 
е изпитван прототипа; 

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

(c) Ще бъдат взети съответните надлежни мерки, за минимизиране на ефектите от вибрация и шок и за да се 
попречи на движението на оборудването в рамките на пакета, което може да доведе до щети и опасно 
състояние по време на превоза. Когато се използва уплътняващ материал за изпълнение на тези изисквания, 
той трябва да бъде незапалителен и електрически непроводим; и 

(d) Незапалителността се оценява съгласно стандарт, признат в държавата, в която е проектирана или 
произведена опаковката. 

(3) Оборудване или батерии могат да бъдат превозвани непакетирани при условията, посочените от 
компетентния орган в която и да е RID договаряща се държава, който може да признае също одобрение 
предоставено от компетентен орган в държава, която не е RID договаряща се държава, при условие, че това 
одобрение е предоставено съгласно процедурите, приложими съгласно RID, ADR, ADN, IMDG Code или 
Техническите инструкции на ICAO. Допълнителните условия, които могат да бъдат разгледани в процеса на 
одобрение включват, но не са ограничени до: 

(a) Оборудването или батерията трябва да бъдат достатъчно силни, за да издържат шоковете и 
натоварванията, които обичайно се срещат по време на превоз, включително трансбордирането между 
единици за превоз на товари и между единици за превоз на товари и складове, както и каквото и да е 
отстраняване от палет с цел последваща ръчна или механична обработка; и 

(b) Оборудването или батерията ще бъдат закрепени в платформи или дъсчени преграждения или други 
приспособления за обработка по такъв начин, че да не бъдат разхлабени по време на нормалните условия на 
превоз. 

Допълнителни изисквания 

Клетките и батериите ще бъдат защитени срещу късо съединение; 

Защита срещу късо съединение включва, но не е ограничена до, 

– Индивидуална защита на клемите на батериите, 

– Вътрешни опаковки, които да предотвратят контакта между клетки и батерии, 

– Батерии с вградени клеми, предназначени за защита от къси съединения, или 

– използването на непроводима и незапалителен уплътняващ материал за запълване на празното 
пространство между клетките или батериите в опаковката. 
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P 911 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОПАКОВАНЕ P 911 

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

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

За клетки, батерии и оборудване, съдържащи клетки и батерии:  

Варели (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); 

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

Бидони (3A2, 3B2, 3H2). 

Опаковките съответстват на нивото на ефективност на опаковъчна група I. 

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

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

(b)  Няма да възниква пламък извън опакованата пратка; 

(c)  Проектили няма да напускат опакованата пратка; 

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

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

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

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

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

Допълнително изискване 

 

Клетките или батериите ще бъдат защитени от късо съединение. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

R001                                                                          ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ                                                                               
R001 

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3: 

Леки метални опаковки 
 
 

Максимална вместимост/максимална нето- маса  

Опаковъчна група І Опаковъчна група ІІ Опаковъчна група ІІІ 

от стомана с недемонтируем 
капак (0А1) 
от стомана с демонтируем капак 
(0А2)(а) 

Не е разрешено  
Не е разрешено 

40л / 50кг  
40л / 50 кг 

40л / 50кг 
40л / 50кг 

(а) не е разрешено за UN 1261 НИТРОМЕТАН 

ЗАБЕЛЕЖКА  1.  Тази инструкция се прилага за твърди и течни вещества (при условие, че прототипът е изпитан 

и маркиран по подходящ начин). 
2.  За клас 3, опаковъчна група ІІ, тези опаковки могат да бъдат използвани само за веществата, 

които не представляват никакъв вторична опасност и с парно налягане не повече от 110 кРа 
при 50º С, и за слабо токсични пестициди.  
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4.1.4.2 Инструкции за използването на средства за едро пакетиране (IBC)  

 

IBC01 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ I
B
C
0
1 

Следните IBC са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 :  

Метални IBC (31A, 31B и 31N).  

Специална разпоредба за опаковки, специфични за RID и ADR:  

BВ1 За UN 3130 отворите на съдовете трябва да са херметически затворени посредством  две устройства, 
последователно монтирани, от които поне едно трябва да е на винт или осигурено по аналогичен 
начин. 

 

   

IBC02 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ I
B
C
0
2 

Разрешени са следните IBC, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 :  

1) IBC от метал (31A, 31B и 31N);  

2) IBC от твърда пластмаса (31H1 и 31H2);  

3) IBC – комбинирани (31HZ1).  

Специални разпоредби за опаковане:  

B5 За UN 1791, 2014, 2984 и 3149  IBC трябва да са снабдени с устройство, което да позволява отделяне 
на газовете по време на превоза. Отворът на клапаниращото устройство трябва да е поставен в 
свободното пространство на IBC при максимално напълване по време на превоз. 

 

B7 За UN 1222 и 1865 IBC с вместимост над 450 литра не са разрешени поради опасност от експлозия в 
случай на превоз в големи количества.  

B8 Чистата форма на това вещество не трябва да се превозва в IBC, тъй като е известно, че има парно 
налягане над 110 kPa при 50 °C или 130 kPa при 55 °C.  

B 15 За UN 2031 с повече от 55% азотна киселина, позволената употреба на IBC от твърда пластмаса и на 
комбинирани IBC с вътрешен съд от твърда пластмаса е две години от датата на производството им. 

B16 За UN 3375, IBCs от тип 31A и 31N не са разрешени без одобрение от компетентния орган. 

Специални разпоредби за опаковки, специфични за RID и ADR:  

BВ2 За UN 1203 , независимо от специална разпоредба 534 (виж 3.3.1), се допуска превозът на IBC само 
когато действителното налягане на парите е най-много 110 kPa при 50 °C или най-много 130 kPa при 
55 °C. 

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

 

 

BB4 

   

IBC03 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ I
B
C
0
3 

Следните IBC са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 :  
1) IBC от метал (31A, 31B и 31N);  
2) IBC от твърда пластмаса (31H1 и 31H2);  
3) IBC - комбинирани (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 и 31HH2).  

Специална разпоредба за опаковане:  
B8 Чистата форма на това вещество не трябва да се превозва в IBC, тъй като е известно, че има парно 
 налягане над 110 kPa при 50 °C или 130 kPa при 55 °C.  
B 19 За UN № 3532 и 3534, IBCs трябва да бъдат проектирани и конструирани по такъв начин, че да 

позволяват освобождаването на газ или пара, за да попречат на натрупването на налягане, 
което би могло да разкъса IBCs в случай на загуба на стабилизация. 
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IBC04 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ I
B
C
0
4 

Следните IBC са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 :  

IBC от метал (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N).  

   

IBC05 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ I
B
C
0
5 

Следните IBC са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели  4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 :  

1) IBC от метал (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);  

2) IBC от твърда пластмаса (11H1, 11H2, 21H2, 31H1 и 31H2);  

3) IBC – комбинирани (11HZ1, 21HZ1 и 31HZ1).  

   

IBC06 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ I
B
C
0
6 

Следните IBC са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 :  

1) IBC от метал (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);  

2) IBC от твърда пластмаса (11H1, 11H2, 21H1,  21H2, 31H1 и 31H2);  

3) IBC - комбинирани (11HZ1, 11HZ2, 21HZ, 21HZ1  21HZ2 и 31HZ1).  

Допълнително изискване  

Когато твърдо вещество по време на превоз може да стане течност, виж 4.1.3.4. 

 

Специални разпоредби за опаковане:  

B12 За UN 2907 IBC трябва да отговарят на степента на изпитвания от опаковъчна група ІІ.  

 Не трябва да се използват IBC, които отговарят на степента на изпитвания от опаковъчна група І. 

   

 
 

IBC07 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ I
B
C
0
7 

Следните IBC са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3 :  

1) IBC от метал (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);  

2) IBC от твърда пластмаса (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2);  

3) IBC - комбинирани (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 и 31HZ1);  

4) IBC от дървесина (11C, 11D и 11F).  

Допълнителни изисквания  

1. Когато твърдо вещество по време на превоз може да стане течност, виж 4.1.3.4. 

2. Обшивките на дървените IBC да са прахонепропускливи. 

 

Специална разпоредба за опаковане  

B 18    За UN № 3531 и 3533, IBCs трябва да бъдат проектирани и конструирани по такъв начин, че да 

позволяват освобождаването на газ или пара, за да попречат на натрупването на налягане, което би могло 
да разкъса IBCs в случай на загуба на стабилизация. 
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IBC08 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ I
B
C
0
8 

Следните IBC са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3: 

1) IBC от метал (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31А, 31B и 31N);  

2) IBC от твърда пластмаса (11H1, 11H2, 21 H1, 21H2, 31H1 и 31H2);  

3) IBC - комбинирани (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2 и 31HZ1);  

4) IBC от картон (11G);  

5) IBC от дървесина (11C, 11D и 11F);  

6) IBC - гъвкави (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 и 13M2).  

Допълнително изискване  

Когато твърдо вещество по време на превоз може да стане течност, виж 4.1.3.4. 

Специални разпоредби за опаковане: 

 

B3 Гъвкавите IBC трябва да са непропускливи за прахообразни вещества и вода или да са снабдени с 
водоустойчива и непропусклива за прахообразни вещества вътрешна обшивка.  

B4 Гъвкавите IBC от картон или от дървесина трябва да са непропускливи за прахообразни вещества и 
вода или да са снабдени с водоустойчива и непропусклива за прахообразни вещества вътрешна 
обшивка. 

B6 За UN 1363, 1364, 1365, 1386, 1408, 1841, 2211, 2217, 2793 и 3314 не е необходимо IBC да отговарят 
на изпитвателните условия от глава 6.5 за IBC.  

В13 ЗАБЕЛЕЖКА: За UN 1748, 2208, 2880, 3485, 3486 и 3487 превозът по море в IBC не е разрешен 

съгласно IMDG-Code. 
 

Специална разпоредба за опаковки, специфична за RID и ADR  

BB3 За UN 3509, за IBCs не се изисква да изпълняват изискванията на 4.1.1.3. Ще бъдат използвани 
IBCs, който изпълняват изискванията на 6.5.5., които са водонепроницаеми или на които е 
инсталирано водонепроницаемо и устойчиво на пробиване херметично затворено уплътнение или 
възглавница.  

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

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

Преди да бъдат запълнени и предадени за превоз, всяка IBC трябва да бъде инспектирана, за да е 
сигурно, че по нея няма корозия, замърсяване или други щети. 

Каквато и да е IBC, която показва признаци на редуцирана здравина, не трябва да бъде използвана 
(незначителни следи от удари и одрасквания не се считат за редуциращи здравината на IBC). 

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

   

IBC99 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ I
B
C
9
9 

Могат да се използват само IBC, одобрени от компетентния орган за тези стоки. Копие от одобрението на 
компетентния орган трябва да съпровожда всяка пратка или в транспортния документ трябва да е посочено, 
че опаковката е одобрена от компетентния орган. 

 

 
 

IBC100 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ IBC100 

Тази инструкция се прилага за UN 0082, 0222, 0241, 0331 и 0332.  

Следните IBC са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, както и на специалните 
разпоредби от 4.1.5 : 

1) IBC от метал (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N);  

2) IBC – гъвкави (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 и 13M2);  

3) IBC от твърда пластмаса (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 и 31H2);  

4) IBC - комбинирани (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 и 31HZ2).  

Допълнителни изисквания:  



769  

 

1. IBC трябва да бъдат използвани само за вещества, които се изтичат свободно.  

2. Гъвкавите  IBC трябва да се използват само за твърди вещества.  

Специални разпоредби за опаковане:  

B3 За UN 0222, гъвкави IBCs трябва да бъдат непропускащи и водонепроницаеми или да бъдат 
оборудвани с непропускащо и водонепроницаемо уплътнение. 

B9 За UN 0082 тази опаковъчна инструкция може да се  използва само ако веществата са смеси от 
амониев нитрат и други неорганични нитрати или други неорганични нитрати с други запалителни 
вещества, които не са с експлозивни съставки. Такива взривни вещества не трябва да съдържат 
нитроглицерин, подобни течни органични нитрати или хлорати. Метални IBC не са разрешени. 

 

 

 

B10 За UN 0241 тази опаковъчна инструкция може да бъде използвана само за вещества, които 
съдържат вода като основна съставка и са с високо съдържание на амониев нитрат или други 
окисляващи вещества, някои от които или всички са в разтвори. Другите съставки могат да 
включват въглеводороди или алуминиев прах, но не трябва да съдържат нитропроизводни 
вещества като тринитротолуол. Метални IBC не са разрешени. 

За UN 0222, метални IBCs не са разрешени. 

 

 

 

B17 
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IBC520                                                               ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  I
B
C
5
2
0 

Тази инструкция се прилага за органични пероксиди и саморазпадащи вещества от тип F. 
Изброените по-долу  IBC са разрешени за  посочените вещества, ако отговарят на общите разпоредби от 4.1.1, 

4.1.2 и 4.1.3 и на специалните разпоредби от 4.1.7.2. 

Формулите, посочени по-долу, могат също да бъдат превозвани опаковани, в съответствие с метода за опаковане 
OP8 от инструкция за опаковане P 520 от 4.1.4.1. 

За веществата, които не са посочени в списъка, даден по-долу, могат  да бъдат използвани само IBC, одобрени 
от компетентния орган (виж 4.1.7.2.2). 

№ по ООН Органичен пероксид Тип IBC Макси
мално 
количе
ство 
(литри 
/ кг) 

3109 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТЕЧЕН   

 терт-БУТИЛ ЦИМИЛ ПЕРОКСИД 31HA1 1000 

 Терт-бутил хидропероксид, не повече от 72 % във вода 31A 1250 

  31HA1 1000 

 Терт-бутил пероксиацетат, не повече от 32 % в  разредител от тип A 31A 
31HA1 

1250 
1000 

 Терт-бутил пероксибензоат, не повече от 32 % в  разредител от тип A 31A 1250 

 Терт-бутил перокси-3,5,5-триметилхексаноат, не повече от 37 %, в разредител 
от тип A 

31A 
31HA1 

1250 
1000 

 Кумил хидропероксид, не повече от 90 % в разредител от тип A 31HA1 1250 

 Дибензоен пероксид, не повече от 42 % като устойчива дисперсия във вода 31H1 1000 

 Ди-терт-бутил пероксид, не повече от 52 % в разредител от тип A 31A 
31HA1 

1250 
1000 

 1,1- Ди-(терт-бутил перокси)  циклохексан, не повече от 37 % в разредител от 
тип A 

31А 1250 

 1,1- Ди-(терт-бутил перокси)  циклохексан, не повече от 42 % в разредител от 
тип A 

31H1 1000 

 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-DI(терт-БУТИЛПЕРОКСИ)ХЕКСАН, не повече от 52% в 
разтворител тип A 

31HA1 1000 

 Дилауроил пероксид, не повече от 42 % в устойчива дисперсия във вода 31HA1 1000 

 Изопропил  кумил хидропероксид, не повече от 72 % в разредител от тип А 31HA1 1250 

 Р-ментил хидропероксид, не повече от  72 % в разредител от тип A 31HA1 1250 

 Пероксиоцетна киселина, стабилизирана , не повече от 17 %  31H1 1500 
  31H2 1500 
  31HA1 1500 
  31A 1500 

 3,6,9-ТРИЕТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7-ТРИПЕРОКСОНАН, не повече от 27% в 
разтворител тип A 

31HA1 1000 

3110 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД ОТ ТИП F, ТВЪРД   

Дикумилпероксид  31А 
31Н1 
31НА1 

2000 

Допълнителни изисквания: 

1. IBC трябва да бъдат снабдени с устройство, което да позволява освобождаването на газовете по 
време на превоза. 
Отворът на устройството за освобождаване на газовете трябва да бъда разположен в свободното 
пространство на  IBC при условия на максимално напълване по време на превоза. 

2. За да се избегне експлозивно разрушаване на металните или комбинирани IBC  с цялостен метален 
кожух, аварийните устройства за освобождаване от налягане трябва да бъдат разработени така, че 
да клапанират всички продукти от разпадането и парите, отделящи се по време на 
самоускоряващото се разпадане или за период от не по-малко от един час след поглъщането му от 
пламъци, както е изчислено във формулата в 4.2.1.13.8 или 6.8.4, специална разпоредба TE12. 

 

IBC620 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ IBC620 

Тази опаковъчна инструкция се прилага за UN 3291.  

Следните IBC са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1,освен 4.1.1.15  4.1.2 и 4.1.3: 
Твърди и непропускливи IBC, отговарящи на степента на изпитвания за опаковъчна група II.  

Допълнителни изисквания:  
1. IBC трябва да съдържат достатъчно абсорбиращ материал, за да поеме цялото количество 

налична течност. 
2. IBC трябва да могат да задържат течностите.  
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3. IBC, предназначени да съдържат режещи или остри предмети като счупено стъкло и игли, трябва 

да  
 са устойчиви на пробиване.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4.3 Инструкции за използването на едрогабаритни опаковки   

 

LP01   ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ (ТЕЧНОСТИ)  LP01 

Следните едрогабаритни опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3: 

Вътрешни опаковки Едрогабаритни външни опаковки Опаковъчна 
група І 

Опаковъчна  

група II 

Опаковъч
на  

група III 
    

стъклени  10 литра стоманени (50A)    

пластмасови   30 литра 

метални          40 литра 

алуминиеви (50B) 

 от метал, който не е стомана или 

   

   алуминий (50N) Не е разрешено Не е разрешено Максимал
ен 

   от твърда пластмаса (50H)   обем : 3 м 
3 

   от естествена дървесина (50C)    

   от шперплат (50D)    

   от възстановена дървесина (50F)    

   от картон (50G)    

       

LP02   ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ (ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА) LP02 

Следните едрогабаритни опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 : 

Вътрешни опаковки Едрогабаритни външни опаковки Опаковъчна  

група I 

Опаковъчна  

група II 

Опаковъ
чна  

група III 
    

стъклени  10 кг стоманени (50A)    

пластмасови b)        50 кг 

 

алуминиеви (50B)  

от метал, който не е стомана 

   

метални  50 кг или алуминий(50N)    

   от твърда пластмаса (50H)    

от хартия  a)b) 50 кг от естествена дървесина (50C)   Максимал
ен 

обем : 3 м 
3 

   от шперплат (50D) Не е Не е 

от картон  a)b) 50 кг от възстановена дървесина (50F) разрешено разрешено 

   от картон (50G)    

   от гъвкава пластмаса (51Н) c)    

       

       

a) Тези вътрешни опаковки не трябва да бъдат използвани, когато определените за превоз вещества 
могат да се втечнят по време на транспорта. 

b) Тези вътрешни опаковки трябва да са непропускливи за прахообразни вещества.  

c) Използват се само с гъвкави вътрешни опаковки   

Специални разпоредби за опаковане: 

L2 (Заличава се) 

L3 ЗАБЕЛЕЖКА: За UN 2208 и UN 3486 е забранен превоза по море в едри опаковки. 

Специална разпоредба за опаковки, специфична за RID и ADR 
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LL 1 За UN 3509, за големите опаковки не се изисква да изпълняват изискванията на 4.1.1.3. 

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

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

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

Преди да бъдат запълнени и предадени за превоз, всяка обемна опаковка трябва да бъде 
инспектирана, за да е сигурно, че по нея няма корозия, замърсяване или други щети. 

Каквато и да е обемна опаковка, която показва признаци на редуцирана здравина, не трябва да бъде 
използвана (незначителни следи от удари и одрасквания не се считат за редуциращи здравината на 
обемната опаковка). 

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

 

LP 03  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ LP 03 

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

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

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

стомана (50A); 

алуминий (50B); 

метал различен от стомана или алуминий (50N); 

твърда пластмаса (50H);  

естествена дървесина (50C);  

шперплат (50D);  

талашит (50F);  

твърд картон (50G) 

(2)  Трябва да бъдат съблюдавани следните разпоредби: 

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

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

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

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

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

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

 

LP99   ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ  LP99 

Могат да се използват само едрогабаритни опаковки, разрешени от компетентния орган за 
тези стоки. Копие от одобрението на компетентнния орган трябва да съпровожда всяка 
пратка или в транспортния документ трябва да е посочено, че опаковката е одобрена от 
компетентния орган. 
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LP101  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ LP101 

Следните едрогабаритни опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 
и 

на специалните разпоредби от раздел 4.1.5 :  

 Вътрешни опаковки Междинни опаковки Едрогабаритни външни 
опаковки 

Не са необходими Не са необходими стоманени (50A) 

   алуминиеви (50B) 

   от метал, който не е стомана 

   или алуминий (50N) 

   от твърда пластмаса (50H) 

   от естествена дървесина 
(50C) 

   от шперплат (50D) 

   от възстановена дървесина 
(50F) 

   от картон (50G) 

Специални разпоредби за опаковане   

L1 За номера по OОН 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 
0137, 

0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 
0286, 

0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 
0412, 

0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488, 0502 и 0510: 

Големи и устойчиви взривни изделия, обикновено предназначени за военни цели, без устройствата 
им за задействане или с устройствата им за задействане при наличието на най-малко две 
ефективни предпазни средства, могат да бъдат превозвани без опаковка. Когато тези изделия 
имат реактивни заряди или са самозадействащи се, техните запалителни системи трябва да бъдат 
защитени от възбудители по време на нормални условия за превоз. Отрицателният резултат в 
изпитванията от серия 4, извършени върху един неопакован предмет, показва, че може да се счита 
за годен за превоз без опаковка. Такива неопаковани изделия могат да бъдат закрепени към 
подпорна рамка или да са поставени в клетка, или в други подходящи приспособления за 
обработка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

LP102  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ LP102 

Следните едрогабаритни опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 4.1.3 
и 

на специалните разпоредби от раздел 4.1.5  

 Вътрешни опаковки Междинни опаковки Едрогабаритни външни 
опаковки 

Чували  Не са необходими стоманени (50A) 

водоустойчиви  алуминиеви (50B) 

Съдове  от метал, който не е 
стомана 

картонени   или алуминий (50N) 

метални  от твърда пластмаса (50H) 

пластмасови  от шперплат (50C) 

дървени  от естествена дървесина 
(50D) 

   от възстановена 
дървесина (50F) 

  от картон (50G) 

   

Листове   

от велпапе   

    

Бобини    

Картонени   
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LP 200 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ LP 200 

Тази инструкция се прилага спрямо UN № 1950. 

Следните обемни опаковки са разрешени за аерозоли, при условие че общите разпоредби на 

4.1.1 и 4.1.3 са изпълнени: 

Твърди обемни опаковки, съответстващи на равнището на работни характеристики на опаковъчна група II, 
изградени от: стомана (50A); 

алуминий (50B); 

метал различен от стомана или алуминий (50N); твърда пластмаса (50H); 

естествена дървесина (50C); шперплат (50D); талашит (50F); твърд картон (50G). 

Специална разпоредба за опаковане 

L2 Обемните опаковки ще бъдат проектирани и конструирани по такъв начин, че да предотвратят опасно 
движение на аерозоли и неволно изпразване по време на нормални условия на превоз. За отпадни 
аерозоли, превозвани съгласно специална разпоредба 327, обемните опаковки ще разполагат със 
средства за задържане на каквато и да е свободна течност, която би могла да изпадне по време на 
превоз, напр. абсорбиращ материал. Обемните опаковки трябва да бъдат адекватно вентилирани, за да 
се предотврати създаването на запалителна атмосфера и натрупването на налягане. 
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LP621                                                                   ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ LP621 

Тази инструкция се прилага за UN 3291.  

Следните едрогабаритни опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от раздели 4.1.1 и 
4.1.3 

 

1) За клинични отпадъци,  поставени във вътрешни опаковки: твърди, непропускливи едрогабаритни опаковки, 

отговарящи на предписанията от глава 6.6 за твърди вещества и на степен за изпитвания от опаковъчна група 
II,  

при условие че има достатъчно абсорбиращ материал да поеме цялото налично количество течност и 
голямата 

опаковка има капацитета да задържа течностите.  

2) За опаковки, съдържащи по-големи количества течност: твърди едрогабаритни опаковки, отговарящи на 
предписанията 

от глава 6.6 и на степен за изпитвания от опаковъчна група II за течности.  

Допълнително изискване:  

Едрогабаритните опаковки, предназначени да съдържат режещи и остри изделия, като счупено стъкло и игли, 

трябва да са устойчиви на пробиване и да задържат течностите в условията на техническите изпитвания от 
глава 6.6. 

 

LP902                                                                   ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ LP902 

Тази инструкция се прилага за UN 3268.  

Опаковани изделия: 

Следните опаковки са разрешени, ако отговарят на общите разпоредби от 4.1.1 и 4.1.3: 

 

Твърди средства за едро пакетиране, съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна група III, 
изградени от: 

стомана (50A); 

алуминий (50B); 

метал различен от стомана или алуминий (50N); 

твърда пластмаса (50H);  

естествена дървесина (50C);  

шперплат (50D);  

талашит (50F);  

твърд картон (50G) 

Опаковките трябва да са разработени и изградени така, че да не се допуска никакво движение на изделията и 
случайно задействане при нормални условия за превоз. 

Неопаковани изделия: 

Изделията могат да бъдат превозвани без опаковка в  специални съоръжения за обработка и в специално 
оборудвани вагони или единици за превоз на товари, когато бъдат придвижени до, от или между местата, където 
са произведени и монтажния цех, включително междинни обекти за обработване. 

 

Допълнително изискване: 

 

Всеки съд под налягане трябва да отговаря на изискванията на компетентния орган за веществото/веществата, 
които се съдържат в съда/съдовете под налягане. 

 

LP903                                                                  ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ LP903 

Тази инструкция се прилага по отношение на отделни повредени или дефектни батерии с UN 3090, 3091, 
3480 и 3481, включително онези, които са посочени в оборудването. 

 

Следните големи опаковки са разрешени за единична повредена или дефектна батерия  и за единичен 
артикул от оборудване, съдържащо батерии, при условие, че общите условия на 4.1.1 и 4.1.3 са 
изпълнени: 

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

стомана (50A); 

алуминий (50B); 

метал различен от стомана или алуминий (50N); 

твърда пластмаса (50H); 

естествено дърво (50C); 

шперплат (50D); 

талашит (50F); 
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твърд картон (50G). 

Батерията или оборудването трябва да бъдат опаковани по такъв начин, че батерията или оборудването 
да бъдат защитени срещу щети, които могат да бъдат причинени от неговото движение или поставяне в 
рамките на едрогабаритната опаковка.. 

Допълнително изискване: 

Батериите трябва да бъдат защитени срещу късо съединение. 

 

LP904                                                                   ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ LP904 

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

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

Твърди едрогабaритни опаковки, съответстващи на нивото на ефективност на опаковъчна група II, изградени 
от:стомана (50A); 

алуминий (50B); 

метал различен от стомана или алуминий (50N); 

шперплат (50D); 

 

1. Увредената или дефектна батерия или оборудване, съдържащи такива клетки или  батериите ще бъдат 
индивидуално опаковани във вътрешна опаковка и поставени във външна опаковка. 

2. Вътрешната опаковкатрябва да бъде обградена от достатъчно незапалителен и електрически непроводим 
термален изолационен материал, който да защитава срещу опасна еволюция на топлина. 

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

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

5. Незапалителността се оценява съгласно стандарт, признат в държавата, където е проектирана или 
произведена опаковката. 

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

Допълнително изискване 

Клетките и батериитете трябва да бъдат защитени срещу късо съединение. 

 

LP 905 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ LP 905 

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

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

(1)  За единична батерия: 

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

стомана (50A); 

алуминий (50B); 

метал различен от стомана или алуминий (50N); 

твърда пластмаса (50H);  

естествена дървесина (50C);  

шперплат (50D);  

талашит (50F); 

 твърд картон (50G) 

Едрогабaритни опаковки също трябва да изпълняват следните изисквания: 

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

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

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

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

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

(2)  За единично изделие от оборудване, съдържащо клетки или батерии: 

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

стомана (50A); 

алуминий (50B); 

метал различен от стомана или алуминий (50N); 

твърда пластмаса (50H);  

естествена дървесина (50C);  

шперплат (50D);  

талашит (50F); 

 твърд картон (50G) 

Едрогабaритни опаковки също трябва да изпълняват следните изисквания: 

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

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

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

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

Допълнително изискване 

Клетките и батериите ще бъдат защитени срещу късо съединение. 

 

LP 906 ОПАКОВЪЧНА ИНСТРУКЦИЯ LP 906 

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

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

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

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

стомана (50A); 

алуминий (50B); 

метал различен от стомана или алуминий (50N); 

твърда пластмаса (50H); 

шперплат (50D); 

твърд картон (50G) 

 

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

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

(b)  Няма да възниква пламък извън опакованата пратка;  

(c)  Проектили няма да напускат опакованата пратка; 

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

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

 

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

 

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

 

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

Допълнително изискване 

 

Батериите ще бъдат защитени от късо съединение. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
4.1.5 Специални разпоредби за опаковането на товари от клас 1 

 
4.1.5.1 Трябва да бъдат спазени общите разпоредби от раздел 4.1.1. 
 
4.1.5.2 Всички опаковки за товари от клас 1 трябва да бъдат разработени и изградени по такъв начин, 

че: 
а) да предпазват взривните вещества и изделия, да не допускат изсипването им и да не са 

причина за увеличаване на опасността от неумишлено възпламеняване или задействане, 
когато са обект на нормални условия на превоз, включително що се касае до предвидими 
промени в температурата, влажността и налягането; 

b) готовият пакет да може да се обработва безопасно при нормални условия на превоз; и 
с) Пакетите да издържат всякакъв поставен върху тях товар при предвидимо стифиране, на 

който могат да бъдат подложени по време на превоз, без да се увеличава опасността, 
която представляват експлозивните вещества и изделия, без да се изменят свойствата на 
опаковките, съдържащи товарите, и без да бъдат деформирани така, че да се намали 
тяхната здравина или да се предизвика нестабилност на комплект пакети. 

 
4.1.5.3   Всички взривни вещества и изделия – така, както са приготвени за превоз, трябва да бъдат 

класифицирани съгласно процедурите, описани в 2.2.1.  
 

4.1.5.4  Товарите от клас 1 трябва да са опаковани съгласно подходящата инструкция  за опаковка, 
посочена в колона 8 на Таблица А от глава 3.2 и описана в раздел 4.1.4.  

 
4.1.5.5.                Освен ако не е посочено друго в RID, опаковките, включително IBC и едрогабаритните 

опаковки, трябва да съответстват на изискванията от глави 6.1 , 6.5 или 6.6 , а където е 
приложимо, трябва да отговарят и на изискванията за изпитване за опаковъчна група II. 

 
4.1.5.6    Затварящото устройство на опаковките, които съдържат течни взривни вещества, трябва да са 

с двойна защита срещу пропускливост. 
 
4.1.5.7 Затварящото устройство на металните варели трябва да включва подходящо уплътнение; ако 

затварящото устройство е с нарязана резба, проникването на взривните вещества в нарезите 
трябва да бъде предотвратено.  

 
4.1.5.8     Водоразтворимите вещества трябва да бъдат опаковани във водоустойчиви опаковки. 

Опаковките за десенсибилизирани или флегматизирани вещества трябва да бъдат затворени, 
така че да не се допуска изменение на концентрацията по време на превоз.  

 
4.1.5.9    (запазена разпоредба)   
 
4.1.5.10                 Пирони, скоби и други затварящи метални устройства без защитно покритие не трябва да 

проникват във вътрешността на външната опаковка, освен ако вътрешната опаковка не 
предпазва ефективно взривните вещества и изделия от контакт с метала. 

 
4.1.5.11                 Вътрешните опаковки, материалите за закрепване и уплътняване, както и разполагането на 

взривните вещества или изделия в пакетите трябва да се извършва така, че при нормални 
условия за превоз взривното вещество да не може да се разсипва във външната опаковка. 
Металните части на изделията не трябва да влизат в контакт с металните опаковки. 
Изделията, съдържащи незатворени във външна опаковка взривни вещества, трябва да бъдат 
отделени едни от други, така че да се избягва триене или удар. За тази цел във външните или 
вътрешни опаковки, калъпи или съдове могат да се използват уплътнители, подложки с гнезда 
или разделителни прегради.  

 
4.1.5.12               Опаковките трябва да бъдат направени от материали, които са съвместими със и 

непроницаеми за взривните вещества или изделия, съдържащи се в пакета, така че нито 
взаимодействието между взривните вещества или изделия и опаковъчния материал, нито 
изтичането им от опаковката да застрашат сигурността на превоза или да изменят подкласа 
на опасност или групата на съвместимост.  

 
4.1.5.13                Проникването на взривни вещества в шуплите на заваръчните шевове на заварените метални 

опаковки не трябва да бъде допускано.   
 
4.1.5.14                 Пластмасовите опаковки не трябва да са в състояние да предизвикват или да акумулират 

достатъчно количество статично електричество, така че евентуално изпразване да причини 
задействане, запалване или функциониране на опакованите взривни вещества или изделия.  

 
4.1.5.15                Едрогабаритните и устойчиви взривни изделия, предвидени обикновено за военни цели, които 

не включват средства за задействане или средствата им за задействане са снабдени най-
малко с две предпазни устройства, могат да бъдат превозвани без опаковка. Когато тези 
изделия имат реактивни заряди или са самозадействащи се, техните запалителни системи 
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 трябва да бъдат защитени от възбудители, които могат да възникнат по време на 
нормални условия за превоз. Отрицателният резултат от изпитванията в серия 4, 

извършени върху неопакован предмет, дават възможност да се предвиди превозът му без 
опаковка. Такива неопаковани изделия могат да бъдат закрепени върху подпорна рамка или 
да са поставени в клетка, или в други приспособления за обработка, съхранение или 
изстрелване, които да не допускат освобождаването им  при нормални условия за превоз.  

 
Когато такива големи взривни изделия са подложени на изпитвателен режим, отговарящ на 
изискванията на RID в рамките на изпитването им за сигурност на функционирането и 
пригодност, и това изпитване е извършено успешно, компетентният орган може да одобри 
превоза на тези изделия съгласно RID. 

4.1.5.16 Взривните вещества не трябва да са опаковани във вътрешни или външни опаковки, в които 
разликата между вътрешното и външното налягане в резултат от топлинни или други причини 
може да доведе до експлозия или разкъсване на пакета.  

 
4.1.5.17 Когато свободното взривно вещество или взривното вещество на неопакован или частично 

опакован предмет може да влезе в контакт с вътрешната повърхност на металните опаковки 
(1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1, 1N2, 4А, 4В, 4N и метални съдове), металната опаковка трябва да е 
снабдена с вътрешна обшивка или покритие (виж 4.1.1.2).  

 
4.1.5.18 Опаковъчна инструкция Р101 може да бъде използвана за всяко взривно вещество или 

предмет, при условие че опаковката е одобрена от компетентен орган, макар опаковката да 
отговаря или не на инструкцията за опаковане, посочена в колона 8 на таблица А от глава 3.2.  

 
4.1.6    Специални разпоредби за опаковането на товари от клас 2 и на товари от други 

класове, които са причислени към опаковъчна инструкция Р200 
 

4.1.6.1 Този раздел съдържа общи изисквания по отношение на използването на съдове под 
налягане и отворени криогенни съдове за превоз на газове от клас 2 и на товари от други 
класове, които са включени към опаковъчна инструкция Р200 (напр., UN 1051 циановодород, 
стабилизиран). Съдовете под налягане трябва да са така произведени и затворени, че при 
нормални транспортни условия да бъде изключено всякакво изтичане на съдържанието 
вследствие на вибрация, температурна промяна, изменения във влажността или налягането 
(напр., предизвикани от разлики в надморската височина). 

 
4.1.6.2     Частите от съдове под налягане и от отворени криогенни съдове, които са в непосредствен 

контакт с опасните товари, не трябва да бъдат увреждани или отслабвани от тези опасни 
товари и не трябва да предизвикват опасен ефект (напр. каталитична реакция или реакция с 
опасните товари). 
 

4.1.6.3     Съдовете под налягане, вкл. техните затварящи устройства, и отворените криогенни съдове 
се избират за приемане на газ или газова смес съгласно 6.2.1.2 и изискванията на съответната 
опаковъчна инструкция в 4.1.4.1. Този подраздел е в сила и за съдове под налягане, които са 
елементи на МЕГК или вагон-батерия. 

 
4.1.6.4       При промяна на предназначението на съд под налягане за многократна употреба, трябва да 

се извършват операции на изпразване, прочистване и изгонване на газовете в необходимата 
степен, за да се постигне безопасно използване (виж и списъка със стандартите в края на този 
раздел). Освен това не се допуска ползването на съд под налягане за превоз на вещество от 
клас 2, ако преди това в него е имало корозионно вещество от клас 8 или вещество от друг 
клас с допълнителна корозионна опасност, освен в случаите, когато са проведени 
определените съответно в 6.2.1.6 и 6.2.3.5 контрол и изпитване.  

 
 
4.1.6.5 Опаковчикът е длъжен преди пълнене да извърши проверка на съда под налягане или на 

отворения криогенен съд, за да се гарантира, че съдът под налягане или отвореният 
криогенен съд са одобрени за определеното за превоз вещество и в случай че става дума за 
химикал под налягане за пропеланта, и че всички изисквания са изпълнени. След напълването 
затварящите устройства трябва да се затворят и да останат затворени по време на превоза. 
Изпращачът е длъжен да провери дали затварящите устройства и оборудването са 
уплътнени. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Разрешено е затварящите клапани на отделните бутилки във връзките 

да бъдат отворени по време на превоза, освен когато 
транспортираното вещество попада под специалните изисквания за 
опаковката „k“ или „q“ в опаковъчна инструкция Р200.  

 
4.1.6.6 Съдовете под налягане и отворените криогенни съдове се пълнят съобразно 

експлоатационните налягания, степени на пълнене и разпоредби, дефинирани в отнасящата 
се за определения за пълнене товар опаковъчна инструкция. Склонни към реакция газове и 
газови смеси се пълнят при налягане, с което при пълно разпадане на газа да не бъде 
надвишено експлоатационното налягане на съда под налягане. Налягането на пълнене на 
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 връзки от бутилки не трябва да надвишава най-ниското експлоатационно налягане 
на всяка една от бутилките във връзката.  

 
4.1.6.7 Съдовете под налягане, вкл. техните затварящи устройства, трябва да отговарят на 

подробните предписания от глава 6.2 по отношение на проектирането, изработването, 
прегледа и изпитванията. Когато са предписани външни опаковки, съдовете под налягане и 
отворените криогенни съдове трябва да бъдат сигурно и здраво закрепени в тях. Доколкото 
няма други разпоредби в отделните опаковъчни инструкции, се допуска съвместното 
опаковане на една или няколко вътрешни опаковки в една външна опаковка.    

 
4.1.6.8 Затварящите клапани и други компоненти, които остават свързани с клапана по време на 

превоз напр. устройствата за контрол  или адаптери трябва да бъдат така проектирани и 
изработени, че те самите да са в състояние да издържат повреди без да освобождават 
товара, или трябва да бъдат защитени по един от долуописаните начини срещу повреди,  
които могат да доведат до неумишлено освобождаване на товара от съда под налягане (виж и 
списъка със стандартите в края на настоящия раздел): 

a) затварящите клапани са поставени в гърлото на съда и са защитени от пробка с нарязана 
резба или от капак; 

b) затварящите клапани са защитени с капачки. Капачките трябва да имат клапанационни 
отвори с достатъчно напречно сечение, за да изпускат газовете, ако се получи изтичане 
през клапаните;    

c) клапаните са защитени с подсилен ръб или с друго предпазно устройство;  

d) съдовете под налягане се превозват в предпазни рамки (напр., бутилки във връзки); или 

e) съдовете под налягане се превозват в защитни кутии. За съдовете под налягане по ООН 
готовата за превоз опаковка трябва да е в състояние да издържи изпитването на 
изпускане в 6.1.5.3 в съответствие с изискванията за изпитване за опаковъчна група І.  

  
4.1.6.9 Съдове под налягане за еднократна употреба трябва: 

a) да бъдат превозвани във външна опаковка, като кутия или сандък, или върху подложки 
със свиваем или разтегателен калъф; 

b) да са с вместимост не по-голяма от 1,25 литра, когато са напълнени със запалителен или 
токсичен газ; 

c) да не бъдат използвани за токсични газове с LC50 ≤ 200 ml/m³; и 

d) да не бъдат ремонтирани след пускането им в експлоатация. 
 

4.1.6.10               Съдове под налягане за многократна употреба, различни от криогенните съдове, се подлагат 
на периодични прегледи съгласно разпоредбите на 6.2.1.6 или 6.2.3.5.1, без ООН съдове, и 
опаковъчна инструкция Р200, Р205 или Р206 където е приложимо. Вентилите за изпускане на 
налягането за затворените криогенни съдове подлежат на периодични инспекции и 
изпитвания съгласно разпоредбите на 6.2.1.6.3 и опаковъчна инструкция Р 203. Не се допуска 
пълненето на съдове под налягане след изтичане на валидността на периодичния преглед, 
обаче те могат да бъдат превозвани след този срок с цел подлагане на преглед или 
унищожаване, вкл. всички междинни превози.  

 
4.1.6.11                Ремонтни дейности се извършват в съответствие с разпоредбите относно  производството и 

проверката, дадени в приложимите стандарти за проектирането и изработването, и са 
разрешени само когато това е предвидено в съответните норми за периодичен преглед, 
посочени в глава 6.2. Съдове под налягане, с изключение на обвивката на затворени 
криогенни съдове, не се подлагат на ремонт при следните повреди: 

a) пропукване на заварките или други повреди в заварките; 

b) пропукване на стените; 

c) течове или дефекти в стените, горната част или дъното на съда. 
 

4.1.6.12 Съд под налягане не може да бъде представен за пълнене, ако: 

a) е повреден до степен, че целостта му или тази на експлоатационното му оборудване 
могат да бъдат засегнати; 

b) съдът под налягане и експлоатационното му оборудване са подложени на преглед и са 
обявени в лошо работно състояние; и 

c) предписаните марки, свързани с удостоверяването, периодичните изпитвания и 
пълненето, не са четливи. 

 
4.1.6.13    Напълнен съд под налягане не може да бъде представен за превоз, ако: 

a) има теч; 
b) е повреден до степен, че целостта му или тази на експлоатационното му оборудване 

могат да бъдат засегнати; 
c) съдът под налягане и експлоатационното му оборудване са подложени на преглед и са 

обявени в лошо работно състояние; и 
d) предписаните марки, свързани с удостоверяването, периодичните изпитвания и 

пълненето, не са четливи. 



782  

 4.1.6.14  Собственици, въз основа на мотивирано искане от страна на компетентния орган, 
предоставят   

цялата информация, необходима за доказване на съответствието на съдовете под налягане                                 
на език, лесно разбираем от компетентния орган. Те си сътрудничат с тези власти, при 
поискване, за всякакви действия с цел отстраняване на несъответствието на съдовете под 
налягане, които те притежават. 

 
4.1.6.15    За съдове под налягане, одобрени по ООН (UN-съдове под налягане), трябва да се прилагат 

долупосочените стандарти ISO. За други съдове под налягане са счита, че са изпълнени 
разпоредбите на 4.1.6 при спазване на съответните за конкретния случай посочени по-долу 
стандарти.  

 

Приложим 
раздел 

Препратка Заглавие на документа 

4.1.6.2 EN ISO 11114-1:2012 + 
A1:2017   

Газови бутилки – Съвместимост на материалите за газови 
бутилки и клапани с влизащите в контакт газове – Част 1: 
метали 

ISO 11114-2:2013 Преносими газови бутилки – Съвместимост на 
материалите за газови бутилки и клапани с влизащите в 
контакт газове – Част 2: неметали 

4.1.6.4 ISO 11621:1997 Газови бутилки – Процедури за смяна на вида газ 

ЗАБЕЛЕЖКА: EN версията на този ISO стандарт 

изпълнява изискванията и също може да бъде използвана. 

4.1.6.8  

клапани със 
собствена 

защита 

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

Преносими газови бутилки – Клапани за бутилки – 
Спецификация и изпитване на типа 

ЗАБЕЛЕЖКА: EN версията на този ISO стандарт 

изпълнява изискванията и също може да бъде използвана. 

EN 13152:2001 

+ A1:2003 

Спецификация и изпитване на клапани за бутилки за течни 
газове (LPG) – само- затварящи се  

EN 13153:2001 

+ A1:2003 

Спецификация и изпитване на клапани за бутилки за течни 
газове (LPG) – ръчно задвижвани 

EN ISO 14245:2010 Газови бутилки – Спецификации и изпитване на LPG 
клапани на бутилката – автоматично затваряне (ISO 
14245:2006) 

EN ISO 15995:2010 Газови бутилки – Спецификации и изпитване на LPG 
клапани на бутилка – автоматично опериране (ISO 
15995:2006) 

 EN ISO 17879:2017 Бутилки за газ. Самозатварящи се вентили за бутилки. 
Спецификация и изпитване на типа 

4.1.6.8  

b) и c) 

или: 

ISO 11117:1998, 

или: 

ISO 11117:2008 + Cor. 
1:2009 

Газови бутилки – Предпазни капаци и предпазни 
устройства за клапани за газови бутилки за промишлени и 
медицински цели – структура, конструкция и изпитване 

EN 962:1996 + A2:2000 Газови бутилки – Предпазни капаци и предпазни 
устройства за клапани за газови бутилки за промишлени и 
медицински цели – структура, конструкция и изпитване 

 
 
4.1.7   Специални разпоредби за опаковането на органични пероксиди от клас 5.2 и 

саморазпадащи се вещества от клас 4.1  
 

4.1.7.0.1 За органичните пероксиди всички съдове трябва да са “ефективно затворени”. Ако има 
възможност да се развие значително вътрешно налягане в пакета поради образуването на газ, 
може да се инсталира клапанационен отвор, при условие че изпусканият газ не представлява 
опасност; в противен случай степента на пълнене трябва да бъде ограничена. Всеки 
клапанационен отвор трябва да е разработен по такъв начин, че течността да не може да 
излиза, когато пакетът е в изправено положения, и да не позволява проникването в съда на 
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 никакъв замърсител. Външната опаковка, ако има такава, трябва да е разработена 
по такъв начин, че да не затруднява действието на клапанационния отвор. 

 
4.1.7.1 Използване на опаковки (освен IBC) 

 
4.1.7.1.1 Опаковки за органични прекиси и самореагиращи вещества трябва да отговарят на 

изискванията на Глава 6.1. и да отговарят на изискванията за изпитване на опаковъчна група 
II. 

 
4.1.7.1.2 Използваните методи за опаковка за органичните пероксиди и саморазпадащите се вещества 

са изброени в опаковъчна инструкция 520 и са означени с кодове от ОР1 до ОР8. Посочените 
количества за всеки метод опаковка представляват максималните разрешени количества за 
един пакет. IBC трябва да отговарят на изискванията на Глава 6.5 и да отговарят на 
изискванията за изпитване на опаковъчна група II. 

 
4.1.7.1.3 За всеки вече класиран органичен пероксид и саморазпадащо се вещество таблиците от 

2.2.41.4 и 2.2.52.4 указват методите за опаковане, които трябва да се използват.  
 
4.1.7.1.4 За новите органични пероксиди и саморазпадащи се вещества или новите препарати от 

класирани органични пероксиди или класирани саморазпадащи се вещества подходящият 
метод за опаковка се определя по следния начин:  

 
а)  ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД или САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО ТИП В:  
 Методът за опаковка ОР5 трябва да бъде приложен, при условие че органичният пероксид 

(или саморазпадащо се вещество) отговаря на критериите от 20.4.3 b) [съответно 20.4.2 
b)] от Ръководството за изпитвания и критерии в една от разрешените опаковки за този 
метод. Когато органичният пероксид (или саморазпадащо се вещество) може да задоволи 
тези критерии, само ако е в по-малка опаковка от изброените за метод за опаковка ОР5 
(т.е. една от опаковките, изброени за ОР1 до ОР4), трябва да се приложи съответният 
метод за опаковка с по-малък номер ОР.   

 
b) ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД или САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО ТИП С: 
 Методът за опаковка ОР6 трябва да бъде приложен, при условие че органичният пероксид 

(или саморазпадащо се вещество) отговаря на критериите от 20.4.3 с) [съответно 20.4.2 
с)] от Ръководството за изпитвания и критерии в една от изброените опаковки за този 
метод. Когато органичният пероксид (или саморазпадащо се вещество) може да задоволи 
тези критерии, само ако е в по-малка опаковка от изброените за метод за опаковка ОР6, 
трябва да се приложи съответният метод за опаковка с по-малък номер ОР.  

  
с) ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД или САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО ТИП D:  
 За този тип органичен пероксид или саморазпадащо се вещество трябва да се прилага 

метод за опаковка ОР7. 
 
d) ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД или САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО ТИП Е: 
 За този тип органичен пероксид или саморазпадащо се вещество трябва да се прилага 

метод за опаковка ОР8. 
 
е) ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД или САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО ТИП F: 

 За този тип органичен пероксид или саморазпадащо се вещество трябва да се прилага метод 
за опаковка ОР8.  

 
4.1.7.2    Използване на IBC  
 

4.1.7.2.1 Вече класифицираните органични пероксиди, които се вписани в опаковъчна инструкция 
ІВС520, се допускат до превоз в средства за едро пакетиране (ІВС) в съответствие с тази 
инструкция.  

 
4.1.7.2.2                Другите органични пероксиди и саморазпадащи се вещества от тип F могат да бъдат 

превозвани в IBC според условията, определени от компетентния орган на изпращащата 
държава, ако въпросният орган се увери на база на съответните резултати от изпитванията, 
че този превоз може да се извърши, без да представлява опасност. Извършените изпитвания 
трябва да отговарят на следните изисквания: 

a) да се докаже, че органичният пероксид (или саморазпадащо се вещество) отговаря на 
критериите за класифициране, упоменати в 20.4.3 f) [съответно 20.4.2 f)] от Ръководството 
за изпитвания и критерии, изходна графа F от диаграма 20.1. b) от Ръководството;  

b) да се потвърди съвместимостта на всички материали, които обикновено влизат в контакт 
с веществото по време на превоза; 

c) (запазена разпоредба)  

d) да се проектират, когато е приложимо, аварийни устройства и устройства за 
освобождаване на налягането; и  

e) да се определят евентуалните специални разпоредби, които трябва да бъдат спазени за 
безопасен превоз на веществото.  
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Ако държавата на произход не е държава-членка на СОТІF, условията за класифициране и превоз 

трябва да бъдат признати от първата държава-членка на СОТІF по маршрута на пратката.  
  

4.1.7.2.3 Аварийни случаи, които трябва да се вземат предвид, са тези на самоускорено разпадане и 
обвиване на съда в пламъци. За да се избегне взривяването на металните IBC или 
комбинираните IBC, снабдени с цялостна метална обвивка, устройствата за спешно 
освобождаване на налягането трябва да са разработени по такъв начин, че да извеждат 
всички продукти на разпадането и парите, които се освобождават по време на самоускореното 
разпадане, или по време на период поне от един час от избухването на пламъците, изчислен 
съгласно уравненията, дадени в 4.2.1.13.8. 

 
4.1.8  Специални разпоредби за опаковането на инфекциозни вещества от клас 6.2     

 
4.1.8.1 Изпращачите на инфекциозни вещества трябва да гарантират пакетите да са подготвени по 

такъв начин, че да пристигнат до местоназначението в добро състояние и да не 
представляват никаква опасност за хора и животни по време на превоза.  

 
4.1.8.2 Определенията в 1.2.1 и общите изисквания на 4.1.1.1 - 4.1.1.17, с изключение на 4.1.1.10 до 

4.1.1.12 и 4.1.1.15, са приложими за пакетите с инфекциозни вещества. При все това 
течностите трябва да се поставят само в опаковки с подходяща устойчивост към вътрешно 
налягане, което може да се развие при нормални условия за превоз.  

 
4.1.8.3 Между вторичната и външната опаковка трябва да бъде поставен подробен списък на 

съдържанието. Когато определените за превоз инфекциозни вещества не са познати, но се 
подозира, че отговарят на критериите за приемане в категория А, трябва, в рамките на 
външната опаковка, в документа след официалното превозно наименование да се впише в 
скоби изразът “Подозрение за инфекциозно вещество от категория А”. 

 
4.1.8.4 Преди празната опаковка да бъде върната на изпращача или преди да бъде изпратена някъде 

другаде, тя трябва да бъде напълно дезинфекцирана или стерилизирана за свеждане до нула 
на всяка опасност, и всички етикети или знак, посочващи, че е съдържала инфекциозно 
вещество, трябва да бъдат премахнати или заличени.  

4.1.8.5 При условие че се поддържа еквивалентно ниво на отговаряне на изпитвателните изисквания, са 
позволени следните варианти на първичните съдове поставени във вторична опаковка, без да са 
необходими допълнителни изпитвания на цялата опаковка: 

(a) Могат да се използват първични съдове с еднакъв или по-малък размер в сравнение с 
изпитаните първични съдове, при условие че: 

(i) първичните съдове са подобни на изпитаните първични съдове (напр., форма: кръгла, 
правоъгълна и т.н..); 

(ii) материалът, от който са изработени първичните съдове (напр., стъкло, пластмаса, метал) 
осигурява съпротивление на удар и стифиране, равно или по-добро от това на 
първоначално изпитаните първични съдове; 

(iii) първичните съдове имат същите или по-малки отвори и затварящото устройство е 
еквивалентно (напр., капачка на винт, плътно затворен капак и т.н.); 

(iv) използвано е достатъчно допълнителен уплътнителен материал за попълване на празните 
пространства и за предотвратяване на движението на първичните съдове; и 

(v) първичните съдове са ориентирани в рамките на вторичната опаковка по същия начин като 
в изпитания пакет. 

(b) Може да се използва по-малък брой от изпитаните първични съдове, или от алтернативните 
видове първични съдове, описани в (a) по-горе, при условие че се добави достатъчно 
допълнителен уплътнителен материал за попълване на празното пространство и за 
предотвратяване на съществено движение на първичните съдове. 

4.1.8.6 Параграфи 4.1.8.1 - 4.1.8.5 се прилагат единствено за инфекциозни вещества от категория A (UN 

2814 и 2900). Те не се прилагат към UN 3373 БИОЛОГИЧНО ВЕЩЕСТВО, КАТЕГОРИЯ B (вж. 
опаковъчна инструкция P650 от 4.1.4.1), нито към UN 3291 КЛИНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, 
НЕОПРЕДЕЛЕНИ, Н.У.К. или (БИО) МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ, Н.У.К., или РЕГУЛИРАНИ 
МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ, Н.У.К. 

4.1.8.7 За превоз на животински материал опаковките или IBC, които не са изрично позволени в 

приложимата опаковъчна инструкция, не могат да се използват за превоз на вещества или 
изделия, освен ако не са изрично одобрени от компетентния орган на държавата на произход3 и 
при условие че: 

(a) алтернативната опаковка отговаря на общите изисквания на този раздел; 

(b) когато опаковъчната инструкция в колона (8) от таблица A на глава 3.2 го указва, 
алтернативната опаковка отговаря на изискванията на раздел 6; 
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 (c) компетентният орган на държавата на произходc определи, че алтернативната опаковка 
осигурява поне същата степен на сигурност, все едно веществото е опаковано в съответствие с 

методите, указани в съответната опаковъчна инструкция, посочена в колона (8) от таблица A 
на глава 3.2; и 

(d) копие от одобрението на компетентния орган придружава всяка пратка или в транспортния 
документ е посочено, че алтернативната опаковка е одобрена от компетентния орган. 

 

 

                                                 
c ако държавата на произход не е членка на COTIF – компетентния орган на първата държава-членка на COTIF, достигната от 
пратката. 
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4.1.9 Специални разпоредби за опаковане на радиоактивен материал  

 
4.1.9.1. Общи положения  
 

4.1.9.1.1 Радиоактивните вещества, опаковки и пратки трябва да отговарят на предписанията от глава 
6.4. Количеството на радиоактивните вещества, съдържащи се в един пакет, не трябва да 
надхвърлят границите, посочени в 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, 
специална разпоредба 336 от глава 3.3 и 4.1.9.3. 

Видовете опаковки за радиоактивни вещества, покрити от RID, са: 

(a) изключена опаковка (вж. 1.7.1.5); 

(b) индустриална опаковка от тип 1 (опаковка от тип IP-1); 

(c) индустриална опаковка от тип 2 (опаковка от тип IP-2); 

(d) индустриална опаковка от тип 3 (опаковка от тип IP-3); 

(e) опаковка от тип A; 

(f) опаковка от тип B(U); 

(g) опаковка от тип B(M); 

(h) опаковка от тип C. 
 
Опаковки, съдържащи делими вещества или ураниев хексафлуорид са предмет на 
допълнителни изисквания. 

 
4.1.9.1.2 Нефиксираното замърсяване по външната повърхност на всяка опаковка трябва да бъде 

поддържано колкото е възможно по-ниско и при нормални условия за превоз не трябва да 
превишава следните граници:  

a) 4 Вq/cm² за бета- и гама-излъчватели и алфа-излъчватели с ниска токсичност; и  

b) 0,4 Вq/cm² за всички останали алфа-излъчватели.  
 
Тези граници са средните приложими за всяка площ от 300 cm² върху всяка част от 
повърхността.  

 
4.1.9.1.3 Пратка не може да съдържа каквито и да е други изделия, освен необходимите за 

използването на радиоактивните вещества. Взаимодействието между тези изделия и самата 
пратка не трябва да намалява сигурността на пратката под нивото на приложимите за 
прототипа транспортни условия. 

 
4.1.9.1.4 Доколкото в 7.5.11 специална разпоредба СW33 не е указано друго, степента на 

нефиксираното замърсяване по външната и вътрешна повърхност на общи опаковки, 
контейнери, цистерни, средства за едро пакетиране (IBC) или вагони не трябва да надхвърля 
границите, определени в 4.1.9.1.2. 

 
4.1.9.1.5 За радиоактивни материали, притежаващи други опасни свойства на опаковката, се вземат 

под   внимание тези свойства.  Радиоактивният материал с вторична опасност, опакован в 
опаковки, за които не изисква от компетентния орган одобрение, с превозват в опаковки, IBC, 
цистерни или контейнери за насипни товари, ако отговарят изцяло на изискванията на 
съответните глави от част 6, както и приложимите изискванията на глави 4.1 , 4.2 или 4.3, за 
тази вторична опасност. 

 

4.1.9.1.6 Преди първото изпращане на всяка опаковка за пренос на радиоактивен материал, трябва да бъде 

потвърдено, че е била произведена в съответствие със спецификациите за консрукцията, така че 
да се гарантира спазването на съответните разпоредби на RID и какъвто и да е целесъобразен 
сертификат за одобрение. Следните изисквания също трябва да бъдат спазени, по 
целесъобразност:: 

(a) Ако разчетното налягане на задържащата система надвишава 35 kPa (манометрично 
налягане), трябва да се гарантира системата за задържане на всяка опаковка да отговаря на 
одобрените конструктивни изисквания във връзка с възможността на тази система да 
поддържа целостта си при това налягане; 

(b) За всяка опаковка, предназначена за експлоатация като опаковка Тип B(U), Тип B(M) или Тип C 
и за всяка опаковка, предназначена за съхранение на делящ се материал, трябва да се 
гарантира ефективността на нейните предпазващи и задържащи и, при необходимост, 
топлопроводими характеристики и ефективността на системата за задържане да са в 
границите, приложими към или определени за одобрения прототип; 

(c) За всяка опаковка, предназначена за съхранение на делящ се материал, трябва да се 
гарантира, че ефективността на критични характеристики за безопасност е в ограниченията, 
приложими за или посочени за прототипа и в частност в случаите, в които за да се съобрази с 
изискванията на 6.4.11.1 са специфични включени елементи, поглъщащи неутрони, трябва да 
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 бъдат извършени проверки, за да се потвърди присъствието и разпределението на тези поглътители 
на неутрони.. 

4.1.9.1.7 Преди каквото и да е изпращане на каквато и да е опаковка, трябва да се гарантира, че опаковката 

не съдържа нито едно от следните:: 

(a) Радионуклиди, различни от онези, които са посочени за модела на опаковката; или 

(b) Съдържание във формата на или във физично или химично състояние, различно от онези, 
които са посочени за модела на опаковката. 

4.1.9.1.8 Преди каквото и да е изпращане на каквато и да е пратка, трябва да се гарантира, че всички 
изисквания, посочени в съответните разпоредби на RID и в приложимите удостоверения за 
одобрение, са били изпълнени. 

Следните изисквания също трябва да бъдат спазени, по целесъобразност: 

(a) Трябва да се осигури приспособленията за повдигане, които не отговарят на изискванията на 
6.4.2.2, да са отстранени или по друг начин да са направени непригодни за използване за 
повдигане на опаковката в съответствие с 6.4.2.3. 

(b) Всяка опаковка от тип B(U), тип B(M) и тип C трябва да се задържа, докато не се доближат  
достатъчно равновесните условия, за да се покаже спазване на изискванията за температура 
и налягане, освен ако не е получено едностранно одобрение за изключване от тези 
изисквания;(c) За всяка опаковка от тип B(U), тип B(M) и тип C трябва да се гарантира чрез 
проверка и/или съответните изпитвания, че всички затварящи приспособления, клапани и 
други отвори на системата за задържане, през които може да излезе радиоактивното 
съдържание, са надлежно затворени и, когато е целесъобразно, запечатани по начин, за който 
е доказано спазването на изискванията на 6.4.8.8 и 6.4.10.3; 

(d) За пратки, съдържащи делимо вещество, когато е приложимо, трябва да се извършат 
измерванията, посочени в 6.4.11.4 (b), и изпитванията за доказване затварянето на всяка 
опаковка, както е описано в 6.4.11.8; 

4.1.9.1.9 Изпращачът трябва да разполага и с копие от всички инструкции по отношение на правилното 

затваряне на пратката и подготвянето за изпращане, преди да пристъпи към изпращането 
съгласно условията на удостоверенията. 

4.1.9.1.10 Освен за пратки под режим на изключително използване, транспортният индекс за всяка опаковка 

или външна опаковка не трябва да надвишава 10, а индексът за критична безопасност на всяка 
опаковка или външна опаковка не трябва да надвишава 50. 

4.1.9.1.11 Освен пратки или външни опаковки, превозвани под режим на изключително използване съгласно 

условията, посочени в 7.5.11, CW 33 (3.5) (a), максималното ниво на радиация във всяка точка от 
външната повърхност на съответната пратка или външна опаковка не трябва да надвишава 
2 mSv/h. 

 
4.1.9.1.12 Максималното ниво на радиация във всяка точка от външната повърхност на съответната пратка 

или външна опаковка под режим на изключително използване не трябва да надвишава 10 mSv. 
 
4.1.9.2. Изисквания и мерки за контрол при превоза на радиоактивни вещества с ниска специфична 

активност (LSA-вещества) и на изделия с повърхностно радиоактивно замърсяване (SCO-
изде 

 
4.9.2.1 Количеството на LSA-вещества или на SCO-изделия в опаковка от тип IP-1, опаковка от тип IP-2, 

опаковка от тип IP-3 или предмет или сбор от изделия, според случая, трябва да бъде ограничено 
така, че степента на външното лъчение на 3 м от незащитеното вещество, предмет или сбор от 
изделия да не надхвърля 10 mSv/h.  

 
4.1.9.2.2 За LSA-вещества и SCO-изделия, които са или съдържат делимо вещество, което не е 

изключено съгласно 2.2.7.2.3.5, трябва да се изпълняват приложимите предписания на 
6.4.11.1 и на 7.5.11 специална разпоредба CW33 точки (4.1) и (4.2).  

 
4.1.9.2.3 За LSA-вещества SCO-изделия, които са или съдържат делимо вещество, трябва да се 
 изпълняват приложимите предписания на 6.4.11.1 
4.1.9.2.4  LSA-вещества и SCO-изделия от групи LSA-І и SCO-І могат да бъдат превозвани без опаковка, 
 ако са спазени следните условия:  
 

а) Всички неопаковани вещества, с изключение на минералите, които съдържат само 
естествени радиоизотопи, трябва да бъдат превозвани по такъв начин, че при нормални 
условия на превоз да няма разсипване на радиоактивно съдържание извън транспортното 
средство, нито загуба на защитата;  

b) Всеки вагон трябва да бъде подложен на режим на изключително ползване, освен когато 
се превозват само SCO-І, на които замърсяването на достъпната и недостъпна 
повърхност не е по-голямо от 10 пъти стойността, прилагана съгласно дефиницията в 
2.2.7.1.2 за радиоактивно замърсяване; и 
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 с) За  SCO-І, когато се подозира наличието на нефиксираното замърсяване върху 
недостъпните повърхности над стойностите, уточнени в 2.2.7.2.3.2 а) i), трябва да бъдат взети мерки, 

които да не позволяват радиоактивните вещества да се освобождават във вагона.  
d) Неопакован делящ се материал трябва да изпълнява изискванията на 2.2.7.2.3.5 (e). 
 

4.1.9.2.5  Освен ако не е указани друго в разпоредбите от 4.1.9.2.3. LSA-вещества и SCO-изделия 
трябва   да бъдат опаковани съгласно следната таблица:  
 

 
Таблица 4.1.9.2.5: Разпоредби за индустриални опаковки, съдържащи LSA-вещества и 

SCO-изделия 
 

Радиоактивно съдържание Тип на индустриалната опаковка 

Изключително ползване Без изключително 
ползване 

LSA-I    
 Твърдо вещество a) Тип IP-1  Тип IP-1 
 Течност Тип IP-1  Тип IP-2 

LSA-II    
 Твърдо вещество Тип IP-2 Тип IP-2 
 Течност и газ Тип IP-2  Тип IP-3 

LSA-III  Тип IP-2 

SCO -I a)   Тип IP-1 

SCO -II   Тип IP-2  Тип IP-2 

    

4.1.9.3 Опаковки, съдържащи делими вещества 

Съдържанието на опаковките, които съдържат делими вещества, трябва да бъдат във вида, в 
който са посочени в конструкция на опаковка директно в RID или в удостоверението за одобрение. 

(a) маса от делимото вещество (или маса за всеки делим нуклид за смеси, когато е уместно), 
различна от разрешената за конкретния вид опаковка; 

(b) радиоактивно или делимо вещество, различно от одобрените за конкретния вид опаковка©ли 

(c) съдържание под формата на физическо или химическо състояние, или пространствено 
разположение, различно от разрешеното за конкретния вид опаковка; 

Както е посочено, когато е подходящо, в удостоверението за одобрение. 
 
4.1.10 Специални разпоредби за съвместно пакетиране  
 

4.1.10.1 Когато е разрешено съвместното пакетиране по силата на разпоредбите от настоящия раздел, 
опасните товари могат да бъдат опаковани с различни опасни товари или с други  товари в 
съвместни опаковки съгласно 6.1.4.21, при условие че не реагират опасно едни с други и че 
всички други приложими разпоредби на настоящата глава са спазени. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Виж и 4.1.1.5 и 4.1.1.6. 

2. За радиоактивен материал, виж 4.1.9.  
 
4.1.10.2 С изключение на пратките, съдържащи товари само от клас 1 или само от клас 7, ако 

дървени или картонени кутии се използват като външни опаковки, един пакет, съдържащ 
различни съвместно опаковани товари, не трябва да тежи повече от 100 кг.  

 
4.1.10.3 Освен ако не е предвидено друго в специална разпоредба, приложима съгласно 4.1.10.4, 

опасните товари от един и същ клас и с един и същ класификационен код могат да бъдат 
опаковани заедно. 
 

4.1.10.4 Когато за дадено наименование в колона (9b) от таблица А в глава 3.2 е посочено съответното 
изискване, тогава за съвместното опаковане на товарите, отнасящи се към това 
наименование, заедно с други товари в един и същ пакет трябва да се прилагат следните 
специални разпоредби:  

 
МР 1 Могат да бъдат опаковани само с товар от същия тип и от същата група на съвместимост.  
 
МР2 Не трябва да бъдат опаковани с други товари.  
 
МР3 Смесеното опаковане на UN 1873 и 1802 е разрешено.  
 
МР4 Не трябва да бъдат опаковани заедно с товари от други класове или с товари, които не са 

предмет на изискванията на RID. Въпреки това, ако този органичен пероксид е втвърдител или 
компонентна система за веществата от клас 3, смесено опаковане е разрешено с тези 
вещества от клас 3.  
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 МР5 Веществата с UN 2814 и 2900 могат да бъдат опаковани заедно в съвместна 
опаковка съгласно инструкция за опаковане Р620. Те не трябва да бъдат съвместно опаковани 

заедно с други товари; тази разпоредба не се прилага за UN 3373 БИОЛОГИЧНО ВЕЩЕСТВО, 
категория В, опаковано съгласно инструкция за опаковане Р650, или за вещества, добавени 
като охлаждащо средство, напр. лед, сух лед или охладен втечнен азот.  

 
МР6 Не трябва да бъдат опаковани смесено с други товари. Тази разпоредба не се прилага за 

веществата, добавени като охладители, например лед, сух лед или охладен течен азот. 
 
МР7 Могат да бъдат опаковани заедно в съвместна опаковка съгласно 6.1.4.21, ако не се 

надвишава обем от пет литра за вътрешна опаковка 
- с товари от същия клас и с други класификационни кодове, когато и за тях е разрешено 

смесено опаковане; или 
- с товари, които не са предмет на изискванията на RID,  
при условие че не реагират опасно помежду си. 

 
МР8 Могат да бъдат опаковани заедно в количества, ненадхвърлящи три литра за вътрешна 

опаковка, в съвместна опаковка съгласно 6.1.4.21  
- с товари от същия клас и с други класификационни кодове, когато и за тях е разрешено 

смесено опаковане; или  
- с товари, които не са предмет на изискванията на RID,  
при условие, че не реагират опасно помежду си.  

 
МР 9 Могат да бъдат опаковани заедно във външна опаковка, предвидена за съвместните опаковки 

в 6.1.4.21  
- с други товари от клас 2; 
- с товари от други класове, когато смесеното опаковане е разрешено също и за тях; или  
- с товари, които не са предмет на изискванията на RID,  
при условие, че не реагират опасно помежду си.  

 
МР 10 Могат (в количества, непревишаващи 5 кг за вътрешна опаковка) да бъдат опаковани заедно в 

една съвместна опаковка съгласно 6.1.4.21  
- с товари от същия клас и с други класификационни кодове или с товари от други класове, 

когато е разрешено смесено опаковане и за тях; или  
- с товари, които не са предмет на изискванията на RID,  
при условие, че не реагират опасно помежду си.  
 

МР 11 Могат (в количества, непревишаващи 5 кг за вътрешна опаковка) да бъдат опаковани заедно в 
съвместна опаковка съгласно 6.1.4.21 
- с товари от същия клас и с други класификационни кодове или с товари от други класове 

(с изключение на веществата от клас 5.1 от опаковъчни групи І или ІІ), когато е разрешено 
смесено опаковане и за тях; или  

- с товари, които не са предмет на изискванията на RID,  
при условие, че не реагират опасно помежду си.  
 

МР 12 Могат (в количества, непревишаващи 5 кг за вътрешна опаковка) да бъдат опаковани заедно в 
съвместна опаковка съгласно 6.1.4.21 
- с товари от същия клас и с други класификационни кодове или с товари от други класове 

(с изключение на веществата от клас 5.1 от опаковъчни групи І или ІІ), когато и за тях е 
разрешено смесено опаковане; или  

- с товари, които не са предмет на изискванията на RID,  
при условие, че не реагират опасно помежду си.  
 
Опаковките не трябва да тежат повече от 45 кг; ако като външни опаковки са използвани 
картонени кутии, те не трябва да тежат повече от 27 кг.  
 

МР 13 Могат (в количества, непревишаващи 3 кг за вътрешна опаковка и за пакет) да бъдат 
опаковани заедно в съвместна опаковка съгласно 6.1.4.21 
- с товари от същия клас и с други класификационни кодове или с товари от други класове, 

когато и за тях е разрешено смесено опаковане; или  
- с товари, които не са предмет на изискванията на RID,  
при условие, че не реагират опасно помежду си.  
 

МР 14 Могат (в количества, непревишаващи 6 кг за вътрешна опаковка) да бъдат опаковани заедно в 
съвместна опаковка съгласно 6.1.4.21 
- с товари от същия клас и с други класификационни кодове или с товари от други класове, 

когато и за тях е разрешено смесено опаковане; или  
- с товари, които не са предмет на изискванията на RID,  
при условие, че не реагират опасно помежду си.  

 
МР 15 Могат (в количества, непревишаващи 3 литра за вътрешна опаковка) да бъдат опаковани 

заедно в съвместна опаковка съгласно 6.1.4.21 
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 - с товари от същия клас и с други класификационни кодове или с товари от други 
класове, когато и за тях е разрешено смесено опаковане; или  

- с товари, които не са предмет на изискванията на RID,  
при условие, че не реагират опасно помежду си.  

 
МР 16 (Резервирана) 

 
МР 17 Могат (в количества, ненадхвърлящи 0,5 литра за вътрешна опаковка и 1 литър за пакет) да 

бъдат опаковани заедно в съвместна опаковка съгласно 6.1.4.21 
- с товари от други класове, с изключение на клас 7, когато и за тях е разрешено смесено 

опаковане; или  
- с товари, които не са предмет на изискванията на RID,  
при условие, че не реагират опасно помежду си.  
 

МР 18 Могат (в количества, ненадхвърлящи 0,5 кг за вътрешна опаковка и 1 кг за пакет) да бъдат 
опаковани заедно в съвместна опаковка съгласно 6.1.4.21 
- с товари от други класове, с изключение на клас 7, когато и за тях е разрешено смесено 

опаковане; или  
- с товари, които не са предмет на изискванията на RID,  
при условие, че не реагират опасно помежду си.  
 

МР 19 Могат (в количества, ненадвишаващи 5 литра за вътрешна опаковка) да бъдат опаковани 
заедно в съвместна опаковка съгласно 6.1.4.21 
- с товари от същия клас и с други класификационни кодове или с товари от други класове, 

когато и за тях е разрешено смесено опаковане; или  
- с товари, които не са предмет на изискванията на RID,  
при условие, че не реагират опасно помежду си.  
 

МР 20 Могат да бъдат опаковани заедно с вещества със същия UN-№: 
 
Не трябва да бъдат опаковани заедно с товари от клас 1, отнасящи се към различни UN-№:, 
освен в случаите, когато това е предвидено в специалната разпоредба за съвместно 
пакетиране МР 24. 

  
Не трябва да бъдат опаковани заедно с товари от други класове или с товари, които не са 
предмет на изискванията на RID. 

 
МР 21 Могат да бъдат опаковани заедно с изделия със същия UN-№: 
  

Не трябва да бъдат опаковани заедно с товари от клас 1, отнасящи се към различни UN 
номера, с изключение на 

 а) техните собствени средства за задействане, при условие, че: 
i) тези средства не могат да се задействат при нормални условия за превоз; 

или 
ii) тези средства са снабдени с най-малко две ефективни защитни устройства, 

които да предпазят изделието в случай на случайно задействане на 
запалващото средство; или 

c) ако тези средства не разполагат с две ефективни защитни устройства  ( т.е. със средства 
за възпламеняване, отнасящи се към група на съвместимост В), по мнение на 
компетентния орган на страната на произходаd случайното задействане на средствата за 
възпламеняване не може да доведе до експлозия на предмет при нормални условия за 
превоз; и  

b) изделията, принадлежащи към групи на съвместимост С, D и Е. 
 
Не трябва да бъдат опаковани заедно с товари от други класове или с товари, които не са 
предмет на изискванията на RID.  
 
Когато товарите са опаковани заедно съгласно настоящата специална разпоредба, трябва да 
се вземе предвид евентуалното изменение на класифицирането на опаковките според 2.2.1.1.  
 
За обозначението на товарите в транспортния документ виж 5.4.1.2.1 b).  

 
МР 22 Могат да бъдат опаковани съвместно с изделия със същия UN-№: 

 
Не трябва да бъдат опаковани заедно с товари от клас 1 с различни UN-№:, при следните 
изключения:  
a) заедно със собствените им задействащи средства, при условие, че тези средства не могат 

да се задействат при нормални условия на превоз,  
b) с изделия от групи на съвместимост C, D и E, или 
c) ако това е предвидено в специална разпоредба за съвместно пакетиране М 24. 

                                                 
d Ако държавата на произход не е държава-членка на СОТІF,  одобрението трябва да бъде потвърдено от компетентния 
орган на първата държава-членка на СОТІF по маршрута на превоза. 
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Не трябва да бъдат опаковани заедно с товари от други класове или с товари, които не са предмет на 

изискванията на RID. 
 

При съвместно пакетиране на товари съгласно тази специална разпоредба следва да се има 
предвид възможно изменение на класификацията на опакованата пратка съгласно 2.2.1.1.  
 
За обозначението на товарите в транспортния документ виж 5.4.1.2.1 b). 
 

МР 23 Могат да бъдат опаковани с изделия със същия UN-№: 
  

Не трябва да бъдат опаковани заедно с товари от клас 1 с различни UN-№::  
a) с изключение на собствените им задействащи средства, при условие, че тези средства не 

могат да се задействат при нормални условия на превоз, или 
b) освен ако това е предвидено в специална разпоредба за съвместно пакетиране М 24. 
 
Не трябва да бъдат опаковани заедно с товари от други класове или с товари, коитo не са 
предмет на изискванията на RID.  

  
Когато товарите са опаковани заедно съгласно настоящата специална разпоредба, трябва да 
се имат предвид възможните промени в класификацията на опакованите пратки в 
съответствие с 2.2.1.1.  

 
За обозначението на товарите в транспортния документ виж 5.4.1.2.1 b).  

 
МР 24 Могат да бъдат опаковани заедно с вещества с други UN номера, посочени в таблицата по-

долу, при следните условия:  
- ако буквата “А” е посочена в таблицата, веществата с тези UN номера могат да бъдат 

опаковани заедно без никакви конкретни ограничения по отношение на масата; 
- ако буквата “В” е посочена в таблицата, веществата с тези UN номера могат да бъдат 

включени в същата опаковка с обща маса до 50 кг взривни вещества. 
 
Когато товарите са опаковани заедно съгласно настоящата специална разпоредба, трябва да 
се имат предвид възможните промени в класифицирането на пратките в съответствие с 
2.2.1.1.  
 

За обозначение на товарите в транспортния документ виж 5.4.1.2.1  b). 
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0012  A                               

0014 A                                

0027    B B  B B                        B 

0028   B  B  B B                        B 

0044   B B   B B                        B 

0054         B B B B B B B B      B B B B B B B B B B  

0160   B B B   B                        B 

0161   B B B  B                         B 

0186      B    B B B B B B B      B B B B B B B B B B  

0191      B   B  B B B B B B      B B B B B B B B B B  

0194      B   B B  B B B B B      B B B B B B B B B B  

0195      B   B B B  B B B B      B B B B B B B B B B  

0197      B   B B B B  B B B      B B B B B B B B B B  

0238      B   B B B B B  B B      B B B B B B B B B B  

0240      B   B B B B B B  B      B B B B B B B B B B  

0312      B   B B B B B B B       B B B B B B B B B B  

0333                  A A A A            

0334                 A  A A A            

0335                 A A  A A            

0336                 A A A  A            

0337                 A A A A             

0373      B   B B B B B B B B       B B B B B B B B B  

0405      B   B B B B B B B B      B  B B B B B B B B  

0428      B   B B B B B B B B      B B  B B B B B B B  

0429      B   B B B B B B B B      B B B  B B B B B B  

0430      B   B B B B B B B B      B B B B  B B B B B  

0431      B   B B B B B B B B      B B B B B  B B B B  

0432      B   B B B B B B B B      B B B B B B  B B B  

0505      B   B B B B B B B B      B B B B B B B  B B  

0506      B   B B B B B B B B      B B B B B B B B  B  

0507      B   B B B B B B B B      B B B B B B B B B   

0509   B B B  B B                         
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Глава 4.2 Използване на преносими цистерни и одобрени по ООН  
многоелементни газови контейнери (UN-MEGC),  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1) За вагон-цистерни, подвижни цистерни, контейнер-цистерни и сменяеми надстройки, чиито 

корпуси са изработени от метал, както и многоелемнтни газови контейнери (МЕГК), виж глава 
4.3; за контейнер-цистерни от фиброармирани пластмаси виж глава 4.4; за вакуумни цистерни 
за отпадъци, виж глава 4.5. 

2. Преносими цистерни и UN-MEGC, маркирани съгласно разпоредбите на глава 6.7, но 
одобрени в страна, която не е държава-членка на COTIF, също могат да се използват за 
превози съгласно RID. 

 
4.2.1 Общи разпоредби за използване на преносими цистерни за превоз на вещества от 

класове 1 и от 3 до 9 
 

4.2.1.1 Настоящият раздел представя общите разпоредби, свързани с използването на преносими 
цистерни за превоз на вещества от класове 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 и 9. Освен 
на тези общи разпоредби, преносимите цистерни трябва да отговарят и на приложимите 
предписания за разработка и изграждане на преносими цистерни, както и на проверките и 
изпитванията, на които трябва да бъдат подложени и които са описани в раздел 6.7.2. 
Веществата трябва да бъдат превозвани в преносими цистерни съгласно инструкциите за 
превоз в преносими цистерни, изложени в колона (10) на таблица А от глава 3.2 и в 4.2.5.2.6 
(от Т1 до Т23), както и на специалните разпоредби, приложими за превоз на преносими 
цистерни, отнесени към всяко вещество в колона (11) на таблица А от глава 3.2, и описани в 
4.2.5.3.  

 
4.2.1.2 По време на превоза преносимите цистерни трябва да бъдат достатъчно предпазени срещу 

повреда на корпуса и експлоатационното оборудване в случай на страничен или надлъжен 
удар, или преобръщане. Ако корпусите и експлоатационното оборудване се изградени по 
такъв начин, че да могат да издържат на удари и преобръщане, тази защита не е необходима. 
Примери за такава защита са посочени в 6.7.2.17.5.  

 
4.2.1.3 Някои вещества са химически нестабилни. Те трябва да бъдат приемани за превоз само 

тогава, когато са били предприети необходимите мерки срещу опасно разпадане, 
преобразуване или полимеризиране по време на превоза. За тази цел трябва да се следи 
специално резервоарите да не съдържат никакви вещества, които могат да улеснят тези 
реакции. 

 
4.2.1.4 Температурата на външната повърхност на корпуса на цистерната, с изключение на отворите 

и затварящите им средства, или на външната повърхност на термичната изолация не трябва 
да надвишава 70º С по време на превоза. Корпусите трябва да бъдат термично изолирани, 
когато това е необходимо.  

 
4.2.1.5 Празните преносими цистерни, които не са почистени и дегазирани, трябва да отговарят на 

същите предписания, както пълните преносими цистерни, напълнени със същото вещество 
преди това.  

 
4.2.1.6 Веществата не трябва да бъдат превозвани в същата камера или в съседни камери, ако 

съществува риск да реагират опасно помежду си (виж определението за “опасна реакция” в 
1.2.1).  

 
4.2.1.7 Сертификатът за одобряване на вида, протоколът от изпитванията и сертификатът с 

резултатите от първоначалната проверка и изпитване за всяка преносима цистерна, издадени 
от компетентния орган или упълномощената от него организация, се съхраняват от органа или 
организацията и от собственика. Собствениците трябва да са в състояние да представят тези 
документи при поискване от всеки компетентен орган. 

  
4.2.1.8 С изключение на случаите, когато името на превозваното вещество е изписано на металната 

табелка, описана в 6.7.2.20.2, копие от споменатия в 6.7.2.18.1 сертификат трябва да бъде 
предоставено при поискване от страна на компетентния орган или от упълномощената от него 
организация и незабавно представено от изпращача, получателя или от представителя, 
според случая.  

 
4.2.1.9 Степен на пълнене  
 

4.2.1.9.1 Преди пълненето пълнещото лице трябва да е сигурно, че използваната преносима цистерна 
е от подходящия вид и да следи да не се пълни с вещества, които при контакт с материалите, 
от които е изработен резервоарът, уплътненията, експлоатационното оборудване и 
евентуалните защитни обшивки, биха могли да образуват опасни продукти или да отслабят 
значително тези материали. Изпращачът трябва да може да поиска от производителя на 
превозваното вещество и от компетентния орган мнението им за съвместимостта на това 
вещество с материалите, от които е изработена преносимата цистерна.  
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4.2.1.9.1.1 Преносимите цистерни не трябва да бъдат пълнени над степените, посочени в 

раздели от 4.2.1.9.2 до 4.2.1.9.6. Условията за приложение на 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 или 4.2.1.9.5.1 
за отделните вещества са уточнени в приложимите инструкции за превоз в преносими 
цистерни или в специалните разпоредби от 4.2.5.2.6 или 4.2.5.3 и в колона (10) или (11) на 
таблица А от глава 3.2.  

 
4.2.1.9.2 В общите случаи на използване максималната степен на пълнене (в %) се определя по 

следната формула: 
     

)tt(1

97
  пълнене на степен

fr 


a
 

 
 

4.2.1.9.3 За течните вещества от клас 6.1 или от клас 8, които се отнасят към опаковъчни групи І и ІІ, 
както и за течните вещества с абсолютно парно налягане над 175 кРа (1,75 bar) при 65ºС, 
максималната степен на пълнене (в %) се определя по следната формула: 

 

)tt(1

95
  пълнене на степен

fr 


a
 

 
4.2.1.9.4 В тези формули  α е средният коефициент на кубическо разширяване на течността в 

интервала между средната температура на течността по време на пълнене (tf) и максималната 
средна температура на товара по време на превоза (tr). За течности, превозвани в условията 
на обкръжаващата среда,  α би могло да бъде изчислено по формулата: 

                

50

5015

d 35

dd 
  

 в която d15 и d50 представляват обемната маса на течността съответно при 15ºС и 50ºС.  
 
4.2.1.9.4.1 Максималната средна температура на товара (tr) трябва да е фиксирана на 50ºС; въпреки това 

за превози, извършвани в умерени или екстремни климатични условия, заинтересованите 
компетентни власти могат да приемат по-ниска граница или да определят по-висока граница в 
зависимост от случая.               

 
4.2.1.9.5 Разпоредбите от 4.2.1.9.2 до 4.2.1.9.4.1 не се прилагат за преносимите цистерни, 

съдържанието на които поддържа температура над 50ºС по време на превоза (например 
посредством загряващо устройство). За преносимите цистерни, снабдени с такова устройство, 
трябва да се използва температурен регулатор, който да не позволява никога цистерната да 
бъде напълнена повече от 95% по всяко време на превоза.  

 
4.2.1.9.5.1 За твърди вещества, превозвани при температура над тяхната температура на стапяне, и за 

подгряти течни вещества максималната степен на пълнене (в %) се определя по формулата: 
  

       

f

r

d

d
 95  пълнене на степен   

       
 където df и dr представляват съответно обемната маса на течността при средна температура 

на течността при пълнене и максималната средна температура на товара по време на превоз. 
 
4.2.1.9.6 Преносимите цистерни не трябва да бъдат представяни за транспорт: 

а)  напълнени повече от 20%, но по-малко от 80% с течности, които имат вискозитет по-
малък от 2680 mm²/s при 20ºС или в случаите на загрети вещества с максимална 
температура на веществото по време на превоз, освен когато резервоарите на 
преносимите цистерни са разделени от прегради или антивълнови плочи на сектори с 
максимална вместимост от 7500 литра; 

b) ако остатъци от превозваното преди вещество са полепени по външната страна на 
корпуса или по експлоатационното оборудване;  

с) ако има теч или повреда до такава степен, че целостта на цистерната или на 
устройствата за повдигане или закрепване могат да са засегнати; и  

d) ако експлоатационното оборудване не е проверявано и не е преценено, че е в добро 
работно състояние.  

 
4.2.1.9.7 Джобовете на вилките на повдигачите на преносимите цистерни трябва да бъдат запушени по 

време на пълнене на цистерните. Тази разпоредба не се отнася за преносимите цистерни, 
които съгласно 6.7.2.17.4 не е необходимо да бъдат снабдени със запушващи средства за 
джобовете на вилките на повдигащите устройства.  

 



794  

 4.2.1.10 Допълнителни разпоредби, приложими за превозване на веществата от клас 3 в 
преносими цистерни 

  
4.2.1.10.1 Всички преносими цистерни, предназначени за превоз на запалителни течности, трябва да са 

затворени и да са снабдени с устройство за освобождаване на налягането в съответствие с 
6.7.2.8 - 6.7.2.15. 

4.2.1.10.1.1 За преносимите цистерни, предназначени само за превоз по суша, могат да се използват 
отворени проветряващи системи, ако това е разрешено съгласно  глава 4.3.  

 
4.2.1.11 Допълнителни разпоредби, приложими за веществата от клас 4.1 (с изключение на 

саморазпадащите вещества), 4.2 или 4.3, превозвани в преносими цистерни 

   
  (запазена разпоредба) 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  За саморазпадащите вещества от клас 4.1 виж 4.2.1.13.1. 

 

4.2.1.12 Допълнителни разпоредби, приложими за превозване на веществата от клас 5.1 в 
преносими цистерни 

(запазена разпоредба) 
 
4.2.1.13 Допълнителни разпоредби, приложими за превозване на веществата от клас 5.2 и за 

саморазпадащите вещества от клас 4.1 в преносими цистерни 

 
4.2.1.13.1 Всяко вещество трябва да бъда подложено на изпитвания. Протоколът от изпитванията 

трябва да бъде представен на компетентния орган от държавата на произхода за одобрение. 
Известие за това одобрение трябва да бъде изпратено на компетентния орган на приемащата 
страна. Известието трябва да съдържа съответната информация за превоза и протокола с 
резултатите от изпитванията. Извършените изпитвания трябва да включват следното: 
 
а)  да доказват съвместимостта на всички материали, които обикновено влизат в контакт с 

веществото по време на превоз; 
b) да предоставят данните за разработката на устройството за освобождаване на 

налягането и за освобождаване на аварийното налягане, като се отчитат 
характеристиките на разработката на преносимата цистерна. 

 
Всички допълнителни разпоредби, необходими за безопасния превоз на веществото, трябва 

да са ясно описани в протокола. 
 

4.2.1.13.2 Следните разпоредби се прилагат за преносими цистерни, предназначени за превоз на 
органични пероксиди тип F или за саморазпадащи вещества тип F с температура на 
автокаталитично разпадане (SADT) равна най-малко на 55ºС. Тези разпоредби имат 
предимство пред посочените в раздел 6.7.2 в случай на има противоречие с последните. 
Аварийните обстоятелства, които трябва да се имат предвид, са самоускоряващият се разпад 
на веществото и обхващането му от пламъци, както е посочено в 4.2.1.13.8.  

 
4.2.1.13.3 Допълнителните разпоредби за превоз на органични пероксиди или на саморазпадащи 

вещества с  температура на автокаталитично разпадане под 55ºС трябва да бъдат 
определени от компетентния орган на държавата на произхода; те трябва да бъдат съобщени 
на компетентния орган на страната получател.  

 
4.2.1.13.4 Преносимата цистерна трябва да издържа на изпитвателно налягане от най-малко 0,4 МРа (4 

bar).  
 
4.2.1.13.5 Преносимите цистерни трябва да бъдат снабдени с температурни сензорни устройства.  
 
4.2.1.13.6 Преносимите цистерни трябва да бъдат снабдени с устройства за освобождаване на 

налягането и устройства за аварийно освобождаване на налягането. Могат да се използват и 
вакуумни освобождаващи устройства. Устройствата за освобождаване на налягането трябва 
да работят при налягания, определени както според характеристиките на веществата, така и 
според структурните характеристики на преносимата цистерна. В корпуса не се допускат 
топими елементи. 

 
4.2.1.13.7 Устройствата за освобождаване на налягането трябва да имат монтирани пружинни клапани, 

които да предотвратяват значително натрупване на налягане във вътрешността на 
преносимата цистерна, причинено от разпадане на продуктите или от отделяне на пари при 
температура от 50ºС. Капацитетът и задействащото налягане за отварянето на клапаните 
трябва да се основават на резултатите от изпитванията, посочени в 4.2.1.13.1. Въпреки това 
задействащото налягане за отваряне в никакъв случай не трябва да бъде такова, че да изтече 
течност от клапаните, ако преносимата цистерна се е преобърнала.  

 
4.2.1.13.8 Устройствата за аварийно освобождаване на налягането могат да се състоят от вид пружинни 

устройства или разрушаваща се мембрана, или комбинация от двете, разработени, за да 
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 клапанират всички продукти от разпадането и освободените пари в продължение 
най-малко на един час от пълното поглъщане от пламъците, съгласно условията, 

което се определя по следната формула: 
 

q = 70961 . F . А 0,82 
 където  
 q = топлинна абсорбция [W]  
 A= овлажнена повърхност [m²]  
 F = изолационен фактор 
  

F = 1 за неизолирани корпуси или 
 

   
 
47032

T923U
F


     за изолирани корпуси, 

 където 
 К = топлопроводимост на изолационния слой [W. m -1.K-1] 
  L  =   дебелина на изолационния слой [m ]  
  U = К/ L = коефициент на топлопредаване на изолацията [W. m -2.K-1] 
  TPO= температура на веществото в условия на изпускане на налягането  [K]  

 
Началното налягане за отваряне на устройството или устройствата за аварийно 
освобождаване на налягането трябва да надвишава предписаното в 4.2.1.13.7 и да е основано 
на резултатите от изпитванията, описани в 4.2.1.13.1. Тези устройства трябва да бъдат 
оразмерени по такъв начин, че максималното налягане в преносимата цистерна никога да не 
надхвърля изпитвателното налагане.  
 
ЗАБЕЛЕЖКА: В Приложение 5 на Ръководството за изпитвания и критерии може да се намери 

метод, позволяващ да се определи оразмеряването на устройствата за 
аварийно освобождаване на налягането. 

 
 
4.2.1.13.9 За термично изолираните преносими цистерни трябва да се изчисли капацитетът и 

калибрирането на устройствата за аварийно освобождаване на налягането въз основа на 
хипотезата за загубата на изолация на 1% от повърхността. 

  
4.2.1.13.10 Вакуумните устройства за освобождаване на налягането и пружинните клапани трябва да 

бъдат снабдени с устройство за улавяне на пламъците. Трябва да се има предвид 
намаляването на капацитета на освобождаване, причинено от това устройство.  

 
4.2.1.13.11 Експлоатационното оборудване, като клапани и външни тръбопроводи, трябва да бъде 

поставено по такъв начин, че в него да не остава вещество след пълненето на преносимата 
цистерна.  

 
4.2.1.13.12 Преносимите цистерни могат да бъдат или термично изолирани, или защитени от слънцето с 

предпазен кожух. Ако SADT на веществото в преносимата цистерна е по-малка или равна на 
55ºС, или ако преносимата цистерна е алуминиева, тя трябва да бъде напълно изолирана. 
Външната повърхност трябва да е бяла на цвят или от лъскав метал.  

 
4.2.1.13.13 Степента на пълнене не трябва да надвишава 90% при 15ºС.  
 
4.2.1.13.14 Предписаните марки в 6.7.2.20.2 трябва да включва номера по ООН и техническото 

наименование с посочване на одобрената концентрация на веществото.  
 
4.2.1.13.15 Органичните пероксиди и саморазпадащите вещества, специално изброени в инструкцията за 

преносими цистерни Т23 в 4.2.5.2.6, могат да бъдат превозвани в преносими цистерни.  
 
4.2.1.14 Допълнителни разпоредби за превоза на вещества от клас 6.1 в преносими цистерни 

 
(запазена разпоредба)  
 

4.2.1.15 Допълнителни разпоредби за превоза на вещества от клас 6.2 в преносими цистерни 

 
(запазена разпоредба)  
 

4.2.1.16   Допълнителни разпоредби за превоза на вещества от клас 7 в преносими цистерни  
 

4.2.1.16.1  Преносимите цистерни, използвани за превоз на радиоактивни вещества, не трябва да бъдат 
използвани за превоз на други товари.  

 
4.2.1.16.2 Степента на напълване на преносимите цистерни не трябва да надвишава 90% или всяка 

друга стойност, одобрена от компетентния орган. 
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4.2.1.17 Допълнителни разпоредби за превоза на вещества от клас 8 в преносими цистерни 

 
4.2.1.17.1  Устройствата за освобождаване на налягането в преносимите цистерни, използвани за 

превоз на вещества от клас 8, трябва да бъдат проверявани на периоди, които да не 
надхвърлят една година.  

 
4.2.1.18  Допълнителни разпоредби за превоза на вещества от клас 9 в преносими цистерни 
 

(запазена разпоредба)  
 

4.2.1.19   Допълнителни разпоредби за превоза на твърди вещества, които се превозват при 
температури над тяхната температура на топене 

 
4.2.1.19.1 Твърди вещества, които се превозват или се предават за превоз при температури над тяхната 

температура на топене и за които няма инструкция за преносими цистерни в глава 3.2, 
таблица А, колона 10, или при които посочената инструкция за преносими цистерни не се 
отнася за превоза при температури над температурата на топене, се допускат до превоз в 
преносими цистерни, при условие че твърдите вещества са причислени към класове 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 6.1, 8 или 9, нямат други допълнителни опасности с изключение на допълнителната 
опасност на клас 6.1 или 8, и са от опаковъчна група II или III. 

 
4.2.1.19.2 Освен ако не е посочено друго в глава 3.2, таблица А, преносими цистерни, използвани за 

превоз на тези твърди вещества над тяхната температура на топене, трябва да съответстват 
на разпоредбите на инструкция за преносими цистерни Т4, когато са твърди вещества от 
опаковъчна група III, и на разпоредбите на инструкция за преносими цистерни Т7, когато са 
твърди вещества от опаковъчна група II.Съгласно 4.2.5.2.5 може за превоза да се избере 
преносима цистерна, предлагаща равностойно или по-високо ниво на безопасност. По-
високата степен на пълнене (в %) се определя в съответствие с 4.2.1.9.5 (специална 
разпоредба ТР3). 
 

4.2.2    Общи разпоредби за използването на преносими цистерни за превоз на неохладени 
втечнени газове и химикали под налягане 

 
4.2.2.1    Настоящият раздел указва общите разпоредби, свързани с използването на преносими 

цистерни за превоз на  неохладени  втечнени газове и химикали под налягане.  
 
4.2.2.2. Преносимите цистерни трябва да отговарят на предписанията за разработка и изграждане на  

преносимите цистерни, както и на проверките и изпитванията, на които трябва да бъдат 
подложени и които са указани в раздел 6.7.3. Неохладените втечнени газове и химикали под 
налягане трябва да бъдат превозвани в преносими цистерни съгласно инструкцията за превоз 
в преносими цистерни Т50, посочена в 4.2.5.2.6, и съобразно съответните специални 
разпоредби за превоз в преносими цистерни на специфични неохладени втечнени газове, 
указани в колона (11) на таблица А от глава  3.2 и описани в 4.2.5.3.  

 
4.2.2.3    По време на превоза преносимите цистерни трябва да са подходящо защитени от повреда на 

корпуса и на експлоатационното оборудване при страничен или надлъжен удар, или при 
преобръщане. Ако корпусите и експлоатационното оборудване са изградени по такъв начин, 
че да могат да издържат на удари и на преобръщане, тази защита не е необходима. Примери 
за такава защита са дадени в 6.7.3.13.5.  

 
4.2.2.4    Някои неохладени втечнени газове са химически нестабилни. Те трябва да бъдат допускани 

за превоз, само ако са взети необходимите мерки, за да се предотврати опасното им 
разпадане, преобразуване или полимеризация по време на превоза. За целта трябва да се 
следи особено преносимите цистерни да не съдържат никакъв неохладен втечнен газ, който 
може да улесни тези реакции.  

 
4.2.2.5    С изключение на случаите, когато наименованието на превозвания (превозваните) газ (газове) 

е изписано на металната табелка, описана в 6.7.3.16.2, копие от споменатия в 6.7.3.14.1 
сертификат трябва да бъде предоставено при поискване от компетентен орган и незабавно 
представено от изпращача, получателя или представителя, според случая.  

 
4.2.2.6     Празните непочистени и недегазирани преносими цистерни трябва да отговарят на същите 

предписания, както и цистерните, напълнени с превозвания преди това неохладен втечнен 
газ. 

  
4.2.2.7  Пълнене 

 
4.2.2.7.1 Преди пълнене преносимата цистерна трябва да бъде проверена, за да е доказано, че е одобрена за 

превоз на неохладения втечнен газ или пропеланта на химикала под налягане, и да се следи 
да не бъде напълнена с неохладен втечнен газ или с химикали под налягане, при влизането 
на които в контакт с материалите, от които е изработена цистерната, уплътненията, 
експлоатационното оборудване и евентуалните защитни покрития, могат да се образуват 
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 опасни продукти или да се отслаби значително устойчивостта на тези материали. 
При пълнене температурата на неохладения втечнен газ или пропеланта на 

химикала под налягане трябва да остане в границите на разчетните температурни интервали.  
 
4.2.2.7.2 Максималната маса на неохладения втечнен газ за литър вместимост на цистерната (кг/л) не 

трябва да надхвърля обемната маса на неохладения втечнен газ при 50ºС, умножена по 0,95. 
Освен това цистерната не трябва да бъде изцяло напълнена с течност при 60ºС.   

  
4.2.2.7.3 Преносимите цистерни не трябва да бъдат пълнени над допустимата им максимална брутна 

маса и допустимата максимална маса на товара, уточнена за всеки газ, подлежащ на превоз.  
 
4.2.2.8     Преносимите цистерни не трябва да бъдат предавани за превоз, ако: 

а) не са напълнени достатъчно, така че вълнението на съдържанието може да предизвика 
неприемливи хидравлични сили;  

b) има теч;  
с) са повредени до такава степен, че целостта на цистерната или на устройствата за 

нейното повдигане или закрепване са засегнати, и  
d) експлоатационното оборудване не е проверено и преценено в добро работно състояние.  
 

4.2.2.9     Джобовете на вилките на повдигащите съоръжения на преносимите цистерни трябва да бъдат 
запушени по време на пълненето им. Тази разпоредба не се прилага само за преносимите 
цистерни, които според 6.7.3.13.4 не е необходимо да бъдат снабдени със средства за 
затваряне на джобовете на вилките.  

 
4.2.3 Общи разпоредби за използване на преносими цистерни за превоз на дълбокоохладени 

втечнени газове 

 
4.2.3.1     Този раздел посочва общите разпоредби, свързани с използването на преносими цистерни за 

превоз на дълбокоохладени втечнени газове.  
 
4.2.3.2     Преносимите цистерни трябва да отговарят на предписанията, приложими за разработката и 

изграждането  на преносими цистерни, както и на проверките и изпитванията, на които трябва 
да бъдат подложени съгласно раздел 6.7.4 Дълбокоохладените втечнени газове трябва да 
бъдат превозвани в преносими цистерни в съответствие с инструкцията за превоз в 
преносими цистерни Т75, описана в 4.2.5.2.6 и на специалните разпоредби, приложими за 
превоз в преносими цистерни, отнасящи се за всеки дълбокоохладен втечнен газ в колона 11 
на таблица А от глава 3.2 и описани в 4.2.5.3.   

 
4.2.3.3.1. По време на превоза преносимите цистерни трябва да са достатъчно защитени от повреда на 

корпуса и на експлоатационното оборудване при страничен или надлъжен удар, или при 
преобръщане. Ако резервоарите и експлоатационното оборудване са изградени по такъв 
начин, че да могат да издържат на удари и на преобръщане, тази защита не е необходима. 
Примери за такава защита са дадени в 6.7.4.12.5.  

 
4.2.3.4 С изключение на случаите, когато наименованието на превозвания газ  е изписано на 

металната табелка, описана в 6.7.4.15.2, копие от споменатия в 6.7.4.13.1 сертификат трябва 
да бъде предоставено при поискване от компетентен орган и незабавно представено от 
изпращача, получателя или представителя, според случая. 

 
4.2.3.5    Празните непочистени и недегазирани преносими цистерни трябва да отговарят на същите 

предписания, както и цистерните, пълни с превозвания преди това дълбокоохладен втечнен 
газ.  

 
4.2.3.6  Пълнене 

 
4.2.3.6.1. Преди пълнене преносимата цистерна трябва да бъде проверена, за да е доказано, че е 

одобрена за превоз на дълбокоохладен втечнен газ, и да се следи да не бъде напълнена с 
дълбокоохладен втечнен газ, който при контакт с материалите, от които е изработена 
цистерната, уплътненията, експлоатационното оборудване и евентуалните защитни покрития, 
може да образува опасни продукти или да отслаби значително устойчивостта на тези 
материали. При пълнене температурата на дълбокоохладения втечнен газ трябва да остане в 
границите на разчетните температурни интервали.  

 
4.2.3.6.2 При оценката на началната степен на пълнене трябва да се вземе предвид необходимото 

време за престой на газа в цистерната за предвидения превоз, както и всяко забавяне, което 
може да се получи. Началната степен на пълнене на една цистерна, с изключение на 
случаите, за които се отнасят разпоредби 4.2.3.6.3 и 4.2.3.6.4, трябва да е такава, че, ако 
съдържащият се газ, с изключение на хелия, е доведен до температура, при която парното 
налягане е равно на   максимално допустимото експлоатационно налягане (MAWP), обемът, 
зает от течността, да не надхвърля 98%. 

 
4.2.3.6.3               Цистерните, предназначени за превоз на хелий, могат да бъдат пълнени до входното 

отверстие на устройството за изпускане на налягането, но не и над него.  
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4.2.3.6.4                 По-висока начална степен на пълнене може да бъде разрешена, ако е одобрена от 

компетентния орган, когато предвидената продължителност на превоза е значително по-малка 
от времето, за което температурата се задържа в допустими граници.  

 
4.2.3.7  Време за действително задържане на допустима температура 

 
 Времето за действително задържане на температурата трябва да бъде изчислено за всеки 

превоз съгласно процедура, призната от компетентния орган, като се има предвид следното:  
а) референтното време за задържане на температурата за дълбокоохладени втечнени 

газове, предназначени за превоз (виж 6.7.4.2.8.1) (както е посочено на табелката, за която 
е упоменато в 6.7.4.15.1); 

b) плътността на действителното пълнене; 
с) действителното налягане при пълнене; 
d) най-ниското определено налягане на устройството или устройствата за ограничаване на 

налягането.  
 

4.2.3.7.2                 Времето за действително задържане на допустимата температура трябва да бъде маркирано 
или върху самата преносима цистерна, или върху здраво закрепена към преносимата 
цистерна метална табелка в съответствие с 6.7.4.15.2.  

 
4.2.3.8 Преносимите цистерни не трябва да се предават за превоз, ако: 

а) не са напълнени достатъчно, така че вълнението на съдържанието може да предизвика 
неприемливи хидравлични сили;  

b) има теч;  
с) са повредени до такава степен, че целостта на цистерната и или на устройствата за 

нейното повдигане или закрепване са засегнати;  
d) експлоатационното оборудване не е проверено и преценено в добро работно състояние.  
е)  времето за действително задържане на температурата за дълбокоохладения газ, 

подлежащ на превоз, не е определено съгласно 4.2.3.7 и ако преносимата цистерна не е 
маркирана съгласно 6.7.4.15.2; и 

f) продължителността на превоза, включително и закъсненията, които могат да се получат, 
не надхвърля времето за действително задържане на допустимата температура.  

 
4.2.3.9 Джобовете на вилките на повдигача трябва да бъдат затворени по време на пълнене на 

цистерните. Тази разпоредба не се прилага за преносимите цистерни, които в съответствие с 
6.7.4.12.4 не се нуждаят от средства за затваряне на джобовете на вилките на повдигача. 

 
4.2.4. Общи разпоредби, свързани с използването на одобрени по ООН многоелементни 

газови контейнери (MEGC) 

 
4.2.4.1 Настоящият раздел съдържа общите разпоредби, свързани с използването на 

многоелементни газови контейнери (МЕГК) за превоза на неохладени газове, визирани в 6.7.5. 
 
4.2.4.2 МЕГК трябва да отговарят на предписанията, приложими за разработката и изграждането, 

както и на проверките и на изпитванията, на които трябва да бъдат подложени според 6.7.5. 
Елементите на МЕГК трябва да се подлагат на периодична проверка, както е указано в 
разпоредбите на инструкция за опаковане Р 200 - 4.1.4.1, и в 6.2.1.6. 

 
4.2.4.3 По време на превоза МЕГК трябва да са защитени срещу повреда на елементите и на 

експлоатационното оборудване в случай на страничен или надлъжен удар или преобръщане. 
Ако елементите и експлоатационното оборудване се изградени по такъв начин, че издържат 
на удари и преобръщане, тази защита не е необходима. Примери за такава защита са дадени 
в 6.7.5.10.4. 

  
4.2.4.4 Изпитванията и периодичните прегледи, на които трябва да се подлагат МЕГК, са определени 

в 6.7.5.12. МЕГК или елементите им не могат да се зареждат или да се пълнят от момента, в 
който трябва да бъдат подложени на периодичен преглед, но могат да бъдат превозвани след 
изтичането на крайния срок. 

 
4.2.4.5 Пълнене 
 

4.2.4.5.1 Преди пълнене МЕГК трябва да бъдат прегледани, за да се гарантира, че са от разрешения 
вид за превозвания газ и че приложимите в RID разпоредби са спазени. 

 
4.2.4.5.2 Елементите на МЕГК трябва да бъдат пълнени съобразно експлоатационните налягания, 

степените на пълнене и разпоредбите за пълнене, предписани в инструкция за опаковане Р 
200 от 4.1.4.1,  за конкретния газ, използван за пълненето на всеки елемент. В никакъв случай 
МЕГК или група елементи не трябва да бъдат пълнени като единица над най-ниското 
експлоатационно налягане на който и да е от дадените елементи. 

 
4.2.4.5.3 МЕГК не трябва да бъдат пълнени над допустимата им максимална брутна маса. 
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 4.2.4.5.4 Изолиращите клапани трябва да бъдат затворени след пълненето и да останат затворени по 
време на превоза. Токсичните газове (групи Т, ТF, ТС, ТО, ТFС и ТОС) могат да бъдат превозвани в 

МЕГК само при условие, че всеки от елементите е снабден с изолиращ клапан. 
 
4.2.4.5.5 Отворът или отворите за пълнене трябва да бъдат затворени с капачки или запушалки. 

Непропускливостта на затварящите устройства и на оборудването трябва да са проверени от 
пълнещия след пълненето. 

 
4.2.4.5.6   МЕГК не трябва да бъдат представяни за пълнене, ако: 

а) са повредени до степен, че целостта на съдовете под налягане или тяхното структурно 
или експлоатационно оборудване могат да бъдат засегнати; 

b) съдовете под налягане и тяхното структурно или експлоатационно оборудване са 
преценени в лошо работно състояние; или 

с) предписаните знаци във връзка с одобрението, периодичните изпитвания и пълнене, не 
са четливо изписани. 

 
4.2.4.6 Напълнените МЕГК не трябва да бъдат представени за превоз, ако: 

а) текат; 
b) са повредени до степен, че целостта на съдовете под налягане или структурното и 

експлоатационното им оборудване могат да бъдат засегнати; 
с) съдовете под налягане и структурното им или експлоатационно оборудване са прегледани 

и преценени в лошо работно състояние; или 
d) предписаните знаци във връзка с одобрението, периодичните изпитвания и пълнене, не 

са четливо изписани. 
 

4.2.4.7 Празните, непочистени и необезгазени МЕГКтрябва да отговарят на същите разпоредби както 
и пълните с превозвания преди това газ МЕГК. 

 
4.2.5 Инструкции и специални разпоредби за преносими цистерни  
 
4.2.5.1  Общи положения  
 

4.2.5.1.1 Този раздел включва инструкциите за превоз в преносими цистерни, както и специалните 
приложими разпоредби за опасните товари, разрешени за превоз в преносими цистерни. Всяка 
инструкция за превоз в преносими цистерни е обозначена с буквено-цифров код (например 
Т1). Колона (10) от таблица А в глава 3.2 посочва инструкцията, приложима за всяко вещество, 
разрешено да бъде превозвано в преносими цистерни. Когато няма никаква инструкция за 
превоз в колона (10) по отношение на определено вещество, превозът на това вещество в 
преносими цистерни не е разрешен, с изключение на случаите, когато компетентен орган е 
издал разрешение съгласно конкретните условия, указани в 6.7.1.3. Специалните разпоредби 
се отнасят за конкретните опасни товари в колона (11) от таблица А от глава 3.2. Всяка 
специална разпоредба е указана с буквено-цифров код (например ТР1). Списък на тези 
специални разпоредби е представен в 4.2.5.3.  
 
ЗАБЕЛЕЖКА: При газове, чийто превоз в МЕГК е разрешен, в глава 3.2, таблица А, 

колона 10, е вписана буквата “М”. 
 

4.2.5.2  Инструкции за превоз в преносими цистерни 

 
4.2.5.2.1 Инструкциите за превоз в преносими цистерни се прилагат за веществата от класове 1 - 9. Те 

предоставят конкретна информация за разпоредбите, свързани с превоза в преносими 
цистерни, които се прилагат за определени вещества. Тези разпоредби трябва да бъдат 
спазвани като допълнение към общите разпоредби, указани в настоящата глава, и общите 
изисквания от глава 6.7.  

 
4.2.5.2.2                За веществата от класове от 1 до 9 тези инструкции посочват минималното приложимо 

изпитвателно налягане, минималната дебелина на стените на корпуса (отнесени към еталонна 
стомана), изискванията за отворите в ниската част и за устройствата за освобождаване на 
налягането. В Инструкция Т23 са изредени саморазпадащите вещества от клас 4.1 и 
органичните пероксиди от клас 5.2, които са разрешени за превоз в преносими цистерни.  

 
4.2.5.2.3                Инструкция Т50 е приложима за неохладени втечнени газове и указва максималните 

допустими експлоатационни налягания, предписанията за отворите в ниската част, за 
устройствата за освобождаване на налягането и за максималната плътност на пълнене за 
всеки неохладен втечнен газ, разрешен за превоз в преносими цистерни. 

 
4.2.5.2.4     За охладените втечнени газове се прилага инструкция за превоз в преносими цистерни Т75. 

 
4.2.5.2.5                Определяне на подходящите инструкции за превоз в преносими цистерни  
 

Когато конкретна инструкция за превоз в преносими цистерни е посочена в колона 10 от 
таблица А в глава 3.2 за дадено наименование на опасен товар, възможно е да се използват 
други преносими цистерни, отговарящи на други инструкции, при които се изисква по-високо 
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 минимално изпитвателно налягане, по-голяма дебелина на стените на корпуса, а условията за 
състоянието на отворите в долната част и устройствата за освобождаване на налягането са по-

строги. За определяне на подходящата преносима цистерна, която може да бъде използвана 
за конкретни вещества, се използват следните указания: 

 
                   

Инструкция за 
преносими 
цистерни 

Други позволени инструкции за преносими цистерни 

T1 T 2, T 3, T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, 
T 19, T 20, T 21, T 22 

T2 T 4, T 5, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, 
T 22 

T3 T 4, T 5, T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, 
T 21, T 22 

T4 T 5, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T5 T 10, T 14, T 19, T 20, T 22 

T6 T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T7 T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T8 T 9, T 10, T 13, T 14, T 19, T 20, T 21, T 22 

T9 T 10, T 13, T 14, T 19, T 20, T 21, T 22 

T10 T 14, T 19, T 20, T 22 

T11 T 12, T 13, T 14, T 15, T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T12 T 14, T 16, T 18, T 19, T 20, T 22 

T13 T 14, T 19, T 20, T 21, T 22 

T14 T 19, T 20, T 22 

T15 T 16, T 17, T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T16 T 18, T 19, T 20, T 22 

T17 T 18, T 19, T 20, T 21, T 22 

T18 T 19, T 20, T 22 

T19 T 20, T 22 

T20 T 22 

T21 T 22 

T22 Няма 

T23 Няма 

 
 
4.2.5.2.6     Инструкции за преносими цистерни 

 
Инструкциите за преносими цистерни определят изискванията към всяка преносима цистерна, 
която се използва за превоз на определено вещество. Инструкции Т1 - Т22 определят 
приложимите минимални изпитвателни налягания, минималните дебелини на стените на 
корпуса на цистерната (в mm еталонна стомана) и разпоредбите по отношение на устройствата 
за освобождаване на налягането и дънните отвори.

 
 

T1 - T22 Инструкции за превоз в преносими цистерни T1 - T22 

      
Тези разпоредби за подвижните цистерни са приложими за течни и твърди вещества от Клас 1 и 
Класовете от 3 до 9. Общите разпоредби от раздел 4.2.1 и изискванията от раздел 6.7.2 трябва да 
бъдат спазени. 
  

Инструкция за  
превоз в 

преносими 
цистерни 

Мин. 
изпитвателно 

налягане  
(bar) 

Мин. дебелина на 
корпуса (в mm  

еталонна стомана) 
(виж 6.7.2.4) 

Устройства за 
освобождаване на 

налягането 
(виж 6.7.2.8) a) 

Дънни отвори 
(виж 6.7.2.6) b)  

 T1 1,5 Виж 6.7.2.4.2 Обикновени Виж 6.7.2.6.2 
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 T2 1,5 Виж 6.7.2.4.2 Обикновени Виж 6.7.2.6.3 

 T3 2,65 Виж 6.7.2.4.2 Обикновени Виж 6.7.2.6.2 

 T4 2,65 Виж 6.7.2.4.2 Обикновени Виж 6.7.2.6.3 

 T5 2,65 Виж 6.7.2.4.2 Виж 6.7.2.8.3 Не са разрешени 

 T6 4 Виж 6.7.2.4.2 Обикновени Виж 6.7.2.6.2 

 T7 4 Виж 6.7.2.4.2 Обикновени Виж 6.7.2.6.3 

 T8 4 Виж 6.7.2.4.2 Обикновени Не са разрешени 

 T9 4 6 mm Обикновени Не са разрешени 

 T10 4 6 mm Виж 6.7.2.8.3 Не са разрешени 

 T11 6 Виж 6.7.2.4.2 Обикновени Виж 6.7.2.6.3 

 T12 6 Виж 6.7.2.4.2 Виж 6.7.2.8.3 Виж 6.7.2.6.3 

 T13 6 6 mm Обикновени Не са разрешени 

 T14 6 6 mm Виж 6.7.2.8.3 Не са разрешени 

 T15 10 Виж 6.7.2.4.2 Обикновени Виж 6.7.2.6.3 

 T16 10 Виж 6.7.2.4.2 Виж 6.7.2.8.3 Виж 6.7.2.6.3 

 T17 10 6 mm Обикновени Виж 6.7.2.6.3 

 T18 10 6 mm Виж 6.7.2.8.3 Виж 6.7.2.6.3 

 T19 10 6 mm Виж 6.7.2.8.3 Не са разрешени 

 T20 10 8 mm Виж 6.7.2.8.3 Не са разрешени 

 T21 10 10 mm Обикновени Не са разрешени 

      Т22 10 10 mm Виж 6.7.2.8.3 Не са разрешени 

 
a) Когато е посочено “обикновени”, са в сила изискванията на 6.7.2.8, с изключение на 6.7.2.8.3. 
b) В случаите, когато тази колона показва "не е позволено", не се разрешават дънни отвори, когато 

веществото, което трябва да се превози е течност (виж 6.7.2.6.1).   Когато вещество, което 
следва да се превози е твърдо и остава твърдо при всички температури, по време на превоза и 
при нормални условия на превоз, се разрешават дънни отвори, които отговарят на изискванията 
на 6.7.2.6.2. 

 

T23  Инструкция за превоз в преносими цистерни  T23 

       
Тази инструкция се прилага за саморазпадащи се вещества от клас 4.1 и за органичните пероксиди от клас 5.2. 
Общите разпоредби от 4.2.1 и изискванията от 6.7.2 трябва да бъдат спазени. Допълнителните разпоредби за 
саморазпадащи вещества от клас 4.1 и за органичните пероксиди от клас 5.2, изложени в 4.2.1.13 също трябва да 
бъдат изпълнени.Формулите, посочени по-долу, могат също да бъдат превозвани опаковани, в съответствие с 
метода за опаковане OP8 от инструкция за опаковане P 520 от 4.1.4.1. 

 
 
 
 

№ по 
ОOН 

 
 
 

Вещество 

М
и
н
и
м
. 

 
Минимално 

изпитва-
телно 

налягане 
(bar) 

М
и
н
и
м
а
л
н
а 

Минимална 
дебелина на 

корпуса 
(в mm  

еталонна 
стомана) 

 
 
 

Дънни отвори 

 
 
 
 
 

Устройства за 
освобожда-

ване 
на налягането 

 
 
 

Степен 
на пълнене 

3109 ОРГАНИЧЕН 4 виж 6.7.2.4.2 виж 6.7.2.6.3 виж 6.7.2.8.2 виж 4.2.1.13.13 
 ПЕРОКСИД     4.2.1.13.6  
 ТИП F, ТЕЧЕН    4.2.1.13.7  
     4.2.1.13.8  
 Терт-бутил  хидро-      
 пероксида) , не повече      
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от 72 % във вода 

       
 Кумил хидропе-      
 роксид , не повече от 

90 % в разредител от 
тип A 

     

       
 Ди-терт-бутил-      
 пероксид, не повече 

от 32 % в разредител 
от тип A 

     

       
 Изопропил кумил      
 хидропероксид,       
 не повече от 72 %      
 в разтворител от      
 тип A      
       
 Р-ментил хидро-      
 пероксид, не повече 

от 72 % в разредител 
от тип A 

     

       
 Пинанил хидропе-      
 роксид, не повече от 

56 % в разредител от 
тип A 

     

       

3110 ОРГАНИЧЕН 4 виж 6.7.2.4.2 виж 6.7.2.6.3 виж 6.7.2.8.2 виж 4.2.1.13.13 
 ПЕРОКСИД ОТ     4.2.1.13.6  
 TИП F, ТВЪРД    4.2.1.13.7  
     4.2.1.13.8  
 Дикумил перо-      
 ксидb)      

3229 ТЕЧНО САМОРАЗ- 4 виж 6.7.2.4.2 виж 6.7.2.6.3 виж 6.7.2.8.2 виж 4.2.1.13.13 
 ПАДАЩО СЕ 

ВЕЩЕСТВО ТИП F 
   4.2.1.13.6 

4.2.1.13.7 
 

     4.2.1.13.8  

3230 ТВЪРДО САМО- 4 виж 6.7.2.4.2 виж 6.7.2.6.3 виж 6.7.2.8.2 виж 4.2.1.13.13 
 РАЗПАДАЩО СЕ 

ВЕЩЕСТВО 
   4.2.1.13.6 

4.2.1.13.7 
 

 ТИП F    4.2.1.13.8  

 
а  При условие че са взети необходимите мерки, за да се получи безопасната равнозначност 

на разтвор от 65% терт-бутилхидропероксид и 35% вода.  
b   Максимално количество за преносима цистерна – 2000 кг.  

 
 

T50 Инструкция за превоз в преносими цистерни  T
5
0 

      
Тези инструкции се прилагат за неохладени втечнени газове и химикали под налягане (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 
3504 и 3505). Общите разпоредби от раздел 4.2.2 и изискванията от раздел 6.7.3 трябва да бъдат спазени. 

№ по 
ООН 

Неохладени втечнени газове Максимално разрешено 
експлоатационно налягане 

(bar) 
малка;  
голяма;  

със слънцезащитен екран; 
изолирана a) 

Отвори под 
нивото на 
течността 
 

Устройства за  
освобождаване 
на 
налягането 
(виж 6.7.3.7) b) 

Максимална 
пропорция при 
пълнене (кг/л) 

1005 Амоняк, безводен 29,0 Разрешени виж 6.7.3.7.3 0,53 
  25,7    
  22,0    
  19,7    

1009 Бромтрифлуорметан 38,0 Разрешени Обикновени 1,13 
 (охладителен газ R 13B1) 34,0    
  30,0    
  27,5    

1010 Бутадиени,  7,5 Разрешени Обикновени 0,55 
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 стабилизирани 7,0    
  7,0    
  7,0    

1010 Бутадиени и въглеводородна 
смес, стабилизирана 

Виж определението за 
максимално допустимо 

експлоатационно налягане 
в 6.7.3.1 

Разрешени Обикновени Виж 4.2.2.7 

1011 Бутан 7,0 Разрешени Обикновени 0,51 
  7,0    
  7,0    
  7,0    

1012 Бутилен 8,0 Разрешени Обикновени 0,53 
  7,0    
  7,0    
  7,0    

1017 Хлор 19,0 Не са  виж 6.7.3.7.3 1,25 
  17,0 разрешени   
  15,0    
  13,5    

1018 Хлордифлуорметан 26,0 Разрешени Обикновени 1,03 
 (охладителен газ R 22) 24,0    
  21,0    
  19,0    

1020 Хлорпентафлуоретан 23,0 Разрешени Обикновени 1,06 
 (охладителен газ R 115) 20,0    
  18,0    
  16,0    

1021 1-Хлор-1,2,2,2- тетра- 10,3 Разрешени Обикновени 1,20 
 флуоретан 9,8    
 (охладителен газ R 124) 7,9    
  7,0    

1027 Циклопропан 18,0 Разрешени Обикновени 0,53 
  16,0    
  14,5    
  13,0    

1028 Дихлордифлуорметан 16,0 Разрешени Обикновени 1,15 
 (охладителен газ R 12) 15,0    
  13,0    
  11,5    

1029 Дихлорфлуорметан 7,0 Разрешени Обикновени 1,23 
 (охладителен газ R 21) 7,0    
  7,0    
  7,0    

 

1030 1,1-Дифлуоретан 16,0 Разрешени Обикновени 0,79 
 (охладителен газ R 152А) 14,0    
  12,4    
  11,0    

1032 Диметиламин, безводен  7 0 Разрешени Обикновени 0,59 
   7,0    
   7,0    
   7,0    

1033 Метилов етер 15,5 Разрешени Обикновени 0,58 
  13,8    
  12,0    
  10,6    

1036 Етиламин 7,0 Разрешени Обикновени 0,61 
  7,0    
  7,0    
  7,0    

1037 Етилхлорид 7,0 Разрешени Обикновени 0,8 
  7,0    
  7,0    
  7,0    

1040 Етиленоксид с азот с общо 
максимално налягане 1МРа 
(10 bar) при 50ºС 

-  
- 
- 

10,0 

Не са 
разрешени 

виж 6.7.3.7.3 0,78 

1041 Етиленоксид и въглероден Виж определението Разрешени Обикновени виж  
 двуокис в смес с повече от за максимално допустимо    4.2.2.7 
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 9%, но не повече от 87% експлоатационно налягане    
 етиленоксид в 6.7.3.1    

1055 Изобутилен 8,1 Разрешени Обикновени 0,52 
 (охладителен газ R 115) 7,0    
   7,0    
   7,0    

1060 Метилацетилен и  28,0 Разрешени Обикновени 0,43 
 пропадиен в стабилизирана 24,5    
 смес 22,0    
  20,0    

1061 Метиламин, безводен 10,8 Разрешени Обикновени 0,58 
  9,6    
  7,8    
  7,0    

1062 Метилбромид,  съдържащ най-
много 2% хлорпикрин 

7,0 
7,0 

Не са  виж 6.7.3.7.3 1,51 

   7,0 разрешени   
   7,0    
      

1063 Метилхлорид 14,5 Разрешени Обикновени 0,81 
 (охладителен газ R 40) 12,7    
  11,3    
  10,0    

1064 Метилмеркаптан 7,0 
 7,0 

Не са  
разрешени 

виж 6.7.3.7.3 0,78 

   7,0 
 7,0 

   

1067 Двуазотен четириокис 7,0 
 7,0 

Не са  
разрешени 

виж 6.7.3.7.3 1,30 

   7,0 
 7,0 

   

1075 Петролни газове, 
втечнени 

Виж определението 
за максимално допустимо 
експлоатационно налягане 

в 6.7.3.1 

Разрешени Обикновени виж  
4.2.2.6 

1077 Пропилен 28,0 Разрешени Обикновени 0,43 

  24,5    

  22,0    
  20,0    

1078 Хладилен газ н.у.к. Виж определението за 
максимално допустимо 

експлоатационно налягане 
в 

Разрешени Обикновени 4.2.2.7 

   6.7.3.1    

1079 Серен двуокис 11,6 Не са виж 6.7.3.7.3 1,23 
  10,3 разрешени   
   8,5    
   7,6    

1082 Трифлуорхлоретилен, 17,0 Не са виж 6.7.3.7.3 1,13 
 стабилизиран 15,0 разрешени   
 (охладителен газ R 1113) 13,1    
  11,6    
      

1083 Триметиламин, 7,0 Разрешени Обикновени 0,56 
 безводен 7,0    
  7,0    
  7,0    

1085 Винилбромид, стабилизиран 
 

7,0 
7,0 
7,0 
7,0 

Разрешени Обикновени 1,37 

1086 Винилхлорид, 10,6 Разрешени Обикновени 0,81 
 стабилизиран 9,3    
  8,0    
  7,0    

1087 Метилвинилов етер 7,0 Разрешени Обикновени 0,67 
 стабилизиран 7,0    
   7,0    
   7,0    
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1581 Метилбромид и   7,0 Не са виж 6.7.3.7.3 1,51 

 хлорпикрин,   7,0 разрешени   
 смес, съдържаща над 2%   7,0    
 хлорпикрин  7,0    

1582 Метилхлорид и  19,2 Не са виж 6.7.3.7.3 0,81 
 хлорпикрин, 16,9 разрешени   
 смес 15,1    
  13,1    

1858 Хексафлуорпропилен 19,0 Разрешени Обикновени 1,11 
 (охладителен газ R 1216)  16,9    
   15,1    
   13,1    

1912 Метилхлорид и 15,2 Разрешени Обикновени 0,81 
 метиленхлорид, смес 13,0    
  11,6    
  10,1    

1958 1,1-Дихлор-1,1,2,2,- 
тетрафлуоретан 

7,0 
 7,0 

Разрешени Обикновени 1,30 

 (охладителен газ R 114)  7,0 
 7,0 

   

1965 Газообразни въглеводороди, 
втечнена смес, Н.У.К. 

Виж определението за 
максимално допустимо 

експлоатационно налягане 
 в 6.7.3.1 

Разрешени Обикновени виж 4.2.2.7 

1969 Изобутан 8,5 
7,5 
7,0 
7,0 

Разрешени Обикновени 0,49 

1973 Хлордифлуорметан и 28,3 Разрешени Обикновени 1,05 
 хлорпентафлуоретан- смес 25,3    
 с фиксирана точка на кипе- 22,8    
 не, с около 49% 

хлордифлуорметан 
(охладителен газ R 502) 

20,3    

1974 Бромхлордифлуорметан 7,4 Разрешени Обикновени 1,61 
 (охладителен газ R 12В1) 7,0 

7,0 
7,0 

   

1976 Октафлуорциклобутан  8,8 Разрешени Обикновени 1,34 
 (охладителен газ RС 318)  7,8    
   7,0    
   7,0    

1978 Пропан 22,5 Разрешени обикновени 0 ,42 
  20,4    
  18,0    
  16,5    

1983 1-хлор-2,2,2,-трифлуор- 7,0 Разрешени Обикновени 1,18 
 етан 7,0    
 (охладителен газ R 113А) 7,0    
  7,0    

2035 1,1,1-Трифлуоретан 
(охладителен газ R 143А) 

31,0 
27,5 
24,2 
21,8 

Разрешени Обикновени 0,76 

2424 Октафлуорпропан 23,1 Разрешени Обикновени 1,07 
 (охладителен газ R 218) 20,8    
  18,6    
  16,6    

2517 1-хлор-1, 1- дифлуоретан  8,9 Разрешени Обикновени 0,99 
 (охладителен газ R 142В) 7,8    
  7,0    
  7,0    

2602 Дихлордифлуорометан и 1,1-
дифлуороетан - 

 
20,0 

 
Разрешени 

 
Обикновени 

 
1,01 

 азеотропна смес с около 74% 18,0    
 дихлордифлуорметан  16,0    
 (охладителен газ R 500)  14,5    

3057 Трифлуорацетилхлорид  14,6 Не са виж 6.7.3.7.3 1,17 
   12,9 разрешени   
   11,3    
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   9,9    

3070 Етиленов окис и дихлор- 14,0 Разрешени виж 6.7.3.7.3 1,09 

 дифлуорметан – смес с 12,0    

 не повече от 12,5%  11,0    

 етиленов окис  9,0    

3153 Перфлуорметилвинил етер 14,3 Разрешени Обикновени 1,14 
  (метил-винил-етер)  13,4    
   11,2    
   10,2    

3159 1,1,1,2-тетрафлуоретан 17,7 Разрешени Обикновени 1,04 
 (охладителен газ R 134А) 15,7    
  13,8    
  12,1    

3161 Запалителен втечнен газ, н.у.к. Виж определението за 
максимално допустимо 

експлоатационно налягане 
в 6.7.3.1 

Разрешени Обикновени Виж 4.2.2.7 

3163 Втечнен газ, н.у.к. Виж определението за 
максимално допустимо 

експлоатационно налягане 
 в 6.7.3.1 

Разрешени Обикновени виж 4.2.2.7 

3220 Пентафлуоретан 
(охладителен газ R 125) 

34,4 
30,8 
27,5 
24,5 

Разрешени Обикновени 0,87 

3252 Дифлуорметан 43,0 Разрешени Обикновени 0,78 
 (охладителен газ R  32) 39,0    
  34,4    
   30,5    

3296 Хептафлуорпропан 16,0 Разрешени Обикновени 1,20 
 (охладителен газ R  227) 14,0 

12,5 
11,0 

   

3297 Етиленов окис и   8,1 Разрешени Обикновени 1,16 
 хлортетрафлуоретан -  7,0    
 смес с не повече от 8,8%  7,0    
 етиленов окис  7,0    

3298 Етиленов окис и 25,9 Разрешени обикновени 1 ,02 
 пентофлуоретан - 23,4    
 смес с не повече от 7,9% 20,9    
 етиленов окис 18,6    

3299 Етиленов окис и 16,7 Разрешени Обикновени 1,03 
 тетрафлуоретан – смес 14,7    
 с не повече от 5,6% 12,9    
 етиленов окис 11,2    

3318 Амонячен разтвор с  
относителна плътност под 
0,880 при 15ºС, съдържащ 
над 50% амоняк 

Виж определението за 
максимално допустимо 

експлоатационно налягане 
в 6.7.3.1 

 

Разрешени виж 6.7.3.7.3 виж  
4.2.2.7 

3337 Охладителен газ R  404 А 31,6 Разрешени Обикновени 0,84 

  28,3    

  25,2    

  22,5    

3338 Охладителен газ R  407 А 31,3 
28,1 

Разрешени Обикновени 0,95 

  25,1 
 22,4 

   

3339 Охладителен газ R  407 В 33,0 Разрешени Обикновени 0,95 
  29,6    
   26,5    
   23,6    

3340 Охладителен газ R  407 С 29,9 Разрешени Обикновени 0,95 
   26,8    
   23,9    
  21,3    

3500 ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, 
Н.У.К. 

Вж. определението за 
МДЕН в 6.7.3.1 

Разрешени Вж. 6.7.3.7.3 ТР4(с) 

3501 ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, Вж. определението за Разрешени Вж. 6.7.3.7.3 ТР4(с) 
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ЛЕСНОЗАПАЛИМ, Н.У.К. МДЕН в 6.7.3.1 

3502 ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

Вж. определението за 
МДЕН в 6.7.3.1 

Разрешени Вж. 6.7.3.7.3 ТР4(с) 

3503 ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, 
КОРОЗИВЕН, Н.У.К. 

Вж. определението за 
МДЕН в 6.7.3.1 

Разрешени Вж. 6.7.3.7.3 ТР4(с) 

3504 ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, 
ЛЕСНОЗАПАЛИМ, ТОКСИЧЕН, 
Н.У.К. 

Вж. определението за 
МДЕН в 6.7.3.1 

Разрешени Вж. 6.7.3.7.3 ТР4(с) 

3505 ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, 
ЛЕСНОЗАПАЛИМ, КОРОЗИВЕН, 
Н.У.К. 

Вж. определението за 
МДЕН в 6.7.3.1 

Разрешени Вж. 6.7.3.7.3 ТР4(с) 

a) “Малка” означава цистерна, чийто диаметър на корпуса е най-много 1,5 м; “голяма” 
означава цистерна, чийто диаметър на корпуса е над 1,5 м без изолация или 
слънцезащитен екран (виж 6.7.3.2.12); “със слънцезащитен екран” означава цистерна, чийто 
диаметър на корпуса е над 1,5 м и има слънцезащитен екран  (виж 6.7.3.2.12); “изолирана” 
означава цистерна, чийто диаметър на корпуса е над 1,5 м и има изолация (виж 6.7.3.2.12); 
(виж дефиницията за “конструктивна препоръчителна температура” в 6.7.3.1). 

b) Изразът “обикновени” в колоната “Устройства за освобождаване на налягането“ означава, 
че не се изисква разрушаваща се мембрана, описана в 6.7.3.7.3. 

с)   За UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505, степента на напълване трябва да бъде взета 
под внимание вместо максималната пропорция за пълнене. 

 
 

T75                                         Инструкция за превоз в преносими цистерни T75 

  
Тази инструкция се прилага за дълбокоохладени втечнени газове. Общите разпоредби от раздел 4.2.3 и  
изискванията от раздел 6.7.4 трябва да бъдат спазени.  

 
4.2.5.3    Специални разпоредби за преносими цистерни  
 

Специалните разпореди се отнасят за определени вещества и са в допълнение към или вместо 
тези, които са дадени в инструкциите за превоз в преносими цистерни или в предписанията на 
глава 6.7. Тези разпоредби са указани с буквено-цифров код, започващ с буквите ТР (от 
английски “Tank Provision”) и са отнесени в колона (11) от таблица А от глава 3.2 по отношение 
на конкретни вещества. Следва списък на тези разпоредби:  
 
ТР1 - Степента на пълнене съгласно 4.2.1.9.2 не трябва да се надвишава. 

   
)tt(1

97
  пълнене на степен

fr 


a
 

ТР2 - Степента на пълнене съгласно 4.2.1.9.3 не трябва да се надвишава. 

)tt(1

95
  пълнене на степен

fr 


a
 

 
ТР3    - Максималната степен на пълнене (в %) за твърди вещества, превозвани при 

температури над точката на топене, или за подгряти течни вещества се 
определя в съответствие с 4.2.1.9.5. 

 
ТР4 - Степента на пълнене не трябва да надхвърля 90% или всяка друга  
                        стойност, одобрена от компетентния орган (виж 4.2.1.16.2) 
 
ТР5      - Трябва да се спазва предписаната в 4.2.3.6 степен на пълнене. 
 
ТР6      - Цистерната трябва да е снабдена с устройства за освобождаване на 

налягането, отговарящи на вместимостта й и на характера на превозваните 
вещества, за да се избегне пръсване на цистерната при всякакви 
обстоятелства, включително и когато е обхваната от пламъци. Устройствата 
трябва да са съвместими с веществото.  

 
ТР7       - Въздухът трябва да бъде отстранен от парната фаза с помощта на азот или по 

друг начин. 
 
ТР8       - Изпитвателното налягане на цистерната може да бъде намалено до 1,5 bar, 

ако точката на възпламеняване на превозваното вещество е над 0ºС. 
 
ТР9       - Вещество, отговарящо на това описание, може да бъде превозвано в 

преносима цистерна само с разрешение на компетентния орган. 
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 ТР10      - Изисква се оловна обшивка с дебелина не по-малко от 5 mm, която трябва да се 
подлага на годишно изпробване, или обшивка от друг подходящ материал, одобрен от компетентния 

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

 
ТР11     - (запазена разпоредба) 
 
ТР12     - (заличена разпоредба) 
 
ТР13     - (запазена разпоредба) 
 
ТР14     - (запазена разпоредба) 
 
ТР15     - (запазена разпоредба) 
 
ТР16     - Цистерната трябва да бъде снабдена със специално устройство, за да се 

избегне подналягане и свръхналягане при нормални условия на превоз. Това 
устройство трябва да е одобрено от компетентния орган. Изискванията 
относно освобождаване на налягането са посочените в 6.7.2.8.3, за да се 
избегне кристализацията на продукта в устройството за освобождаване на 
налягането. 

 
ТР17     - За термичната изолация на цистерната трябва да бъдат използвани само 

неорганични негорими материали.   
                
ТР18     - Температурата трябва да се поддържа между 18ºС и 40ºС. Цистерните, 

съдържащи втвърдена метакрилна киселина, не трябва да бъдат претопляни 
по време на превоза. 

  
ТР19      - Изчислената дебелина на корпуса трябва да бъде увеличена с 3 mm. 

Дебелината на стените на корпуса трябва да бъде проверена с ултразвук по 
средата на интервала между периодичните изпитвания за хидравлично 
налягане. 

 
ТР20      - Това вещество трябва да бъде превозвано само в термично изолирани 

цистерни под азотен слой. 
 
ТР21      -  Дебелината на корпуса не трябва да е под 8 mm. Цистерните трябва да бъдат 

подложени на изпитване за хидравлично налягане и вътрешно проверявани на 
периоди, които да не надхвърлят две години и половина.  

 
ТР22       - Смазочните материали за съединенията и другите устройства трябва да са 

съвместими с кислорода. 
 
ТР23       - (Заличава се) 
 
ТР24       - Цистерната може да бъде оборудвана с устройство, което при условията на 

максимално напълване да е разположено в парната фаза на корпуса, за да се 
избегне натрупването на прекалено налягане поради бавното разпадане на 
превозваното вещество. Това устройство трябва да гарантира, че изтичането 
на течност ще остане в приемливи граници в случай на преобръщане или 
проникване на външни вещества в цистерната. Това устройство трябва да е 
одобрено от компетентния орган или от упълномощена от него организация. 

 
            ТР25       -            (запазена разпоредба) 
 
ТР26       - В случай на превоз в условия на повишена температура, нагряващото 

устройство трябва да бъде поставено извън корпуса. За № по ООН 3176 това 
предписание се прилага само ако веществото реагира опасно с вода. 

 
ТР27      - Може да се използва преносима цистерна, минималното изпитвателно 

налягане на която е 4 bar, ако е доказано, че по-ниско или равно на тази 
стойност изпитвателно налягане е допустимо съгласно определението за 
изпитвателно налягане, посочено в 6.7.2.1. 

 
ТР28       - Може да се използва преносима цистерна, минималното изпитвателно 

налягане на която е 2,65 bar, ако е доказано, че по-ниско или равно на тази 
стойност изпитвателно налягане е допустимо съгласно определението за 
изпитвателно налягане, посочено в 6.7.2.1. 
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ТР29       -  Може да се използва цистерна, минималното изпитвателно налягане на която е 1,5 

bar, ако е доказано, че по-ниско или равно на тази стойност изпитвателно 
налягане е допустимо съгласно определението за изпитвателно налягане, 
посочено в 6.7.2.1. 

 
ТР30       -  Това вещество трябва да се превозва в термоизолирани цистерни.  
 
ТР31       -  Това вещество се допуска до превоз в цистерни само в твърдо състояние. 
 
ТР32       -  За превоз на UN 0331, 0332 и 3375 могат да се използват преносими цистерни 

при следните условия: 

a. За да бъде предотвратено ненужно ограничаване, всяка метална 
преносима цистерна трябва да бъде оборудвана с устройство за 
освобождаване на налягането, което може да е пружинно натегнато 
устройство, разкъсваща се мембрана или топим елемент. Налягането на 
реагиране, респ. налягането на разкъсване не трябва да надвишава 2,65 
bar за преносими цистерни, чието минимално изпитвателно налягане е 4 
bar. 

b. Само за UN 3375, трябва да бъде удостоверена годността за превоз в 
преносими цистерни. Един метод за определяне на годността е 
изпитвателната процедура 8d) на изпитвателна серия 8 (виж 
Ръководството за изпитвания и критерии, част 1, подраздел 18.7). 

c. Веществата не трябва да престояват в преносимата цистерна по-
дълго време, през което може да се получи кора. Следва да се вземат 
подходящи мерки за предотвратяване образуването на бучки или залепването 
на веществата в цистерната (напр. почистване и др.). 

 
ТР33       -  Дадената за това вещество инструкция за преносими цистерни важи за 

зърнести и прахообразни вещества и за твърди вещества, които се пълнят и 
изпразват при температура над тяхната точка на топене, охлаждат се и се 
превозват като твърда маса. За твърди вещества, които се превозват при 
температура над тяхната точка на топене, виж 4.2.1.19. 

 
ТР34       -  Не е необходимо преносимите цистерни да се подлагат на изпитването на 

удар, предвидено в 6.7.4.14.1, ако срещу съответната цистерна в таблицата, 
посочена в 6.7.4.15.1, и освен това с височина на буквите не по-малка от 10 см 
на двете страни на покриващия цистерната кожух е написано: 

“НЕ СЕ ПРЕВОЗВА ПО ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ”.          

                                                        
ТР35       -  (Заличава се) 
 
ТР36       -  Стопяеми елементи в пространството за изпарения могат да се използват за 

преносими цистерни. 
 

ТР37       -  (Заличава се) 
 
                              ( а ) за ООН номера 1810, 2474 и 2668, Т 7 може да се прилага; 
 
                              ( b ) за ООН № 2486, Т 8 може да се прилага; и 
 
                              ( c ) за ООН № 1838, Т 10 може да се прилага. 
ТР 38     - (Заличено) 
 
ТР 39     - (Заличено) 
 
ТР 40     - Подвижните цистерни не могат да бъдат превозвани, ако са свързани с 

оборудване за пръскане. 
TP 41     - Със съгласието на компетентния орган, 2.5 годишна вътрешна проверка може 

да бъде отказана или заменена от други методи на изпитване или процедури 
за инспекция, при условие, че преносимата цистерна е предназначена за 
превоза на органометалични вещества, за които е зададена тази разпоредба 
за специална цистерна. Тази проверка обаче се изисква когато са изпълнени 
условията на 6.7.2.19.7. 
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Глава 4.3 

Използване на вагон-цистерни, подвижни цистерни, контейнер-
цистерни и сменяеми надстройки-цистерни с корпуси от метал, както и 
вагон-батерии и многоелементни газови контейнери (МЕГК) 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 

За преносими цистерни и многоелементни газови контейнери по ООН (МЕГК) виж глава 4.2; за контей-
нер-цистерни от фиброармирани пластмаси, виж глава 4.4; за вакуумни цистерни за отпадъци, виж 
глава 4.5. 

4.3.1 Обхват 

4.3.1.1 Разпоредбите по цялата ширина на страницата се прилагат както за вагон-цистерни, подвижни цис-
терни и вагон-батерии, така и за контейнер-цистерни, сменяеми надстройки-цистерни и МЕГК. Разпо-
редбите, които се съдържат в една колона, се прилагат само за: 

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

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

4.3.1.2 Настоящите разпоредби се прилагат за: 

 
вагон-цистерни, подвижни цистерни и вагон-
батерии 

контейнер-цистерни, сменяеми надстройки-цистерни 
и МЕГК 

 използвани за превоз на газообразни, течни, прахообразни или гранулирани вещества. 

4.3.1.3 Раздел 4.3.2 изброява разпоредбите, приложими към вагон-цистерни, подвижни цистерни, контейнер-
цистерни и сменяеми надстройки-цистерни, предназначени за превоз на вещества от всички класове, 
както и за вагон-батерии и МЕГК, предназначени за превоз на газове от клас 2. Раздели 4.3.3 и 4.3.4 
съдържат специалните разпоредби, които допълват или изменят разпоредбите на раздел 4.3.2. 

4.3.1.4 За изискванията по отношение на изграждането, оборудването, одобряването на прототипа, проверки-
те и изпитванията и маркировките, виж глава 6.8. 

4.3.1.5 За преходните мерки, отнасящи се до приложението на тази глава, виж: 
 1.6.3. 1.6.4. 

4.3.2 Разпоредби, приложими към всички класове 

4.3.2.1 Използване 

4.3.2.1.1 Всяко вещество, предмет на RID, може да се превозва във вагон-цистерни, подвижни цистерни, вагон-
батерии, контейнер-цистерни, сменяеми надстройки-цистерни и МЕГК, само когато е предвиден код на 
цистерната съгласно 4.3.3.1.1 и 4.3.4.1.1 в колона (12) от таблица A в глава 3.2. 

4.3.2.1.2 Изискваният тип цистерна, вагон-батерия и МЕГК е представен в кодиран вид в колона (12) от таблица 
A в глава 3.2. Идентификационните кодове, които се намират там, се състоят от букви или номера в 
определен ред. Обяснението за разчитане на четирите части на кода е дадено в 4.3.3.1.1 (когато ве-
ществото за превоз принадлежи към клас 2) и в 4.3.4.1.1 (когато веществото за превоз принадлежи 
към класове 3 - 9)1. 

4.3.2.1.3 Изискваният тип съгласно 4.3.2.1.2 отговаря на най-малко строгите предписания за изграждане, които 
са приемливи за въпросното опасно вещество, освен ако не е указано друго в настоящата глава или в 
глава 6.8. Възможно е да се използват цистерни, съответстващи на кодовете, които изискват по-високо 
минимално разчетно налягане, или по-строги изисквания за отворите за пълнене или изпразване, или 
за вентилите/устройствата за обезопасяване (виж 4.3.3.1.1 за клас 2 и 4.3.4.1.1 за класове 3 - 9). 

4.3.2.1.4 За определени вещества цистерните, вагон-батериите или МЕГК са предмет на допълнителни разпо-
редби, които са включени като специални разпоредби в колона (13) от таблица A в глава 3.2. 

4.3.2.1.5 Цистерните, вагон-батериите и МЕГК не трябва да се товарят с опасни вещества, освен веществата, 
за превоза на които са одобрени в съответствие с 6.8.2.3.1, и които  при контакт с материала на резер-
воара, уплътненията, оборудването и защитните обшивки няма да реагират опасно с тях (виж "опасна 
реакция" в 1.2.1), за да образуват опасни продукти или да отслабят значително здравината на тези 
материали 2. 

                                                
1 Изключение правят цистерните, предназначени за превоз на вещества от клас 5.2 или 7 (виж 4.3.4.1.3). 
2 Може да бъде необходимо да се отправи запитване до производителя на превозваното вещество и до компе-

тентния орган относно съвместимостта на това вещество с материалите на цистерната, вагон-батерията или 
МЕГК. 
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4.3.2.1.6 Хранителните продукти могат да бъдат превозвани в цистерни, използвани за превоз на опасни товари 
само ако са взети необходимите мерки за предотвратяване на всякаква опасност за общественото 
здраве. 

4.3.2.1.7 Документацията на цистерната се съхранява от собственика или опера-
тора, който трябва да може да я представи при поискване от страна на 
компетентния орган. Досието на цистерна се съхранява от собственика или опе-

ратора, който трябва да има възможност да 

предоставя тази документация при поискване от компетентния орган, 

и който ще гарантира, че същата е налична за  

лицето, което отговаря за поддръжка  

(ЛОП).  

Досието на цистерна, включително съответната Досие на цистерна 

информация относно дейностите на  

ЛОП,  

ще бъдат поддържани по време на жизнения цикъл на цистерната и ще бъдат съх-
ранявани в продължение на 15 месеца след извеждане на цистерната от експлоата-
ция. 

Ако по време на жизнения цикъл възникне промяна на собственика или оператора на цистерната, 
досието на цистерната се предава без забавяне на новия собственик или оператор. 

Екземпляри от досието на цистерната или всички необходими документи ще бъдат предоставени на 
експерта за изпитвания, инспекции и проверки на цистерните съгласно 6.8.2.4.5 или 6.8.3.4.18, в 
случай на периодични инспекции или извънредни проверки. 

4.3.2.2 Степен на пълнене 

4.3.2.2.1 Следните степени на пълнене не трябва да бъдат превишавани в цистерните, предназначени за пре-
воз на течности при температурата на околната среда: 

 
(a) за запалителни вещества, вещества представляващи опасност за околната среда и запалителни 

вещества представляващи опасност за околната среда, без допълнителни опасности (например 
токсичност или корозия), натоварени в цистерни, снабдени с устройства за вентилация или с 
предпазни вентили (дори когато са предхождани от разкъсваща се мембрана): 

 Степен на пълнене  =  
)t-(50 1

100

F
 % от вместимостта 

 
(b) за токсични или корозионни вещества (независимо дали запалителни, независимо дали представ-

ляващи или непредставляващи опасност за околната среда), натоварени в цистерни, снабдени с 
устройства за вентилация или с предпазни вентили (дори когато са предхождани от разкъсваща се 
мембрана): 

 Степен на пълнене  =  
)t-(50 1

98

F
 % от вместимостта 

 
(c) за запалителни вещества, за вещества представляващи опасност за околната среда и вещества с 

ниска степен на корозионност или токсичност (независимо дали запалителни, независимо дали 
представляващи или непредставляващи опасност за околната среда), натоварени в херметически 
затворени цистерни без предпазно устройство: 

 Степен на пълнене  =  
)t-(50 1

97

F
 % от вместимостта 

 
(d) за силно токсични, токсични, силно корозионни или корозионни вещества ((независимо дали запа-

лителни, независимо дали представляващи или непредставляващи опасност за околната среда) в 
херметически затворени цистерни без предпазно устройство: 

 Степен на пълнене  =  
)t-(50 1

95

F
 % от вместимостта 

4.3.2.2.2 В тези формули  е средният коефициент на кубическо разширение на течността между 15 °C и 50 °C, 
т.е. за максимална разлика в температурите от 35 °C. 

 се изчислява по формулата:    =  
d d

35 x d

15 50

50


  

където d15 и d50 са сравнителните плътности на течността при 15 °C и 50 °C съответно, а tF е средната 
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температура на течността по време на пълненето. 

4.3.2.2.3 Разпоредбите на 4.3.2.2.1 (a) - (d) по-горе не се прилагат за цистерни, чието съдържание се поддържа 
от отоплително устройство при температура над 50°С по време на превоза. При този случай първона-
чалното напълване трябва да е такова, че температура да се регулира по начин, при който цистерната 
по време на превоз да не бъде пълна над 95% и температурата на пълнене да не бъде превишавана. 

4.3.2.2.4 (запазена разпоредба) Цистерните, предназначени за превоз на вещества в 
течно състояние или втечнени газове или охладени 
втечнени газове, които не са разделени на камери с 
максимална вместимост от 7 500 литра посредством 
прегради или защитни плочи, трябва да се пълнят до 
не по-малко от 80% или до не повече от 20% от 
вместимостта им. 

Тази разпоредба не се прилага за: 

– течности с кинематичен вискозитет при 20 °C поне 
2 680 mm2/s; 

– разтопени вещества с кинематичен вискозитет 
при температурата на пълнене поне 2 680 mm2/s; 

– UN 1963 ХЕЛИЙ, ОХЛАДЕН, ТЕЧЕН, И UN 1966 
ВОДОРОД, ОХЛАДЕН, ТЕЧЕН. 

 

4.3.2.3 Експлоатация 

4.3.2.3.1 Дебелината на стените на резервоара по време на цялото му използване трябва да бъде по-голяма 
или равна на минималната стойност, определена в: 

 6.8.2.1.17 и 6.8.2.1.18 6.8.2.1.17 to 6.8.2.1.20 

4.3.2.3.2 (запазена разпоредба) По време на превоза контейнер-цистерните/МЕГК 
трябва да бъдат натоварени върху превозващия 
вагон по такъв начин, че да бъдат достатъчно защи-
тени посредством оборудването на превозващия 
вагон или на самия контейнер-цистерна/МЕГК срещу 
страничен или надлъжен удар, както и срещу преоб-
ръщане3. В случай че контейнер-цистерните/МЕГК, 
включително и експлоатационното оборудване, са 
изградени по такъв начин, че да могат да издържат 
на удари или на преобръщане, не е необходимо да 
бъдат защитени по този начин. 

4.3.2.3.3 При пълнене и изпразване на цистерните, вагон-батериите и МЕГК трябва да бъдат взети подходящи 
мерки, за да не се допусне освобождаването на опасни количества газ и пари. Цистерните, вагон-
батериите и МЕГК трябва да бъдат затворени по такъв начин, че съдържанието да не може да се раз-
лива неконтролируемо навън. Отворите на цистерните с долно изпразване трябва да бъдат затворени 
посредством резбовани запушалки, глухи фланци или други също така ефективни устройства. След 
напълване, пълначът трябва да се увери, че всички устройства за затваряне на цистерните, вагон-
батериите и MEGC са в затворено положение и няма течове. Това се отнася и до горната част на си-
фонната тръбичка. 

4.3.2.3.4 Ако няколко затварящи устройства са монтирани серийно, най-близкото до превозваното вещество 
трябва да бъде затворено първо. 

4.3.2.3.5 По време на превоза никакъв опасен остатък от напълненото вещество не трябва да се полепя по 
външната страна на цистерните. 

4.3.2.3.6 Веществата, които създават риск от опасна реакция помежду си, не трябва да бъдат превозвани в 
съседни камери на цистерните. 

Веществата, които създават риск от опасна реакция помежду си, могат да бъдат превозвани в съседни 
камери на цистерните, при условие че въпросните камери са отделени със стена, дебелината на която 
е равна или по-голяма от тази на самата цистерна. Могат да бъдат превозвани и отделени от празно 
пространство или от празна камера, намираща се между натоварените камери. 

                                                
3 Примери за защита на резервоари: 

– защитата срещу странични удари, например, може да се състои от надлъжни лостове, предпазващи ре-
зервоара от двете страни на нивото на средната линия; 

– защитата срещу преобръщане може да се състои от усилващи скоби или фиксирани напречно на рамката 
лостове; 

– защитата срещу заден удар може да се състои от задна броня или рамка. 
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4.3.2.3.7 
Вагон-цистерни, подвижни цистерни, вагон-батерии, контейнери-цистерни, сменяеми надстройки-
цистерни и МЕГК не могат да бъдат напълнени или предложени за превоз след изтичането на крайния 
срок за изпитването или инспекция, които се изискват съгласно 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6 и 6.8.3.4.12. Обаче 
вагон-цистерните, подвижните цистерни, вагон-батериите, контейнери-цистерни, сменяеми 
надстройки-цистерни и МЕГК, напълнени преди датата на изтичане на последната периодична 
проверка, могат да бъдат транспортирани: 

(a) за период, който не надхвърля един месец след изтичането на тези крайни срокове; 
(b) освен ако компетентните органи не са дали одобрение за друго, за период който не 

надхвърля три месеца след изтичането на тези крайни срокове, за да позволят връщането 
на опасни товари за надлежно депониране или рециклиране. Позоваването на това 
освобождаване трябва да бъде посочено в транспортния документ. 

4.3.2.4 Празни непочистени цистерни, вагон-батерии и МЕГК 

 ЗАБЕЛЕЖКА: За празните непочистени цистерни, вагон-батерии и МЕГК могат да се прилагат  специ-

алните разпоредби TU1, TU2, TU4, TU16 и TU35 от 4.3.5. 

4.3.2.4.1 По време на превоза никакъв опасен остатък от напълненото вещество не трябва да се полепя по 
външната страна на цистерните. 

4.3.2.4.2 За да бъдат допуснати за движение празните непочистени цистерни, вагон-батерии и МЕГК трябва да 
бъдат затворени по същия начин и да бъдат в еднаква степен непропускливи, както и когато са били 
пълни. 

4.3.2.4.3 Когато празни непочистени цистерни, вагон-батерии и МЕГК не са затворени по същия начин и не са 
непропускливи в същата степен, както когато са били пълни, и когато разпоредбите на RID не могат да 
бъдат спазени, трябва да бъдат придвижени при достатъчни условия за безопасност към най-близкото 
подходящо място, за да се извърши почистването или поправката. 

Превозът е достатъчно безопасен,  когато са взети подходящи мерки, за да се осигури безопасност, 
еднаква с тази, която се осигурява от разпоредбите на RID, както и за да предотврати неконтролируе-
мо изтичане на опасни товари. 

4.3.2.4.4 Празните непочистени вагон-цистерни, подвижни цистерни, вагон-батерии, контейнер-цистерни, сме-
няеми надстройки-цистерни и МЕГК могат да се превозват и след изтичането на периодите, определе-
ни в 6.8.2.4.2 и 6.8.2.4.3, за преминаване на проверка. 

 

4.3.3 Специални разпоредби, приложими към клас 2 

4.3.3.1 Кодиране и йерархия на цистерните 

4.3.3.1.1 Кодиране на цистерни, вагон-батерии и МЕГК 

 Четирите части на кодовете (кодове на цистерните), посочени в колона (12) от таблица A в глава 3.2, 
имат следното значение: 

 

 Част Описание Код на цистерната 

 1 Типове цистерни, 
вагон-батерии или 
МЕГК 

C = цистерна, вагон-батерия или МЕГК за сгъстени газове; 

P = цистерна, вагон-батерия или МЕГК за втечнени газове или разтво-
рени газове; 

R = цистерна за охладени втечнени газове. 

 2 Разчетно налягане 
x = цифрова стойност на съответното минимално изпитателно наляга-

не съгласно таблицата в 4.3.3.2.5; или 

22 = минимално разчетно налягане в bar. 

 3 Отвори 

(виж 6.8.2.2 и 6.8.3.2) 

B = цистерна с долни отвори за пълнене или изпразване с 3 затварящи 
устройства или 

  вагон-батерия или МЕГК с отвори под нивото на течността или за 
сгъстени газове; 

C = цистерна с горни отвори за пълнене или изпразване с 3 затварящи 
устройства, която под нивото на течността има само отвори за по-
чистване; 

D = цистерна с горни отвори за пълнене или изпразване с 3 затварящи 
устройства; или 

  вагон-батерия или МЕГК без отвори под нивото на течността. 
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 4 Вентили/устройства 
за обезопасяване 

N = цистерна, вагон-батерия или МЕГК с предпазен вентил 

съгласно 6.8.3.2.9 или 6.8.3.2.10, който не е херметически затворен; 

H = херметически затворена цистерна, вагон-батерия или МЕГК (виж 
1.2.1); 

 ЗАБЕЛЕЖКА:1: Специалната разпоредба TU17, указана в колона (13) от таблица A в глава 3.2 за ня-

кои газове, означава, че газът може да бъде превозван само във вагон-батерия или МЕГК, чиито еле-
менти се състоят от съдове. 

2. Специална разпоредба ТU 40, посочена в Колона (13) от Таблица А в Глава 3.2 за определени газо-

ве означава, че газовете могат да бъдат превозвани само във вагон-батерия или MEGC, чиито еле-
менти са съставени от безшевни съдове. 

3. Налягането, обозначено върху самата цистерна или върху табелата, не трябва да е по-ниско от 

стойността на "X" или минималното разчетно налягане. 

4.3.3.1.2 Йерархия на цистерните 

 Код на цистерната Други кодове на цистерни, разрешени за веществата 
с този код  

 C*BN C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH 

 C*BH C#BH, C#CH, C#DH 

 C*CN C#CN, C#DN, C#CH, C#DH 

 C*CH C#CH, C#DH 

 C*DN C#DN, C#DH 

 C*DH C#DH 

 P*BN P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH 

 P*BH P#BH, P#CH, P#DH 

 P*CN P#CN, P#DN, P#CH, P#DH 

 P*CH P#CH, P#DH 

 P*DN P#DN, P#DH 

 P*DH P#DH 

 R*BN R#BN, R#CN, R#DN 

 R*CN R#CN, R#DN 

 R*DN R#DN 

 Стойността, означена с "#", трябва да е равна на или по-голяма от стойността, означена с "*". 

 ЗАБЕЛЕЖКА: В тази йерархия не са взети предвид съответните специални разпоредби (виж 4.3.5 и 

6.8.4) за всяко наименование. 

4.3.3.2 Условия за пълнене и изпитвателни налягания 

4.3.3.2.1 Изпитвателното налягане за цистерни, предназначени за превоз на сгъстени газове трябва да е равно 
на поне 1.5 пъти експлоатационното налягане, определено в 1.2.1 за съдовете под налягане. 

4.3.3.2.2 Изпитвателното налягане за цистерни, предназначени за превоз на: 

– втечнени газове при високо налягане; и 

– разтворени газове 

трябва да бъде такова, че когато резервоарът е напълнен до максималната степен, налягането на 
веществото при 55°С за цистерни с термична изолация или при 65°С за цистерни без термична изола-
ция, да не превишава изпитвателното налягане. 

4.3.3.2.3 Изпитвателното налягане за цистерни, предназначени за превоз на втечнени газове с 
ниско налягане трябва да бъде: 
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(a) ако цистерната е оборудвана с термична изолация - най-малко равна на парното налягане на теч-
ността при 60°С, намалено с 0.1 MPa (1 bar), но не по-малко от 1 MPa (10 bar); 

(b) ако цистерната не е оборудвана с термична изолация - най-малко равна на парното налягане на 
течността при 65°С, намалено с 0.1 MPa (1 bar), но не по-малко от 1 MPa (10 bar). 

Максималната допустима маса на съдържанието за литър вместимост се изчислява по следния начин: 

Максимална допустима маса на съдържанието за литър вместимост = 0.95  обемната маса на течната 
фаза при 50 °C (в kg/l) 

От друга страна парната фаза не трябва изчезва при температури под 60 °C. 

Ако диаметърът на резервоарите не надвишава 1.5 m, трябва да се приложат стойностите на изпитва-
телното налягане и на максималната степен на пълнене съгласно опаковъчна инструкция P200 в 
4.1.4.1. 

4.3.3.2.4 Изпитвателното налягане за цистерни, предназначени за превоз на охладени втечнени газове, не 
трябва да бъде по-ниско от 1,3 пъти максималното допустимо експлоатационно налягане, отбелязано 
върху цистерната, но не по-малко от 300 kPa (3 bar) (манометрично налягане); за цистерни, снабдени с 
вакуумна изолация, изпитвателното налягане не трябва да е по-малко от 1,3 пъти максималното до-
пустимо експлоатационно налягане, увеличено със 100 kPa (1 bar). 

4.3.3.2.5 Таблица на газове и газови смеси, които могат да бъдат превозвани във вагон-цистерни, вагон-
батерии, подвижни цистерни, контейнер-цистерни или МЕГК с указание за минималното изпит-
вателно налягане за цистерни и, доколкото е приложимо, степента на пълнене 

За газове и газови смеси, отнасящи се Н.У.К. наименования, стойностите на изпитвателното налягане 
и степента на пълнене трябва да бъдат определени от експерт, одобрен от компетентния орган. 

Когато цистерните, предназначени да съдържат сгъстени или втечнени газове с високо налягане, са 
подложени на по-ниско изпитвателно налягане от посоченото в таблицата, и цистерните са снабдени с 
термична изолация, одобреният от компетентния орган експерт може да предпише по-ниска максимал-
на маса, при условие, че налягането на веществото в цистерната при 55°С не надвишава изпитвател-
ното налягане, щамповано върху цистерната. 

 

UN 
№: 

Наименование Класифи-
кационен 
код 

Минимално изпитвателно наляга-
не за цистерни 

Максимална 
допустима 
маса на съ-
държанието на 
литър вмести-
мост 

С термична изо-
лация 

Без термична 
изолация 

MPa bar MPa bar kg 

1001 СТОПЕН АЦЕТИЛЕН 4 F само във вагон-батерии и МЕГК, състоящи се от 
съдове 

1002 СГЪСТЕН ВЪЗДУХ 1 A виж 4.3.3.2.1 

1003 ВЪЗДУХ, ОХЛАДЕНА 
ТЕЧНОСТ 

3 O виж 4.3.3.2.4 

1005 БЕЗВОДЕН АМОНЯК 2 TC 2.6 26  2,9 29 0,53  

1006 СГЪСТЕН АРГОН 1 A виж 4.3.3.2.1 

1008 БОРЕН ТРИФЛУОРИД 2 TC 22,5 
30 

225 
300 

22,5 
30 

225 
300 

0,715 
0,86 

1009 БРОМТРИФЛУОРМЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R13B1) 

2 A 12 120  
4.2 
12 
25 

42 
120 
250  

1,50 
1,13 
1,44 
1,60 

1010 
 
1010 
 
1010 

БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗИ-
РАН (бута-1,2-диен) или 
БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗИ-
РАН (бута-1,3-диен) или 
БУТАДИЕН И ВЪГЛЕВО-
ДОРОД, СМЕС, СТАБИЛИ-
ЗИРАНА 

2 F 1 
 
1 
 
1 

10 
 
10 
 
10 

1 
 
1 
 
1 

10 
 
10 
 
10 

0,59 
 
0,55 
 
0,50  
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UN 
№: 

Наименование Класифи-
кационен 
код 

Минимално изпитвателно наляга-
не за цистерни 

Максимална 
допустима 
маса на съ-
държанието на 
литър вмести-
мост 

С термична изо-
лация 

Без термична 
изолация 

MPa bar MPa bar kg 

1011 БУТАН 2 F 1 10 1 10 0,51 

1012 
1012 
1012 
1012 

1-БУТИЛЕН  или 
ТРАНС-2-БУТИЛЕН или 
ЦИС-2-БУТИЛЕН или 
БУТИЛЕН СМЕС 

2 F 1 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
10 

1 
1 
1 
1 

10 
10 
10 
10  

0,53 
0,54 
0,55 
0,50 

1013 ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС 2 A 19 
22,5 

190 
225 

 
 
19  
25  

 
 
190 
250  

0,73 
0,78 
0,66 
0,75  

1016 СГЪСТЕН ВЪГЛЕРОДЕН 
ОКИС 

1 TF виж 4.3.3.2.1 

1017 ХЛОР 2 TOC 1,7 17  1,9 19 1,25  

1018 ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R22) 

2 A  2,4  24 2,6 26 1,03  

1020 ХЛОРДИФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R115) 

2 A  2 20 2,3 23 1,08 

1021 1-ХЛОР -1,2,2,2-
ТЕТРАФЛУОРЕТАН (ОХ-
ЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R124) 

2 A  1 10 1,1 11 1,2 

1022 ХЛОРТРИФЛУОРМЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R13) 

2 A  12 
22,5 

120 
225 

 
 
10 
12 
19 
25 

 
 
100 
120 
190 
250 

0,96 
1,12 
0,83 
0,90 
1,04 
1,10  

1023 СГЪСТЕН КАМЕНОВЪГ-
ЛЕН ГАЗ 

1 TF виж 4.3.3.2.1 

1026 ЦИАНОГЕН 2 TF 10 100 10 100 0,70 

1027 ЦИКЛОПРОПАН 2 F 1,6 16 1,8 18 0,53 

1028 ДИХЛОРДИФЛУОРМЕ-
ТАН (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R12) 

2 A 1,5 15  1,6 16 1,15 

1029 ДИХЛОРДИФЛУОРМЕ-
ТАН (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R21) 

2 A 1 10 1 10 1,23 

1030 1,1- ДИФЛУОРЕТАН (ОХ-
ЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R152A) 

2 F 1,4 14 1,6 16 0,79 

1032 ДИМЕТИЛАМИН - БЕЗ-
ВОДЕН 

2 F 1 10 1 10 0,59 

1033 МЕТИЛОВ ЕТЕР 2 F 1,4 14 1,6 16 0,58  

1035 ЕТАН 2 F 12 120  
9,5 
12 
30 

 
95 
120 
300 

0,32 
0,25 
0,29 
0,39 

1036 ЕТИЛАМИН 2 F 1 10 1 10 0,61 

1037 ЕТИЛХЛОРИД 2 F 1 10 1 10 0,8 

1038 ЕТИЛЕН -  
ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 

3 F виж 4.3.3.2.4 
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UN 
№: 

Наименование Класифи-
кационен 
код 

Минимално изпитвателно наляга-
не за цистерни 

Максимална 
допустима 
маса на съ-
държанието на 
литър вмести-
мост 

С термична изо-
лация 

Без термична 
изолация 

MPa bar MPa bar kg 

1039 МЕТИЛЕТИЛОВ ЕТЕР 2 F 1 10 1 10 0,64 

1040 ЕТИЛЕНОВ ОКСИД С 
АЗОТ с общо максимално 
налягане от 1 Mpa (10 
bar) при 50 ºC 

2 TF 1,5 15 1,5 15 0,78 

1041 ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И 
ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС 
– СМЕС, съдържаща над 
9% , но не повече от 87% 
етиленов оксид 

2 F 2.4 24 2,6 26 0,73 

1046 СГЪСТЕН ХЕЛИЙ 1 A виж 4.3.3.2.1 

1048 ВОДОРОДЕН БРОМИД -
БЕЗВОДЕН 

2 TC 5  50  5,5 55 1,54 

1049 СГЪСТЕН ВОДОРОД 1 F виж 4.3.3.2.1 

1050 ВОДОРОДЕН ХЛОРИД - 
БЕЗВОДЕН 

2 TC 12 120  
10 
12 
15 
20 

 
100 
120 
150 
200 

0,69 
0,30 
0,56 
0,67 
0,74 

1053 ВОДОРОДЕН СУЛФИД 2 TF 4.5 45 5 50 0,67 

1055 ИЗОБУТИЛЕН 2 F 1 10 1 10 0,52 

1056 СГЪСТЕН КРИПТОН 1 A виж 4.3.3.2.1 

1058 ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ – 
незапалителни, с доба-
вени азот, въглероден 
двуокис или въздух 

2 A 1.5 x налягането при пълнене 
виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

    

1060 МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И 
ПРОПАДИЕН- СТАБИ-
ЛИЗИРАНА СМЕС: 

 Смес P1 
Смес P2 
Пропадиен, съдър-
жащ от 1 до 4 % ме-
тилацетилен 

2 F виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

 
2,5 
2,2 
 
2,2 

 
25 
22 
 
22 

 
2.8 
2.3 
 
2,2 

 
28 
23 
 
22 

 
0,49 
0,47 
 
0,50 

1061 МЕТИЛАМИН – БЕЗВО-
ДЕН 

2 F 1 10 1,1 11 0,58 

1062 МЕТИЛОВ БРОМИД, 
съдържащ най-много 2% 
хлорпикрин 

2 T 1 10 1 10 1,51 

1063 МЕТИЛХЛОРИД (ОХЛА-
ДИТЕЛЕН ГАЗ R40) 

2 F 1,3 13 1,5 15 0,81 

1064 МЕТИЛОВ МЕРКАПТАН 2 TF 1 10 1 10 0,78 

1065 СГЪСТЕН НЕОН 1 A виж 4.3.3.2.1 

1066 СГЪСТЕН АЗОТ 1 A  виж 4.3.3.2.1 

1067 ДИАЗОТЕН ЧЕТИРИО-
КИС 
(АЗОТЕН ДВУОКИС) 

2 TOC само във вагон-батерии и МЕГК, състоящи се от 
съдове 
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код 
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лация 

Без термична 
изолация 

MPa bar MPa bar kg 

1070 АЗОТЕН ОКИС 2 O  22,5 225  
18 
22.52
5 

 
180 
225 
250 

0,78 
0,68 
0,74 
0,75 

1071 СГЪСТЕН ПЕТРОЛЕН 
ГАЗ 

1 TF виж 4.3.3.2.1 

1072 СГЪСТЕН КИСЛОРОД 1 O виж 4.3.3.2.1 

1073 КИСЛОРОД, ОХЛАДЕНА 
ТЕЧНОСТ 

3 O виж 4.3.3.2.4 

1075 НЕФТЕНИ ГАЗОВЕ, 
ВТЕЧНЕНИ 

2 F Вж. 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

1076 ФОСГЕН 2 TC само във вагон-батерии и МЕГК, състоящи се от 
съдове 

1077 ПРОПИЛЕН 2 F 2,5 25 2,7 27 0,43 

1078 ОХЛАДИТЕЛНИ ГАЗОВЕ, 
Н.У.К. като: 

Смес F1 
Смес F2 
Смес F3 

Други смеси 

2 A  
 

1 
1,5 
2,4 

 
 

10 
15 
24 

 
 

1,1 
1,6 
2,7 

 
 

11 
16 
27 

 
 

1,23 
1,15 
1,03 

виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

1079 СЕРЕН ДВУОКИС 2 TC 1 10 1,2 12 1,23 

1080 СЕРЕН ХЕКСАФЛУОРИД 2 A 12 120  
7 
14 
16 

 
70 
140 
160 

1,34 
1,04 
1,33 
1,37 

1081 ТЕТРАФЛУОРОЕТИЛЕН, 
СТАБИЛИЗИРАН 

2 F Само във вагон-батерии и MEGC, съставени от 
безшевни съдове 

1082 ТРИФЛУОРХЛОРЕТИ-
ЛЕН-СТАБИЛИЗИРАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 
1113) 

2 TF 1,5 15 1,7 17 1,13 

1083 ТРИМЕТИЛАМИН - БЕЗ-
ВОДЕН 

2 F 1 10 1 10 0,56 

1085 ВИНИЛБРОМИД - СТА-
БИЛИЗИРАН 

2 F 1 10 1 10 1,37 

1086 ВИНИЛХЛОРИД - СТА-
БИЛИЗИРАН 

2 F 1 10 1,1 11 0,81 

1087 МЕТИЛВИНИЛОВ ЕТЕР - 
СТАБИЛИЗИРАН 

2 F 1 10 1 10 0,67 

1581 МЕТИЛБРОМИД И 
ХЛОРПИКРИН - 
СМЕС, съдържаща над 
2% хлорпикрин 

2 T 1 10 1 10 1,51 

1582 МЕТИЛХЛОРИД И 
ХЛОРПИКРИН - 
СМЕС 

2 T 1,3 13 1,5 15 0,81 

1612 ХЕКСАЕТИЛ ТЕТРА-
ФОСФАТ - СГЪСТЕН ГАЗ 
- СМЕС 

1 T  виж 4.3.3.2.1 

1749 ХЛОРЕН ТРИФЛУОРИД 2 TOC 3 30 3 30 1,40 
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1858 ХЕКСАФЛУОРПРОПИ-
ЛЕН (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R 1216) 

2A 1,7 17 1,9 19 1,11 

1859 СИЛИЦИЕВ ТЕТРАФЛУ-
ОРИД 

2 TC 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,74 
1,10 

1860 ВИНИЛФЛУОРИД – СТА-
БИЛИЗИРАН 

2 F 12 
22,5 

120 
225 

 
 
25 

 
 
250 

0,58 
0,65 
0,64 

1912 МЕТИЛХЛОРИД И МЕ-
ТИЛЕН ХЛОРИД – СМЕС 

2 F 1,3 13 1,5 15 0,81 

1913 НЕОН, ОХЛАДЕНА ТЕЧ-
НОСТ 

3 A виж 4.3.3.2.4 

1951 АРГОН, ОХЛАДЕНА 
ТЕЧНОСТ 

3 A виж 4.3.3.2.4 

1952 ЕТИЛЕНОВ ОКИС И 
ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС 
- СМЕС, съдържащ не 
повече от 9 % етиленов 
окис 

2 A 19 
25 

190 
250 

19 
25 

190 
250 

0,66 
0,75 

1953 СГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИ-
ЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
Н.У.К.(a) 

1 TF виж 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 

1954 СГЪСТЕН ГАЗ, ЗАПАЛИ-
ТЕЛЕН Н.У.К. 

1 F виж 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 

1955 СГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИ-
ЧЕН, Н.У.К.(a) 

1 T  виж 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 

1956 СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 1 A виж 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 

1957 СГЪСТЕН ДЕУТЕРИЙ 1 F виж 4.3.3.2.1 

1958 1,2- ДИХЛОР-1,1,2,2-
ТЕТРАФЛУОРЕТАН (ОХ-
ЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R114) 

2 A 1 10 1 10 1.3 

1959 1,1-ДИФЛУОРЕТИЛЕН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R1132A) 

2 F 12 
22,5 

120 
225 

 
 
25 

 
 
250 

0,66 
0,78 
0,77 

1961 ЕТАН,  
ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 

3 F виж 4.3.3.2.4 

1962 ЕТИЛЕН 2 F 12 
22.5 

120 
225 

 
 
22,5 
30 

 
 
225 
300 

0.25 
0,36 
0,34 
0,37 

1963 ХЕЛИЙ, ОХЛАДЕНА 
ТЕЧНОСТ 

3 A виж 4.3.3.2.4 

1964 ГАЗООБРАЗНИ ВЪГЛЕ-
ВОДОРОДИ - 
СГЪСТЕНА СМЕС, Н.У.К. 

1 F виж 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 
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1965 ГАЗООБРАЗНИ ВЪГЛЕ-
ВОДОРОДИ - ВТЕЧНЕНА 
СМЕС, Н.У.К. като: 

Смес A 
Смес A01 
Смес A02 
Смес A0 
Смес A1 
Смес B1 
Смес B2 
Смес B 
Смес C 
 
Други смеси 

2 F  
 
 

1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,6 
2 
2 
2 
2,5 

 
 
 

10 
12 
12 
12 
16 
20 
20 
20 
25 

 
 
 

1 
1,4 
1,4 
1,4 
1,8 
2,3 
2,3 
2,3 
2,7 

 
 
 

10 
14 
14 
14 
18 
23 
23 
23 
27 

 
 
 

0,50 
0,49 
0,48 
0,47 
0,46 
0,45 
0,44 
0,43 
0,42 

виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

1966 ВОДОРОД,  
ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 

3 F виж 4.3.3.2.4 

1967 ИНСЕКТИЦИДЕН ТОК-
СИЧЕН ГАЗ, Н.У.К.(a) 

2 T виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

1968 ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, 
Н.У.К. 

2 A виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

1969 ИЗОБУТАН 2 F 1 10 1 10 0,49 

1970 КРИПТОН,  
ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 

3 A виж 4.3.3.2.4 

1971 
 
1971 

СГЪСТЕН МЕТАН или 
СГЪСТЕН ПРИРОДЕН 
ГАЗ (с високо съдържа-
ние на метан) 

1 F виж 4.3.3.2.1 

1972 
 
1972 

МЕТАН, ОХЛАДЕНА 
ТЕЧНОСТ или 
ПРИРОДЕН ГАЗ, ОХЛА-
ДЕНА ТЕЧНОСТ (с висо-
ко съдържание на метан) 

3 F виж 4.3.3.2.4 

1973 ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН И 
ХЛОРПЕНТАФЛУОРЕ-
ТАН – СМЕС с фиксирана 
точка на кипене, съдър-
жащ около 49% хлор-
дифлуорметан (ОХЛА-
ДИТЕЛЕН ГАЗ R502) 

2 A 2.5 25 2,8 28 1,05 

1974 БРОМХЛОРДИФЛУОР-
МЕТАН (ОХЛАДИТЕЛЕН 
ГАЗ R12B1) 

2 A 1 10 1 10 1,61 

1976 ОКТАФЛУОРЦИКЛОБУ-
ТАН (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
RC318) 

2 A 1 10 1 10 1,34 

1977 АЗОТ, ОХЛАДЕНА ТЕЧ-
НОСТ 

3 A виж 4.3.3.2.4 

1978 ПРОПАН 2 F 2,1 21 2,3 23 0,42 

1982 ТЕТРАФЛУОРМЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R14) 

1 A 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,62 
0,94 
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1983 1-ХЛОР- 2,2,2- ТРИФЛУ-
ОРЕТАН (ОХЛАДИТЕЛЕН 
ГАЗ R133A) 

2 A 1 10 1 10 1,18 

1984 ТРИФЛУОРМЕТАН (ОХ-
ЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R23) 

2 A 19 
25 

190 
250 

 
 
19 
25 

 
 
190 
250 

0,92 
0,99 
0,87 
0,95 

2034 ВОДОРОД И МЕТАН В 
СГЪСТЕНА СМЕС 

1 F виж 4.3.3.2.1 

2035 1,1,1-ТРИФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R143A) 

2 F 2,8 28 3,2 32 0,79 

2036 КСЕНОН 2 A 12 120  
13 

 
130 

1,30 
1,24 

2044 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН 2 F 1 10 1 10 0,53 

2073 АМОНЯК ВЪВ ВОДЕН 
РАЗТВОР с относителна 
плътност под 0,880 при 
15ºС,  
съдържащ над 35%, но не 
повече от 40% амоняк;  
съдържащ над 40%, но не 
повече от 50% амоняк 

4 A   
 
 
 
 
1 
 
 
1.2 

 
 
 
 
 
10 
 
 
12 

 
 
 
 
 
1 
 
 
1,2 

 
 
 
 
 
10 
 
 
12 

 
 
 
 
 
0,80 
 
 
0,77 

2187 ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС,  
ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 

3 A виж 4.3.3.2.4 

2189 ДИХЛОРСИЛАН 2 TFC 1 10 1 10 0,90 

2191 СУЛФУРИЛФЛУОРИД 2 T 5 50 5 50 1,1 

2193 ХЕКСАФЛУОРЕТАН 

 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R116) 

2 A 16 
20 

160 
200 

 
 
20 

 
 
200 

1,28 
1,34 
1,10 

2197 ВОДОРОДЕН ЙОДИД - 
БЕЗВОДЕН 

2 TC 1,9 19 2,1 21 2,25 

2200 ПРОПАДИЕН - СТАБИ-
ЛИЗИРАН 

2 F 1,8 18 2,0 20 0,50 

2201 АЗОТЕН ОКИС,  
ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 

3 O виж 4.3.3.2.4 

2203 СИЛАН (b) 2 F 22,5 
25 

225 
250 

22,5 
25 

225 
250 

0,32 
0,36 

2204 КАРБОНИЛОВ СУЛФИД 2 TF 2,7 27 3,0 30 0,84 

2417 КАРБОНИЛОВ ФЛУОРИД 2 TC 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,47 
0,70 

2419 БРОМТРИФЛУОРЕТИ-
ЛЕН 

2 F 1 10 1 10 1,19 

2420 ХЕКСАФЛУОРАЦЕТОН 2 TC 1,6 16 1,8 18 1,08 

2422 2-ОКТАФЛУОРБУТЕН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R1318) 

2 A  1 10 1 10 1,34 



4.3- 822 

UN 
№: 

Наименование Класифи-
кационен 
код 

Минимално изпитвателно наляга-
не за цистерни 

Максимална 
допустима 
маса на съ-
държанието на 
литър вмести-
мост 

С термична изо-
лация 

Без термична 
изолация 

MPa bar MPa bar kg 

2424 ОКТАФЛУОРПРОПАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R218) 

2 A 2.1 21 2,3 23 1,07 

2451 АЗОТЕН ТРИФЛУОРИД 2 O 20 
30 

200 
300 

20 
30 

200 
300 

0,50 
0,75 

2452 ЕТИЛАЦЕТИЛЕН – СТА-
БИЛИЗИРАН 

2 F 1 10 1 10 0,57 

2453 ЕТИЛФЛУОРИД (ОХЛА-
ДИТЕЛЕН ГАЗ R161) 

2 F 2,1 21 2,5 25 0,57 

2454 МЕТИЛФЛУОРИД (ОХ-
ЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R41) 

2 F 30 300 30 300 0,36 

2517 1-ХЛОР-1,1- ДИФЛУОРЕ-
ТАН (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R142B) 

2 F 1 10 1 10 0,99 

2591 КСЕНОН, ОХЛАДЕНА 
ТЕЧНОСТ 

3 A виж 4.3.3.2.4 

2599 ХЛОРТРИФЛУОРМЕТАН  
В АЗЕОТРОПНА СМЕС С 
ТРИФЛУОРМЕТАН, съ-
държаща около 60% 
хлортрифлуорметан 

 (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R503) 

2 A 3,1 
4,2 
10 

31 
42 
100 

3,1 
 
 
4,2 
10 

31 
 
 
42 
100 

0,11 
0,21 
0,76 
0,20 
0,66 

2601 ЦИКЛОБУТАН 2 F 1 10 1 10 0,63 

2602 ДИХЛОРДИФЛУОРМЕ-
ТАН В АЗЕОТРОПНА 
СМЕС С ДИФЛУОРЕТАН, 
съдържаща около 74% 
дихлордифлуорметан 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R500) 

2 A 1,8 18 2 20 1,01 

2901 БРОМХЛОРИД 2 TOC 1 10 1 10 1,50 

3057 ТРИФЛУОРАЦЕТИЛХ-
ЛОРИД  

2 TC 1,3 13 1,5 15 1,17 

3070 ЕТИЛЕНОВ ОКИС И 
ДИХЛОРДИФЛУОР-
МЕТАН, СМЕС, съдър-
жаща не повече от 12,5% 
етиленов окис 

2 A  1,5 15 1,6 16 1,09 

3083 ПЕРХЛОРИЛФЛУОРИД 2 TO 2,7 27 3,0 30 1,21 

3136 ТРИФЛУОРМЕТАН, ОХ-
ЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 

3 A виж 4.3.3.2.4 

3138 ЕТИЛЕН, АЦЕТИЛЕН И 
ПРОПИЛЕН в ОХЛАДЕНА 
ТЕЧНА СМЕС, съдържа-
ща  поне 71,5% етилен, 
не повече от 22,5% аце-
тилен и не повече от 6% 
пропилен 

3 F виж 4.3.3.2.4 

3153 ПЕРФЛУОР (МЕТИЛ-
ВИНИЛ-ЕТЕР) 

2 F 1,4 14 1,5 15 1,14 
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3154 ПЕРФЛУОР (ЕТИЛ-
ВИНИЛ-ЕТЕР) 

2 F 1 10 1 10 0,98 

3156 ОКИСЛЯВАЩ СГЪСТЕН 
ГАЗ, Н.У.К. 

1 O виж 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 

3157 ОКИСЛЯВАЩ ВТЕЧНЕН 
ГАЗ, Н.У.К. 

2 O виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

3158 ГАЗ, ОХЛАДЕНА ТЕЧ-
НОСТ, Н.У.К. 

3 A виж 4.3.3.2.4 

3159 1,1,1,2- ТЕТРАФЛУОРЕ-
ТАН (ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R134A) 

2 A 1,6 16 1,8 18 1,04 

3160 ВТЕЧНЕН ГАЗ, ТОКСИ-
ЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
Н.У.К.(a) 

2 TF виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

3161 ВТЕЧНЕН ГАЗ,  
ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. 

2 F виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

3162 ВТЕЧНЕН ГАЗ, ТОКСИ-
ЧЕН, Н.У.К.(a) 

2 T виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

3163 ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К. 2 A виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

3220 ПЕНТАФЛУОРЕТАН (ОХ-
ЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R125) 

2 A 4,1 41 4,9 49 0,95 

3252 ДИФЛУОРМЕТАН (ОХ-
ЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R32) 

2 F 3,9 39 4,3 43 0,78 

3296 ХЕПТАФЛУОРПРОПАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R227) 

2 A 1,4 14 1,6 16 1,20 

3297 ЕТИЛЕНОВ ОКИС И 
ХЛОРТЕТРАФЛУОР- 
ЕТАН, СМЕС, съдържаща 
не повече от 8.8% етиле-
нов окис 

2 A 1 10 1 10 1,16 

3298 ЕТИЛЕНОВ ОКИС И 
ПЕНТАФЛУОР- ЕТАН, 
СМЕС, съдържаща не 
повече от 7,9% етиленов 
окис 

2 A 2.4 24 2,6 26 1,02 

3299 ЕТИЛЕНОВ ОКИС И 
ТЕТРАФЛУОР- ЕТАН 
СМЕС, съдържаща не 
повече от 5,6% етиленов 
окис 

2 A 1,5 15 1,7 17 1,03 

3300 ЕТИЛЕНОВ ОКИС И 
ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС 
- СМЕС, съдържаща не 
повече от 87% етиленов 
окис 

2 TF 2,8 28 2,8 28 0,73 

3303 СГЪСТЕН ОКИСЛЯВАЩ 
ТОКСИЧЕН ГАЗ, Н.У.К.(a) 

1 TO виж 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 

3304 ТОКСИЧЕН, КОРОЗИО-
НЕН ГАЗ ПОД НАЛЯГА-
НЕ, Н.У.К.(a) 

1 TC виж 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 
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UN 
№: 

Наименование Класифи-
кационен 
код 

Минимално изпитвателно наляга-
не за цистерни 

Максимална 
допустима 
маса на съ-
държанието на 
литър вмести-
мост 

С термична изо-
лация 

Без термична 
изолация 

MPa bar MPa bar kg 

3305 ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕ-
ЛЕН, КОРОЗИОНЕН 
СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К.(a) 

1 TFC виж 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 

3306 ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕ-
ЛЕН, КОРОЗИОНЕН 
СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К.(a) 

1 TOC виж 4.3.3.2.1 или 4.3.3.2.2 

3307 ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯ-
ВАЩ ВТЕЧНЕН ГАЗ, 
Н.У.К.(a) 

2 TO виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

3308 ТОКСИЧЕН, КОРОЗИО-
НЕН ВТЕЧНЕН ГАЗ, 
Н.У.К.(a) 

2 TC виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

3309 ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕ-
ЛЕН, КОРОЗИОНЕН 
ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К.(a) 

2 TFC виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

3310 ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯ-
ВАЩ, КОРОЗИОНЕН 
ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К.(a) 

2 TOC виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

3311  ОХЛАДЕН ВТЕЧНЕН, 
ОКИСЛЯВАЩ ГАЗ, Н.У.К. 

3 O виж 4.3.3.2.4 

3312 ОХЛАДЕН ВТЕЧНЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ, 
Н.У.К. 

3 F виж 4.3.3.2.4 

3318 АМОНЯЧЕН ВОДЕН 
РАЗТВОР с относителна 
плътност под 0,880 при  
15°C,  съдържащ над 50 
% амоняк 

4 TC виж 4.3.3.2.2 

3337 ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R404A 

2 A 2,9 29 3,2 32 0,84 

3338 ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R407A 

2 A 2,8 28 3,2 32 0,95 

3339 ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R407B 

2 A  3,0 30 3,3 33 0,95 

3340 ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ 
R407C 

2 A 2,7 27 3,0 30 0,95 

3354 ИНСЕКТИЦИДЕН ЗАПА-
ЛИТЕЛЕН ГАЗ, Н.У.К. 

2 F виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

3355 ИНСЕКТИЦИДЕН ТОК-
СИЧЕН ЗАПАЛИТЕЛЕН 
ГАЗ, Н.У.К.(a) 

2 TF виж 4.3.3.2.2 или 4.3.3.2.3 

(a) Допуска се при LC50 > 200 ppm. 

(b) счита се за пирофорен. 
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4.3.3.3 Експлоатация 

4.3.3.3.1 Когато цистерните, вагон-батериите или MEGC са одобрени за различни газове, промяната в 
използването им трябва да включва операции по изпразване, продухване и изпомпване на газо-
вете в необходимата степен, за да се осигури безопасна експлоатация. 

4.3.3.3.2 При предаване за транспорт на цистерни, вагон-батерии или MEGC трябва да са видими само 
указанията, валидни според 6.8.3.5.6 за натоварените или току-що разтоварени газове; всички 
указания, свързани с други газове, трябва да бъдат заличени (виж Стандарт EN 15877-1:2012 
Железопътни приложения – Маркировка на железопътни транспортни средства. Част 1: Товарни 
вагони). 

4.3.3.3.3 Всички елементи на вагон-батериите и MEGC трябва да съдържат само един и същ газ. 

4.3.3.3.4 Ако външното свръхналягане би могло да бъде по-високо от устойчивостта на цистерната на 
външно налягане (например поради ниски температури на околната среда), трябва да се вземат 
подходящи мерки, за да бъдат защитени цистерните, които превозват втечнени газове с ниско 
налягане срещу риска от деформиране, например чрез напълването им с азот или друг инертен 
газ, за да се поддържа достатъчно налягане във вътрешността на цистерната. 

4.3.3.4 Разпоредби за пълнене на вагон-цистерни с 
течни газове 

(запазена разпоредба) 

4.3.3.4.1 Мерки за контрол преди пълнене 

(a) Трябва да се провери преди превоза за 
всеки газ дали указанията на табелата на 
цистерната (виж 6.8.2.5.1 и от 6.8.3.5.1 до 
6.8.3.5.5) отговарят на указанията на табе-
лата на вагона (виж 6.8.2.5.2, 6.8.3.5.6 и 
6.8.3.5.7). 

 За вагон-цистерните с многократно използ-
ване трябва специално да се провери дали 
от двете страни на вагона сгъваемите та-
бели се виждат добре и са здраво закрепе-
ни по начина, описан в 6.8.3.5.7. 

 Ограниченията за товара върху табелата на 
вагона не трябва да надхвърлят максимал-
но допустимата маса за пълнене, изписана 
на табелата на цистерната. 

(b) Последната натоварена стока трябва да 
бъде определена или въз основа на указа-
нията в транспортния документ, или чрез 
анализ. При необходимост цистерната 
трябва да бъде почистена. 

(c) Масата на остатъка от товара трябва да 
бъде определена (например чрез измерва-
не на теглото) и взета под внимание при 
определянето на количеството за пълнене, 
така че вагон-цистерната да не бъде пре-
пълнена или претоварена. 

(d) Трябва да бъде проверена непропускли-
востта на резервоара и на допълнителните 
съоръжения, както и тяхното правилно фун-
кциониране. 

(запазена разпоредба) 

4.3.3.4.2 Процедура за пълнене 

При пълнене трябва да се спазват разпоредби-
те за експлоатационните указания за вагон-
цистерната. 

(запазена разпоредба) 

4.3.3.4.3 Мерки за контрол след пълненето 

(a) След пълнене трябва да се провери чрез 
еталонирани устройства за контрол (напри-
мер измерване на теглото върху еталони-
ран кантар) дали вагонът е препълнен или 
претоварен). 

 Препълнените или претоварени вагон-

(запазена разпоредба) 
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цистерни трябва веднага да бъдат изпраз-
нени безопасно докато бъде достигнато до-
пустимото количество на пълнене. 

(b) Частичното налягане на инертните газове в 
газообразна фаза не трябва да бъде пове-
че от 0,2 МРа (2 бара) или манометричното 
налягане в газообразна фаза не трябва да 
надхвърля с повече от 0,1 МРа(1 бар) пар-
ното (абсолютно) налягане на течния газ 
при температурата на течната фаза (въпре-
ки това за UN 1040 етиленов окис с азот 
максималното допустимо общо налягане е 
1 MPa (10 bar) при 50 °C). 

(c) За вагоните с долно изпразване трябва да 
се провери след напълване дали вътреш-
ните запушващи устройства са херметично 
затворени. 

(d) Преди да се поставят глухите фланци или 
други също така ефективни устройства, 
трябва да бъде проверена непропускли-
востта на затварящите устройства; евенту-
ални течове се отстраняват с подходящи 
средства. 

(e) На изходите на вентилиращите устройства 
трябва да се поставят глухи фланци или 
други също толкова ефективни приспособ-
ления. Тези затварящи устройства трябва 
да са снабдени с подходящи уплътнители 
за непропускливост. Те трябва да бъдат 
затворени, като се използват всички пред-
видени елементи при разработката им. 

(f) Накрая се извършва последен оглед на 
вагона, неговото оборудване и маркировки, 
за да се гарантира липсата на всякакви те-
чове на веществото. 

4.3.3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.6 

Действителният срок на съхранение трябва да бъде определен за всяко пътуване на цистерна, 
превозваща охладен втечнен газ на базата на следното: 

(a) Референтното време за съхранение на охладения втечнен газ, който ще бъде превозван (виж 
6.8.3.4.10), както е посочено на табелата, посочена в 6.8.3.5.4; 

(b) Действителна плътност на напълване; 

(c) Действително налягане на напълване; 

(d) Най-ниското определено налягане на устройството(а) ограничаващи налягането; 

(e) Влошаване на изолацията4. 

ЗАБЕЛЕЖКА: ISO 21014:2006 „Криогенни съдове – характеристики на криогенна изолация“ 

определя методите за определяне на характеристиките на изолацията на 
криогенни съдове и предоставя метод за калкулиране на времето за съхранение. 

Датата, на която действителното време за съхранение ще бъде въведено в транспортния 
документ (виж 5.4.1.2.2 (d)). 

 

Цистерни няма да бъдат предлагани за превоз: 

(a) В незапълнено състояние, което може да доведе до неприемлива хидравлична сила поради 
вълнения в рамките на корпуса; 

(b) В случай на теч; 
(c) В случай че е повредена до такава степен, че целостта на цистерната или нейните 

приспособления за повдигане или прикрепяне могат да бъдат засегнати; 
(d) Освен ако оборудването за обслужване е инспектирано и е установено, че е годно за 

експлоатация; 
(e) Освен ако е определено действителното време за съхранение за превозвания охладен 

втечнен газ; 
(f) Освен ако продължителността на превоз, след вземане предвид на каквито и да е забавяния, 
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които могат да възникнат, не надхвърля действителното време на съхранение; 
(g) Освен ако налягането е постоянно и е редуцирано до такова равнище, до което може да бъде 

постигнато действителното време за съхранение4 

4.3.4 Специални разпоредби, приложими към класове 3 - 9 

4.3.4.1 Кодиране, опростен подход и йерархия на цистерните 

4.3.4.1.1 Кодиране на цистерните 

 Четирите части на кодовете (кодове на цистерните), посочени в колона (12) от таблица A в глава 
3.2, имат следните значения: 
 

 Част Описание Код на цистерната 

 1 Тип цистерна 
L = цистерна за вещества в течно състояние (течности или твър-

ди вещества, предадени за превоз в разтопено състояние); 

S = цистерна за вещества в твърдо състояние (прахообразни или 
гранулирани). 

 2 Разчетно налягане 
G = минимално разчетно налягане съгласно общите изисквания 

на 6.8.2.1.14; 

1,5; 2,65; 4; 10; 15 or 21 = минимално разчетно налягане в bar (виж 
6.8.2.1.14). 

 3 Отвори 

(виж 6.8.2.2.2) 

A = цистерна с долни отвори за пълнене и изпразване посредст-
вом 2 затварящи устройства; 

B = цистерна с долни отвори за пълнене и изпразване посредст-
вом 3 затварящи устройства; 

C = цистерна с горни отвори за пълнене и изпразване, като само 
отворите за почистване са под нивото на течността; 

D = цистерна с горни отвори за пълнене и изпразване без отвори 
под нивото на течността. 

 4 Вентили/устройства 
за обезопасяване 

V = цистерна с устройство за вентилация съгласно 6.8.2.2.6, но 
без устройство, предотвратяващо разпространението на пла-
мък; или 

цистерна, която не издържа шок от експлозивно налягане; 

F = цистерна с устройство за вентилация съгласно 6.8.2.2.6, 
снабдена с устройство, предотвратяващо разпространението 
на пламък; или 

цистерна, която издържа на шок от експлозивно налягане; 

N = цистерна без устройство за вентилация съгласно 6.8.2.2.6, 
която не е херметически затворена; 

H = херметически затворена цистерна (виж 1.2.1). 

4.3.4.1.2 Опростен подход за определяне на кодове на цистерните за групи вещества и йерархия на 
цистерните 

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои вещества и групи вещества не са включени в този опростен подход; виж 

4.3.4.1.3 
 

 Опростен подход 

 Код на 
цис-
терната 

Група разрешени вещества 

 Клас Класификацио-
нен код 

Опаковъчна група 

 Течности 

 LGAV 3 F2 III 

  9 M9 III 

 LGBV 4.1 F2 II, III 

  5.1 O1 III 

  9 M6 III 

                                                
4 Предоставени са насоки в документ на Европейската асоциация на производителите на индустриални газове (EIGA) „Мето-
ди за предотвратяване на предварителното активиране на предпазни устройства на резервоари”, налични на адрес www.eiga.eu 

http://www.eiga.eu/


4.3- 828 

 Опростен подход 

 Код на 
цис-
терната 

Група разрешени вещества 

 Клас Класификацио-
нен код 

Опаковъчна група 

  9 M11 III 

  и групи разрешени вещества за код на цистерната LGAV 

 LGBF 3 F1 II 

парно налягане при 50 °C ≤ 1.1 bar 

  3 F1 III 

  3 D II 

парно налягане при 50 °C ≤ 1.1 bar 

  3 D III 

 и групи разрешени вещества за кодове на цистерните LGAV  и LGBV 

 L1.5BN 3 F1 II 

парно налягане при 50 °C > 1.1 bar 

  3 F1 III 

точка на възпламеняване < 23 °C, вискозна, парно 
налягане при 50 °C > 1.1 bar, точка на кипене > 
35 °C 

  3 D II 

парно налягане при 50 °C > 1.1 bar 

  и групи разрешени вещества за кодове на цистерните LGAV, LGBV  и LGBF 

 L4BN 3 F1 I 

III, точка на кипене ≤ 35 °C 

  3 FC III 

  3 D I 

 L4BN 5.1 O1 I, II 

 (продъл
жение) 

5.1 OT1 I 

  8 C1 II, III 

 8 C3 II, III 

  8 C4 II, III 

  8 C5 II, III 

  8 C7 II, III 

  8 C8 II, III 

  8 C9 II, III 

  8 C10 II, III 

  8 CF1 II 

  8 CF2 II 

  8 CS1 II 

  8 CW1 II 

  8 CW2 II 

  8 CO1 II 

  8 CO2 II 

  8 CT1 II, III 

  8 CT2 II, III 

  8 CFT II 

  9 M11 III 

  и групи разрешени вещества за кодове на цистерните LGAV, LGBV, LGBF  и L1.5BN 

 L4BH 3 FT1 II, III 

  3 FT2 II 
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 Опростен подход 

 Код на 
цис-
терната 

Група разрешени вещества 

 Клас Класификацио-
нен код 

Опаковъчна група 

  3 FC II 

  3 FTC II 

  6.1 T1 II, III 

  6.1 T2 II, III 

  6.1 T3 II, III 

  6.1 T4 II, III 

  6.1 T5 II, III 

  6.1 T6 II, III 

  6.1 T7 II, III 

 6.1 TF1 II 

  6.1 TF2 II, III 

  6.1 TF3 II 

  6.1 TS II 

  6.1 TW1 II 

  6.1 TW2 II 

  6.1 TO1 II 

  6.1 TO2 II 

  6.1 TC1 II 

  6.1 TC2 II 

  6.1 TC3 II 

  6.1 TC4 II 

  6.1 TFC II 

 L4BH 6.2 I4  

 (продъл
жение) 

9 M2 II 

  и групи разрешени вещества за кодове на цистерните LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN  и 
L4BN 

 L4DH 4.2 S1 II,III 

  4.2 S3 II, III 

  4.2 ST1 II, III 

  4.2 ST3 II, III 

  4.2 SC1 II, III 

  4.2 SC3 II, III 

  4.3 W1 II, III 

  4.3 WF1 II, III 

  4.3 WT1 II, III 

  4.3 WC1 II, III 

 8 CT1 II,III 

  и групи разрешени вещества за кодове на цистерните LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN  
и L4BH 

 L10BH 8 C1 I 

  8 C3 I 

  8 C4 I 

  8 C5 I 

  8 C7 I 

  8 C8 I 

  8 C9 I 
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 Опростен подход 

 Код на 
цис-
терната 

Група разрешени вещества 

 Клас Класификацио-
нен код 

Опаковъчна група 

  8 C10 I 

  8 CF1 I 

  8 CF2 I 

  8 CS1 I 

  8 CW1 I 

  8 CW2 I 

  8 CO1 I 

  8 CO2 I 

  8 CT1 I 

  8 CT2 I 

 8 COT I 

  и групи разрешени вещества за кодове на цистерните LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN,  
и L4BH 

 L10CH 3 FT1 I 

  3 FT2 I 

  3 FC I 

  3 FTC I 

  6.1 T1 I 

  6.1 T2 I 

  6.1 T3 I 

  6.1 T4 I 

  6.1 T5 I 

  6.1 T6 I 

  6.1 T7 I 

 L10CH 6.1 TF1 I 

 (продъл
жение) 

6.1 TF2 I 

  6.1 TF3 I 

  6.1 TS I 

  6.1 TW1 I 

  6.1 TO1 I 

  6.1 TC1 I 

  6.1 TC2 I 

  6.1 TC3 I 

  6.1 TC4 I 

  6.1 TFC I 

  и групи разрешени вещества за кодове на цистерните LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, 
L4BH,  и L10BH 

 L10DH 4.3 W1 I 

  4.3 WF1 I 

  4.3 WT1 I 

  4.3 WC1 I 

  4.3 WFC I 

  5.1 OTC I 

  8 CT1 I 

  и групи разрешени вещества за кодове на цистерните LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, 
L4BH, L4DH, L10BH  и L10CH 
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 Опростен подход 

 Код на 
цис-
терната 

Група разрешени вещества 

 Клас Класификацио-
нен код 

Опаковъчна група 

 L15CH 3 FT1 I 

  6.1 TF1 I 

  и групи разрешени вещества за кодове на цистерните LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, 
L4BH, L10BH  и L10CH 

 L21DH 4.2 S1 I 

  4.2 S3 I 

  4.2 SW I 

  4.2 ST3 I 

  и групи разрешени вещества за кодове на цистерните LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, 
L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH  и L15CH 

 Твърди вещества 

 SGAV 4.1 F1 III 

  4.1 F3 III 

  4.2 S2 II, III 

  4.2 S4 III 

  5.1 O2 II, III 

  8 C2 II, III 

  8 C4 III 

  8 C6 III 

  8 C8 III 

  8 C10 II, III 

  8 CT2 III 

  9 M7 III 

 9 M11 II, III 

 SGAN 4.1 F1 II 

 SGAN 4.1 F3 II 

 (продъл
жение) 

4.1 FT1 II, III 

  4.1 FT2 II, III 

  4.1 FC1 II, III 

  4.1 FC2 II, III 

  4.2 S2 II 

  4.2 S4 II, III 

  4.2 ST2 II, III 

  4.2 ST4 II, III 

  4.2 SC2 II, III 

  4.2 SC4 II, III 

  4.3 W2 II, III 

  4.3 WF2 II 

  4.3 WS II, III 

  4.3 WT2 II, III 

  4.3 WC2 II, III 

  5.1 O2 II, III 

  5.1 OT2 II, III 

  5.1 OC2 II, III 

  8 C2 II 

  8 C4 II 
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 Опростен подход 

 Код на 
цис-
терната 

Група разрешени вещества 

 Клас Класификацио-
нен код 

Опаковъчна група 

  8 C6 II 

  8 C8 II 

  8 C10 II 

  8 CF2 II 

  8 CS2 II 

  8 CW2 II 

  8 CO2 II 

  8 CT2 II 

  9 M3 III 

  и групи разрешени вещества за кодове на цистерните SGAV 

 SGAH 6.1 T2 II, III 

  6.1 T3 II, III 

  6.1 T5 II, III 

  6.1 T7 II, III 

  6.1 T9 II 

  6.1 TF3 II 

  6.1 TS II 

  6.1 TW2 II 

  6.1 TO2 II 

  6.1 TC2 II 

  6.1 TC4 II 

  9 M1 II, III 

 и групи разрешени вещества за цистерни с кодове SGAV и SGAN 

 S4AH 9 M2 II 

  и групи разрешени вещества за цистерни с кодове SGAV, SGAN и SGAH 

 S10AN 8 C2 I 

  8 C4 I 

  8 C6 I 

  8 C8 I 

  8 C10 I 

  8 CF2 I 

  8 CS2 I 

  8 CW2 I 

  8 CO2 I 

  8 CT2 I 

  и групи разрешени вещества за кодове на цистерните SGAV и SGAN 

 S10AH 6.1 T2 I 

  6.1 T3 I 

  6.1 T5 I 

  6.1 T7 I 

  6.1 TS I 

  6.1 TW2 I 

  6.1 TO2 I 

  6.1 TC2 I 

  6.1 TC4 I 

  и групи разрешени вещества за кодове на цистерните SGAV, SGAN, SGAH и S10AN 
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 Йерархия на цистерните 

Могат да се използват и цистерни с кодове, различни от посочените в тази таблица или в табли-
ца A от глава 3.2,  при условие че всеки елемент (цифра или буква) от части 1 - 4 на тези кодове 
на цистерните отговаря на степен на безопасност поне равна на съответния елемент от кода на 
цистерната, посочен в таблица A от глава 3.2, по следния възходящ ред: 

Част 1: Видове цистерни 

S  L 

Част 2: Разчетно налягане 

G  1.5 2.65 4 10 15 21 bar 

Част 3: Отвори 

A  B  C  D 

Част 4: Вентили/устройства за обезопасяване 

V  F  N  H. 

Например: 

– Цистерна с код L10CN е разрешена за превоз на вещество, за което се отнася код на цистерна 
L4BN; 

– Цистерна с код L4BN е разрешена за превоз на вещество, за което се отнася код на цистерна 
SGAN. 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Този йерархичен ред не е съобразен с евентуални специални разпоредби за 

всяко наименование (виж 4.3.5 и 6.8.4). 

4.3.4.1.3 Следните вещества и групи вещества, за които знак "(+)" е поставен след кода на цистерната в 
колона (12) от таблица A в глава 3.2, са предмет на специални разпоредби. В този случай алтер-
нативното използване на цистерните за други вещества и групи вещества е разрешено само ако 
това е уточнено в разрешителния типов сертификат. Цистерните от най-висок клас според раз-
поредбите в края на таблицата от 4.3.4.1.2 могат да се използват, като се вземат предвид специ-
алните разпоредби в колона (13) от таблица A в глава 3.2. 

Изискванията за тези цистерни са дадени чрез следните кодове на цистерните, допълнени от 
съответните специални разпоредби в колона (13) от таблица A в глава 3.2. 

 

 

 
Клас ООН № Име и описание Код на цистерна 

4.1 2448 Сяра, разтопена LGBV 

3531 
Полимеризиращо вещество, 
твърдо, стабилизирано, 
непосочени другаде 

SGAN 

3532 
Полимеризиращо вещество, 
течно, стабилизирано, 
непосочени другаде 

L4BN 

4.2 
1381 

Фосфор, бял или жълт, сух, 
под вода или в 

L10DH 

 2447 Фосфор, бял, разтопен  

4.3 
1389 

Алкален метална амалгама, 
течна 

 

 
1391 

Алкална метална дисперсия 
или алкална земно-метална 

 

 
1392 

Амалгама на алкални и 
земни метали, течна 

 

 1415 Литий  

 
1420 

Калиеви метални сплави, 
течни 

 

 
1421 

Алкална метална сплав, 
течни, непосочени другаде 

 

 
1422 

Калиеви натриеви сплави, 
течни 

L10BN 

 1428 Натрий  

 2257 Калий  

 
3401 

Алкална метална амалгама, 
твърда 
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3402 

Алкална земна метална 
амалгама, твърда 

 

 
3403 

Калиеви метални сплави, 
твърди 

 

 
3404 

Калий натриеви сплави, 
твърди 

 

 

3482 

Алкална метална дисперсия, 
запалими или алкална земна 
метална дисперсия, 
запалими 

 

 1407 Цезий L10CH 

 1423 Рубидий  

 
1402 

Калциев карбид, опаковъчна 
група I 

S2.65AN 

5.1 
1873 

Перхлорна киселина с 
повече от 50%, но не повече 
от 72% киселина, по маса 

L4DN 

2015 

Водороден пероксид, воден 
разтвор, стабилизирано с 
повече от 70% водороден 
пероксид 
 

L4DV 

2014 

Водороден пероксид, воден 
разтвор с не по-малко от 
20%, но не повече от 60% 
водороден пероксид 

L4BV 

2015 

Водороден пероксид, воден 
разтвор, стабилизирано с 
повече от 60% водороден 
пероксид, но не повече от 
70% водороден пероксид. 

2426 

Амониев нитрат, течен, 
горещ концентриран разтвор 
с повече от 80%, но не 
повече от 93% 
 

3149 
Водороден пероксид и 
пероксиоцетна киселинна 
смес, стабилизирана 

3375 

Амониев нитрат емулсия, 
суспензия или гел, междинна 
за бризантни експлозиви, 
течна 

LGAV 

3375 

Амониев нитрат емулсия, 
суспензия или гел, междинна 
за бризантни експлозиви, 
твърда 

SGAV 

5.2 
3109 

Органичен пероксид, тип F, 
течен 

L4BN 

3110 
Органичен пероксид, тип F, 
твърд 

S4AN 

6.1 
1613 

Водороден цианид, воден 
разтвор 

L15DH 

3294 
Разтвор на водороден 
цианид в алкохол 

(7a)  Всички вещества Специални цистерни 

 
 

Минимално изискване за 
течности 

L2.65CN 

 
 

Минимални изисквания за 
твърди вещества 

S2.65AN 

8 1052 Водороден флуорид, 
безводен 

 

 1744 Бромин или броминов 
разтвор 

L21DH 

 1790 Хидрофлуорна киселина, 
разтвор с повече от 85% 
хидрофлуорна киселина 

 

 1791 Хипохлоритен разтвор  

 1908 Разтвор на хлорит L4BV 
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4.3.4.1.4  Контейнер-цистерните или сменяемите надст-
ройки-цистерни, предназначени за превоз на 
течни отпадъци, които са в съответствие с изис-
кванията на  глава 6.10 и са снабдени с две 
затварящи устройства в съответствие с 6.10.3.2, 
се отнасят към код на цистерната L4AH. В слу-
чай че въпросните цистерни са оборудвани за 
превоз на и на течности, и на твърди вещества, 
те се отнасят към комбинирани кодове L4AH и 
S4AH. 

4.3.4.2 Общи разпоредби 

4.3.4.2.1 Когато са натоварени горещи вещества, температурата на външната повърхност на цистерната 
или на термичната изолация не трябва да надвишава 70 °C по време на превоза. 

4.3.4.2.2 Свързващите тръбопроводи между корпусите 
на няколко независими, но взаимосвързани 
вагон-цистерни (напр. влакова пратка) трябва 
да са изпразнени по време на превоза. 

(запазена разпоредба) 

4.3.4.2.3 Когато одобрените за втечнени газове от клас 
2 цистерни са одобрени и за течни вещества от 
други класове, оранжевата лента, предвидена 
в 5.3.5, трябва да бъде закрита или да е нап-
равена неразпознаваема по подходящ начин, 
така че да не се вижда при превоз на тези теч-
ности. 

По време на превоза на тези течности надпи-
сите съгласно 6.8.3.5.6 (b) или (c) не трябва да 
се виждат от двете страни на вагон-цистерната 
или върху табелите. 

(запазена разпоредба) 

4.3.5 Специални разпоредби 

 Когато са посочени под наименование в колона (13) от таблица of A в глава 3.2, се прилагат 
следните специални разпоредби: 

TU1 Цистерните трябва да бъдат предавани за превоз, след като веществото се е втвърдило изцяло 
и е било покрито с инертен газ. Празните непочистени цистерни, които са съдържали тези ве-
щества, трябва да бъдат напълнени с инертен газ. 

TU2 Веществото трябва да е покрито с инертен газ. Празните непочистени цистерни, които са съдър-
жали тези вещества, трябва да са напълнени с инертен газ. 

TU3 Вътрешността на резервоара и всички части, които могат да влязат в контакт с веществото, тряб-
ва да бъдат поддържани чисти. Не трябва да бъдат използвани никакви смазващи масла за пом-
пи, вентили или други устройства, които могат да образуват опасни съединения с веществото. 

TU4 По време на превоза тези вещества трябва да се намират под слой инертен газ, чието маномет-
рично налягане е най-малко 50 kPa (0.5 bar). 

Празните непочистени цистерни, съдържали тези вещества, трябва по време на предаване за 
превоз да са напълнени с инертен газ с манометрично налягане от поне 50 kPa (0.5 bar). 

TU5 (запазена разпоредба) 

TU6 Не се допускат за превоз в цистерни, вагон-батерии и МЕГК, ако LC50 е под 200 ppm. 

TU7 Материалите, използвани за да осигуряване на непропускливост на връзките или за поддържане 
на затварящите устройства, трябва да са съвместими със съдържанието. 

TU8 Не трябва да се използва за превоз цистерна от алуминиева сплав, освен ако тази цистерна не е 
предназначена изключително за този превоз, и при условие че ацеталдехидът не съдържа кисе-
лина. 

TU9 UN No.1203 бензин с a парно налягане при 50 °C of над 110 kPa (1.1 bar), но не повече от 150 kPa 
(1.5 bar), също може да бъде превозван в цистерни, проектирани в съответствие с 6.8.2.1.14 (a) и 
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с оборудване, отговарящо на изискванията на 6.8.2.2.6. 

TU10 (запазена разпоредба) 

TU11 При пълнене температурата на това вещество не трябва да надхвърля 60 °C. Допуска се макси-
мална температура при пълнене от 80 °C, при условие че  точките на горене са избегнати и че са 
спазени следващите условия. След като приключи пълненето, цистерните трябва да бъдат пос-
тавени под налягане (напр. със сгъстен въздух), за да се провери тяхната непропускливост. 
Трябва да бъде сигурно, че по време на превоза няма да се получи освобождаване на налягане-
то. Преди изпразване трябва да се провери дали налягането в цистерните все още е по-високо от 
атмосферното налягане. Ако това не е така, в цистерната трябва да се вкара инертен газ преди 
изпразването. 

TU12 В случай на промяна в използването резервоарите и оборудването им трябва да бъдат напълно 
почистени от отпадъци преди и след превоза на това вещество. 

TU13 Цистерните трябва да бъдат чисти от замърсители по време на пълненето. 

Експлоатационното оборудване, като вентили и външни помпи, трябва да бъде изпразнено след 
пълненето или изпразването на цистерната. 

TU14 Защитните капачки на затварящите устройства трябва да бъдат заключени по време на превоза. 

TU15 Цистерните не трябва да бъдат използвани за превоз на хранителни продукти, изделия за консу-
мация и храни за животни. 

TU16 

 

 

Когато се предават за превоз, непочистените празни резервоари ще бъдат запълнени със защитен агент, който 
изпълнява една от следните мерки: 

Защитен агент 
Степен на напълване с 

вода 
Допълнителни изисквания за превоз при ниски 

температури на околната среда 

Азот
a

 
– – 

Вода и азот
a
 

– – 

Вода не по-малко от 96% и не 
повече от 98 % 

Водата съдържа достатъчно антифриз, за да 
й попречи да замръзне. Антифризът ще бъде 
без корозивно действие и няма да реагира с 
веществото. 

 

a
 Резервоарът ще бъде запълнен с азот по такъв начин, че дори след охлаждане налягането в 

никакъв момент няма да падне под атмосферното налягане. Цистерната ще бъде затворена по 
такъв начин, че да не възниква теч на газ. 

В транспортния документ трябва да бъде включена допълнителна рубрика: 

„ЦИСТЕРНА НАПЪЛНЕНА С ____ 5 СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА TU 16.“ 

 

TU17 Превозва се единствено във вагон-батерии or МЕГК чиито елементи са съставени само от съдо-
ве. 

TU18 Степента на пълнене трябва да остане под нивото, при което, ако съдържанието се затопли до 
температура, при която парното налягане се изравнява с налягането за отваряне на предпазния 
вентил, обемът на течността би достигнал 95% от вместимостта на цистерната при тази темпе-
ратура. Разпоредбата в 4.3.2.3.4 не се прилага. 

TU19 Цистерните могат да бъдат напълнени до 98% при определените температура и налягане. Раз-
поредбата в 4.3.2.3.4 не се прилага. 

TU20 (запазена разпоредба) 

TU21 Веществото трябва да бъде защитено от защитен агент по следните начини: 

                                                
5 Определя името (имената) на защитния агент(и). В случаите, в които цистерната е запълнена с вода, неговата маса ще бъде 

посочена в kg; в случай на азот, неговото налягане ще бъде посочено в MPa или bar. 
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Защитен агент 
Слой вода в 
резервоара 

Степен на напъл-
ване на веществото 
(включително вода, 
ако има такава) при 

температура от 
60°C няма да надх-

върля 

Допълнителни изисквания за превоз при 
ниски температури на околната среда 

Азот
a

 
– 96 % – 

Вода и азот
a
 

– 98 % Водата съдържа достатъчно антифриз, за 
да й попречи да замръзне. Антифризът ще 
бъде без корозивно действие и няма да 
реагира с веществото. Вода 

не по-малко от 
12 cm 

98 % 

 

a
 Оставащото пространство в цистерната ще бъде запълнено с азот по такъв начин, че 

дори след охлаждане налягането в никакъв момент няма да падне под атмосферното налягане. 
Цистерната трябва да бъде затворена по такъв начин, че да не възниква теч на газ. 

TU22 Цистерните не трябва да се пълнят повече от 90% от вместимостта им; за течности, при средна 
температура на течността от 50ОС трябва да остане 5% свободно от пълнене пространство. 

TU23 Степента на пълнене не трябва да надвишава 0.93 kg на литър вместимост, ако пълненето е 
според масата. Ако пълненето е според обема, степента на пълнене не трябва да надвишава 
85%. 

TU24 Степента на пълнене не трябва да надвишава 0.95 kg на литър вместимост, ако пълненето е 
според масата. Ако пълненето е според обема, степента на пълнене не трябва да надвишава 
85%. 

TU25 Степента на пълнене не трябва да надвишава 1.14 kg на литър вместимост, ако пълненето е 
според масата. Ако пълненето е според обема, степента на пълнене не трябва да надвишава 
85%. 

TU26 Степента на пълнене не трябва да надвишава 85%. 

TU27 Цистерните не трябва да се пълнят повече от 98% от вместимостта им. 

TU28 Цистерните не трябва да се пълнят повече от 95% от вместимостта им при препоръчителна тем-
пература of 15 °C. 

TU29 Цистерните не трябва да се пълнят повече от 97% от вместимостта им и максималната темпера-
тура след пълненето не трябва да надвишава 140 °C. 

TU30 Цистерните трябва да се пълнят според посоченото в протокола от изпитването на прототипа на 
цистерната, но не трябва да се пълнят повече от 90% от вместимостта им. 

TU31 Цистерните не трябва да се пълнят повече от 1 kg на литър вместимост. 

TU32 Цистерните не трябва да се пълнят повече от 88% от вместимостта им. 

TU33 Цистерни се пълнят до не по-малко от 88% и не повече от 92% от вместимостта им или до 2.86 
kg на литър вместимост. 

TU34 Цистерните не трябва да се пълнят повече от 0.84 kg на литър вместимост. 

TU35 Празните и непочистени неподвижни вагон-цистерни, празните подвижни цистерни и празните 
контейнер-цистерни, които са съдържали тези вещества, не са предмет на изискванията на  RID, 
ако са взети достатъчни мерки за свеждане на опасността до нула. 

TU36 Степента на пълнене съгласно 4.3.2.2, при препоръчителна температура от 15 °C, не трябва да 
надвишава 93% от вместимостта. 

TU37 Превозът в цистерни се ограничава до вещества, съдържащи патогени, които е малко вероятно 
да създадат сериозна опасност и за които, макар че могат да причинят сериозно заразяване при 
излагане на тях, са налице ефективно лечение и превантивни мерки, и рискът от разпространя-
ване на заразата е ограничен (т.е. умерен индивидуален риск и нисък риск за обществеността). 
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TU38 Процедура след активиране на енергопог-
лъщащи елементи 

Когато енергопоглъщащи елементи са подло-
жени на пластично деформиране в съответст-
вие с 6.8.4, специална разпоредба TE 22, вагон-
цистерната или вагон-батерията трябва, след 
преминаване на проверка, да бъде незабавно 
изпратена в ремонтен цех. 

В случай че натоварената вагон-цистерна или 
натоварената вагон-батерия може да поеме 
ударите от сблъсък, който би могъл да възникне 
при обикновени условия на железопътен пре-
воз, напр. след като монтираните енергопоглъ-
щащи буфери са били заменени с обикновени 
буфери или след като повредените e.g. ерго-
поглъщащи елементи са били временно блоки-
рани, вагон-цистерната или вагон-батерията 
може, след като премине проверка, да бъде 
преместена с цел изпразването й, след което да 
бъде изпратена в ремонтен цех. 

Заедно с вагон-цистерната или вагон-батерията 
трябва да се предоставя информация, че енер-
гопоглъщащите елементи не работят. 

(запазена разпоредба) 

TU39 Трябва да се удостовери годността на веществото за превоз в цистерни. Методът за оценка на 
годността се одобрява от компетентния орган. Един от методите е изпитвателната процедура 8(d) 
в изпитвателна серия 8 (виж Ръководство за изпитвания и критерии, Част 1, подраздел 18.7). 

Веществата не трябва да престояват в цистерната по-дълго време, през което може да се получи 
кора. Следва да се вземат подходящи мерки за предотвратяване образуването на бучки или за-
лепването на веществата в цистерната (напр. почистване и др.). 

TU40 Превозването може да се извършва само във вагон-батерии или MEGC, чиито елементи са със-
тавени от безшевни съдове. 

TU 41 (Запазена разпоредба) 

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

TU 43 Празна непочистена цистерна може да бъде предложена за превоз след датата на изтичане на 
последната инспекция на облицовката за период, който не надхвърля три месеца след тази дата 
за целите на изпълнението на следващата инспекция на облицовката преди повторното напълва-
не (виж специална разпоредба TT 2 в 6.8.4 (d)). 
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Глава 4.4 

Използване на контейнер-цистерни, включително сменяеми надст-
ройки-цистерни, от фиброармирана пластмаса (FRP)  
 

Забележка: За преносими цистерни и многоелементни газови контейнери (МЕГК) по ООН, 

виж глава 4.2; за вагон-цистерни, подвижни цистерни, контейнер-цистерни и сменяеми надст-
ройки-цистерни с корпус от метал, както и вагон-батерии и многоелементни газови контейнери 
(МЕГК), различни от МЕГК по ООН, виж глава 4.3; за вакуумни цистерни за отпадъци, виж глава 
4.5. 

4.4.1  Общи положения 

Превозът на опасни вещества в контейнер-цистерни, включително сменяеми надстройки-
цистерни, резервоарите на които са изработени от подсилена пластмаса (FRP), е разрешен са-
мо при спазването на следните условия: 

(a) веществото принадлежи към класове 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 или 9; 

(b) максималното парно налягане (абсолютно налягане) при 50°С на веществото не надвишава 
110 kPa (1,1 bar); 

(c) превозът на веществото в метални цистерни е разрешен съгласно 4.3.2.1.1; 

(d) разчетното налягане, указано за това вещество във втората част на кода на цистерната, по-
сочен в колона (12) на таблица A в глава 3.2 не надхвърля 4 bar (виж също 4.3.4.1.1) и 

(e) контейнер-цистерната, включително сменяемата надстройка-цистерна, отговаря на изисква-
нията на глава 6.9, приложими за превоза на това вещество. 

4.4.2 Експлоатация 

4.4.2.1 Прилагат се разпоредбите на 4.3.2.1.5 - 4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3 - 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 4.3.4.1 и 

4.3.4.2. 

4.4.2.2 Температурата на превозваното вещество не трябва да надхвърля в момента на пълнене мак-

сималната работна температура, посочена на табелката на цистерната, описана в 6.9.6. 

4.4.2.3 Ако са приложими за превоз в метални цистерни, трябва да се прилагат и специалните разпо-

редби (TU) от 4.3.5, както е указано в колона (13) на таблица А от глава 3.2. 
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ЧАСТ 5 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПРАЩАНЕТО ЗА ПРЕВОЗ 
  
Глава 5.1 Общи изисквания 

 
5.1.1 Област на приложение и общи разпоредби 

  
 В настоящата част са изложени разпоредбите за изпращане на опасни товари по отношение на 

маркирането, етикетирането и документацията, както при нужда и разрешението за изпращане 
и предварителните уведомления. 

 
5.1.2 Използване на извънредни опаковки 
 

5.1.2.1 (a) Освен ако знаците и етикетите, които се изискват в Глава 5.2, с изключение на точки от 

5.2.1.3 до 5.2.1.6,5.2.1.7.2 до 5.2.1.7.8 и 5.2.1.10, представителни за всички опасни товари 
на външната опаковка са видими, външната опаковка трябва да бъде: 

(i) Маркирана с думата „ВЪНШНА ОПАКОВКА“. Буквите в знака „ВЪНШНА ОПАКОВКА“ 
трябва да бъдат с височина минимум 12 mm. Знакът трябва да бъде на официалния 
език на държавата на одобрение, както и – ако този език не е английски, френски 
илинемски– и на английски, френски или немски, освен ако не е предвидено друго в 
споразумения, сключени между държавите, които имат връзка с операциите по превоза; 
и 

(ii) етикетирана и маркирана с UN номер и други знаци, каквито се изискват за пакети в 
Глава 5.2, освен точки от 5.2.1.3 до 5.2.1.6, точки от 5.2.1.7.2 до 5.2.1.7.8 и 5.2.1.10, за 
всяко изделие опасни товари, съдържащи се във външната опаковка. Всеки приложим 
знак или етикет трябва да бъде поставен само веднъж. 

Етикетирането на външни опаковки, съдържащи радиоактивни материали, ще бъдат 
съгласно 5.2.2.1.11. 

 
b) Изобразените в 5.2.1.10 ориентиращи стрелки, трябва да бъдат поставени върху две 

противоположни страни на външни опаковки, съдържащи опаковки, които трябва да бъдат 
маркирани съгласно 5.2.1.10.1, освен ако марките останат видими: 

i. извънредни опаковки с пакети, които трябва да бъдат маркирани съгласно 5.2.1.9.1, 
освен в случаите, когато маркировката остава видима, и 

ii. извънредни опаковки с течни вещества в пакети, които съгласно 5.2.1.9.1 не е 
необходимо да се етикетират, освен в случаите, когато затварящите устройства 
остават видими.    

 
5.1.2.2    Всеки пакет с опасен товар, който се съдържа в извънредна опаковка, трябва да отговаря на 

всички приложими разпоредби на RID. Функцията, предвидена за всяка опаковка, не трябва да 
се нарушава от извънредната опаковка. 

 
5.1.2.3    Всеки пакет, който има описаните в 5.2.1.10 ориентирани марки и е поставен в извънредна 

опаковка или в едрогабаритна опаковка, трябва да бъде ориентиран при превоза в 
съответствие с тези марки. 

 
5.1.2.4    Забраните за съвместно натоварване се прилагат също за извънредните опаковки. 
 
5.1.3 Празни непочистени опаковки (вкл. средства за едро пакетиране (IBC) и едрогабаритни 

опаковки), празни цистерни, празни вагони и празни контейнери за товари в насипно 
състояние 

 
5.1.3.1 Празните непочистени, недегазирани или недетоксирани опаковки (вкл. IBC и едрогабаритни 

опаковки), цистерни (вкл. вагони-цистерни, вагони-батерии, подвижни цистерни, преносими 
цистерни, контейнери-цистерни, МЕГК), вагони и контейнери за насипни товари, които са 
съдържали опасни товари от различни класове извън клас 7, трябва да бъдат маркирани и 
етикетирани или да им бъдат поставени табели (табели-етикети), както ако са пълни. 

  
ЗАБЕЛЕЖКА: За документацията виж глава 5.4. 

 
5.1.3.2 Контенейнери, цистерни, IBCs, както и други опаковки и извънредни опаковки, използвани за 

превоз на радиоактивни вещества, не трябва да се употребяват за съхранение или превоз на 
други товари, освен ако са дезактивирани така, че нивото на радиоактивност да е по-ниско от 
0,4 Bq/cm2  за бета- и гама-емитерите и слаботоксичните алфа-емитери и от 0,04 Bq/cm2  за 
всички останали алфа-емитери.  

5.1.4 Съвместно опаковане 
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 Ако два или повече опасни товара са опаковани съвместно в една и съща външна опаковка, 

пакетът трябва да бъде етикетиран и маркиран съгласно разпоредбите за всеки отделен товар. 
Ако за различни товари се изисква един и същи етикет, той се поставя само веднъж. 

 
5.1.5 Общи разпоредби за клас 7 
 
5.1.5.1 Разрешение за превоз и уведомяване 
 
5.1.5.1.1 Общи положения 

 
Освен одобряването на прототипи на опаковки съгласно предписанията на глава 6.4, в някои 
случаи се изисква и многостранно разрешение за превоз (5.1.5.2.2 и 5.1.5.2.3). При определени 
обстоятелства е необходимо също компетентните органи да бъдат уведомявани относно един 
превоз (5.1.5.2.4). 

  
5.1.5.1.2 Разрешение за превоз 

 
Многостранно разрешение се изисква за: 

 
а) изпращане на пакети от тип В(М), които не отговарят на посочените в параграф 6.4.7.5 

изисквания или които са специално предвидени да позволяват предписаното периодично 
вентилиране; 

 
b) изпращане на пакет от тип В(М), съдържащ радиоактивни вещества с активност, която 

надвишава 3 000 А1 или 3 000 А2 според случая, или 1 000 TBq, като се отчита по-ниската 
от двете стойности; 

 
с) изпращане на пакет, съдържащ делящи се вещества, ако сборът от индексите на критична 

безопасност на пакетите в един единствен вагон или контейнер надвишава 50; 
 

компетентният орган може въпреки това да разреши превоза на територията от негова 
компетентност без одобряване на пратката, чрез изрична разпоредба за одобряване на 
образеца (виж 5.1.5.2.1). 
 

5.1.5.1.3  Разрешение за превоз по специално споразумение 
 

Компетентният орган може да одобри разпоредби, съгласно които пратка, която не отговаря на 
всички приложими изисквания на RID, може да бъде превозена със специално споразумение 
(виж 1.7.4). 
 

5.1.5.1.4  Уведомяване 
 

Уведомяване на компетентните органи се изисква, както следва: 
 

а) Преди първо изпращане на пакет, за който се изисква одобряване от компетентния орган, 
изпращачът трябва да се погрижи екземпляри от всеки сертификат от компетентен орган, 
приложим за този образец пакет, да бъдат предоставени на компетентния орган на 
страната на произход на пратката и до всяка от страните, през чиято територия ще се 
превозва пратката. Не е необходимо изпращачът да чака потвърждение за получаване от 
страна на компетентния орган и компетентният орган не е задължен да потвърждава 
получаването на сертификата; 

 
b) За всяка пратка от следните типове: 
 

i) пакет от тип С, съдържащ радиоактивни вещества, чиято активност надвишава по-
ниската от следните стойности: 3 000 А1 или 3 000 А2 според случая, или 1 000 TBq; 

ii) пакет от тип В(U), съдържащ радиоактивни вещества, чиято активност надвишава по-
ниската от следните стойности: 3 000 А1 или 3 000 А2 според случая, или 1 000 TBq; 

iii) пакет от тип В(М); 
iv) превоз по специално споразумение; 

 
изпращачът трябва да изпрати уведомление до компетентния орган на страната на 
произход на пратката и до всяка от страните, през чиято територия ще се превозва 
пратката. Това уведомление трябва да бъде получено от всеки компетентен орган преди 
започването на превоза и за предпочитане най-малко седем дни предварително; 

 
с) Изпращачът не е задължен да изпраща отделно уведомление, ако изискваните сведения 

са включени в заявлението за одобряване на пратката (виж 6.4.23.2); 
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d) Уведомлението за изпращане трябва да включва: 
 

i) данни, достатъчни за идентифицирането на пакета или пакетите, и конкретно всички 
приложими номера и кодове на сертификати; 

ii) данни относно датата на изпращане, предвижданата дата на пристигане и 
превдиждания маршрут; 

iii) наименованието (наименованията) на радиоактивното вещество (радиоактивните 
вещества) или нуклеида (нуклеидите); 

iv) описание на физичното състояние и химичната форма на радиоактивните вещества 
или указание дали се отнася за радиоактивни вещества под специална форма или за 
нискодисперсионни радиоактивни вещества; 

v) максималната дейност на радиоактивно съдържание по време на превоз се изразява в 
бекерели (Bq) с подходящ SI символ, добавен предварително (виж 1.2.2.1 ). За делящи 
се материал, масата на делящи се материали (или на всеки делящ се нуклид за смес, 
когато е уместно) в грамове (g), или делими от него, може да се използва на мястото 
на дейност.  

 
 

5.1.5.2 Одобрение / разрешение от компетентния орган 
 
5.1.5.2.1 Одобрение / разрешение от компетентния орган се изисква за: 

 
 а) Образците на 

i) радиоактивни вещества под специална форма; 

ii) нискодисперсионни радиоактивни вещества; 

iii) делими вещества,  освободени съгласно 2.2.7.2.3.5 (f) 

iii) пакети, съдържащи 0,1 kg или повече уранов хексафлуорид; 

iv) пакети, съдържащи делящи се вещества, освен изключенията, предвидени в 
2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 или 6.4.11.3; 

v) пакети от тип B(U) и пакети от тип В(М); 

vi) пакети от тип С; 
 

b) Специални споразумения; 
 
с) определени превози (виж 5.1.5.2.2). 
 
d) Определяне на базовите радионуклидни стойности, посочени в 2.2.7.2.2.1 за индивидуални 

радионуклиди, които не са посочени в Таблица 2.2.7.2.2.1 (виж 2.2.7.2.2.2 (a)); 
 
e) Алтернативни ограничения на активност за освободено изпращане на инструменти или 

изделия (виж 2.2.7.2.2.2 (b)). 
 

Сертификатите трябва да удостоверяват, че приложимите разпоредби са спазени, а при 
одобряване на образец трябва да определят идентификационна маркировка за този образец. 
 
Сертификатите за одобрение на образец на опаковка и разрешението за изпращане могат да 
бъдат обединени в един сертификат. 
 
Сертификатите и заявленията за одобрение трябва да бъдат съобразени с разпоредбите на 
6.4.23.  

 
5.1.5.2.2 Изпращачът трябва да разполага с екземпляр от всеки от изискваните сертификати.  

 
 
5.1.5.2.3 За образците пакети, за които не се изисква издаване на сертификат за одобрение от 

компетентния орган, изпращачът трябва при поискване да представи за проверка от 
компетентния орган документите, доказващи, че образецът пакет е в съответствие с 
приложимите разпоредби.  

 
 
5.1.5.3 Определяне на транспортен индекс (TI) и индекс за критична безопасност (CSI) 
 
5.1.5.3.1  Транспортният индекс (TI) за пакет/пратка, опаковка или контейнер, или за неопаковани LSA-I 

или SCO-I, следва да бъде числото или цифрата, получени в съответствие със следната 
процедура: 
           (а) определяне на максималното ниво на радиация в единици милисиверта на час (мСв / 
ч) на разстояние 1 м от външните повърхности на пакета/пратката, опаковката, контейнера, или 
неопаковани LSA-I и SCO-I. Определената стойност се умножава по 100 и полученият резултат 
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е транспортния индекс. 
За уранови и ториеви руди (рудите уран и торий) и техните концентрати, максималното ниво на 
радиация във всяка точка на разстояние 1 м  от външната повърхност на товара може да 
приема следните стойности: 
0,4 мСв / ч за руди и физически концентрати на уран и торий 
0,3 мСв / ч за химически концентрати на торий 
0002 мСв / ч за химически концентрати на уран, без уранов хексафлуорид 

           (b) За резервоари, контейнери и неопаковани LSA-I, стойността определена в стъпка (а) 
по-горе трябва да се умножава по съответния коефициент от таблица 5.1.5.3.1 
           (c) Стойността, получена в стъпки (а) и (b) по-горе, се закръглява до първия знак след 
десетичната запетая (напр. 1,13 става 1.2), с изключение на стойността от 0,05 или по-малка, 
която може да се счита за нула. 

 
Таблица 5.1.5.3.1 
 

Размер на товара(а) Умножаващ индекс 

размер ≤1m2 

1m2 ˂ размер на товара ≤ 5 m2 
5m2 ˂ размер на товара ≤ 20 m2 
20 m2 ˂ размер на товара 

1 
2 
3 
10 

 
  (а)- най-голямата измерена стойност на напречното сечение на товара. 

  
5.1.5.3.2  Транспортният индекс за всяка опаковка, контейнер или вагон трябва да се определя или като 

сбор от TIs (транспортните индекси) на всички съдържащи се опаковки, или чрез пряко 
измерване на нивото на радиация, освен в случай на нетвърди опаковани товарни единици, за 
които транспортният индекс се определя само като сума на TIs (транспортните индекси) на 
всички пакети. 

 
 
5.1.5.3.3 Индексът за критична безопасност за всяка опаковка или контейнер се определя като сума от 

CSIs ( индексите за критична безопасност ) на всички съдържащи се опаковки, същата 
процедура се прилага и за определяне на общата сума на CSIs ( индексите за критична 
безопасност ) в пратката или на борда на вагона. 

. 
5.1.5.3.4  Пакети, извънредни опаковки и контейнери трябва да отговарят или съответстват на 

категориите I-бяло, II-III- жълто съгласно условията, посочени в таблица 5.1.5.3.4 и на следните 
изисквания: 
            (а) за пратка, извънредна опаковка или контейнер,при определянето и на двете 
детерминанти - транспортен индекс и излъчваща повърхност, трябва да бъдат взети под 
внимание коя е най-подходящата категория. Когато транспортираният индекс отговаря на 
условието за различна категория, пратката, извънредната опаковка или контейнери трябва да 
бъдат прехвърлени към по-горната категория. За тази цел, категория I-БЯЛО, се счита за най-
ниската категория; 
            (b) транспортният индекс се определя съгласно процедурите, посочени в 5.1.5.3.1 и 
5.1.5.3.2; 
           (c) Ако нивото на повърхността на излъчване е по-голямо от 2 мСв / ч, пакет или опаковка, 
се превозват съгласно условията и в съответствие с разпоредбите на 7.5.11, CW (3.5), (а); 
           (d) пратки, превозвани под специален режим се отнасят към категория III- жълто, освен 
разпоредбите на 5.1.5.3.5; 
           (e) извънредна опаковка или контейнери, които съдържат опаковки, превозвани под 
специален режим се отнася към категория III-жълто, освен разпоредбите на 5.1.5.3.5. 

 
  Таблица 5.1.5.3.4: Категории пратки, извънредни опаковки и контейнери 
 
   

Условия Категория 

Транспортен индекс (Тi) Максимално ниво на радиация от всяка точка 
на външната повърхност 

0(а) Не повече от 0,005 mSv/h I- бяло 

Повече от 0 не повече от 
1(a) 

Повече от 0,005 mSv/h но не повече от 0,5 mSv/h II- жълто  
 

повече от 1 не повече от 
10 

Повече от 0,05 mSv/h но не повече от 2 mSv/h III- жълто 

повече от 10 Повече от 2 mSv/h но не повече от 10 mSv/h III- жълто(b) 

 

  (а)  – ако стойността на Ti е по-голяма от 0,05, стойността може да бъде нула съгласно 
5.1.5.3.1(с). 
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 (b)  - Трябва да се използва при режим на изключителни обстоятелства, с изключение на 
контейнери (виж Таблица D в 7.5.11 CW 33 (3.3)). 

   
5.1.5.3.5  При всички случаи на международен превоз на опаковки, за които се изисква одобрение от 

компетентния орган на прототипа или пратката, за които различни видове одобрения се 
прилагат в различните страни на преминаване на пратката, категоризацията се прави съгласно 
сертификатът на страната на произход на конструкцията. 

 
5.1.5.4                  Специфични разпоредби за изключени пакети с радиоактивни материали от Клас 7 

 
5.1.5.4.1  Изключени пакети от радиоактивен материал от Клас 7 се обозначават с четливо и трайно 

нанесени маркировки от външната страна на опаковката с:  
 
(a) ООН номер предшестван от буквите "UN"; 
 
(b) идентификация на изпращача или на получателя, или и на двамата; и 
 
(c) на допустимото брутно тегло ако то надвишава 50 kg. 
 

5.1.5.4.2  Документацията, изисквана от Глава 5.4 , не се прилага за изключени пакети на радиоактивни 

материали от Клас 7, с изключение на следното:  
 (a) ООН номера, предшестван от буквите "UN" и името и адреса на изпращача и получателя, и 

ако е приложимо, идентификационното обозначение за сертификат за одобрение на какъвто и 
да е компетентен орган (виж 5.4.1.2.5.1 (g)) се упоменават в транспортния документ какъвто е 
товарителницата, въздушната товарителница или CMR или CIM товарителница. 

 (b) По целесъобразност трябва да се прилагат изискванията на 5.4.1.2.5.1 (g), 5.4.1.2.5.3 и 
5.4.1.2.5.4; 

 (c) Прилагат се изискванията на 5.4.2 и 5.4.4. 
 
5.1.5.4.3 Изискванията на 5.2.1.7.8 и 5.2.2.1.11.5 се прилагат по целесъобразност. 
 
 5.1.5.5 Обобщение на изискванията за одобрение/разрешение и предварително уведомяване 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Преди първото изпращане на всеки пакет, за който се изисква одобрение на 

образец от компетентния орган, изпращачът трябва да се увери, че 
екземпляр от сертификата за одобрение на този образец е изпратен до 
компетентните органи на всички държави по маршрута [виж 5.1.5.2.4 а)]. 
2. Уведомяване се изисква, ако съдържанието надвишава: 3 х 103А1 или 
3 х 103А2, или 1 000 TBq [виж 5.1.5.2.4 b)]. 
3. Многостранно одобрение на пратка се изисква, ако съдържанието 
надвишава 3 х 103А1 или 3 х 103А2, или 1 000 TBq, или ако е разрешено 
периодично вентилиране (виж 5.1.5.2). 
4. Относно пакета, който може да бъде използван за превоз на такова 
вещество, виж разпоредбите за одобрение и предварително уведомяване. 

 

 
 
 

Обект 

 
 
 

№ по 
ООН 

Необходимо допускане/ 
разрешение,  

от компетентните органи 

Изисквано 
преди всеки 

превоз 
уведомяване 
от изпращача 

до компе-
тентните 
органи на 

отправната 
държава и на 
държавите по 
маршрута а/ 

 
 
 

Препратка 

 
Отправна 
държава 

 
Държави по 
маршрута 

Изчисляване на 
неупоменати стойности 
А1 и А2 

 
- 

 
Да 

 
Да 

 
Не 

 
2.2.7.2.2.2 (а), 

5.1.5.2.1 (d) 

Пакети по изключение 
-   Образец 
-   Пратка 

2908, 
2909, 
2910,  
2911 

 
Не 
Не 

 
Не 
Не 

 
Не 
Не 

 
--- 

LSA b/ и SCO, 
промишлени пакети от 
тип 1,2 или 3 b/, 
неделящи се вещества 
или делящи се вещества 
по изключение 

2912, 
2913, 
3321,  
3322 

 
 
 
 
 

Не 

 
 
 
 
 

Не 

 
 
 
 
 

Не 

 
--- 
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-   Образец 
-   Пратка 

Не Не Не 

Пакети от Тип А b/, 
неделящи се вещества 
или  делящи се 
вещества по изключение 
-   Образец 
-   Пратка 

2915,  
3332 

 
 
 
 

Не 
Не 

 
 
 
 

Не 
Не 

 
 
 
 

Не 
Не 

 
--- 

Пакети от Тип B(U) b/, 
неделящи се вещества 
или делящи се вещества 
по изключение 
-   Образец 
-   Пратка 

2916  
 
 
 

Да 
Не 

 
 
 
 

Не 
Не 

 
 
 
 

виж Заб. 1 
виж Заб. 2 

5.1.5.2.4 b), 
5.1.5.3.1 а) 

Пакети от Тип В(М) b/, 
неделящи се вещества 
или делящи се вещества 
по изключение 
-   Образец 
-   Пратка 

2917  
 
 
 

Да 
виж Заб. 3 

 
 
 
 

Да 
виж Заб. 3 

 
 
 
 

Не 
Да 

5.1.5.2.4 b), 
5.1.5.3.1 а), 
5.1.5.2.2 

Пакети от Тип С b/, 
неделящи се вещества 
или  делящи се 
вещества по изключение 
-   Образец 
-   Пратка 

3323  
 
 
 

Да 
Не 

 
 
 
 

Не 
Не 

 
 
 
 

виж Заб. 1 
виж Заб. 2 

5.1.5.2.4 b), 
5.1.5.3.1 а) 
 

Пакети с делящи се 
вещества 
-   Образец 
-   Пратка: 
Сбор на индексите 
на критична 
безопасност  • 50 
 
Сбор на индексите 
на критична 
безопасност  > 50 

2977, 
3324, 
3325, 
3326, 
3327, 
3328, 
3329, 
3330, 
3331, 
3333 

 
 

Да с/ 
 
 
 

Не d/ 
 
 
 

Да 

 
 

Да с/ 
 
 
 

Не d/ 
 
 
 

Да 

 
 

Не 
 
 
 

виж Заб. 2 
 
 
 

виж Заб. 2 

5.1.5.3.1 а) 
5.1.5.2.2, 
6.4.22.4 

Радиоактивно вещество 
под специална форма 
-   Образец 
-   Пратка 

 
 
- 

виж Заб. 
4 

 
 

Да 
виж Заб. 4 

 
 

Не 
виж Заб. 4 

 
 

Не 
виж Заб. 4 

1.6.6.4, 
5.1.5.3.1 а) 

Нискодисперсионно 
радиоактивно вещество 
-   Образец 
-   Пратка 

 
 
- 

виж Заб. 
4 

 
 

Да 
виж Заб. 4 

 
 

Не 
виж Заб. 4 

 
 

Не 
виж Заб. 4 

5.1.5.3.1 а), 
6.4.22.5 

Пакети, съдържащи 0,1 
kg или повече уранов 
хексафлуорид 
-   Образец 
-   Пратка 

 
 
 
- 

виж Заб. 
4 

 
 
 

Да 
виж Заб. 4 

 
 
 

Не 
виж Заб. 4 

 
 
 

Не 
виж Заб. 4 

5.1.5.3.1 а), 
6.4.22.3 

Специална спогодба 
-   Пратка 

2919, 
3331 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

5.1.5.3.1 b), 
5.1.5.2.4  b) 

Одобрени образци 
пакети, подчинени на 
преходните мерки 

- виж 1.6.5 виж 1.6.5 виж Заб. 1 1.6.6.2, 
1.6.5.3, 
5.1.5.2.4  b), 
5.1.5.3.1 а), 
5.1.5.2.2, 
6.4.22.9 

Алтернативни 
ограничения на 
дейността за освободена 
пратка с инструменти 
или изделия 

– Да Да Не 
5.1.5.2.1 (e), 
6.4.22.7 

Неделящ се материал, 
освободен съгласно 
2.2.7.2.3.5 (f) 

– Да Да Не 
5.1.5.2.1 (a) 
(iii), 6.4.22.6 
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а)  Държави от които, през които или към които се превозва пратката. 

b) Ако радиоактивното съдържание е делящи се вещества, неосвободени от разпоредбите за 
пакети с делящи се вещества, разпоредбите за пакети с делящи се вещества се прилагат 
(виж 6.4.11). 

c) За образците пакети за делящи се вещества може също да се изисква одобряване в 
съответствие с друга рубрика от таблицата. 

d) За пратката обаче може да се изисква одобряване в съответствие с друга рубрика от 
таблицата. 
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Глава 5.2 Маркиране и етикетиране 
 
5.2.1 Маркиране на пакети 
 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: За знаци относно конструкцията, изпитванията и одобряването на опаковки, 

едрогабаритни опаковки, съдове за газ и средства за едро пакетиране (IBC) 
виж част 6. 

2: В съответствие с GHS, не се изисква GHS пиктограма съгласно RID, трябва 

да има само като част от цялостен GHS етикет, а не поотделно (вижте GHS 
1.4.10.4.4). 

 
5.2.1.1 Освен при друга изрична разпоредба в RID, върху всеки пакет трябва да фигурира ясно и 

трайно съответстващият на съдържаните товари номер по ООН, предшестван от буквите "UN". 
Номерът по ООН и буквите “UN” трябва да бъдат високи поне 12 mm, освен за пратките с 
капацитет от 30 или по-малко литра или 30 кг. максимална нетна маса, или бутилките с 
вместимост от 60 литра или по.малко, когато те са високи поне 6 mm, и освен за пратките, 
които са 5 литра или 5 кг. или по-малко, ако са с подходящ размер. При неопаковани изделия 
знака трябва да фигурира върху самото изделие, неговия държател или съоръженията за 
неговата обработка, складиране или пускане в действие. 

 
5.2.1.2 Всички предписани в тази глава знаци: 

 
а) трябва да бъдат ясно видими и четливи; 
 
b) трябва да могат да издържат на неблагоприятни атмосферни условия,  без да претърпяват 

съществено увреждане. 
  

5.2.1.3 Аварийните опаковки и съдовете под налягане за разсипани товари, включително 

едрогабаритни опаковки за разсипани товари, трябва допълнително да имат поставена 
марката “АВАРИЙНА”. Буквите на маркировка „АВАРИЙНА”  трябва да бъдат с минимална 
височина 12 mm. 

 
5.2.1.4 Големите контейнери за насипни товари IBC с вместимост над 450 литра и едрогабаритните 

опаковки трябва да бъдат маркирани от две противоположни страни. 
 
5.2.1.5 Допълнителни разпоредби за товари от клас 1 

 
 При товарите от клас 1 върху пакетите трябва освен това да бъде указано официалното 

превозно наименование, определено в съответствие с подраздел 3.1.2. Марката, която ще 
бъде ясно четлива и незаличима, ще бъде на един или повече езици, един от които ще бъде 
френски, немски или английски език, освен ако в споразумения сключени между държавите, 
участващи в транспортната дейност, не е посочено друго.. 

 
 При военни пратки по смисъла на 1.5.2, превозвани като пълен товар, пакетите могат да бъдат 

маркирани, вместо с официалните транспортни означения, с означенията, изисквани от 
компетентния военен орган. 

 
5.2.1.6 Допълнителни разпоредби за товари от клас 2 

 
 Съдовете за многократна употреба трябва да носят с ясно четливи и трайни букви следните 

маркировки: 
  

а) номера по ООН и изцяло изписаното официално превозно наименование на газа или на 
газовата смес, определено съгласно подраздел 3.1.2. 

  
 За газове, отнесени към рубрика н.у.к., в допълнение към номера по ООН трябва да бъде 

указано само техническото наименование1) на газа. 

 
 При смеси е достатъчно да се укажат двете съставки, които допринасят преобладаващо за 

опасностите; 

                                                 
1) Търговските названия не могат да бъдат използвани за тази цел. Вместо техническото наименование се допуска 

използването на един от следните термини: 
- За UN 1078 хладилен газ, н.у.к.: смес F 1, смес F 2, смес F 3; 
- За UN 1060 метилацетилен и пропадиен, смес, стабилизирана: смес Р 1, смес Р 2; 
- За UN 1965 въглеводородна газова смес, втечнена, н.у.к.: смес А или бутан, смес А01 или бутан, смес А02 или бутан, 

смес А0 или бутан, смес А1, смес В1, смес В, смес С или пропан; 
- За UN 1010 бутадиен, стабилизиран: бута-1,2-диен, стабилизиран; бута-1,3-диен, стабилизиран. 
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b) за сгъстени газове, напълнени по маса, и за втечнени газове: или максималната маса на 

пълнене и тарата на съда и неговите принадлежности в момента на пълнене, или брутната 
маса. 

 
с) датата (годината) на следващия периодичен преглед. 

 
Тези детайли могат да бъдат или гравирани, или поставени върху сигнална табела или траен 
етикет, прикрепен към съда, или указани с прилепваща и ясно видима маркировка, например 
чрез отпечатване или по всеки друг равностоен начин. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Виж също 6.2.1.7. 

 2. За непрезареждаемите съдове виж 6.2.1.8. 
 

5.2.1.7 Специални разпоредби за маркиране на радиоактивни вещества 
 
5.2.1.7.1 Всеки пакет трябва да носи върху външната повърхност на опаковката указание за 

самоличността на изпращача или на получателя, или и на двамата, изписано четливо и трайно. 
Всяка извънредна опаковка трябва да бъде четливо и трайно маркирана от външната страна на 
извънредната опаковка с идентификация на изпращача или получателя или и двамата, освен 
ако тези марки на всички опаковки във извънредната опаковка са ясно видими. 

 
5.2.1.7.2 Всеки пакет, който не е освободен пакет, трябва да носи върху външната повърхност на 

опаковката номера по ООН, предшестван от буквите "UN", и официалното превозно 
наименование, изписани четливо и трайно. Маркирането на изключени пакети, се осъществява 
както се изисква от 5.1.5.4.1. 

 
5.2.1.7.3 Всеки пакет с брутна маса над 50 kg трябва да носи върху външната повърхност на опаковката 

четливо и трайно изписано указание за допустимата си брутна маса. 
 
5.2.1.7.4 Всеки пакет, който отговаря на: 

 
а) образец промишлен пакет от тип IP-1, образец промишлен пакет от тип IP- 2 или образец 

промишлен пакет от тип IP-3, трябва да носи върху външната повърхност на опаковката 
означение съответно "Typ IP-1", "Typ IP-2" или "Typ IP-3", изписано четливо и трайно; 

 
b) образец пакет от тип А, трябва да носи върху външната повърхност на опаковката 

означение "Typ А", изписано трайно и четливо; 
 
с) образец промишлен пакет от тип IP-2 или образец промишлен пакет от тип IP-3 или 

образец пакет от тип А, трябва да носи върху външната повърхност на опаковката, 
изписани четливо и трайно, с отличителен знак, използван за превозни средства за 
международно пътно движение2) на държавата, от която произхожда образецът, и или 

името на производителя или друго, определено от компетентния орган на страната на 
произход на прототипа, за идентифициране на опаковката. 

 
5.2.1.7.5 Всяка опаковка, която отговаря на образец, одобрена съгласно един или повече параграфи 

1.6.6.2.1, 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 до 6.4.22.4 и 6.4.23.4 до 6.4.23.7 трябва да бъдат изписани четливо 
и трайно от вътрешната страна на опаковката със следната информация:: 

 
а) означението (кода), определено от компетентния орган за този образец; 
 
b) сериен номер, отличаващ всеки пакет, който съответства на този образец; 
 
с)  за образците пакети от тип B(U), тип B(M) или тип C, –в случай на образци от пакети тип 

B(U), тип B(M) или тип C. 
 
5.2.1.7.6 Всеки пакет, съответстващ на образец пакети от тип B(U), от тип В(М) или от тип С, трябва да 

носи върху външната повърхност на външния огнеупорен и водоустойчив съд ясно видимия 
символ трилистник, онагледен на фигурата по-долу, гравиран, щампован или възпроизведен по 
всеки друг устойчив на огън и вода начин. 

                                                 
2 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен 

транспорт, напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за 
движението по пътищата, подписана във Виена, 1968 г. 
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Символ за излъчване.  
Пропорциите са базирани на централен кръг с радиус Х.  

Х трябва да бъде най-малко 4 mm. 
 
5.2.1.7.7                Ако вещества LSA-I  или изделия SCO-I се съдържат в съдовете или в опаковъчните материали 

и се превозват при условия на изключително ползване съгласно 4.1.9.2.4, външната 
повърхност на тези съдове или опаковъчни материали може да носи съответно марката 
"RADIOACTIVE LSA-I" или "RADIOACTIVE SCO-I". 

 
5.2.1.7.8                При всички случаи на международен превоз на опаковки, за които се изисква одобрение от 

компетентния орган за конструкцията или за пратката, и за които различни видове одобрения 
се прилагат в различните страни на преминаване на пратката, маркировката се прави съгласно 
сертификатът на страната на произход на конструкцията. 

 
5.2.1.8    (запазено) 
 
5.2.1.8.1 Опаковки, съдържащи опасни за околната среда вещества, отговарящи на критериите от 

2.2.9.1.10 трябва да бъдат трайно маркирани със знак за опасни за околната среда вещества 
съгласно 5.2.1.8.3 с изключение на единични опаковки и комбинирани опаковки, когато такива 
единични опаковки или вътрешни опаковки на такава комбинирани опаковки имат:  
 

- Нетно количество 5 l или по-малко за течности; или 
 

                             - Нетно тегло от 5 кг или по-малко за твърди вещества. 
 
5.2.1.8.2  Марката за опасното за околната среда вещество ще се намира в съседство с марките, които се 
  изискват съгласно 5.2.1.1. Трябва да бъдат изпълнени изискванията на 5.2.1.2 и 5.2.1.4. 
 
5.2.1.8.3  Символа за обозначение на вещество, опасно за околната среда, трябва да съвпада с 

показания във Фигура 5.2.1.8.3. 
 

Фигура 5.2.1.8.3 
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Символ за вещество, опасно за околната среда 
 

Марката е във формата на квадрат, разположен под ъгъл 45° (във формата на ромб). Символът 
(риба и дърво) трябва да бъде черен върху бял фон или подходящ контрастиращ фон. 
Минималните размери трябва да бъдат 100 mm x 100 mm и минималната широчина на линията, 
формираща ромб, трябва да бъде 2 mm. Ако размерът на опаковката изисква това, 
размерите/дебелината на линията, при условие че марката остава ясно видима. В случаите, в 
които размерите не са посочени, всички характеристики трябва да бъдат в приблизителна 
пропорция спрямо посочените размери. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Разпоредбите за етикетиране от 5.2.2 са приложими в добавка към изискването 

за пратките да носят знака за вещество, опасно за околната среда. 
 
5.2.1.9  Знак на литиева батерия 
 
5.2.1.9.1  Пакети съдържащи литиеви клетки или батерии, изготвени съгласно специална   

  разпоредба 188, трябва да бъдат маркирани както е показано във Фигура 5.2.1.9.2. 
 
5.2.1.9.2  Знакът трябва да посочва номера по ООН, предшестван от буквите „UN“, напр. „UN 3090“ за 

литиеви метални клетки или батерии или „UN 3480“ за литиеви йонни клетки или батерии. В 
случаите, в които литиевите клетки или батерии са съхранявани в или опаковани с оборудване, 
номера по ООН, предхождан от буквите „UN“, напр. „UN 3091“ или „UN 3481“ трябва да бъде 
посочен, както е приложимо. В случаите, в които пакет съдържа литиеви клетки или батерии 
разпределени за различни номера по ООН, всички приложими номера по ООН ще бъдат 
посочени в един или повече знаци. 

 

Фигура 5.2.1.9.2 

 

Знак на литиева батерия 

- * Място за номер(ата) по ООН 
- ** Място за телефонен номер за допълнителна информация 

-  
Знакът ще бъде под формата на четириъгълник с изпъкнали ръбове. Размерите трябва да 
бъдат минимум 120 mm широчина  на 110 mm височина и минималната дължина на ръбовете 
трябва да бъде 5 mm. Символът (групата батерии, една повредена и излъчваща пламък, над  
номера по ООН за литиево-йонни батерии или литиеви метални батерии или клетки) трябва да 
бъде черен на бял фон. Ръбът трябва да бъде червен. Ако размерът на пакета го изисква, 
размерите/широчината на линията могат да бъдат редуцирани до не по-малко от 105 mm 
широчина на 74 mm височина. В случаите, в които не са посочени размери, всички 
характеристики ще бъдат приблизителна пропорционални на показаните. 

-  
5.2.1.10    Ориентиращи стрелки 

 
5.2.1.10.1 Доколкото в 5.2.1.9.2 не е разпоредено друго,  

- съвместни опаковки с вътрешни опаковки, съдържащи течни вещества, 
- единични опаковки, съоръжени с вентилиращи устройства,   
- криогенни съдове за превоз на дълбоко охладени втечнени газове, и 
- машина или уред, съдържащи течни опасни товари, когато се изисква да се гарантира, че 

течните опасни товари остават в тяхната планирана ориентация (виж специална 
разпоредба 301 от Глава 3.3) 
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трябва да бъдат четливо маркирани със стрелки, показващи ориентирането на опаковката по 
време на превоз, които са подобни на дадените по-долу изображения или отговарят на 
спецификациите на стандарт ISO 780:1997. Ориентиращите стрелки, трябва да бъдат 
поставени върху две противоположни отвесни страни на пакета, при което стрелките трябва да 
показват правилно нагоре. Те трябва да са под прав ъгъл и толкова големи, че отнесено към 
големината на пакета да бъдат ясно видими. При изображението на едно правоъгълно 
ограждение около стрелките е възможен избор: 
 
  Фигура 5.2.1.10.1.1   Фигура 5.2.1.10.1.2 

    
две черни или червени стрелки на бял или достатъчно контрастен фон; 

при правоъгълното ограждане има възможност за избор 
Всички характеристики трябва да бъдат в приблизителна пропорция на онези, които са 

показани 
 
5.2.1.10.2              Ориентиращите стрелки не се изискват за: 

a) Външните опаковки, които съдържат съдове под налягане, с изключение на криогенни 
съдове; 

b) Външните опаковки, които съдържат опасни товари във вътрешни опаковки, всяка от които 
съдържа не повече от 120 ml, с абсорбиращ материал в количество, достатъчно да поеме 
цялото течно съдържание; 

c) Външни опаковки, които съдържат инфекциозни вещества от клас 6.2 в първични съдове, 
всеки от които съдържа не повече от 50 ml; 

d) Пакети от тип IP-2, тип IP-3, тип A, тип B(U), тип B(M) или тип С, които съдържат 
радиоактивни материали от Клас 7; 

e) Външните опаковки, които съдържат изделия, които са уплътнени във всяко положение 
(напр. алкохол или живак в термометри, аерозолни опаковки и др.п.); или 

f) Външните опаковки, които съдържат опасни товари в херметически запечатани вътрешни 
опаковки, всяка съдържаща не повече от 500 мл. 

 
5.2.1.10.3    Върху пакет, маркиран в съответствие с този подраздел, не се разрешава изобразяването на 

стрелки с цели, различни от показването на правилната посока за ориентиране на пакета.  
 
5.2.2 Етикетиране на пакети 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: За целите на етикетирането малките контейнери се разглеждат като пакети.  

 
5.2.2.1 Разпоредби за етикетиране 

 
5.2.2.1.1 За всяко вещество или изделие, упоменати в таблица А към глава 3.2, трябва да бъдат 

поставени етикетите, указани в колона 5, освен ако специална разпоредба в колона 6 
предвижда друго. 

 
5.2.2.1.2 Етикетите могат да бъдат заменени с неизличими знаци за опасност, съответстващи точно на 

предписаните образци. 
 
5.2.2.1.3 -  
 
5.2.2.1.5 (запазено) 

 
5.2.2.1.6 Без да се взимат под внимание разпоредбите на 5.2.2.2.1.2, всички етикети трябва да бъдат: 

 
а) поставени от една и съща страна на пакета, ако размерите на пакета го позволяват; за 

пакетите от класове 1 и 7 - до маркировката, указваща официалното превозно 
наименование; 

 

или 
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b) разположени върху пакета така, че да не бъдат скривани или покривани от каквато и да 
било част или елемент на опаковката или от друг етикет или знак; и 

 
с) разположени един до друг, когато е необходим повече от един етикет. 

 
Ако пакетът е с неправилна форма или твърде малък по размери, за да се постави 
задоволително етикет върху него, етикетът може да се прикрепи здраво към пакета 
посредством канап или по всеки друг подходящ начин. 

  
5.2.2.1.7 Върху средства за едро пакетиране (IBC) с вместимост над 450 литра и едрогабаритни 

опаковки се поставят етикети за опасност на две противоположни страни. 
 
5.2.2.1.8 Специални разпоредби за етикетиране на пакети с експлозивни вещества и изделия, 

превозвани като военни пратки 

 
 При превоз на военни пратки по смисъла на 1.5.2 като пълен товар, не е необходимо на 

пакетите да се поставят етикетите за опасност, посочени в колона (5) на таблица А към глава 
3.2, при условие, че забраните за съвместно натоварване съгласно 7.5.2 са спазени въз основа 
на указанието в превозния документ съгласно 5.4.1.2.1 f). 

 
5.2.2.1.9 Специални разпоредби за етикетиране на самореагиращи вещества и органични 

пероксиди 

 

а) Етикетът, съответстващ на образец № 4.1, сочи сам по себе си, че продуктът може да е 
запалим, и следователно етикет образец № 3 не е необходим. За самореагиращи 
вещества от тип В трябва да се постави в допълнение етикет, съответстващ на образец № 
1, освен ако компетентният орган не разреши отклонение за специфична опаковка, тъй 
като преценява, че според резултатите от изпитванията в такава опаковка 
самореагиращото вещество няма експлозивно поведение; 

b) Етикетът, съответстващ на образец № 5.2, сочи сам по себе си, че продуктът може да е 
запалим, и следователно етикет образец 3 не е необходим. Посочените по-долу етикети 
трябва да се поставят в допълнение в следните случаи: 

i) за органични пероксиди - етикет, съответстващ на образец № 1, освен ако 
компетентният орган не разреши отклонение за специфична опаковка, тъй като 
преценява, че според резултатите от изпитванията в такава опаковка органичният 
пероксид няма експлозивно поведение; 

ii) ако веществото отговаря на критериите за групи опаковки І или ІІ за клас 8 - етикет, 
съответстващ на образец № 8. 

 
За поименно упоменатите самореагиращи вещества и органични пероксиди изискваните 
етикети са указани в списъци към таблиците съответно в 2.2.41.4 и 2.2.52.4. 

 
5.2.2.1.10 Специални разпоредби за етикетиране на пакети с инфекциозни вещества 

 
Освен етикета, съответстващ на образец № 6.2, пакетите с инфекциозни вещества трябва да 
носят всички други етикети, изисквани съобразно естеството на съдържанието. 

 
5.2.2.1.11 Специални разпоредби за етикетиране на радиоактивни вещества 
 

5.2.2.1.11.1 С изключение на случаите, в които се използват увеличени по размер етикети съгласно 
5.3.1.1.3, всяка опаковка, извънредна опаковка и контейнер, които съдържат радиоактивен 
материал, трябва да носят етикетите, които са съобразени с приложимите модели № 7A, 7B 
или 7C, съгласно съответната категория. Етикетите се поставят върху две срещуположни 
страни на опаковката или извънредната опаковка или от външната страна на всичките четири 
страни на контейнер или цистерна. В допълнение, всяка опаковка, външна опаковка и 
контейнер, който съдържа разпадащ се материал, различен от делими вещества, освободен 
съгласно разпоредбите на 2.2.7.2.3.5, трябва да има етикети, съобразени с модел № 7E; тези 
етикети, когато са приложими, трябва да бъдат поставени в съседство с етикетите, които са 
съобразени с приложими модели с № 7A, 7B или 7C. Етикети не трябва да покриват знаците, 
посочени в 5.2.1. Каквито и да е етикети, които не са свързани със съдържанията, трябва да 
бъдат отстранени или покрити. 

 
5.2.2.1.11.2 Всеки етикет, съответстващ на приложими образци №№ 7А, 7В или 7С, трябва да съдържа 

следните данни: 

а)  Съдържание: 

i) освен за веществата LSA-I - наименованието(ята) на радионуклеида(ите), посочено(и) 
в таблица 2.2.7.7.2.1, като се използват представените в нея символи. При смеси от 
радионуклеиди следва да се изброят според наличното място на реда най-
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ограничаващите нуклеиди. Категорията LSA или SCO трябва да бъде указана след 
наименованието(ята) на радионуклеида(ите). За целта се използват означенията 
"LSA-ІІ", "LSA-ІІІ", "SCO-І" и  "SCO-ІІ"; 

ii) за веществата LSA-І е необходимо само означението "LSA-І"; не е задължително да се 
упоменава името на радионуклеида; 

(b)    дейност: 
 Максималната дейност на радиоактивно съдържание по време на превоз се изразява в 

бекерели (Bq) с подходящ SI символ, добавен предварително (виж 1.2.2.1 ). За делящ се 
материал, общата маса на делящи се нуклиди в в грамове (g), или делими от него, може 
да се използва на мястото на действие; 

с) За извънредните опаковки и контейнерите рубриките "съдържание" и "активност", 
фигуриращи върху етикета, трябва да съдържат данните, изисквани съответно според 
горните алинеи а) и b), сумирани за цялото съдържание на извънредната опаковка или на 
контейнера, освен когато върху етикетите на извънредните опаковки и контейнерите със 
смесени товари от пакети с различни радионуклеиди тези рубрики могат да носят 
указанието "Виж превозния документ"; 

d) Транспортен индекс: виж 2.2.7.6.1.1 и 2.2.7.6.1.2 (рубрика "транспортен индекс" не се 
изисква за категория І-БЯЛА).  

 
5.2.2.1.11.3 Всеки етикет, съответстващ на образец № 7Е, трябва да носи индекса на критична безопасност 

(ISC), указан в сертификата за одобрение, приложим в държави, през или в които се превозва 
пратката и издаден от компетентен орган, или както е посочено в 6.4.11.2 или 6.4.11.3. 

 
5.2.2.1.11.4 За извънредните опаковки и контейнерите, етикета, съобразен с модел 7Е съдържа сумата от 

индекса на ядрената безопасност по критичност (ISC), фигуриращ върху етикета, трябва да 
съдържа изискваните съгласно 5.2.2.1.11.3 данни, сумирани за цялото делящо се съдържание 
на извънредната опаковка или на контейнера. 

 
5.2.2.1.11.5 При всички случаи на международен превоз на опаковки, за които се изисква одобрение на 

конструкцията или превоз от компетентния орган и за които различни видове одобрения се 
прилагат в различните страни на преминаване на пратката, етикирането се извършва съгласно 
сертификатът на страната на произход на конструкцията. 

 
 
5.2.2.1.12  Специални разпоредби  за етикетиране на изделия, съдържащи опасни товари, 

превозвани като ООН № 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 и 
3548 

 
5.2.2.1.12.1 Опаковани пратки съдържащи изделия или изделия превозващи неопаковани пратки, ще имат 

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

 
5.2.2.1.12.2 Когато се изисква да се гарантира, че изделия съдържащи течни опасни товари остават в 

тяхната планирана ориентация, ще бъдат приложени и видими ориентационни стрелки, които 
изпълняват изискванията на 5.2.1.10.1 на минимум две срещуположни вертикални страни на 
опаковката или на неопакованото изделие, където е приложимо, като стрелките трябва да сочат 
в изправена посока. 

 
5.2.2.2 Изисквания към етикети със знаци за опасност 
 
5.2.2.2.1 Етикетите трябва да отговарят на изложените по-долу разпоредби и да съответстват по цвят, 

символи и цялостен вид на образците етикети, показани в 5.2.2.2.2. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: В определени случаи етикетите в 5.2.2.2.2 са представени с пунктирана 

външна линия съгласно 5.2.2.2.1.1. Тази не се изисква, когато етикетът е 
поставен на фон с контрастиращ цвят.  

 
5.2.2.2.1.1 Етикетите трябва да бъдат конфигурирани както е показано във Фигура 5.2.2.2.1.1. 

 
Фигура 5.2.2.2.1.1 
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Етикет за клас/разделение 
 
 * Класът или за Класове 4.1, 4.2 и 4.3, фигура „4” или за Класове 6.1 и 6.2, фигура „6”, трябва да 

бъдат показани в долния ъгъл. 
 
 ** Допълнителен текст/номера/символ/букви трябва да бъдат (ако са задължителни) или могат 

да бъдат (ако са по избор) показани в долната половина. 
 
 *** Символът за клас или за раздел 1.4, 1.5 и 1.6, номерът на раздел, а за Модел № 7E, думата 

„ДЕЛЯЩ СЕ” трябва да бъде показана в тази горна половина. 
 
5.2.2.1.1.1 Етикетите се поставят на фон с контрастиращ цвят или трябва да имат ограничителна 

пунктирна или непрекъсната линия 
 
5.2.2.1.1.2 Етикетът трябва да има формата на квадрат, разположен под ъгъл 45° (във формата на ромб). 

Минималните размери ще бъдат 100 mm x 100 mm. Ще има линия в рамките на ръба, която 
формира диамант и която ще бъде паралелна и приблизително на 5 mm от външната страна на 
тази линия до ръба на етикета.Линията в границите на ръба на горната половина на етикета 
трябва да бъдат със същия цвят като символа и линията в границите на ръба на долната част 
на етикета трябва да бъде същия цвят като класа или номера на раздела в долния ъгъл. В 
случаите, в които размерите не са посочени, всички характеристики трябва да бъдат в 
приблизителна пропорция спрямо посочените размери. 

 
5.2.2.1.1.3 Ако размерът на опаковката го изисква, размерите могат да бъдат редуцирани 

пропорционално, при условие че символите и другите елементи на етикета останат ясно 
видими. Размерите за бутилките трябва да бъдат съобразени с 5.2.2.2.1.2. 

 
5.2.2.2.1.2 Бутилките, съдържащи газове от клас 2, могат, ако е необходимо поради формата, 

положението и системата на закрепването им при превоза, да носят етикети, подобни на 
предписаните в този раздел, както и знака за опасно за околната среда вещество, ако е 
подходящо, но с намалени размери, в съответствие с норма ISO 7225: 1994 "Етикети за 
опасност за газови бутилки", за да могат да бъдат поставени върху нецилиндричната (раменна) 
част на бутилките.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Когато диаметърът на бутилката е прекалено малък, за да позволи показването 

на етикети с редуциран размер върху не-цилиндричната горна част от 
бутилката, етикетите с редуциран размер могат да бъдат изместени върху 
цилиндричната част. 

 
Въпреки предписанията на 5.2.2.1.6 етикетите, както и знака за опасно за околната среда 
вещество (вж. 5.2.1.8.3), могат да се препокриват до степента, предвидена в норма ISO 7225. 
Етикетите за основна опасност и номерата на всички етикети за опасност обаче трябва да 
бъдат напълно видими и условните знаци трябва да останат разпознаваеми. 

 
Непочистени празни съдове под налягане за газове от клас 2 могат да се превозват с остарели 
или повредени етикети с цел напълване респ. изпитване и поставяне на нов етикет съгласно 
валидните изисквания, или унищожаване на съда под налягане.  

 
5.2.2.2.1.3 Етикетите са разделени на половини. Освен при образците за подкласове 1.4, 1.5 и 1.6, горната 

половина на етикетите е предназначена изключително за образния символ, а долната 
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половина - съответно за текст, номер на клас или подклас и в конкретен случай - буква за 
групата на съвместимост. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: При етикетите за класове 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 и 9 съответният номер на класа 

трябва да фигурира в долния ъгъл. При етикетите за класове 4.1, 4.2, 4.3 и 
класове 6.1 и 6.2 се допуска само цифрите 4 респ. 6 да бъдат изписани в 
долния ъгъл (виж 5.2.2.2.2). 

 
 За етикет модел № 9A обаче, горната половина от етикета трябва да съдържа само седем 

вертикални ленти от символа, а долната част ще съдържа групата батерии за символа и 
номера на класа. 

 
 Освен за етикет с модел № 9A, етикетите могат да включват текст като номер по ООН или 

думите описващи опасността (напр. „запалителен”) съгласно 5.2.2.2.1.5, при условие че текста 
не пречи на или не отвлича вниманието от другите задължителни елементи от етикета. 

  
5.2.2.2.1.4 Освен при подкласове 1.4, 1.5 и 1.6, етикетите за клас 1 носят в долната си половина номера 

на подкласа и буквата за групата на съвместимост на веществото или изделието. Етикетите за 
подкласове 1.4, 1.5 и 1.6 носят в горната си половина номера на подкласа, в долната - буквата 
за групата на съвместимост. 

 
5.2.2.2.1.5 Върху етикетите, различни от тези за клас 7, полето под символа не трябва да съдържа (извън 

номера на класа) друг текст освен свободни указания относно естеството на опасността и 
предпазните мерки, които следва да се вземат при обработка. 

 
5.2.2.2.1.6 Символите, текстът и номерата трябва да бъдат ясно четливи и неизличими и трябва да бъдат 

изписани в черно върху всички етикети, с изключение на: 
а) етикета за клас 8, върху който евентуалният текст и номерът на класа трябва да бъдат 

изписани в бяло;  
b) етикетите със зелен, червен или син фон, върху които условният знак, текстът и номерът 

могат да бъдат изписани в бяло; 
 
с) етикетите за клас 5.2, където символът може да бъде показан в бяло; и 
d) етикетите от образец № 2.1, поставени върху бутилки и газови патрони за втечнени 

петролни газове при които символът, текстът и цифрите могат да бъдат изписани в цвета 
на съда, ако контрастът е задоволителен. 

 
5.2.2.2.1.7 Всички етикети трябва да могат да издържат на неблагоприятни атмосферни условия, без да 

претърпяват съществено увреждане.
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5.2.2.2.2 Образци етикети 

 

Етикет 
модел 

№ 

Раздел или 
категория 

Символ и цвят на символ Фон 

Фигура в 
долен ъгъл 
(и цвят на 
фигура) 

Образци етикети Бележка 

Опасност Клас 1: Експлозивни вещества или изделия 

1 Раздели 1.1, 1.2, 1.3 Експлодираща бомба: черна Оранжев 1 
(черен) 

 

** Място за разделяне- да бъде 
оставено празно, ако експлозивът е 
допълнителна опасност 
*  Място за група за съвместимост – да 
бъде оставена празна, ако експлозивът 
е допълнителна опасност 

1.4 Раздел 1.4 1.4: черен 
Цифрите трябва да бъдат с 

приблизителна височина 30 mm и 
приблизително с 5 mm дебелина (за 

измерване на етикет 
100 mm x100 mm). 

Оранжев 1 
(черен) 

 

*  Място за група съвместимост 

1.5 Раздел 1.5 1.5: черен 
Цифрите трябва да бъдат с височина 

приблизително 30 mm и 
приблизително 5 mm 

дебелина (за измерване на етикет 
100 mm x100 mm). 

Оранжев 1 
(черен) 

 

*  Място за група съвместимост 

1.6 Раздел 1.6 1.6: черен 
Цифрите трябва да бъдат с височина 

приблизително 30 mm и 
приблизително 5 mm 

дебелина (за измерване на етикет 
100 mm x100 mm) 

Оранжев 1 
(черен) 

 

*  Място за група съвместимост 
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Етикет 
модел 

№ 

Раздел или 
категория 

Символ и цвят на символ Фон 

Фигура в 
долен ъгъл 
(и цвят на 
фигура) 

Образци етикети Бележка 

Опасност Клас 2: Газове 

2.1 Запалими газове Пламък: черен или бял 
(освен както е определено в 

5.2.2.2.1.6 (d)) 

Червено 2 
(черно или 

бяло) (освен 
както е 

определено в 
5.2.2.2.1.6 (d)) 

  

– 

2.2 Незапалими, не-
токсични газове 

Газова бутилка: черна или бяла Зелена 2 
(черно или 

бяло) 

  

– 

2.3 Токсични газове Череп и кръстосани кости: черно Бяло 2 
(черен) 

 

– 

Опасност Клас 3: Запалими течности 

3 – Пламък: черен или бял Червен 3 
(черно или 

бяло) 

  

– 



859 

 

 

Етикет 
модел 

№ 

Раздел или 
категория 

Символ и цвят на символ Фон 

Фигура в 
долен ъгъл 
(и цвят на 
фигура) 

Образци етикети Бележка 

Опасност Клас 4,1: Запалими твърди вещества, саморазпадащи се вещества, полимеризиращи се вещества и твърди десинсибилизирани експлозиви 

4.1 – Пламък: черен Бял със 7 
вертикални 

червени 
ленти 

4 
(черен) 

 

– 

Опасност Клас 4,2: Вещества със склонност към самозапалване 

4.2 – Пламък: черен Горна 
половина 

бяла, 
долна 

половина 
червена 

4 
(черен) 

 

– 

Опасност Клас 4,3: Вещества, които в контакт с вода отделят запалими газове 

4.3 – Пламък: черен или бял Син 4 (черно или 
бяло) 

  

– 
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Етикет 
модел 

№ 

Раздел или 
категория 

Символ и цвят на символ Фон 

Фигура в 
долен ъгъл 
(и цвят на 
фигура) 

Образци етикети Бележка 

Опасност Клас 5,1: Оксидиращи вещества 

5.1 – Пламък над кръг: черен Жълт 5.1  
(черно) 

 

– 

Опасност Клас 5,2: Органични пероксиди 

5.2 – Пламък: черен или бял Горна 
половина 
червена, 

долна 
половина 

жълта 

5.2 
(черно) 

  

– 

Опасност Клас 6,1: Токсични вещества 

6.1 – Череп и кръстосани кости: черно Бяло 6  
(черен) 

 

– 
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Етикет 
модел 

№ 

Раздел или 
категория 

Символ и цвят на символ Фон 

Фигура в 
долен ъгъл 
(и цвят на 
фигура) 

Образци етикети Бележка 

Опасност Клас 6,2: Инфекциозни вещества 

6.2 – Три полумесеца, наложени върху 
кръг: черни 

Бяло 6 (черно) 

 

Долната половина на етикета може да 
има следните надписи: 

"ИНФЕКЦИОЗНО ВЕЩЕСТВО и "В 
СЛУЧАЙ НА ЩЕТИ ИЛИ ТЕЧ 
НЕЗАБАВНО УВЕДОМЕТЕ 

ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ" в черен цвят. 

Опасност Клас 7: Радиоактивен материал 

7A Категория I – 
БЯЛО 

Трилистна детелина: черна Бяло 7 
(черен) 

 

Текст (задължителен), черен в долната 
част от етикета: "РАДИОАКТИВНО" 

"СЪДЪРЖАНИЕ..." "АКТИВНОСТ ..."; 
Една червена вертикална черта ще 

следва думата: 
"РАДИОАКТИВЕН". 

7B Категория II – 
ЖЪЛТ 

Трилистна детелина: черна Горна 
половина 
жълта с 

бяла 
граница, 

долна 
половина 

бяла 
  
 

7 (черен) 

 

Текст (задължителен), черен в долната 
част от етикета: "РАДИОАКТИВНО" 

"СЪДЪРЖАНИЕ..." "АКТИВНОСТ ..."; 
В черна очертана кутия: 

"ТРАНСПОРТЕН ИНДЕКС"; Две 
червени вертикални ленти ще следват 

думата: "РАДИОАКТИВЕН". 
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Етикет 

модел № 

Раздел или 

категория 
Символ и цвят на символ Фон 

Фигура в 

долен ъгъл (и 

цвят на 

фигура) 

Образци етикети Бележка 

7C Категория III – 

ЖЪЛТ 

Трилистна детелина: черна Горна 

половина 

жълта 

с бяла 

граница, 

долна 

половина 

бяла 

7 

(черен) 

 

Текст (задължителен), черен в долната част 

от етикета: 

"РАДИОАКТИВНО" "СЪДЪРЖАНИЕ..." 

"АКТИВНОСТ ..."; 

В черна очертана кутия: "ТРАНСПОРТЕН 

ИНДЕКС". 

Три червени вертикални линии ще следват 

думата: РАДИО- 

АКТИВЕН 

7E Саморазпадащ се 

материал 

– Бяло 7 
(черен) 

 

Текст (задължителен): черен в 

горната половина на етикета: 

САМОРАЗПАДАЩ СЕ 

В черна очертана кутия в 

долната половина от етикета: "ИНДЕКС ЗА 

КРИТИЧНА БЕЗОПАСНОСТ". 

Опасност  Клас 8: Корозивни вещества 

8 – Течности, разливащи се от два стъклени 

съда и атакуващи ръка 

и метал: черно 

Горна 

половина 

бяла, долна 

половина 

черна с 

бяла 

граница 

8 

(бял) 

 

– 



863 

 

 

Етикет 
модел 

№ 

Раздел или 
категория 

Символ и цвят на символ Фон 

Фигура в 
долен ъгъл 
(и цвят на 
фигура) 

Образци етикети Бележка 

Опасност Клас 9: Други опасни вещества и изделия, включително опасни за околната среда вещества 

9 – 7 вертикални ивици в горна половина: 
черно 

Бяло 9 подчертани 
(черно) 

 

– 

9A – 7 вертикални ивици в горна половина: 
черно; 

група за батерии, една счупена и 
издаваща пламък в долната 

половина: 
черно 

Бяло 9 подчертани 
(черно) 

 

– 
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Глава 5.3 Поставяне на табели със знаци за опасност (табели-
етикети) (Placards) и маркировки 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За оранжевата сигнализация и поставянето на табели със знаци за опасност 

на контейнери, контейнери за насипни товари, МЕГК, контейнери-цистерни и 
преносими цистерни при превоз по транспортна верига, включваща превоз по 
море, виж също 1.1.4.2.1. 

ЗАБЕЛЕЖКА 2: В съответствие с GHS, не се изисква GHS пиктограма съгласно RID, трябва 

да се вижда при превоза само като част от цялостен GHS етикет, а не 
поотделно (вижте GHS 1.4.10.4.4) 

 
5.3.1 Поставяне на табели-етикети (Placards) 
 
5.3.1.1 Общи изисквания 
 
5.3.1.1.1 Табели със знаци за опасност (табели-етикети) трябва да се поставят върху външните стени на 

големите контейнери, контейнерите за насипни товари, МЕГК, контейнерите-цистерни, 
преносимите цистерни и вагоните съгласно разпоредбите на настоящия раздел. Табелите-
етикети трябва да съответстват на етикетите, предписани в колона (5) и при нужда в колона (6) 
от таблица А към глава 3.2 за опасните товари, съдържащи се в голям контейнер, контейнер за 

насипни товари, МЕГК, контейнер-цистерна, преносима цистерна или вагон, и да отговарят на 

спецификациите в 5.3.1.7. Табелите-етикети трябва да се поставят на фон с контрастиращ цвят 
или трябва да притежават една пунктирана или една непрекъсната външна ограничителна 
линия.Табелите трябва да бъдат климатично устойчиви и да гарантират дълготрайна 
маркировка по време на цялото пътуване 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: За етикетите за маневриране образци 13 и 15 виж 5.3.4. 

 
5.3.1.1.2 За клас 1 групите на съвместимост не се указват върху табелите-етикети, ако вагонът или 

големият контейнер съдържа вещества или изделия, относими към повече групи на 
съвместимост. Вагоните или големите контейнери, които съдържат вещества или изделия, 
принадлежащи към различни подкласове, следва да носят само табели-етикети, 
съответстващи на образеца за най-опасния подклас, като редът е следният: 

 
 1.1 (най-опасен), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (най-малко опасен). 
 
 Когато вещества с класификационен код 1.5 D се превозват заедно с вещества или изделия от 

подклас 1.2, вагонът или големият контейнер трябва да носи табели-етикети, указващи подклас 
1.1. 

 
Табели-етикети не се изискват за превоз на взривни вещества или изделия с взривни вещества 
от подклас 1.4 група на съвместимост S. 

 
 Вагони и големи контейнери, съдържащи пакети, които се превозват като военни пратки по 

смисъла на 1.5.2 и които в съответствие с 5.2.2.1.8 не са снабдени с етикети за опасност, 
трябва да носят върху двете си страни за вагоните и върху четирите си страни за големите 
контейнери табелите-етикети, указани в колона (5) от таблица А към глава 3.2. 

 
5.3.1.1.3 За клас 7 табелата-етикет за основна опасност трябва да съответства на образец № 7D, 

показан в 5.3.1.7.2. Тази табела-етикет не се изисква за вагоните или големите контейнери, 
превозващи пакети, които са обект на изключение. 

 
 Ако върху вагони, големи контейнери, МЕГК, контейнери-цистерни или преносими цистерни е 

предписано да се поставят както етикети, така и табели-етикети за клас 7, се допуска да се 
поставят само уголемени образци етикети, съответстващи на изискваният етикет за модел № 
7A, 7B или 7C, които да изпълняват едновременно функцията на предписаните етикети и на 
табелите-етикети по образец № 7D. В този случай, размерите няма да бъдат по-малки от 250 
mm по 250 mm. 

 
5.3.1.1.4 За Клас 9, табелата трябва да съответства на етикет модел № 9, както в 5.2.2.2.2; етикет модел 

№ 9A не трябва да се използва за целите на поставяне на табели. 
 
5.3.1.1.5 Върху големи контейнери, МЕГК, контейнери-цистерни, преносими цистерни и вагони, които 

съдържат товари, принадлежащи към повече от един клас, не е неоходимо да се поставя 
табела-етикет за допълнителна опасност, ако опасността, съответстваща на тази табела-
етикет, вече е указана с табела-етикет за основна или допълнителна опасност. 
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5.3.1.1.6 Табелите-етикети, които не се отнасят до превозваните опасни товари или до остатъци от тези 

товари, трябва да бъдат отстранени или покрити. 
 
5.3.1.1.7 Когато табелите-етикети са прикрепени към сгъващи се панели, те ще бъдат проектирани и 

осигурени по такъв начин, че да не могат да се разгъват или да се освободят от държателя по 
време на превоз (особено в резултат от въздействията или неумишлените действия).  

 
5.3.1.2 Поставяне на табели-етикети на големи контейнери, контейнери за насипни товари,МЕГК, 

контейнери-цистерни и преносими цистерни 

 
 Табелите ще бъдат прикрепени към двете страни и във всеки край на големия контейнер, 

контейнера за насипни товари, MEGC, контейнер-цистерната или преносимата цистерна и към 

двете срещуположни страни в случай на гъвкави контейнери за насипни товари.. 
 
 Когато контейнерът-цистерна или преносимата цистерна съдържа няколко камери и превозва 

два или повече от два различни опасни товара, подходящите табели-етикети трябва да бъдат 
поставени от двете страни така, че да съответстват на тези камери, като една табела-етикет за 
всеки образец, поставен от всяка страна, се поставя върху двете челни стени. Ако всички 
отделения трябва да имат една и съща табела, тази табела трябва да бъде поставена само 
веднъж от всяка страна и в двата края на контейнер-цистерна или преносима цистерна. 

 
5.3.1.3 Поставяне на табели-етикети на носещи вагони, на които се транспортират големи 

контейнери, контейнери за насипни товари, МЕГК, контейнери-цистерни или преносими 
цистерни. 

 
  БЕЛЕЖКА: За обозначение на носещи товарни вагони, използвани за piggyback транспорт,    

виж 1.1.4.4 . 
 
 Ако табелите-етикети, поставени върху големи контейнери, контейнери за насипни товари, 

МЕГК, контейнери-цистерни или преносими цистерни, не са видими извън носещия вагон, 
същите табели-етикети следва да се поставят допълнително върху двете надлъжни страни на 
вагона. В останалите случаи върху носещия вагон не е необходимо да се поставят табели-
етикети. 

 
5.3.1.4 Поставяне на табели-етикети на вагони за насипни товари, вагони-цистерни, вагони-

батерии и вагони с подвижни цистерни 

 
 Табелите-етикети трябва да бъдат поставени върху двете надлъжни страни на вагона.  
 
 Когато вагонът-цистерна или подвижната цистерна, превозвана с вагон, съдържа няколко 

камери и превозва два или повече от два различни опасни товара, подходящите табели-
етикети трябва да бъдат поставени от двете надлъжни страни така, че да съответстват на тези 
камери. Ако на всички камери трябва да бъдат поставени едни и същи табели-етикети, те се 
поставят само по веднъж от двете страни. 

 
 Когато за една и съща камера се изискват няколко табели-етикети, те трябва да бъдат 

поставени една до друга. 
 
5.3.1.5 Поставяне на табели-етикети на вагони, в които се превозват само пакети 

 
 Табелите-етикети трябва да бъдат поставени на двете надлъжни страни на вагона. 
 
5.3.1.6 Поставяне на табели-етикети на празни вагони-цистерни, вагони-батерии, контейнери-

цистерни, МЕГК и преносими цистерни и на празни вагони и големи контейнери за превоз 
на насипни товари 

 
 Празните непочистени, недегазирани или недетоксикирани вагони-цистерни, вагони с подвижни 

цистерни, вагони-батерии, контейнери-цистерни, МЕГК и преносими цистерни, както и празните 
непочистени или необеззаразени вагони и големи контейнери за насипни товари трябва да 
продължат да носят табелите-етикети, изисквани за предишния товар. 

 
5.3.1.7 Описание на табелите-етикети (Placards) 
 
5.3.1.7.1 Извън указаното в 5.3.1.7.2, за табела за опасност Клас 7 и в 5.3.6.2 за маркировката за 

екологично опасно вещество, табела за опасност трябва да бъде конфигурирана както е 
показано във Фигура 5.3.1.7.1.: 
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Фигура 5.3.1.7.1 

 

 
Табела за опасност (с изключение на Клас 7) 

 

 Табелата за опасност е във формата на квадрат, разположен под ъгъл 45° (във формата на 
ромб). Минималните размери трябва да бъдат 250 mm x 250 mm (до ръба на табелата за 
опасност). Линията в границите на ръба трябва да бъде паралелна и на 12.5 mm от външната 
част на тази линия до ръба на табелата за опасност. Символът и линията в границите на ръба 
трябва да съответстват по цвят на етикета за клас или раздел за съответните опасни товари. 
Символът/цифровото означение на класа или раздела се позиционират и оразмеряват 
пропорционално на онези, които са предписани в 5.2.2.2 за съответстващия клас или раздел на 
съответните опасни товари. Табелата за опасност трябва да показва номера на класа или 
раздела (и за товарите от Клас 1, буквата за група за съвместимост) на съответните опасни 
товари по начина, посочен в 5.2.2.2 за съответния етикет, с цифри не по-високи от 25 mm. В 
случаите, в които размерите не са посочени, всички характеристики трябва да бъдат в 
приблизителна пропорция спрямо посочените размери. 

  
Отклоненията, посочени в 5.2.2.2.1, второто изречение, 5.2.2.2.1.3, третото изречение и 

5.2.2.2.1.5 за етикети за опасности, се прилагат също по отношение на табелите. 
 

 Прилагат също и разпоредбите на 5.2.2.1.2. 
 
5.3.1.7.2 Табелата-етикет за клас 7 трябва да бъде не по-малка от 250 mm на 250 mm, с черна обточна 

линия на 5 mm от вътрешната страна на ръба и успоредна на него; общият й вид е показан на 
фигурата по-долу (образец № 7D). Цифрата "7" трябва да е с минимална височина 25 mm. 
Фонът на горната половина на табелата-етикет е жълт, на долната половина - бял; 
трилистникът и текстът са черни. Изписването на думата "RADIOACTIVE" ("РАДИОАКТИВНО") 
в долната половина е по избор, което позволява полето да бъде използвано за поставяне на 
номера по ООН, съответстващ на пратката. 

 
Табела-етикет за радиоактивни вещества от клас 7 

 

 
 
 

(№ 7D) 
Символ (трилистник): черен; фон: горна половина - жълт 

с бял ръб, долна половина - бял; 
думата "RADIOACTIVE" ("РАДИОАКТИВНО") или вместо нея съответният номер по ООН (UN-

Nr.) трябва да фигурира в долната половина; цифра "7" в долния ъгъл 
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5.3.1.7.3 За контейнери-цистерни и преносими цистерни, чиято вместимост не надвишава 3 m3, 

табелите-етикети могат да бъдат заменени с етикети в съответствие с 5.2.2.2. Ако тези етикети 
не са видими от външната страна на вагона за превоз, от двете страни на вагона трябва да се 
прикрепят и табели според 5.3.1.7.1. 

 
5.3.1.7.4 Ако размерът и конструкцията на вагона са такива, че наличната повърхност е недостатъчна, 

за да се поставят предписаните предупредителни табели, техните размери могат да бъдат 
редуцирани до минимум 150 mm по 150 mm. В този случай другите размери, предписани за 
символа, линии, фигури и букви не се прилагат В този случай другите размери, определени за 
символите, линиите, цифрите и буквите, не са приложими. 

 
5.3.2 Оранжева маркировка  
 
5.3.2.1 Общи разпоредби за оранжевата маркировка 
 

БЕЛЕЖКА: За маркировка чрез табели в оранжев цвят на носещи товарни вагони, използвани 

за piggyback транспорт, виж 1.1.4.4 . 
 
5.3.2.1.1 При превоз на товари, за които в колона (20) на Таблица А към глава 3.2 е указан 

идентификационен номер за опасност, трябва да бъде поставен на всяка надлъжна страна на: 
 

- вагон-цистерна, 

- вагон-батерия, 

- вагон с подвижни цистерни, 

- контейнер-цистерна, 

- МЕГК, 

- преносима цистерна, 

- вагон за насипни товари, 

- малък или голям контейнер за насипни товари 

- вагон или контейнер, в който се превозват опаковани радиоактивни вещества с един 
единствен UN-Nr. при изключително използване и никакви други опасни товари, 

 
една правоъгълна оранжева табела в съответствие с 5.3.2.2.1, поставена по такъв начин, че да 
бъде ясно видима.  
 

Тази табела ще бъде поставена просто върху двете страни на единици за превоз на товари, в 
които са инсталирани литиеви батерии (ООН 3536). 
 
Тази табела може да бъде поставена също върху всяка от надлъжните страни на пълни 
вагонни товари с пакети, които съдържат само един и същи товар или изделие. 

 
5.3.2.1.2 На всяка оранжева табела съгласно 5.3.2.2.2 трябва да е изписан даденият в глава 3.2 таблица 

А колона 20 респ. колона 1 идентификационен номер за опасността и номера по ООН за 
превозваното вещество. 
 
Когато във вагон-цистерна, вагон-батерия, вагон с подвижни цистерни, контейнер-цистерна, 
МЕГК или подвижна цистерна се превозват повече различни вещества в отделни цистерни или 
клетки на цистерна, то изпращачът трябва да постави на двете страни на всяка цистерна или 
клетка на цистерна успоредно на надлъжната ос на вагона, контейнер-цистерната или 
преносимата цистерна предписаните в 5.3.2.1.1 оранжеви табели със съответните номера по 
такъв начин, че те да бъдат ясно видими. 
 

5.3.2.1.3 (запазено) 

 
5.3.2.1.4                (запазено) 
 
5.3.2.1.5                Когато поставените на контейнери, контейнери за насипни товари, контейнер-цистерни, МЕГК 

или преносими цистерни, предвидени съгласно 5.3.2.1.1, оранжеви табели не са добре видими 
извън носещия вагон, същите табели трябва да бъдат поставени и на двете надлъжни страни 
на вагона. 

 
5.3.2.1.6                 (Заличено)  
 
5.3.2.1.7               Разпоредбите на 5.3.2.1.1 – 5.3.2.1.5 са в сила и за непочистени, недегазирани или 

недетоксикирани  празни 
- вагони-цистерни, 
- вагони-батерии, 
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- контейнер-цистерни, 
- преносими цистерни и  
- МЕГК 
както и непочистени или недегазирани вагони, големи контейнери и малки контейнери за 
насипни товари. 

 
5.3.2.1.8 Оранжеви табели, които не се отнасят до превозваните опасни товари или техните остатъци, трябва да 

бъдат отстранени или покрити. Когато табелите са покрити, покритието трябва да бъде плътно 
и след 15-минутен огън да бъде все още ефективно. 

 
5.3.2.2 Описание на оранжевите табели 
 
5.3.2.2.1 Оранжевите табели могат да бъдат отразяващи и трябва да бъдат с основа (дължина) 40 cm, 

височина 30 сm и черен контурен кант, широк 15 mm. Използваният материал трябва да бъде 
устойчив на външни климатични въздействия и да гарантира трайна маркировка. Табелата не 
трябва да се отделя от закрепването си в случай на 15-минутен престой под въздействие на 
огън.   
 
Оранжевитетабели могат да бъдат заменени със самозалепващо се фолио, направени с боя 
или изобразени по друг равностоен начин. Тази алтернативна маркировка трябва да отговаря 
на дадените в този подраздел изисквания с изключение на дадените в 5.3.2.2.1 и 5.3.2.2.2 
разпоредби по отношение на устойчивостта на огън.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: При нормални условия на експлоатация оранжевият цвят на табелите 

трябва да има трихроматични координати в диапазона на 
колориметричната диаграма, очертана от свързването на следните 
координатни точки: 

 

Трихроматични координати на точките, определящи диапазона на 
колориметричната диаграма 

х 
у 

0,52 
0,38 

0,52 
0,40 

0,578 
0,422 

0,618 
0,38 

 
Коефициент на яркост на неотражателния цвят: β ≥ 0,22, на 
отражателния цвят: β ≥ 0,12. 
 
Референтен център Е, светлинен еталон С, геометрия на измерване 
45о/0о. 
 
Коефициента на отражение на отражателния цвят при ъгъл на 
осветяване 5º и ъгъл на гледане 0,2º: най-малко 20 Candela на 1 Lux и на 
1 m². 

 
5.3.2.2.2 Идентификационният номер за опасност и номерът по ООН трябва да бъдат изписани с черни 

цифри с височина 100 mm и дебелина 15 mm. Идентификационният номер за опасност се 
поставя в горната част на табелата, а номерът по ООН - в долната част; те трябва да бъдат 
разделени от черна хоризонтална линия с дебелина 15 mm, пресичаща табелата по средата 
(виж 5.3.2.2.3).  

 
Идентификационният номер на опасността и номерът по ООН трябва да бъдат неизтриваеми и 
все още разбираеми след 15-минутен престой в огън. 

 
5.3.2.2.3 Пример за оранжева табела с идентификационен номер на опасност и с номер по ООН 

 
Идентификационен номер на 
опасност (2 или 3 цифри, 
предшествани, когато е необходимо, 
от буквата Х, виж 5.3.2.3) 

 
 

UN-номер (4 цифри) 
 
  
 
 

фон: оранжев 
 кант, хоризонтална линия и цифри: черни, 
 с дебелина 15 mm 
 
 

 



869 

 

5.3.2.2.4    За всеки размер, посочен в този подраздел, се предвижда толеранс от ±10%. 

 
5.3.2.3 Значение на идентификационните номера на опасност 
 
5.3.2.3.1 Номерът за идентифициране на опасността при веществата от класове 2-9 се състои от две 

или три цифри. Те сочат по правило следните опасности: 
 

2 Отделяне на газ вследствие на налягане или на химична реакция 

3 Запалимост на течни вещества (пари) и газове или на самозагряващо се течно вещество 

4 Запалимост на твърди вещества или на самозагряващо се твърдо вещество 

5 Окисляващо (поддържащо горенето) въздействие 

6 Токсичност или опасност от инфекция 

7 Радиоактивност 

8 Корозионност 

9 Опасност от бурна спонтанна реакция 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Опасността от бурна спонтанна реакция по смисъла на цифра 9 включва, 

според естеството на съответното вещество, опасност от експлозия, разпадане 
или реакция на полимеризация вследствие отделянето на значително 
количество топлина или на запалими и/или токсични газове. 

 
Удвояването на дадена цифра означава нарастване на съответната опасност. 
 
Когато свързаната с веществото опасност може да бъде достатъчно указана само с една 
цифра, тази цифра се допълва с нула. 
 
Следните комбинации от цифри обаче имат специално значение: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 
44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 и 99 (виж 5.3.2.3.2  по-долу). 
 
Ако номерът за идентифициране на опасността е предшестван от буквата "Х", това показва, че 
веществото реагира опасно с вода. При такива вещества вода може да бъде използвана само с 
одобрението на експерти. 
 
За веществата и изделията от клас 1 като номер за идентифициране на опасността следва да 
се използва класификационният код от колона (3b) на таблица А към глава 3.2. 
Класификационният код се състои от: 
- номера на подкласа съгласно 2.2.1.1.5 и 
- буквата на групата на съвместимост съгласно 2.2.1.1.6. 

 
5.3.2.3.2 Номерата за идентифициране на опасността, посочени в колона (20) на таблица А към глава 

3.2, имат следното значение: 
 

20 задушлив газ или газ, който не носи допълнителна опасност 
22 охладен втечнен газ, задушлив 
223 охладен втечнен газ, запалим 
225 охладен втечнен газ, окисляващ (поддържащ горенето) 
23 запалим газ 
238 запалим газ, корозионен 
239 запалим газ, способен да предизвика внезапна бурна реакция 
25 окисляващ газ (поддържащ горенето) 
26 токсичен газ 
263 токсичен газ, запалим 
265 токсичен и окисляващ газ (поддържащ горенето) 
268 токсичен и корозионен газ 
28 корозионен газ 
285 корозионен газ, окисляващ 
30 запалима течност (с пламна точка между 23оС и 60оС, вкл. граничните стойности) 

или запалима течност или твърдо вещество в стопено състояние с пламна точка над 
60оС, нагрети до температура, равна или надвишаваща пламната им точка, или 
самозагряваща се течност 

323 запалима течност, която реагира с вода, отделяйки запалими газове 
Х323 запалима течност, която реагира опасно с вода, отделяйки запалими газове1) 

33 силно запалима течност (с пламна точка под 21 оС) 
333 пирофорна течност 
Х333 пирофорна течност, реагираща опасно с вода1) 

                                                 
1) Да не се използва вода, освен с разрешение на експерти. 
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336 силно запалима и токсична течност 
338 силно запалима и корозивна течност 
Х338 силно запалима и корозивна течност, реагираща опасно с вода1) 

339 силно запалима течност, способна да предизвика внезапна бурна реакция 
36 запалима течност (с пламна точка между 23оС и 60оС, вкл. граничните стойности) с 

ниска степен на токсичност или самозагряваща се и токсична течност 
362 запалима течност, токсична, която реагира с вода, отделяйки запалими газове 
Х362 запалима течност, токсична, реагираща опасно с вода, отделейки запалими газове1)  
368 запалима течност, токсична и корозивна 
38 запалима течност (с пламна точка между 23оС и 60оС, вкл. граничните стойности) с 

ниска степен на корозивност или самозагряваща се и корозивна течност 
382 запалима течност, корозивна, която реагира с вода, отделяйки запалими газове 
Х382 запалима течност, корозивна, реагираща опасно с вода, отделяйки запалими 

газове1) 

39 запалима течност, способна да предизвика внезапна бурна реакция 
40 запалимо твърдо вещество или самореагиращо вещество, или самозагряващо се 

вещество, или полимеризиращо се вещество 
423 твърдо вещество, реагиращо с вода, отделяйки запалими газове 
Х423 запалимо твърдо вещество, реагиращо опасно с вода, отделяйки запалими газове1) 
43 спонтанно запалимо (пирофорно) твърдо вещество 
44 запалимо твърдо вещество, което при повишена температура се намира в стопено 

състояние 
446 запалимо и токсично твърдо вещество, което при повишена температура се намира 

в стопено състояние 
46 запалимо или самозагряващо се твърдо вещество, токсично 
462 токсично твърдо вещество, реагиращо с вода, отделяйки запалими газове 
Х462 твърдо вещество, реагиращо опасно с вода, отделяйки токсични газове1) 
48 запалимо или самозагряващо се твърдо вещество, корозивно 
482 корозивно твърдо вещество, реагиращо с вода, отделяйки запалими газове 
Х482 твърдо вещество, реагиращо опасно с вода, отделяйки корозивни газове 
50 окисляващо вещество (улесняващо пожара) 
539 запалим органичен пероксид 
55 силно окисляващо вещество (улесняващо пожара) 
556 силно окисляващо вещество (улесняващо пожара), токсично 
558 силно окисляващо (улесняващо пожара) и корозивно вещество 
559 силно окисляващо (улесняващо пожара) вещество, способно да предизвика 

внезапно бурна реакция 
56 окисляващо (улесняващо пожара) вещество, токсично 
568 окисляващо (улесняващо пожара) вещество, токсично, корозивно 
58 окисляващо (улесняващо пожара) вещество, корозивно 
59 окисляващо (улесняващо пожара) вещество, способно да предизвика внезапна 

бурна реакция 
60 токсично или слабо токсично вещество 
606 инфекциозно вещество 
623 токсична течност, реагираща с вода, отделяйки запалими газове 
63 токсично и запалимо вещество (с пламна точка между 23оС и 60оС, вкл. граничните 

стойности) 
638 токсично, запалимо (с пламна точка между 23оС и 60оС, вкл. граничните стойности) и 

корозивно вещество 
639 токсично и запалимо вещество (с пламна точка между 23оС и 60оС, вкл. граничните 

стойности), способно да предизвика внезапна бурна реакция 
64 токсично твърдо вещество, запалимо или самозагряващо се 
642 токсично твърдо вещество, реагиращо с вода, отделяйки запалими газове 
65 токсично и окисляващо (улесняващо пожара) вещество 
66 силно токсично вещество 
663 силно токсично и запалимо вещество (с пламна точка, равна или по-ниска от 60оС) 
664 силно токсично, запалимо или самозагряващо се твърдо вещество 
665 силно токсично и окисляващо (улесняващо пожара) вещество 
668 силно токсично и корозивно вещество 
X668          силно токсично вещество, корозивно, който реагира опасно с вода 3 
669 силно токсично вещество, способно да предизвика внезапна бурна реакция 
68 токсично и корозивно вещество 
687 токсично вещество, корозивно, радиоактивно 
69 токсично или слабо токсично вещество, способно да предизвика внезапна бурна 

реакция 
70 радиоактивно вещество 
768 радиоактивен материал, токсичен, корозивен 
78 радиоактивно вещество, корозивно 
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80 корозивно или слабо корозивно вещество 
Х80 корозивно или слабо корозивно вещество, реагиращо опасно с вода1) 
823 корозивна течност, реагираща с вода, отделяйки запалими газове 
83 корозивно или слабо корозивно и запалимо (с пламна точка между 23оС и 60оС, вкл. 

граничните стойности) вещество 
Х83 корозивно или слабо корозивно и запалимо (с пламна точка между 23оС и 60оС, вкл. 

граничните стойности) вещество, реагиращо опасно с вода1)   

839 корозивно или слабо корозивно и запалимо (с пламна точка между 23оС и 60оС, вкл. 
граничните стойности) вещество, способно да предизвика внезапна бурна реакция 

Х839 корозивно или слабо корозивно и запалимо (с пламна точка между 23оС и 60оС, вкл. 
граничните стойности) вещество, способно да предизвика внезапна бурна реакция и 
реагиращо опасно с вода1) 

84 корозивно, запалимо или самозагряващо се твърдо вещество 
842 корозивно твърдо вещество, реагиращо с вода, отделяйки запалими газове 
85 корозивно или слабо корозивно и окисляващо (улесняващо пожара) вещество 
856 корозивно или слабо корозивно, окисляващо (улесняващо пожара) и токсично 

вещество 
86 корозивно или слабо корозивно и токсично вещество 
87 Корозивно вещество, радиоактивно 
88 силно корозивно вещество 
Х88 силно корозивно вещество, реагиращо опасно с вода1)  
883 силно корозивно и запалимо (с пламна точка между 23оС и 60оС, вкл. граничните 

стойности) вещество 
884 силно корозивно твърдо вещество, запалимо или самозагряващо се  
885 силно корозивно и окисляващо (улесняващо пожара) вещество 
886 силно корозивно и токсично вещество 
Х886 силно корозивно и токсично вещество, реагиращо опасно с вода1) 

89 корозивно или слабо корозивно вещество, способно да превизвика внезапна бурна 
реакция 

90 опасно за околната среда вещество; други опасни вещества 
99 различни опасни вещества, превозвани при повишена температура 

 
5.3.3 Знак за маркиране на вещество с повишена температура 

 
 Вагон-цистерни, контейнери цистерни, преносими цистерни, специални вагони или големи 

контейнери или специално оборудвани вагони или големи контейнери, които съдържат 
вещество, което се пренася или предава за пренос в течно състояние при температура равна 
на или надхвърляща 100°C или в твърдо състояние при температура равна на или 
надхвърляща 240°C, от двете страни на вагоните и от двете страни във всеки край на големи 
контейнери, контейнери цистерни и преносими цистерни, трябва да бъде поставен знака, 
посочен във Фигура 5.3.3. 

 
Фигура 5.3.3 

 
 

Знак за превоз при повишена температура 
 

 Марката е равностранен триъгълник. Цветът на маркировката е червен. Минималният размер 
на страните трябва да бъде 250 mm.  За контейнер-цистерни и преносими цистерни с капацитет 
ненадхвърлящ 3 000 литра и с налична повърхност, която не е достатъчна да се поставят 
предписаните знаци, минималните размери на страните могат да бъдат редуцирани до 100 mm. 
В случаите, в които не са посочени размерите, всички характеристики трябва да бъдат в 
приблизителна пропорция на размерите, които са показани. 

                                                 
1) Да не се използва вода, освен с разрешение на експерти. 
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Марката ще бъде климатично устойчива и ще гарантира трайна маркировка по време на 
цялото пътуване. 

5.3.4 Етикети за маневриране по образци 13 и 15 
 
5.3.4.1 Общи разпоредби 

 
Общите разпоредби на 5.3.1.1.1 и 5.3.1.1.6, от 5.3.1.3 до 5.3.1.6 се прилагат и за етикетите за 
маневриране №№ 13 и 15. 
 
Вместо етикетите за маневриране могат да бъдат поставени назаличими знаци за маневриране 
, съответстващи точно на предписаните образци. Те могат просто да се състоят от червения 
триъгълник или триъгълници с удивителна в черно (с основа най-малко 100 mm и височина 70 
mm). 

 
5.3.4.2 Спецификации на етикети за маневриране по образци 13 и 15 

 
Етикетите за маневриране №№ 13 и 15 трябва да имат формата на правоъгълник с размери 
най-малко на формат А7 (74 mm х 105 mm). 

 
№ 13     № 15 
Да се маневрира внимателно   Разпределяне чрез тласък или 
      тежест забранено. Трябва да бъде 
      придружаван от двигателно 
      средство. Не трябва да бута, 
      нито да бъде бутан 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Червен триъгълник с удивителен Три червени триъгълника 
знак в черно, на бял фон       с удивителен знак в черно 

        
5.3.5 Оранжева ивица 

 
 Вагон-цистерни за втечнени, дълбокоохладени втечнени или разтворени газове, трябва да 

бъдат маркирани с непрекъсната неотражателна1 оранжева ивица, широка приблизително 30 

cm, опасваща цистерната на височината на оста й.  
 
5.3.6 Знак за вещество представляващи опасност за околната среда 

 
5.3.6.1 В случаите, в които се изисква да бъде показана табела за опасност съгласно разпоредбите на 

5.3.1, големи контейнери, контейнери за насипни товари, MEGCs, вагон-цистерни, преносими 
цистерни и вагони, съдържащи вещества представляващи опасност за околната среда, които 
изпълняват критериите на 2.2.9.1.10 трябва да бъдат маркирани със знак за вещество 
представляващо опасност за околната среда, показано във 5.2.8.1.3.Това не се прилага спрямо 
изключенията, посочени в 5.2.1.8.1. 

 
5.3.6.2. Знакът за вещество, представляващо опасност за околната среда за големи контейнери, 

контейнери за насипни товари, MEGCs, контейнери цистерни, преносими цистерни и вагони, 
трябва да бъдат описани в 5.2.1.8.3 и Фигура 5.2.1.8.3, с изключение на това, че минималните 
размери трябва да бъдат 250 mm x 250 mm. За контейнер-цистерни и преносими цистерни с 
капацитет ненадхвърлящ 3 000 литра и с налична повърхност, която не е достатъчна да се 
поставят предписаните знаци, минималните размери на страните могат да бъдат редуцирани 
до 100 mm. x 100 mm. Другите разпоредби в раздел 5.3.1, които засягат табелите за 
безопасност, се прилагат mutatis mutandis по отношение на знака.  

                                                 
1 Виж забележката в 5.3.2.2.1. 
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Глава 5.4 Документация 
 
5.4.0 Общи разпоредби  

 
5.4.0.1  Освен ако не е посочено друго, всеки превоз на товари съгласно RID, се придружава от 

документацията, предписана в настоящата Глава, както е подходящо. 
 
5.4.0.2  Разрешава се използването на електронна обработка на данни (EDP) или техники за 

електронeн обмен на данни (EDI), както в помощ на или вместо хартиени документи, при 
условие че процедурите, които се използват за прихващането, съхранението и обработката на 
електронни данни отговарят на правните изисквания по отношение на доказателствената 
стойност и наличността на данни по време на превоз по начин, поне като този с хартиената 
документация. 

 
5.4.0.3  Когато при превоза на опасни товари е предоставена информацията на превозвача чрез (EDP) 

или (EDI) техники, изпращачът трябва да е в състояние да предостави информацията на 
превозвача на хартиен носител, както се изисква в последователност и съгласно разпоредбите 
на настоящата глава. 

 
5.4.1 Превозен документ за превоз на опасни товари и свързани с него данни 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Под превозен документ следва да се разбира товарителницата съгласно 

превозния договор или друг, отговарящ на условията в този раздел, превозен 
документ.  

 
5.4.1.1 Общи сведения, които трябва да се съдържат в превозния документ 
 
5.4.1.1.1 Превозният(те) документ(и) трябва да съдържа(т) следните данни за всяко предадено за 

превоз вещество или изделие: 
 

a) номера по ООН, предшестван от буквите "UN"; 
 

b) официалното превозно наименование, допълнено при нужда (виж3.1.2.8.1) с техническото 
наименование в скоби (виж 3.1.2.8.1.1), определено в съответствие с 3.1.2; 

 
c) - за веществата и изделията от клас 1: класификационния код, посочен в колона (3b) на 

таблица А глава 3.2; 
Ако в колона (5) на таблица А глава 3.2 фигурират номера на образци етикети, различни 
от тези на образци 1, 1.4, 1.5, 1.6, 13 и 15, тези номера на образци етикети трябва да се 
вписват в скоби след класификационния код. 

 
- за радиоактивните вещества от клас 7: номера на класа “7”; 

ЗАБЕЛЕЖКА: За радиоактивни вещества с допълнителна опасност виж също глава 3.3 

специална разпоредба 172. 
- за литиеви батерии с номера по ООН 3090, 3091, 3480 и 3481: Клас номер „9“; 
- за други вещества и изделия от другите класове: посочените в глава 3.2 таблица А 

колона 5 или приложимите съгласно специална разпоредба от колона 6 номера на 
образци етикети със знаци за опасност, с изключение на знак за маневриране номер 13.  

 
Когато са дадени повече номера на образци етикети, номерата след първия трябва да се 
дадат в скоби. При вещества и изделия, за които в колона 5 на таблица А глава 3.2 не е 
даден номер на етикет, на негово място трябва да бъде вписан номерът на класа 
съгласно колона 3a.  

 
d) там, където има причислена за веществото, опаковъчната група, която може да бъде 

предшествана от буквите "ОГ" (например "ОГ ІІ") или от инициали, съответстващи на 

думите "опаковъчна група" на използваните съгласно 5.4.1.4.1 езици . 
ЗАБЕЛЕЖКА: За радиоактивни вещества  от клас 7 с допълнителни опасности виж 

глава 3.3 специална разпоредба 172 d). 
 

e) доколкото е приложимо, броя и описанието на пакетите [виж и член 7 §1 h) и i) CIM]; 
Кодовете на опаковките по ООН могат да се дават само като допълнение към описанието 
на вида на пакетите [напр. кутия (4G)] 

БЕЛЕЖКА:  Брой, тип и капацитет на всяка вътрешна опаковка в рамките на външната 

опаковка при комбинирано опаковане, не се изисква да бъде упоменато; 

                                                 
 (Бел. на прев.) На немски език – „VG“ (Verpackungsgruppe), на английски език – „PG“ (Packing Group), на френски език – „GE“ 
(Groupe d’Emballage) 
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f) общото количество на всеки опасен товар с различен номер по ООН, различно официално 

превозно наименование или различна опаковъчна група (като обем респ. като бруто- или 
нето-маса); 

 
g) име и адрес на изпращача [виж също член 7 §1 b) CIM]; 

 
h) име и адрес на получателя(ите) [виж също член 7 §1 g) CIM]; 

 
i) декларация в съответствие с разпоредбите на специално споразумение; 

 
j) когато се изисква маркировка съгласно 5.3.2.1, идентификационния номер на опасността, 

трябва да бъде записан преди буквите „UN”, които предхождат ООН номера (виж параграф 
(a)).Идентификационният номер на опасността трябва да бъде посочван, когато на вагони с 
пълни товари, съдържащи едно и също вещество или изделие, е поставена маркировка 
съгласно 5.3.2.1.  

 
Мястото и редът на представяне на данните в превозния документ могат да бъдат свободно 
избрани: а), b), с) и d) обаче трябва да се вписват в горе посочения ред [т.е. а), b), с), d)], без 
вмъкнати между тях елементи информация освен предвидените в RID. 

 
Примери на разрешено описание на опасен товар: 

 
 "UN 1098 АЛИЛОВ АЛКОХОЛ, 6.1 (3), І" или 
 "UN 1098 АЛИЛОВ АЛКОХОЛ, 6.1 (3), ОГ (респ. VG, PG или GE) І " 
 

Когато се изисква маркировка в съответствие с 5.3.2.1, а), b), с), d) и j) трябва да се вписват в 
реда j), а), b), с), d), без вмъкнати между тях елементи информация освен предвидените в RID. 

 
Примери на разрешено описание на опасен товар при съблюдаване на маркировката съгласно 
5.3.2.1: 

 
 "663, UN 1098 АЛИЛОВ АЛКОХОЛ, 6.1 (3), І" или 
 "663, UN 1098 АЛИЛОВ АЛКОХОЛ, 6.1 (3), ОГ (респ. VG/PG/GE) І". 
 
5.4.1.1.2 Изискваните данни в превозния документ трябва да бъдат четливи. Въпреки че в глава 3.1 и в 

таблица А към глава 3.2 са използвани главни букви за указване на елементите, които трябва 
да бъдат включени в официалното превозно наименование и въпреки че в настоящата глава са 
използвани главни букви и малки букви за указване на изискваните данни в превозния 
документ, използването на главни или малки букви за вписването на тези данни в превозния 
документ може да бъде избрано свободно. 

 
5.4.1.1.3 Специални разпоредби за отпадъци  

 
При превоз на отпадъци (различни от радиоактивни отпадъци), съдържащи опасни товари, 
официалното превозно наименование трябва да бъде предшествано от думата "ОТПАДЪК", 
доколкото тази дума не е вече част от официалното превозно наименование, например:  

- “ООН 1230 ОТПАДЪЦИ МЕТАНОЛ, 3 (точка 6.1 ), II" или 
- "ООН 1230 ОТПАДЪЦИ МЕТАНОЛ, 3 (точка 6.1 ), PG ІІ" или 
- "ООН 1993 ОТПАДЪЦИ ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ, Н.У.К. (толуен и етилов алкохол), 3, II" или 
- "ООН 1993 ОТПАДЪЦИ ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ, Н.У.К. (толуен и етилов алкохол), 3, PG ІІ". 

или 
  

  когато е предписана маркировка съгласно 5.3.2.1: 

– „336, UN 1230 ОТПАДЪЧЕН МЕТАНОЛ, 3 (6.1), II“ или 

– „336, UN 1230 ОТПАДЪЧЕН МЕТАНОЛ, 3 (6.1), PG II“. 
  
 „Ако се прилага разпоредбата за отпадъци, както е посочена в 2.1.3.5.5, следното се добавя 

към описанието за опасни товари, което се изисква в 5.4.1.1.1 (a) до (d): 
 
 „ОТПАДЪЦИ СЪГЛАСНО 2.1.3.5.5” (НАПР. “UN 3264, КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, 

НЕОРГАНИЧНА, N.O.S., 8, II, ОТПАДЪЦИ СЪГЛАСНО 2.1.3.5.5”) 
 
 Не е нужно да бъде добавено техническото наименование, както е предписано в Глава 3.3, 

специална разпоредба 274. 
 
5.4.1.1.4 (Заличено) 
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5.4.1.1.5 Специални разпоредби за аварийни опаковки, включително едрогабаритни опаковки за 

разсипани товари и съдове под налягане за разсипани товари 

 
 Когато опасни товари се превозват в аварийна опаковка или съд под налягане за разсипани 

товари, след описанието на товарите в превозния документ трябва да бъде добавено: 

"АВАРИЙНА ОПАКОВКА" или „ СЪД ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА РАЗСИПАНИ ТОВАРИ”. 
 
5.4.1.1.6 Специални разпоредби за празни непочистени средства за обхващане/задържане на 

товара  
 

5.4.1.1.6.1  За празни непочистени средства, съдържащи остатъци от опасни товари извън клас 7, трябва 
да бъде вписан изразът "ПРАЗНО, НЕПОЧИСТЕНО" или "ОСТАТЪЦИ ОТ ПОСЛЕДНО 
СЪДЪРЖАЩОТО СЕ ВЕЩЕСТВО" преди или след описанието за опасния товар, както са 
описани в 5.4.1.1.1 (j) и от (a) до (d). Освен това не се прилага 5.4.1.1.1 f).  

 
5.4.1.1.6.2  Специалните разпоредби на 5.4.1.1.6.1 могат да бъдат заместени от разпоредбите на 

5.4.1.1.6.2.1 респ. 5.4.1.1.6.2.2.  
 
5.4.1.1.6.2.1 За празни непочистени опаковки, съдържащи остатъци от опасни товари извън клас 7, вкл. за 

празни непочистени съдове за газове с вместимост най-много 1000 л данните съгласно 5.4.1.1.1 
a), b), c), d), e), f) и j) се заместват от израза "ПРАЗНА ОПАКОВКА", "ПРАЗЕН СЪД", "ПРАЗНО 
СРЕДСТВО ЗА ЕДРО ПАКЕТИРАНЕ (IBC)" респ. "ПРАЗНА ЕДРОГАБАРИТНА ОПАКОВКА", 
допълнено с информация съгласно 5.4.1.1.1 с) за последно превозвания товар.  

 
Например: "ПРАЗНА ОПАКОВКА, 6.1 (3)". 
 

5.4.1.1.6.2.1 В допълнение, в този случай: 

(a) Ако опасните товари, натоварени последно, са товари от Клас 2, информацията 
предписана в 5.4.1.1.1 (c) може да бъде заменена с номер от клас „2“; 

(b) Ако опасните товари натоварени последно са товари от класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 
8 или 9, информацията относно последно натоварените стоки, както са описани в 5.4.1.1.1 
(c) могат да бъдат заменени с думите „С ОСТАТЪЦИ ОТ [...]“ последвани от клас(ове) и 
допълнителен(и) опасност(и) съответстващи на различните остатъчни вещества, в 
поредицата за номериране на класа. 

 
Пример: Празни опаковки, непочистени, които са съдържали товари от Клас 3, превозвани 
заедно с празни опаковки, непочистени, които са съдържали товари от Клас 8 с 
допълнителнаопасност Клас 6.1, могат да бъдат посочени в транспортния документ като: 
 
„ПРАЗНИ ОПАКОВКИ, С ОСТАТЪЦИ ОТ 3, 6.1, 8“. 

 
5.4.1.1.6.2.2 За непочистени празни средства за обхващане на товара, с изкл. опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни товари от класове, различни от клас 7, както и за непочистени празни 
съдове за газове с вместимост над 1000 литра се поставя в началото преди данните от 5.4.1.1.1 
a) до d) и j) изразът “ПРАЗЕН ВАГОН-ЦИСТЕРНА”, “ПРАЗНА АВТОЦИСТЕРНА”, “ПРАЗНА 
ПОДВИЖНА ЦИСТЕРНА”, “ПРАЗНА СМЕНЯЕМА ЦИСТЕРНА”, “ПРАЗЕН ВАГОН-БАТЕРИЯ”, 
“ПРАЗНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО-БАТЕРИЯ”, “ПРАЗНА ПРЕНОСИМА ЦИСТЕРНА”, “ПРАЗЕН 
КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА”, “ПРАЗЕН МЕГК”, “ПРАЗЕН ВАГОН”, “ПРАЗНО ПРЕВОЗНО 
СРЕДСТВО”, “ПРАЗЕН КОНТЕЙНЕР” респ. “ПРАЗЕН СЪД”, допълнено с израза “ПОСЛЕДЕН 
ПРЕВОЗВАН ТОВАР”. Освен това разпоредбите на 5.4.1.1.1 f) не са приложими.  

 
Примери: 
“ПРАЗЕН ВАГОН-ЦИСТЕРНА, ПОСЛЕДЕН ПРЕВОЗВАН ТОВАР:  

663, UN 1098 АЛИЛАЛКОХОЛ, 6.1 (3), I” 
ПРАЗЕН ВАГОН-ЦИСТЕРНА, ПОСЛЕДЕН ПРЕВОЗВАН ТОВАР:  

663, UN 1098 АЛИЛАЛКОХОЛ, 6.1 (3), ОГ I” 
 
5.4.1.1.6.2.3 (запазено) 
 
5.4.1.1.6.2.4  a) Когато непочистени празни цистерни, непочистени празни вагони-батерии, непочистени 

празни превозни средства-батерии или непочистени празни МЕГК се отвеждат съгласно 
разпоредбите на 4.3.2.4.3 към най-близкото подходящо място, където може да се извърши 
почистване или поправка, в превозния документ допълнително се вписва бележката : 
“ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО 4.3.2.4.3”. 
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b) Когато непочистени празни вагони, непочистени празни пътни превозни средства или 
непочистени празни контейнери се отвеждат съгласно разпоредбите на 7.5.8.1 към най-близкото 
подходящо място, където може да се извърши почистване или поправка, в превозния документ 
допълнително се вписва бележката : 

  “ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО 7.5.8.1”. 
    
5.4.1.1.7 Специални разпоредби за превози по транспортна верига, включваща морски или 

въздушен превоз 2 

 
 При превози съгласно 1.1.4.2.1 превозния документ трябва да съдържа следното указание: 
 
 "ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО 1.1.4.2.1". 
 
5.4.1.1.8 (запазено)  

 
5.4.1.1.9               Специални разпоредби за piggyback транспорт 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  За информацията в превозния документ виж "1.1.4.4.5. 

 
5.4.1.1.10 (запазено) 

 
5.4.1.1.11 Специални разпоредби за превоза на IBCs, резервоари, вагон-батерии, преносими 

цистерни и MEGCs след датата на изтичане на последното периодично изпитване или 
инспекция 

 
 За превоз съгласно 4.1.2.2 (b), 4.3.2.3.7 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) или 6.7.4.14.6 (b), 

декларация по този смисъл ще бъде включена в транспортния документ както следва: 
 

  „ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО 4.1.2.2 (b)“,  
  „ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО 4.3.2.3.7 (b)“,  
  „ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО 6.7.2.19.6 (b)“,  
  „ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО 6.7.3.15.6 (b)“ или 

 „ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО 6.7.4.14.6 (b)“, както е приложимо.“ 
 
5.4.1.1.12 Специални разпоредби за превози в съответствие с преходни разпоредби 

 
 При превози съгласно 1.6.1.1 превозният документ трябва да съдържа следното указание: 
 
 “ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО ВАЛИДНИЯ ПРЕДИ  1 ЯНУАРИ 2019 г.” 
 
5.4.1.1.13   (запазено) 

 
5.4.1.1.14 Специални разпоредби за вещества, превозвани при повишена температура 

 
 Ако официалното превозно наименование за вещество, превозвано или представено за превоз 

в течно състояние при температура, равна или надвишаваща 100 оС, или в твърдо състояние 
при температура, равна или надвишаваща 240 оС, не указва, че се отнася за вещество, 
превозвано при повишена температура (например с изразите "СТОПЕН(А)" или "ПОДГРЯТ(А)" 
като част от официалното превозно наименование), непосредствено след официалното 
превозно наименование трябва да бъде вписано указанието "ГОРЕЩ(А)". 

 
5.4.1.1.15 (запазено) 

 
5.4.1.1.16 Данни, изисквани в съответствие с  глава 3.3 специална разпоредба 640 

 
 Когато специална разпоредба 640 от глава 3.3 изисква така, превозният документ трябва да 

съдържа указанието "Специална разпоредба 640Х", където "Х" е главната буква, фигурираща 

след позоваването на специална разпоредба 640 в колона (6) на таблица А към глава 3.2. 
 
5.4.1.1.17   Специални изисквания към превоза на твърди вещества в контейнери за насипни товари 

съгласно 6.11.4 

 

                                                 
2 При превоз в транспортна верига, включваща морски или въздушен превоз, може към превозния документ да се приложи 
препис от използваната за морския или въздушен превоз документация (напр. формуляр за мултимодален превоз на опасни 
товари в съответствие с 5.4.5). Тези документи трябва да имат същия формат като превозния документ. Ако към превозния 
документ се приложи формуляр за мултимодален превоз на опасни товари в съответствие с 5.4.5, се допуска в превозния 
документ да не се вписват данните относно опасните товари, които вече са вписани във формуляра, обаче в съответното поле 
на превозния документ следва да има препратка към този допълнителен лист.  
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 Когато твърди вещества се превозват в контейнери за насипни товари съгласно 6.11.4, в 
превозния документ следва да се впише (виж ЗАБЕЛЕЖКА в началото на раздел 6.11.4): 

 
 “КОНТЕЙНЕР ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ ВК(х)3, ОДОБРЕН ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН НА ...”. 
 
5.4.1.1.18            Специални разпоредби за превоз на опасни за околната среда вещества (водната среда)  

 
Когато вещество, което принадлежи към един от класовете от 1 до 9 отговаря на критериите за 
класифициране на 2.2.9.1.10, превозният документ следва да съдържа допълнителна надпис 
"ОПАСНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА" или „МОРСКИ ЗАМЪРСИТЕЛ / ОПАСЕН ЗА ОКОЛНАТА 
СРЕДА”. Това допълнително изискване не се прилага за ООН номера 3077 и 3082 или за 
изключенията, изброени в 5.2.1.8.1. 
 

                              Надписът "МОРСКИ ЗАМЪРСИТЕЛ" (съгласно 5.4.1.4.3 от IMDG Code) е приемливо за превоз 
на товари в транспортна верига включваща морския превоз. 

 
5.4.1.1.19 Специални разпоредби за превоз на изхвърлени, празни, непочистени опаковки (UN 

3509) 

 
 За изхвърлени, празни, непочистени опаковки, надлежното наименование за транспортиране, 

посочено в 5.4.1.1.1 (b) трябва да бъде допълнено с думи „(С ОСТАТЪЦИ ОТ [...])”, последвани 
от клас(ове) и допълнителена (и) опасност(и) съответстващи на остатъци в 
последователността на номерацията на класовете. Освен това, 5.4.1.1.1 (f) не се прилага. 

 
 Пример: Изхвърлените, празни, непочистени опаковки, които съдържат товари от Клас 4.1, 

опаковани заедно с изхвърлени, празни, непочистени опаковки, които са съдържали товари от 
Клас 3 с допълнителна опасност от Клас 6.1 трябва да бъдат посочени в транспортния 
документ като: „UN 3509 ИЗХВЪРЛЕНИ, ПРАЗНИ И НЕПОЧИСТЕНИ ОПАКОВКИ (С 
ОСТАТЪЦИ ОТ 3, 4.1, 6.1), 9” 

 
5.4.1.20 Специални разпоредби за превоза на вещества класифицирани съгласно 2.1.2.8  

 
  За превоз съгласно 2.1.2.8 в транспортния документ трябва да бъде включена декларация както 

следва: 
 „КЛАСИФИЦИРАНО СЪГЛАСНО 2.1.2.8“. 
 
5.4.1.1.21 Специални разпоредби за превоз на номера по ООН:  3528, 3529 и 3530. 

  За превоз на вещества и изделия с номера по ООН 3528, 3529 и 3530, транспортния документ, 
когато се изисква такъв съгласно специална разпоредба 363 от Глава 3.3, трябва да съдържа 
следната допълнителна декларация: 

 „ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО СПЕЦИАЛНА РАЗПОРЕДБА 363“. 
 
5.4.1.2 Допълнителни или специфични данни, изисквани за някои класове 
 
5.4.1.2.1 Специални разпоредби за клас 1 

 
a) Транспортният документ трябва да посочва, в допълнение към изискванията, посочени в 

5.4.1.1.1 (f): 
- общата нетна маса, в килограми, на експлозивно съдържание7 за всяко вещество или 

изделие, което има различен UN номер; 
- общата нетна маса в kg с експлозивно съдържание7 за всички вещества и изделия, 

включени в транспортния документ. 
 
b) При съвместно опаковане на два различни товара означението на товара в превозния 

документ трябва да указва номерата по ООН и официалните транспортни означения, 
отпечатани с главни букви в колони (1) и (2) на таблица А към глава 3.2, на двете вещества 
или на двете изделия. Ако повече от два различни товара са обединени в един и същи 
пакет съгласно разпоредбите за съвместно опаковане, посочени в 4.1.10, специални 
разпоредби МР22-МР26, в превозния документ под описанието на товарите трябва да 
бъдат вписани номерата по ООН на всички вещества и изделия, съдържащи се в пакета, с 
формулировката "ТОВАРИ С НОМЕРА ПО ООН…"; 

 
c) При превоз на вещества и изделия, отнесени към рубрика н.у.к. или към рубрика № по ООН 

“0190 ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, МОСТРА”, или опаковани съгласно инструкция за опаковане 
Р101 от 4.1.4.1, към превозния документ трябва да бъде приложено копие от документа за 
одобрение от компетентния орган заедно с условията за превоз. То трябва да бъде 

                                                 
3 (x) ще бъде заменено с „1” или „2”, по целесъобразност. 
7 За изделия, „експлозивно съдържание” означава експлозивното вещество, което се съдържа в изделието. 
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съставено на официален език на отправната страна, а ако този език не е френски, немски, 
италиански или английски, и на френски, немски, италиански или английски, доколкото 
съществуващи споразумения между държавите, през които минава превозът, не 
разпореждат нещо друго.  

 
d) Ако пакети с вещества и изделия от групи на съвместимост В и D, са натоварени съвместно 

в един и същи вагон съгласно разпоредбите на 7.5.2.2, към превозния документ трябва да 
бъде приложено копие на сертификат за одобряване от компетентния орган на изолираното 
отделение или системата за изолирано обхващане на товара в съответствие със 7.5.2.2, 
бележка под линия а). Това одобрение трябва да бъде съставено на официален език на 
отправната страна, а ако този език не е френски, немски, италиански или английски, и на 
френски, немски, италиански или английски, доколкото съществуващи споразумения между 
държавите, през които минава превозът, не разпореждат нещо друго. 

 
e) Когато взривни вещества или изделия се превозват в опаковки съгласно инструкция за 

опаковане Р101, превозният документ трябва да съдържа указанието "ОПАКОВКА, 
ОДОБРЕНА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН НА [кратък знак на държавата (използваният при 
МПС в международно пътно движение отличителен знак за разпознаване на държавата), по 
чиято заявка действа компетентният орган]" (виж 4.1.4.1 опаковъчна инструкция Р 101). 

 
f) При военни пратки по смисъла на 1.5.2 вместо означенията съгласно таблица А към глава 

3.2 могат да се използват означенията, предписани от компетентния военен орган. 
 

При превоз на военни пратки, за които се прилагат условията на отклонение от 
разпоредбите в съответствие с 5.2.1.5, 5.2.2.1.8, 5.3.1.1.2 и 7.2.4 специална разпоредба W2, 
превозният документ трябва да съдържа в допълнение указанието "ВОЕННА ПРАТКА". 

 
g) Когато фойерверки с ООН номера 0333, 0334, 0335, 0336 и 0337 са превозени, в 

транспортния документ трябва е вписан надписа: 
 

Класификация на фойерверки от компетентния орган на XX с препратка ЗА фойерверк 
XX/YYZZZZ. 
 
Сертификата за одобрение на класификацията не е необходимо да придружава пратката, 
но трябва да бъде предоставен на разположение от изпращача на превозвача или на 
компетентните органи, с цел осъществяване на контрол. Сертификата за одобрение на 
класификацията или копие от него трябва да бъде на официалния език на страната-
изпращач, и също така, ако този език не е немски, английски, френски или италиански език, 
на немски език, английски език, френски или италиански. 
  

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Като допълнение към официалното превозно наименование в превозния 

документ може да бъде добавено търговското или техническо наименование на 
стоките. 

 
2: Позоваванията за класификация се извършва от RID договаряща се страна, в 

която на кодът за класификация е съгласно специална разпоредба 645 от точка 
3.3.1, посочен отличителен знак, използван при моторни превозни средства в 
международния превоз (XX) 8, идентификация на компетентния рган (YY) и 

уникална поредна препратка (ZZZZ). Примери за такива класификациите са:  
GB/HSE123456,  
D/BAM1234. 

 
5.4.1.2.2. Допълнителни разпоредби за клас 2 

 
a) При превоз на смеси (виж 2.2.2.1.1) във вагони-цистерни, вагони-батерии, вагони с 

подвижни цистерни, преносими цистерни, контейнери-цистерни или МЕГК съставът на 
сместа трябва да бъде указан в обемни или тегловни проценти (%-обемни или %-тегловни). 
Съставките на сместа с концентрация под 1% не е необходимо да бъдат указвани (виж 
също 3.1.2.8.1.2). Не е необходимо да се дава съставът на сместа, когато като допълнение 
към официалното превозно наименование се използват разрешените от специална 
разпоредба 581, 582 или 583 технически наименования. 

 
b) При превоз на бутилки, тубуси, варели под налягане, криогенни съдове и рамки бутилки при 

условията на 4.1.6.10 в превозния документ трябва да бъде вписано указанието "ПРЕВОЗ 
СЪГЛАСНО 4.1.6.10". 

 

                                                 
8 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен 
транспорт, напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за 
движението по пътищата, подписана във Виена, 1968 г. 
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c) При превоз на вагони-цистерни, напълнени в непочистено състояние, в превозния документ 
трябва да бъде указана като маса на товара сумата, получена при събиране на масата на 
пълнене и останалата част от товара, която съответства на общата маса на напълнения 
вагон-цистерна след приспадане на вписаната тара. Може да бъде добавено също 
указанието "НАПЪЛНЕНА МАСА … kg". 

 
d)  В случай на вагон-цистерни и контейнер-цистерни, които превозват охладени втечнени 

газове, спедитора трябва да въведе в транспортния документ датата, на която изтича 
действителното време за съхранение, във следния формат: 
„КРАЙ НА ВРЕМЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: ............... (ДД/ММ/ГГГГ)“. 
 

 
5.4.1.2.3 Допълнителни разпоредби за саморазпадащи се вещества от клас 4.1 и органични 

пероксиди от клас 5.2 
 
5.4.1.2.3.1 (запазено) 

 
5.4.1.2.3.2 Когато за някои  самореагиращи вещества от клас 4.1 и някои органични пероксиди от клас 5.2 

компетентният орган е разрешил освобождаване за дадена специфична опаковка от етикета, 
съответстващ на образец № 1 (виж 5.2.2.1.9), това трябва да бъде указано в превозния 
документ както следва: "ЕТИКЕТ СЪС ЗНАК ЗА ОПАСНОСТ ПО ОБРАЗЕЦ № 1 НЕ СЕ 
ИЗИСКВА". 

 
5.4.1.2.3.3 Когато самореагиращи вещества и органични пероксиди се превозват при условия, за които се 

изисква одобряване (за самореагиращите вещества виж 2.2.41.1.13 и 4.1.7.2.2, за органичните 
пероксиди виж 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 и специална разпоредба ТА2 от 6.8.4), това трябва да бъде 
указано в превозния документ, например 

 
 "ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО 2.2.52.1.8". 
 
 Копие от документа за одобряване от компетентния орган заедно с условията за превоз трябва 

да бъде приложено към превозния документ. Това одобрение трябва да бъде съставено на 
официален език на отправната страна, а ако този език не е френски, немски, италиански или 
английски, и на френски, немски, италиански или английски, доколкото съществуващи 
споразумения между държавите, през които минава превозът, не разпореждат нещо друго. 

 
5.4.1.2.3.4 Когато се превозва мостра от самореагиращо вещество (виж 2.2.41.1.15) или от органичен 

пероксид (виж 2.2.52.1.9), това трябва да бъде декларирано в превозния документ, например 
 
 "ПРЕВОЗ СЪГЛАСНО 2.2.52.1.9". 
 
5.4.1.2.3.5 Когато се превозват саморазпадащи се вещества от тип G [виж Ръководство за изпитвания и 

критерии част 2 параграф 20.4.2. g)], в превозния документ трябва да бъде вписано следното 
указание: "НЕ Е САМОРАЗПАДАЩО СЕ ВЕЩЕСТВО ОТ КЛАС 4.1". 

 
 Когато се превозват органични пероксиди от тип G [виж Ръководство за изпитвания и критерии, 

втора част, параграф 20.4.2 g)], в превозния документ трябва да бъде вписано следното 
указание: "НЕ Е ВЕЩЕСТВО ОТ КЛАС 5.2". 

 
5.4.1.2.4 Допълнителни разпоредби за клас 6.2 

 
Заедно с посочването на получателя [виж 5.4.1.1.1 h)] трябва да бъдат посочени името и 
телефонният номер на някое отговорно лице.  

 
5.4.1.2.5 Допълнителни разпоредби за клас 7 
 
5.4.1.2.5.1 За всяка пратка с вещества от клас 7 в превозния документ, доколкото е приложимо, директни 

преди данните съгласно 5.4.1.1.1 а) до с) се отбелязват следните данни в посочения ред: 
 

a) Наименованието или символа на всеки радионуклеид или за смеси от радионуклеиди - 
подходящо общо описание или списък на нуклеидите, на които съответстват най-
ограничителните стойности; 

 
b) Описание на физичното състояние и химичната форма на веществото или указание, дали 

се отнася за радиоактивно вещество в особена форма или за нискодисперсионно 
радиоактивно вещество. По отношение на химичната форма се допуска родово означение. 
По отношение на радиоактивни вещества с допълнителни опасности виж параграф (c), 
глава 3.3 от специална разпоредба 172. 

 
c) Максималната дейност на радиоактивно съдържание по време на превоз се изразява в      
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бекерели (Bq) с подходящ SI символ, добавен предварително (виж 1.2.2.1 ). За делящ се  
материал, масата на делящия се материал (или на всеки делящ се нуклид за смес, когато е  
уместно) в грамове (g), или където е уместно, за делими от него, може да се използва на  
мястото на действие; 

 
d) Категорията на пакета, т.е.: І-БЯЛА, ІІ-ЖЪЛТА или ІІІ-ЖЪЛТА; 

 
e) Транспортния индекс (само за категории ІІ-ЖЪЛТА и ІІІ-ЖЪЛТА); 

 
f) За делящ се материал: 

 
(i) Транспортиран с едно изключение от 2.2.7.2.3.5 (a) до (f), референция до този 

параграф; 
(ii) Превозен съгласно 2.2.7.2.3.5 (c) до (e), общата маса на делящи се нуклиди; 
(iii) Съхранявано в опаковки, за които се прилага едно от 6.4.11.2 (a) до (c) или 6.4.11.3, 

референция до този параграф; 
(iv) Индексът на ядрената безопасност по критичност;” 

 
индекса на критична безопасност - за пратки с делящи се вещества, извън пратките, които са 
изключени съгласно 6.4.11.2; 

 
g) Кода на всеки приложим за пратката сертификат за одобрение от компетентен орган 

(радиоактивни вещества в особена форма, нискодисперсионни радиоактивни вещества, 
делящ се материал, изключен съгласно 2.2.7.2.3.5 (f), превоз по специална спогодба, 
образец пакет или пратка); 

 
h) За пратки с повече от един пакет трябва да се даде за всеки пакет информацията, 

изисквана в 5.4.1.1.1 и в преишните точки от a) до g). За пакети в извънредна опаковка, 
контейнер или вагон трябва да се приложи подробно описание на съдържанието на всеки 
пакет в рамките на извънредната опаковка, контейнера или  вагона, а в определени случаи 
и на всяка извънредна опаковка, на всеки контейнер или на всеки вагон. Когато при 
междинно разтоварване се изваждат пакети от извънредната опаковка, контейнера или 
вагона, съответните превозни документи следва да бъдат предоставени на разположение.  

 
i) Когато една пратка трябва да бъде превозва при условия на изключително ползване - 

указанието "ПРЕВОЗ ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЛЗВАНЕ"; 
 

j) За вещества LSA-II и LSA-III и изделия SCO-I и SCO-II - общата активност на пратката, 
изразена под формата на кратно на значението на А2. За радиоактивен материал, за който А 

2 стойност е неограничена, множество на А 2 е нула. 
 
5.4.1.2.5.2 Изпращачът трябва да приложи към превозния документ декларация относно мерките, които 

при нужда трябва да бъдат взети от превозвача. Декларацията трябва да бъде съставена на 
езиците, преценени за необходими от превозвача или от заинтересованите органи и трябва да 
включва най-малко следната информация:  

  
a) Предписани допълнителни мерки при товарене, разполагане, отправяне, обработка и 

разтоварване на пакета, извънредната опаковка или контейнера, вкл. при нужда 
специалните предпазни мерки, които следва да бъдат взети по отношение на 
разполагането, за да се осигури правилно разсейване на топлината [виж 7.5.11 специална 
разпоредба CW33 (3.2)]; ако такива предписания не са необходими, това трябва да бъде 
указано с декларация; 

 
b) Ограничения по отношение на режима на превоз или вагона и евентуално инструкции 

относно маршрута; 
 

c) Мерки, които следва да се вземат при спешност с оглед естеството на пратката. 
 
5.4.1.2.5.3 При всички случаи на международен превоз на опаковки, за които се изисква одобрение от 

страна на компетентен орган на конструкцията или пратката, и за които в различните страни се 
прилагат различни видове одобрения за преминаване на пратката, UN номерът и правилното  
наименование за превоз се извършва съгласно изискванията на 5.4.1.1.1.  и в съответствиесъс 
сертификата на страната на произход на конструкцията. 

 
5.4.1.2.5.3.1 Сертификатите от компетентния орган не трябва непременно да придружават пратката. 

Изпращачът обаче трябва да има готовност да ги предостави на превозвача(ите) преди 
товаренето и разтоварването. 

 
5.4.1.3 (запазено) 
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5.4.1.4 Форма и език, който трябва да се използва 
 
5.4.1.4.1 Превозният документ трябва да бъдат съставен на един или повече езици, при което един от 

тези езици е немски, английски или френски, освен в случаите, когато сключени споразумения 
между държавите, през които минава превозът, не предписват нещо друго. 
В добавка към информацията, която се изисква в 5.4.1.1 и 5.4.1.2, трябва да се постави хикс в 
подходящата кутийка, ако използваният транспортен документ го предвижда, например - 
товарителницата в съответствие с Единните правила по договора за международен превоз на 
товари с железопътен транспорт (CIM), или товарителницата за вагона в съответствие с Общия 
договор за ползване на товарни вагони (GCU)9. 

 
5.4.1.4.2                За пратки, които поради забраната в 7.5.2 не се допускат за съвместно натоварване в един 

вагон или контейнер, трябва да се издават обособени превозни документи.  
 
Допълнително към превозния документ при мултимодален превоз се препоръчва използването 
на документи, съответни на показания в 5.4.5 пример.10 

 
5.4.1.5 Неопасни товари 

 
 Когато товари, упоменати поименно в таблица А към глава 3.2, не попадат под разпоредбите 

на RID, тъй като се разглеждат като неопасни съгласно част 2, изпращачът може да впише в 
превозния документ декларация в този смисъл, например: 

 
 "НЕ СА ТОВАРИ ОТ КЛАС…" 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази разпоредба може да бъде използвана в частност, когато изпращачът 

смята, че поради химичното естество на превозваните товари (например 
разтвори и смеси)  или поради факта, че тези товари се преценяват като опасни 
от гледна точка на други нормативни цели, пратката може да бъде обект на 
проверка по време на превоза.  

 
5.4.2 Сертификат за натоварване на контейнер или превозно средство 

 
 Когато превоз на опасни товари в контейнер се предшества от морски превоз, то превозният 

документ трябва да се придружава от сертификат за натоварване на контейнер или превозно 
средство в съответствие с раздел 5.4.2 на IMDG-Code11 12. 

                                                 
9 Публикувано от Бюрото по GCU, Авеню Луиз, 500, ВЕ-1050 Брюксел, www.gcubureau.org 
10 При използване на този документ може да се направи справка със съответните препоръки на Работната група на 
Икономическата комисия за Европа към ООН (UNECE) за улесняване на процедурите при международната търговия, в 
частност с Препоръка № 1 (Проект за формуляр на ООН за търговски документи) (ЕСЕ/TRADE/137, издание 96.1), Препоръка 
№ 11 (Документални аспекти на международния превоз на опасни товари) (ЕСЕ/TRADE/204, издание 96.1) и Препоръка № 22 
(Рамков формуляр за стандартни инструкции за изпращане) (ЕСЕ/TRADE/168, издание 96.1). Виж Списък с търговски данни , 
издание ІІІ, Препоръки за облекчаване на търговията (ЕСЕ/TRADE/200) (Издание на ООН, продажбен номер Е/F.96.ІІ.Е.13). 
11 Международната морска организация (IMO), Международната организация по труда (ILO) и Икономическата комисия за 
Европа към ООН (UNECE) изготвиха също директиви относно натоварването на стоки в транспортни единици и съответното 
обучение, публикувани от IMO [« IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs) » (Директива на 
IMO/ILO/UNECE Практически кодекс за товарене в транспортни единици (CTU кодекс)”)]. 
 
12 Раздел 5.4.2 на IMDG-Code (Изменение 38-16) предписва следното: 
 
„5.4.2       Сертификат за натоварване на контейнер или превозно средство 

 
5.4.2.1 Когато опасни товари са натоварени или опаковани в контейнер или превозно средство, отговарящите за 

зареждането на контейнера или на превозното средство лица трябва да представят "опаковъчен сертификат за 
контейнер или превозно средство", указващ идентификационния номер или идентификационните номера на 
контейнера или на превозното средство и потвърждаващ, че операцията е извършена в съответствие със 
следните условия: 
 
1 контейнерът или превозното средство са били чисти и сухи и видимо в състояние да приемат товарите; 
 
2 пакетите, които е трябвало да бъдат разделени съгласно приложимите разпоредби за разделяне, не са 

опаковани заедно върху или вътре в контейнера или превозното средство [освен ако заинтересованият 
компетентен орган е дал съгласие в съответствие със 7.3.4.1 (от Правилника IMDG)]; 

 
3 всички пакети са прегледани външно за установяване на всякакви повреди; само пакетите в добро състояние 

са натоварени; 
 
4 варелите са поставени в изправено положение, освен при противоположно разрешение от компетентния 

орган, и всички стоки са правилно натоварени и при нужда подходящо закрепени със съобразени предпазни 
съоръжения с оглед на предвиждания вид или видове превоз; 

 
5 стоките, натоварени в насипно състояние, са равномерно разпределени в контейнера или превозното 

средство; 
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8 Когато вещества, които представляват риск от задушаване, бъдат използвани за целите на охлаждане или 
климатизация (напр. сух лед  (UN 1845) или азот, хладилна течност (UN 1977) или аргон, хладилна течност 
(UN 1951)), контейнерът/превозното средство трябва да бъдат маркирани външно съгласно 5.5.3.6 (от IMDG 
Code); и 

9 за всяка пратка опасни товари, съдържаща се в контейнера или в превозното средство, е получен превозен 
документ за опасни товари съгласно 5.4.1. 

 
БЕЛЕЖКА: За цистерни не се изисква сертификат за натварване на контейнер или превозно средство. 
 

5.4.2.2 Сведенията, които трябва да фигурират в превозния документ за опасни товари и в опаковъчния сертификат за 
контейнер или превозно средство, могат да бъдат обединени в един документ; в противен случай тези документи 
трябва да бъдат прикрепени един към друг. Ако сведенията са обединени в един документ, той трябва да 
съдържа подписана декларация със следната формулировка: "Декларира се, че опаковането на товарите в 
контейнера или в превозното средство е извършено в съответствие с приложимите разпоредби". В документа 
трябва да бъдат указани самоличността на декларатора и датата. 

 
5.4.2.3 Ако сертификата за контейнера/опаковката на превозното средство бъде представен на превозвача чрез похват 

за предаване EDP или EDI, подписа (подписите) могат да бъдат електронен подпис(и) или могат да бъдат 
заменени с името(имената) (с главна буква) на лицето, упълномощено с право на подпис. 

 
5.4.2.4 При превоз на опасни товари се дава информация на превозвача чрез (EDP) или (EDI) техники, като впоследствие 

опасните товари се прехвърлят на превозвач, който изисква на хартиен носител сертификат за опаковане на 
контейнер/превозно средство,  превозвачът гарантира, че в документа на хартия е вписано "Оригиналът е 
получен по електронен път" и името на подписващия е вписано с главни букви. 

 
 

Функциите на транспортния документ, който се изисква по 5.4.1 и на сертификата за 
контейнера/опаковката на превозното средство, посочени по-горе, могат да бъдат включени в 
отделен документ; ако не, тези документи ще бъдат прикрепени едни към други. Ако тези 
функции са включени в единен документ, включването в транспортния документ на декларация, 
че натоварването на контейнера или превозното средство са извършени съгласно приложимите 
модални разпоредби, заедно с идентификацията на лицето, отговорно за сертификата за 
опаковане на контейнера/превозното средство ще бъдат достатъчни. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Сертификатът за контейнера/опаковката на превозното средство не се изисква за 

преносими цистерни, вагон-цистерни и MEGCs. 
 

Ако превозът на опасни товари в превозно средство предшества пътуване по море, може да 
бъде предоставен сертификат за опаковане на контейнер/превозно средство, в съответствие с 
5.4.2 от IMDG Code11 може да бъде предоставен заедно с транспортния документ12 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: За целите на този раздел, термина „превозно средство“ включва вагон“. 

 
5.4.3  Писмени инструкции  

 
5.4.3.1  В кабината за машиниста се превозват писмени инструкции, съгласно формуляр, определен в 

5.4.3.4 с цел оказване на помощ по време на извънредно положение, което може да се случи по 
време на превоза; тези инструкции трябва да бъдат лесно достъпни. 

 
5.4.3.2  Преди началото на пътуването, тези инструкции се предоставят от превозвача на [ 

локомотивния машинист(и) ] на (a) език/езици който/които може да прочетете и разберете. 

Превозвачът гарантира, че [локомотивният машинист] разбира инструкциите и е в състояние да 
ги изпълнени правилно. 

 
5.4.3.3  Преди началото на своето пътуване, водачът трябва да се консултира с писмените инструкции 

за данни относно действията, които трябва да бъдат предприети в случай на инцидент или 
злополука, като вземе предвид информацията относно опасните товари на борда, която му е 
предоставена от превозвача. 

 
5.4.3.4  Писмените инструкции трябва да съответстват на модела от следните четири страници по 

отношение на тяхното съдържание. 

                                                                                                                                                                  
 
6 при пратките, съдържащи товари от клас 1 извън подклас 1.4, контейнерът или превозното средство са 

структурно  съобразени за тази употреба съгласно 7.1.2 (от Правилника IMDG); 
 
7 контейнерът или превозното средство и пакетите са правилно маркирани, етикетирани и означени с табели; 
8 Когато вещества, които представляват риск от задушаване, бъдат използвани за целите на охлаждане или  
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ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ СЪГЛАСНО RID 

 

Действия в случай на произшествие или инцидент, в който има включени или е вероятно да включват опасни 
товари 

 
В случай на произшествие или инцидент, който може да се появи или възникне по време на превоз, [ 
локомотивният машинист ] предприема следните действия, при които безопасно и практично да направи така 

чеа : 
 
-    Привеждане на влака/извършване на маневра за спиране на подходящо място, като се вземе впредвид вида 

на опасността (например пожар, загуба на товара), местните условия (напр. тунел, застроена площ) и 
възможните действия от службите за спешна помощ (достъпност, евакуация), в случай на необходимост, 
чрез споразумение с управителя на железопътната инфраструктура; 

 
-     Изключване на локомотива в съответствие с инструкциите за експлоатация; 
 
-   Избягвайте източници на запалване, по-специално, не пушете, не използвайте електронни цигари или 

аналогични устройства и не включвайте каквито и да е електрически уреди; 
 
- Спазвайте допълнителните указания за опасностите, произтичащи от всички засегнати товари в следната 

таблица. Опасностите съответстват на броя на типа етикет на опасност и обозначението на товарите по 
време на превоз; 

 
- Информирай управителя на железопътната инфраструктура или на службите за аварийна помощ, 

осигурявайки възможно най-много информация относно произшествието или инцидента и опасните 
товари, като се имат предвид инструкциите на превозвача; 

 
- Поддържай информацията за превозваните опасни товари (в случай на необходимост, превозните документи) 

лесно достъпна за аварийните служби при пристигането, или осигури тяхната достъпност чрез обмен на 
електронни данни (EDI); 

 
- При напускане на локомотива, облечи предписаното сигнално облекло; 
 
- В случай на необходимост, използвайте други защитни средства; 
 
- Преместете се встрани от непосредствената близост на произшествието или инцидента, посъветвайте други 

лица да се преместят, и следвайте съветите на компетентните служители (вътрешни и външни); 
 
- Не ходете в или не докосвайте разляти вещества и избягвайте вдишване на изпарения, дим, прахове и 

изпарения като не стойте срещу посоката на въздушните течения; 
 
- Свалете всички замърсени дрехи и ги унищожете по безопасен начин. 
 

а спецификациите, съдържащи се в железопътните регламенти или железопътните експлоатационни условия 
трябва да се спазват. 
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Допълнителни указания за [ локомотивните машинисти ] за характеристиките на опасност на опасни 
товари по класове и за предприемане на действия касаещи преобладаващи обстоятелства  

Етикети и табели, 
описание на рисковете 

Характеристики на опасност Допълнителни указания 

(1) (2) (3) 

Взривни вещества и 
изделия 

 
 
 
 

1               1.5  
1.6 

Може да обхванат определена територия и да 
реагират като детонация на маса; изхвърляне на 
фрагменти; интензивен пожар/топлинен поток; 
образуването на ярка светлина, силен шум или дим. 

Чувствителни към удар и/или въздействия и/или 
топлинна енергия. 

Свалете капака, но стойте 
далеч от прозорците. 

Взривни вещества и 
изделия 

 
 
 
 

1.4  

Слаб риск от експлозия и пожар. Свалете капака. 

Запалими газове 
 
 
 
 

2.1  

Риск от пожар. 

Риск от експлозия. 

Може да е под налягане. 

Опасност от задушаване. 

Може да причини изгаряния и/или измръзване. 

Хранилищата могат да експлодират при нагряване. 

Свалете капака. 

Стойте на ниско. 

Незапалими, нетоксични 
газове 

 
 
 
 

2.2  

Опасност от задушаване. 

Може да е под налягане. 

Може да причини измръзвания. 

Хранилищата могат да експлодират при нагряване. 

Свалете капака. 

Стойте на ниско. 

Токсични газове 
 
 
 
 

2.3  

Риск от интоксикация. 

Може да е под налягане. 

Може да причини изгаряния и/или измръзване. 

Хранилищата могат да експлодират при нагряване. 

Свалете капака. 

Стойте на ниско. 

Запалими течности 
 
 
 
 

3 

Риск от изгаряния. 

Риск от пожар. 

Риск от експлозия. 

Хранилищата могат да експлодират при нагряване. 

Свалете капака. 

Стойте на ниско. 

Запалими твърди 
вещества, самостоятелно 

реактивни вещества, 
полимеризиращи 

вещества и твърдо 
десенсибилизирани 

експлозиви 
 
 
 
 

4.1 . 

 

Риск от пожар. Запалими или запалителни, могат да 
се възпламенят от топлина, искри или пламъци. 

Могат да съдържат самостоятелно реактивни 
вещества, които подлежат на при екзотермично 
разлагане в случай на топлина, контакт с други 
вещества (като например киселини, тежки метали 
съединения или амини), триене или удар. Това може 
да доведе до развитието на вредни и запалими 
газове или изпарения или самозапалване. 

Хранилищата могат да експлодират при нагряване. 
Риск от експлозия на притъпени експлозиви след 
премахване на активността. 

 

4

3 3
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Вещества, 
предразположени към 

самозапалване 
 
 
 
 

4.2 . 

Риск от пожар от спонтанно горене ако пакетите са 
повредени или съдържанието е разлятото. 

Могат да реагират опасно с вода. 

 

Вещества, които при 
контакт с вода отделят 

запалими газове 
 
 
 
 

4.3 . 

Риск от пожар и експлозия при контакт с вода.  

4

4 4
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Допълнителни указания за [ локомотивните машинисти ] за характеристиките на опасност на опасни 
товари по класове и за предприемане на действия касаещи преобладаващи обстоятелства 

Етикети и табели, 
описание на рисковете 

Характеристики на опасност Допълнителни указания 

(1) (2) (3) 

Оксидиращи вещества 
 
 
 
 

5.1 . 

Риск от остра реакция, запалване и експлозия при 
контакт със запалителни или запалими вещества. 

 

Органични пероксиди 
 
 
 
 

5.2 . 

Риск от при екзотермичното разлагане при високи 
температури, контакт с други вещества (като 
например киселини, тежки метални съединения или 
амини), триене или удар. Това може да доведе до 
развитието на вредни и запалими газове или 
изпарения или самозапалване. 

 

Токсични вещества 
 
 
 
 

6.1 . 

Риска от интоксикация чрез вдишване, контакт с 
кожата или поглъщането. 

Риск за водната околна среда или канализационната 
система. 

 

Инфекциозни вещества 
 
 
 
 

6.2 . 

Риск от инфекция. 

Може да причини сериозно заболяване на хора или 
животни. 

Риск за водната околна среда или канализационната 
система. 

 

Радиоактивни материали 
 
 
 
 

   7А         7Б 
 
 
 
 

   7C          7D 

Риск от входящия и външни лъчения. 
Ограничено време на 
излагане. 

Делими материали 
 
 
 
 

7E 

Риска от ядрено верижна реакция.  

Корозивни вещества 
 
 
 
 

8 

Риск от изгаряния причинена от корозия. 

Могат да реагират опасно всяко вещество, с вода и с 
други вещества. 

Разлятото вещество може да се пичини корозивни 
изпарения. 

Риск за водната околна среда или канализационната 
система. 

 

5.1

5.2 5.2

RADIOACTIVE

7
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Други опасни вещества и 
предмети 

 
 
 
 

9  

 

(9A) 

Риск от изгаряния. 

Риск от пожар. 

Риск от експлозия. 

Риск за водната околна среда или канализационната 
система. 

 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 1: За опасни товари с многобройни рискове и за смесени товари, всяко приложимо вписване 

трябва да се спазва. 
2: Допълнителни указания, показани в колона (3) от Таблицата могат да се адаптират по начин, който 

отразява класът на превозваните опасни товари и транспортните им средства и, ако е необходимо, да 
ги допълват съгласно съществуващите национални спецификации. 
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Допълнителни указания за [ локомотивните машинисти ] за характеристиките на опасност на опасни 
товари, обозначени със знаци и за предприемане на действия касаещи преобладаващи обстоятелства 

Знак Характеристики на опасност Допълнителни указания 

(1) (2) (3) 

 

 
Опасни за околната среда 

вещества 

Риск за водната околна среда или канализационната 
система. 

 

 
 
 
 
 

Повишаващи на 
температурата вещества 

Риск от изгаряния при нагряване. 

Избягвайте контакта с 
горещи части на вагона или 
контейнера и разлятото 
вещество. 

 
 
 

Оборудване за лична защита, която следва да се превозва в кабината на машиниста 
 

Следното оборудване а се превозва в кабината на машиниста: 

- преносима апаратура за осветление; 

За [ локомотивния машинист ]  

- Подходящи предупредително облекло. 

а Оборудването, което трябва да се държи на разположение, при необходимост се допълва в съответствие със 
съществуващите национални спецификации. 

 
5.4.4                       Задържането на информацията за превоза на опасните товари 

 
5.4.4.1   Изпращача и превозвача запазват копие от транспортния документ  на превозваните опасни 

товари и допълнителна информация и документация, както е посочено в RID, за не по-малко от 
три месеца.  

 
5.4.4.2  Когато документите се съхраняват по електронен път или в компютърна система, изпращачът и 

превозвачът, трябва да бъдат в състояние да ги възпроизведат в печатна форма. 
 
 
5.4.5 Пример за формуляр за мултимодален превоз на опасни товари 

 
 Пример за формуляр, който при мултимодален превоз на опасни товари може да се използва 

като комбиниран документ, обединяващ декларацията за опасни товари и сертификата за 
натоварване на контейнер.  
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ФОРМУЛЯР ЗА МУЛТИМОДАЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (десният край е защрихован с черно) 

 

1. Превозвач/Консигнатор/Изпращач 2. Номер на превозен документ 
 
 

3. 
Стр, 1 от ... страници 
 

4. Референтен номер на 
изпращача 

 
 
 

5. Референтен номер на 
превозвача 
 

6. Получател 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Данни за превозвача (попълва се от превозвача) 

 ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПРАЩАЧА 

С настоящото декларирам, че съдържанието на 
пратката е описано изчерпателно и правилно по-долу, 
като са посочени наименованията, под които се 
превозват товарите, които са надлежно 
класифицирани, маркирани, етикетирани/обозначени и 
се намират в състояние, което позволява тяхното 
превозване съгласно приложимите меьдународни и 
национални правителствени разпоредби.  

8. Параметрите на този товар са в границите, 
указани от: (Зачертайте неприложимата 
информация) 
 

9. Допълнителна информация за товара 

ПЪТНИЧЕСКИ И 
ТРАНСПОРТНИ 

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ 
СРЕДСТВА 

 

ЕДИНСТВЕНО 
ТРАНСПОРТНИ 

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ 
СРЕДСТВА 

10. Плавателен съд/номер 
на полет и дата 
 
 

11. Пристанище/Място на 
товарене 
 

12. Пристанище/Място на 
разтоварване 
 
 

13. Местоназначение 
 

14. Транспортни маркировки   * Брой и вид опаковки; описание на стоките  
 Бруто маса (кг) Нето маса  Кубически метри (м3) 
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* ПОПЪЛВА СЕ ЕДИНСТВЕНО ЗА ОПАСНИ ТОВАРИ: необходимо е да посочите номера по ООН, 
наименованието, под което се превозват товарите, класът опасни товари, пакетажната група (където е 
приложимо), както и друга необходима информация съгласно приложимите международни и национални 
разпоредби.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Идентификационен 
номер на 
контейнер/Регистрационен 
номер на превозно 
средство 
 
 
 

16. Номер на пломба 
(пломби) 

17. Размер и вид 
на 
контейнер/прево
зно средство 

18. Тара (кг) 19. Обща брутна 
маса (вкл. тара) 
(кг) 

ПАКЕТАЖЕН СЕРТИФИКАТ НА 
КОНТЕЙНЕР/ПРЕВОЗНО 
СРЕДСТВО 
С настоящото декларирам, че 
описаните по-горе стоки са 
опаковани/натоварени в 
идентифицирания 
контейнер/превозно средство 
съгласно приложимите 
разпоредби**. 
НЕОБХОДИМО Е ПОЛЕТО ДА 
БЪДЕ ПОПЪЛНЕНО И 
ПОДПИСАНО ЗА ВСИЧКИ 
ТОВАРИ, ПРЕВОЗВАНИ В 
КОНТЕЙНЕРИ/ПРЕВОЗНИ 
СРЕДСТВА ОТ ЛИЦЕТО, 
ОТГОВОРНО ЗА 
ПАКЕТИРАНЕТО/ТОВАРЕНЕТО. 

21. ОБРАТНА РАЗПИСКА НА ПОЛУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
Получихме, по-горе посочения брой товари/контейнери/ремаркета във 
видимо добро състояние, освен ако тук изрично не е посочено друго: 
ЗАБЕЛЕЖКИ НА ПОЛУЧАВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: 

20. Наименование на компанията 
 
 

Наименование на наземния 
превозвач 

22. Наименование на компанията 
(НА ПРЕВОЗВАЧА, ИЗГОТВИЛ 
ТОЗИ ДОКУМЕНТ) 
 

Имена/статус на декларатора 
 
 

Регистрационен номер на МПС: Имена/статус на декларатора 
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Място и дата 
 
 

Подпис и дата Място и дата 
 
 

Подпис на декларатора 
 
 

ПОДПИС НА ВОДАЧА НА МПС: Подпис на декларатора 
 
 

** Виж 5.4.2. 

ФОРМУЛЯР ЗА МУЛТИМОДАЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ        Продължение (десният край е 

защрихован в черно) 

1. Превозвач/Консигнатор/Изпращач 2. Номер на превозен документ 
 
 

3. 
Стр. 2 от ... страници 
 

4. Референтен номер на 
изпращача 

 
 
 

5. Референтен нмер на 
превозвача на товара 
 

14. Транспортна маркировка  * Брой и вид пакети; опиание на стоките   Бруто маса (кг)                              
Нето маса (кг)   
Кубични метри (м3) 
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* ПОПЪЛВА СЕ ЕДИНСТВЕНО ЗА ОПАСНИ ТОВАРИ: необходимо е да посочите номера по ООН, 
наименованието, под което се превозват товарите, класът опасни товари, пакетажната група (където е 
приложимо), както и друга необходима информация съгласно приложимите международни и национални 
разпоредби. 
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Глава 5.5   Специални разпоредби 
 
5.5.1 (заличено) 

 
5.5.2 Специални разпоредби, приложими за обеззаразяване чрез дезинфекция на товарни 

транспортни единици (ООН 3359) 

 
5.5.2.1  Общи разпоредби 
 
5.5.2.1.1  Обеззаразяване чрез дезинфекция на товарни транспортни единици (ООН 3359) не съдържащи 

други опасни товари не са предмет на разпоредби от RID, различни от тези на настоящия 
раздел.  

 
5.5.2.1.2  Когато дезинфекцираната единица за превоз на товари е натоварена с опасни товари в 

допълнение към фумигант, всяка разпоредба на RID приложима за тези товари (включително 
табелите, маркировката и документацията) се прилага в допълнение към разпоредбите на този 
раздел.  

 
5.5.2.1.3  Единствено товарни транспортни единици, които могат да бъдат затворени по такъв начин, че 

изпускането на газ да се намали до минимум се използват за превоз на товари подлежащи на 
дезинфекциране  

 
5.5.2.2  Обучение 

 
Лицата, които се занимават с обработката на обеззаразяване чрез дезинфекция на товарни 
транспортни единици трябва да бъдат обучени съизмеримо с техните отговорности. 

 
5.5.2.3   Маркиране и обозначаване 

 
5.5.2.3.1  Обеззаразена чрез дезинфекция единица за превоз на товари, се маркира с предупредителен 

знак, както е упоменато в 5.5.2.3.2 , поставена на всяка точка за достъп и на място, където той 
ще бъде лесно видим от лица отварящи или влизащи в единицата за превоз на товари.  Този 
знак остава върху единицата за превоз на товари до спазване на следните разпоредби: 
 
(a) дезинфекцираната единица за превоз на товари се продухва за да премахне вредните 

концентрации на фумигант , газ; и 
 
(b) дезинфекцираните товари или материали са разтоварени. 

 
5.5.2.3.2  Предупредителният знак трябва да е във вида, показан на фигура 5.5.2.3.2. 
 

Фигура 5.5.2.3.2 
 

 
 

Предупредителен знак за фумигация 
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ОПАСНОСТ 

 
ТОВА ИЗДЕЛИЕ Е ПОДЛОЖЕНО НА ФУМИГАЦИЯ 

С ( наименование на фумигант* ) ПРИЛОЖЕНО НА 

( дата* ) 

( час* ) 

ВЕНТИЛИРАНО НА 

НЕ ВЛИЗАЙТЕ 

 
 Марката представлява правоъгълник. Минималните размери трябва да бъдат с 400 mm 

широчина x 300 mm височина и минималната широчина на външната линия е 2 mm. Марката 
трябва да бъде с черно мастило на бял фон с букви с височина не по-малка от 25 mm. В 
случаите, в които размерите не са посочени, всички характеристики трябва да бъдат в 
приблизителна пропорция спрямо посочените размери. 

 
5.5.2.3.3  Ако дезинфекцираната единица за превоз на товари е изцяло продухана, независимо дали чрез 

отваряне на вратите на транспортна единица или чрез механична вентилация след 
дезинфекция, датата на продухване се маркира върху предупредителния знак.  

 
5.5.2.3.4  Когато дезинфекцираната единица за превоз на товари е била продухана и разтоварена, 

предупредителният знак се отстранява.  
 
5.5.2.3.5  Табели съответстващи на модел № 9 (виж 5.2.2.2.2 ) не се поставят на дезинфекцирани 

единици за превоз на товари, освен ако не се изисква съгласно разпоредбите, предназначени за 
Клас 9 други вещества или предмети опаковани в тях.  

 
5.5.2.4  Документация 

 
5.5.2.4.1  Документи свързани с превоза на товарни транспортни единици, които са били дезинфекцирани 

и не са били напълно продухани преди превоза,  съдържат следната информация:  
- "ООН 3359 дезенфекцирана единица за превоз на товари , 9", или "ООН 3359 

дезенфекцирана единица за превоз на товари , клас 9"; 
- Датата и времето на дезинфекция; и 
- Вид и количеството използвани дезинфектанти. 

 
Тези данни се изготвят на официалния език на страната-изпращач, а също така, ако езикът не е 
английски, френски, немски или италиански, на английски, френски, немски или италиански 
език, ако няма сключени споразумения, ако има такива, договорената между заинтересованите 
в транспортната операция страни. 

 
5.5.2.4.2  Документите може да бъдат в каквато и да е форма, при условие, че те съдържат 

информацията, която се изисква в 5.5.2.4.1. Тази информация трябва да бъдат лесно 
разпознаваема, четлива и трайно нанесена. 

 
5.5.2.4.3  Инструкции за премахване на остатъчен дезинфектант, включително дезинфекциращи 

устройства (ако се използват) трябва да бъде предоставена.  
 
5.5.2.4.4  Не е необходим документ, когато единица за превоз на товари е напълно дезинфекцирана и 

продухана и датата на продухване е маркирана на предупредителния знак (виж 5.5.2.3.3 и 
5.5.2.3.4 ). 

 
5.5.3  Специалните разпоредби, приложими към пратките и вагоните, и контейнерите, които съдържат 

вещества, които носят риск от асфиксия, ако се използват за охлаждане или поддръжка (като 
например сух лед - UN 1845), азот, течен, дълбоко охладен UN 1977), или аргон, течен, дълбоко 
охладен (UN 1951)). 

 
5.5.3.1  Обхват 

 
5.5.3.1.1  Този раздел не е приложимо спрямо вещества, които могат да бъдат използвани за целите на 

охлаждане или климатизация, когато бъдат превозвани като пратка на опасни товари, с 
изключение на превоза на сух лед (UN № 1845). Когато са превозвани като пратка, тези 
вещества ще бъдат превозвани според съответната рубрика от Таблица A от Глава 3.2 съгласно 
свързаните с нея условия на превоз. 

 
За вещества и изделия с номер по ООН 1845, условията на превоз, посочени в този раздел, 
освен 5.5.3.3.1, се прилагат по отношение на всички видове превоз, като например охладител, 
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кондиционер или като пратка. За превоз на вещества и изделия с номер по ООН 1845, не се 
прилагат други условия на RID. 

 
5.5.3.1.2  Този раздел не е приложим към газове в охладителен цикъл. 

 
5.5.3.1.3  Опасните товари, които се използват за охлаждане или поддръжка на цистерните или MEGC по 

време на превоза не подлежат на разпоредбите на този раздел. 
 
5.5.3.1.4  Вагони и контейнери, които съдържат вещества използвани за охлаждане или климатизация, 

включително вагони и контейнери, вещества използвани за охлаждане или климатизация в 
опаковки, както и вагони и контейнери с неопаковани вещества, използвани за охлаждане или 
климатизация. 

 
5.5.3.1.5  Под-раздели 5.5.3.6 и 5.5.3.7 се прилагат само в случаите, в които има действителен риск от 

задушаване във вагона или контейнера. От участниците зависи да оценят риска, като вземат 
предвид опасностите, които представляват вещества използвани за охлаждане или 
климатизация, количеството вещество, което ще бъде пренасяно, продължителност на 
пътуването, видовете задържане, които трябва да се използват и лимитите за концентрация на 
газ, посочени в Забележката към 5.5.3.3.3. 

 
5.5.3.2   Общи положения 

 
5.5.3.2.1  Вагоните и контейнерите, които съдържат вещества, използвани за охлаждане или поддръжка 

(освен за дезинфекция чрез опушване) по време на превоза, не подлежат на разпоредбите на 
RID, освен тези, упоменати в този раздел. 

 
5.5.3.2.2  В случаите, в които опасни товари са натоварени на вагони или контейнери, съдържащи 

вещества, са използвани за охлаждане или климатизация, каквито и да е разпоредби на RID, 
приложими спрямо тези опасни товари, се прилагат в допълнение с разпоредбите на този 
раздел. 

 
5.5.3.2.3  (Запазена разпоредба) 

 
5.5.3.2.4  Лица, участващи в обработката или превоза на вагони и контейнери, които съдържат вещества, 

използвани за охлаждане или климатизиране, трябва да бъдат обучени в пряка зависимост от 
техните задължения. 

 
5.5.3.3   Пратки, които съдържат охладител или кондиционер 

 
5.5.3.3.1  Опакованите опасни товари, които изискват охлаждане или поддръжка и които принадлежат към 

указания за опаковане Р 203, Р 620, Р 650, Р 800, Р 901 или Р 904 от 4.1.4.1 трябва да отговарят 
на съответните изисквания на инструкцията за опаковане. 

 
5.5.3.3.2  За опакованите опасни товари, които изискват охлаждане или поддръжка и които принадлежат 

към други указания за опаковане, опаковките на пратките трябва да могат да понасят много 
ниски температури и да не бъдат повлияни или значително отслабени от охладителя или 
кондиционера. Опаковките се проектират и изработват така, че да позволяват освобождаването 
на газ, за да се предотврати натрупването на налягане, което би могло да разкъса опаковката. 
Опасните товари се опаковат по такъв начин, че да се предотврати евентуалното движение при 
разсейването на охладителя или кондиционера. 

 
5.5.3.3.3  Пакети съдържащи охладител или кондиционер ще бъдат превозвани в добре вентилирани 

вагони и контейнери. Маркировка съгласно 5.5.3.6 не се изисква в този случай. 
 

Не се изисква вентилация, а се изискват маркировки съгласно 5.5.3.6, ако: 
- по време на превоз се предотвратява газовия обмен между товарното отделение и 

достъпните отделения; или 
- товарното отделение е изолирано, охладено или механично охладително оборудване, 

например както е дефинирано в Договора за Международен превоз на нетрайни храни и 
специалното оборудване, което трябва да се използва при този превоз (ATP) и разделено от 
достъпните отделения по време на превоз. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: В този контекст, „добре вентилиран“ означава, че има атмосфера, в която 

концентрацията на въглероден двуокис е под 0.5% по обем и концентрацията на 
кислород е над 19.5% по обем. 

 
5.5.3.4  Маркировка на пратки, съдържащи охладител или кондиционер 

 
5.5.3.4.1  Пратките, които съдържат опасни стоки, използвани за охлаждане или поддръжка, трябва да 

бъдат маркирани с името, посочено в Колона (2) от Таблица А в Глава 3.2 за тези опасни 
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товари, последвано от думите „КАТО ОХЛАДИТЕЛ" или „КАТО КОНДИЦИОНЕР”, според случая, 
на официалния език на държавата на произход, и освен това, ако този език не е английски, 
френски, немски или италиански, на английски, френски, немски или италиански, освен ако в 
споразуменията между страните, които участват в тази транспортна операция, не е предвидено 
друго. 

 
5.5.3.4.2  Марките трябва да бъдат трайни, четливи и поставени на такова място и с такъв размер спрямо 

опаковката, че да бъдат лесно видени. 
 
5.5.3.5   Вагони и контейнери, съдържащи неопакован сух лед 

 
5.5.3.5.1  Ако е използван сух лед, който не е опакован, той не бива да влиза в пряк контакт с металната 

конструкция на вагона или контейнера, за да се избегне евентуалната чупливост на метала. 
Вземат се мерки, за да се осигури подходяща изолация между сухия лед и вагона или 
контейнера чрез предоставяне на пространство от поне 30 mm помежду им (напр. чрез 
използване на подходящи материали с ниска топлопроводимост като например дървени дъски, 
палети и пр.) 

 
5.5.3.5.2  Ако около пратката е поставен сух лед, се вземат мерки, за да се осигури, че опаковките ще 

останат в първоначалното си положение по време на превоза, след като сухият лед се е стопил. 
 
5.5.3.6   Маркировка на вагони и контейнери 

 
5.5.3.6.1  Вагоните и контейнерите, съдържащи опасни товари, които се използват за целите на 

охлаждане или кондициониране, които не са добре вентилирани, се маркират с 
предупредителен знак, както е посочено в 5.5.3.6.2, прикрепен към всяка точка на достъп на 
място, където лесно може да бъде видян от лицата, които отварят или влизат във вагона или 
контейнера. Този знак трябва да остане върху вагона или контейнера, докато не бъдат 
изпълнени следните разпоредби: 

(а) Вагонът или контейнерът е бил добре вентилиран така, че да се премахнат вредните 
количества охладител или кондиционер; и 

(б) Охладените или поддържаните стоки са били разтоварени. 
 

Докато вагона или контейнера са маркирани, трябва да бъдат взети необходимите предпазни 
мерки преди влизане. Необходимостта от вентилиране през товарните врати или по друг начин 
(напр. принудителна вентилация) трябва да бъде оценена и включена в обучението на 
засегнатите лица. 

 
5.5.3.6.2  Предупредителният знак е както е показан във Фигура 5.5.3.6.2. 

 
Фигура 5.5.3.6.2 

 

 
 

Предупредителен знак за охладител/климатизатор за вагони и контейнери 
 

* Вмъкнете името, посочено в Колона (2) от Таблица A от Глава 3.2 от 
охладителя/климатизатора. Буквите трябва да бъдат главни, да са на един ред и да бъдат с 
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минимална височина 25 mm. Ако дължината на надлежното наименование за превоз е 
прекалено дълга, за да се побере в предоставеното пространство, буквите могат да бъдат 
редуцирани до максималния размер, в който е възможно да се побере. Например: 
ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ТВЪРД. 

 
** Въведете „КАТО ОХЛАДИТЕЛ” или „КАТО КЛИМАТИЗАТОР” надлежно. Буквите трябва да 
бъдат главни, да са на един ред и да бъдат с минимална височина 25 mm. 

 
Марката е правоъгълник. Минималните размери трябва да бъдат с 150 mm широчина x 250 mm 
височина. Думата „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" трябва да бъде в червено или бяло и да е с минимална 
височина 25 mm. В случаите, в които размерите не са посочени, всички характеристики трябва 
да бъдат в приблизителна пропорция спрямо посочените размери. 

 
Думата „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”, както и думите „КАТО ОХЛАДИТЕЛ” или „КАТО 
КЛИМАТИЗАТОР”, надлежно, трябва да бъдат на официалния език на държавата на произход, 
както и – ако този език не е английски, френски, немски или италиански – на английски, френски, 
немски или италиански, освен ако не е предвидено друго в споразумения, сключени между 
държавите, които имат връзка с операциите по превоза. 

 
5.5.3.7   Документация 

 
5.5.3.7.1  Документите (като например товарителницата, декларацията за товара или товарителницата 

според Конвенцията по договора за международен превоз на товари по шосе или според 
Единните правила по договора за международен превоз на товари с железопътен транспорт), 
които са свързани с превоза на вагоните и контейнерите, които съдържат или са съдържали 
вещества, използвани за целите на охлаждане и кондициониране, трябва да включват следната 
информация: 

(а) UN номерът, предхождан от буквите „UN”; и 
(б) Наименованието, посочено в Колона (2) от Таблица А в Глава 3.2, последвано от думите 

„КАТО ОХЛАДИТЕЛ” или „КОНДИЦИОНЕР”, според случая, на официалния език на 
държавата на произход, и ако този език не е английски, френски, немски или италиански – 
и на английски, френски, немски или италиански, освен ако в споразуменията, сключени 
между държавите, които участват в транспортната операция, не е посочено друго. 

Например: "UN 1845, ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ТВЪРД, КАТО ОХЛАДИТЕЛ”. 
 
5.5.3.7.2  Транспортният документ може да бъде изготвен във всякакъв формат, при условие, че съдържа 

информацията, изискваща се в 5.5.3.7.1. Тази информация трябва да бъде лесна за намиране, 
четлива и трайно записана. 
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ЧАСТ 6  
 

Глава  6.1 Изисквания към конструкцията и изпитванията на опаковките  
 
 
6.1.1 Общи положения 

 
6.1.1.1 Изискванията, съдържащи се в настоящата глава, не се отнасят за: 

a) опаковки, съдържащи радиоактивни вещества от клас 7, освен  ако не е предвидено друго 
(виж 4.1.9.1); 

b) товари, съдържащи инфекциозни вещества от клас 6.2, освен ако не е предвидено друго 
(виж Забележка под заглавието на Глава 6.3 и Опаковъчна инструкция P 621 на 4.1.4.1)); 

c) съдове под налягане, съдържащи газове от клас 2; 
d) опаковки, чиято нетна маса надвишава 400 kg.; 
e) опаковки за течности, различни от съвместни опаковки с вместимост, надвишаваща  450 l. 

 
6.1.1.2 Изискванията, изложени в  6.1.4. се отнасят за опаковките, които се използват понастоящем. За 

да се вземе предвид прогреса в науката и технологиите, не се възразява срещу ползването на 
опаковки, чиито спецификации са различни от тези, изброени в 6.1.4., при условие, че са 
еднакво ефикасни, че са приемливи за компетентните власти и че издържат успешно 
изпитванията, предписани в  6.1.1.3 и  6.1.5. Методи на изпитвания, които не са описани в 
настоящата Глава се считат за приемливи при условие, че са еквивалентни на другите и са 
признати от компетентните власти. 

 
6.1.1.3 Всяка опаковка, предназначена за съхранение на течности, успешно ще издържи подходящо 

изпитване за херметизация. Това изпитване е част от програма за контрол по качеството, както 
е посочено в 6.1.1.4, която показва капацитета за постигане на подходящото равнище на 
изпитвания, посочено в 6.1.5.4.3: 
a) преди първото й използване за транспортни цели; 
b) след преработка или възстановяване, преди да бъде използвана  повторно за превоз.      
 
При провеждане на това изпитване не е необходимо опаковките да са с монтирани затварящи 
устройства. 
 
Вътрешният съд на комбинираните опаковки може да бъде подложен на изпитвания без 
външната опаковка, при условие че това няма да окаже влияние върху резултатите от 
изпитването. 
 
Тези изпитвания не са необходими за: 
- вътрешни опаковки на комбиниран амбалаж; 
- вътрешни съдове на комбинирани опаковки (от стъкло, порцелан,    
 или керамика) с маркировка "RID/ADR", съгласно 6.1.3.1 a)  (ii); 
- метални опаковки от тънка ламарина с маркировка "RID/ADR", в съответствие с 6.1.3.1 a) (ii); 

 
6.1.1.4 Опаковките следва да бъдат произведени, възстановени и подложени на изпитвания в 

съответствие с програма за контрол на качеството, която е  задоволителна за компетентните 
органи, с цел всяка опаковка да отговаря на изискванията на настоящата Глава. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: В ISO 16106:2006 „Опаковане – опаковки за превоз на опасни товари – опаковки 

за опасни товари, контейнери за едро пакетиране (IBC) и едрогабаритни опаковки 
– Насоки за прилагане на  ISO 9001" се предоставят приемливи указания за 
процедурите, които могат да бъде следвани.   

 
6.1.1.5 Производителите и дистрибуторите на опаковки трябва да предоставят информация за 

процедурите, които трябва да бъдат спазвани, както и описание на моделите и размерите на 
затварящите устройства (в това число и изискваните съединения или шевове) и всякакви други 
необходими елементи, за да могат готовите за превоз товари да издържат успешно 
изпитванията, посочени в настоящата Глава.   

 
6.1.2 Код за обозначаване на типа на опаковката 

 
6.1.2.1 Кодът включва: 

a) арабска цифра, указваща вида на опаковката: варел, бидон, туба, и др., последвано от: 
b) една или повече главни букви от латинската азбука, указващи естеството на материала: 

стомана, дърво, и др., евентуално последвана от : 
c) арабска цифра, указваща категорията на опаковката в рамките на вида, към която тя 

принадлежи. 
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6.1.2.2 При комбинираните опаковки, кодът за обозначение трябва да съдържа на втора позиция една 
след друга две главни латински букви. Първата от тях указва материала на вътрешния съд, а 
втората – материала на външната опаковка. 

 
6.1.2.3 При съвместните опаковки следва да се използва само цифрата на кода за обозначение на 

външната опаковка. 
 
6.1.2.4 Кодът на опаковката може да бъде последван от буквите "Т", "V" или "W". Буквата "Т" 

обозначава помощна опаковка за повреден товар, отговаряща на изискванията  на 6.1.5.1.11. 
Буквата "V" обозначава специална опаковка, съгласно изискванията на 6.1.5.1.7. Буквата "W" 
означава, че макар и опаковката да е от същия вид, указан в кода, тя е била произведена с 
различна от посочената в 6.1.4. спецификация, но се счита за еквивалентна на последната 
съгласно  6.1.1.2. 

 
6.1.2.5 За обозначаване на вида на опаковката се използват следните  цифри : 

 1. варел 

 2. (запазено) 

 3. бидон  

 4. кутия  

 5. чувал 

 6. комбинирана опаковка 

 7. (запазено) 

 0. метални опаковки от тънка ламарина 
 
6.1.2.6 За обозначаване на видовете материали се използват следните главни букви:  

A. стомана (всички видове и повърхностна обработка) 

B. алуминий 

C. естествен дървен материал 

D. шперплат 

F. преработена дървесина 

G. фиброкартон 

H. пластмаса 

L. текстил 

M. хартия, многослойна  

N. метал (различен от стомана и алуминий) 

P. стъкло, порцелан или керамика 

  

ЗАБЕЛЕЖКА: Приема се, че пластмасовите материали включват и други полимерни 

материали, като каучук. 
 
6.1.2.7 Следващата таблица указва кодовете, които следва да бъдат използвани за обозначаване на 

типовете опаковки според вида на опаковките, материалът, използван за тяхната конструкция и 
тяхната категория; в нея се посочват и подразделите, в които се съдържат данни за 
съответните изисквания. 
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Вид Материал Категория Код Виж 
подраздел 

1. Варели А. Стомана с недемонтируем   капак 1А1 6.1.4.1 

с демонтируем капак 1А2 

В. Алуминий с недемонтируем  капак 1В1 6.1.4.2 

с демонтируем капак 1В2 

D. Шперплат 1 D  6.1.4.5 

G. Влакнест (фибро) материал 1 G 6.1.4.7 

Н. Пластмаса с недемонтируем  капак 1Н1 6.1.4.8 

с демонтируем капак 1Н2 

N. Метал   (разли-  
чен от стомана и 
алуминий) 

с недемонтируем  капак 1N1 6.1.4.3 

с демонтируем капак 1N2 

2. (запазено) 

3. Бидони 
   (туби) 

А. Стомана с недемонтируем  капак 3А1 6.1.4.4 

с демонтируем капак 3А2 

В. Алуминий с недемонтируем  капак 3В1 6.1.4.4 

с демонтируем капак 3В2 

Н. Пластмаса 
 

с недемонтируем  капак 3Н1 6.1.4.8 

с демонтируем капак 3Н2 

4. Кутии, 
   кашони, 
   сандъци 

А. Стомана 4А 6.1.4.14 

В. Алуминий 4В 6.1.4.14 

С. Естествено 
    дърво 

с обикновени  
   плоскости 

4С1 6.1.4.9 

прахонепропускливи 4С2 

D. Шперплат 4 D  6.1.4.10 

F. Преработена  
    Дървесина 

4 F 6.1.4.11 

G. Фиброкартон  4G 6.1.4.12 

Н.Пластмаса пореста 4Н1 6.1.4.13 

плътна 4Н2 

N. Метали, освен 
стомана и алуминий 

 4N 6.1.4.14 

5. Чували, 
    торби 

Н. Пластмаса без вътрешна обшивка 
или покритие 

5Н1  
 
6.1.4.16 прахонепропускливи 5Н2 

водоустойчиви 5Н3 

Н.Пластмасово   фолио 5Н4 6.1.4.17 

L. Текстил без вътрешна обшивка 
или покритие 

5L1 6.1.4.15 

прахонепропускливи 5L2 

водоустойчиви 5L3 

М. Хартия многослойна 5М1 6.1.4.18 

многослойна, водоустой- 
чива 

5М2 
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Вид Материал Категория Код Виж 
подраздел 

6.Съставни 
   опаковки 

Н.Пластмасови 
     съдове 

с външен стоманен варел 6НА1 6.1.4.19 
6.1.4.19 
 
6.1.4.19 
 
6.1.4.19 
 
6.1.4.19 
6.1.4.19 
 
6.1.4.19 
 
6.1.4.19 
 
6.1.4.19 
 
6.1.4.19 
 
6.1.4.19 

с външен стоманен кафез 
или кутия 

6НА2 

с външен алуминиев 
варел 

6НВ1 

с външен алуминиев 
кафез или кутия 

6НВ2 

с външна дървена кутия 6НС 

с външен шперплатов 
варел 

6НD1 

с външна шперплатова 
кутия 

6НD2 

с външен варел от фиброкартон 6HG1 

с външна кутия от фиброкартон  6HG2 

с външен пластмасов варел 6НН1 

с външна кутия от плътна 
пластмаса  

6НН2 

 Р. 
Съд от стъкло, 
порцелан, или 
    Керамика 

с външен стоманен варел 6РА1 6.1.4.20 

с външен стоманен кафез 
или кутия 

6РА2 6.1.4.20 

с външен алуминиев 
варел 

6РВ1 6.1.4.20 

с външен алуминиев 
кафез или кутия 

6РВ2 6.1.4.20 

с външна дървена кутия 6РС 6.1.4.20 

с външна шперплатова 
кутия 

6РD1 6.1.4.20 

с външен ракитов кош 6РD2 6.1.4.20 

с външен варел от фиброкартон 6РG1 6.1.4.20 

с външна кутия от фиброкартон 6РG2 6.1.4.20 

с външна опаковка от 
пенопластмаса 

6РН1 6.1.4.20 

с външна опаковка от  
плътна пластмаса 

6РН2 6.1.4.20 

0.Метални 
опаковки от 
тънка 
ламарина 

А. Стомана  с недемонтируем  капак 0А1 6.1.4.22 

с демонтируем капак 0А2 

7. (Запазено) 

 
6.1.3  Маркировка 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Знаците указват, че опаковката, върху които са поставени, съответства на 

успешно изпитан типов модел и на изискванията на настоящата Глава, които 
се отнасят до производството, но не и до използването на опаковката. 
Следователно, марката сама по себе си не потвърждава непременно, че 
опаковката може да бъде използвана за всяко вещество: по принцип, видът 
на опаковката (например, стоманен варел), неговата максимална вместимост 
и/или маса, както и евентуалните специални изисквания за всяко вещество са 
изложени в Таблица А от Глава 3.2.  

2. Знаците са предназначени да улеснят производителите на опаковки, 
специалистите по ремонта, ползвателите, превозвачите и контролиращите 
органи. При използването на нов тип опаковка, оригиналните марки дават 
възможност на производителите им да идентифицират съответния тип и да 
посочат кои изпитвания на техническите им показатели са били успешно 
преминати.   

3. Знаците не винаги предоставят пълни подробности, например, за нивото на 
изпитванията и др. Възможно е обаче впоследствие да възникне 
необходимост да се вземат предвид подобни аспекти посредством справка в  
сертификата за изпитване, изпитвателните протоколи, или в регистъра на 
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опаковките, които са преминали успешно изпитванията. Така например, 
опаковка, обозначена  с марка Х или У може да бъде използвана за вещества, 
за които е била определена опаковъчна група с по – ниска степен на риск и 
със съответната максимално допустима стойност за относителната плътност1, 
посочена в 6.1.5. относно изискванията за изпитванията на опаковките. Тя се 
определя като се вземат предвид коефициентите 1,5 или 2,25 в зависимост от 
това, кой от тях е по – подходящ, т.е. опаковка от Група І, която е изпитана за 
продукти с относителна плътност 1,2 може да бъде използвана за опаковка от 
Група ІІ за продукти с относително плътност 1,8, или за опаковка от Група ІІІ 
за продукти с относителна плътност 2,7, при условие, че отговаря на всички 
критерии относно техническите показатели за продукт с по-висока 
относителна плътност. 

 
6.1.3.1. Върху всяка опаковка, предназначена за употреба в съответствие с RID, трябва да има трайна и 

четлива маркировка, поставена на такова място и с такава големина спрямо опаковката, че да 
бъде добре видима. При опаковки с брутно тегло над 30 kg марките или тяхното 
възпроизвеждане трябва да са поставени върху горната или страничните части на опаковката. 
Буквите, цифрите и символите, трябва да са с височина най – малко 12 mm, с изключение на 
опаковките до 30 l или 30 kg  включително, при които височината трябва да бъде най – малко 6 
mm, както и на опаковки до 5 l или 5 kg включително, при които те трябва да бъдат с подходящ 
размер. 

 Знакът трябва да показва:  
 
 

 
a)  

(i) символа на ООН за опаковките   
Този символ не трябва да се използва за никакви други цели, освен да 
удостоверява, че опаковка, гъвкав контейнер за насипни товари, преносима 
цистерна или MEGC отговаря на съответните изисквания от Глава 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 
6.6, 6.7 или 6.11. Този символ не се използва за опаковки, отговарящи на 
опростените условия, указани в  6.1.1.3, 6.1.5.3.1 e), 6.1.5.3.5 c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 и 
6.1.5.6 (виж също и (ii) по-долу). При метални опаковки с щампована маркировка, 
вместо символа, могат да се използват главните букви "UN"; или 

(ii) символа "RID/ADR" за опаковките, които са одобрени както за железопътен, така и за 
автомобилен транспорт. 

За комбинираните опаковки (стъкло, порцелан, керамика) и опаковки от тънка 
ламарина, отговарящи на специални изисквания [виж 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 e), 6.1.5.3.5 c), 
6.1.5.4, 6.1.5.5.1 и 6.1.5.6]; 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Опаковките, обозначени с този символ са одобрени за 

транспортни операции по железопътни линии, шосета и вътрешни водни пътища, 
попадащи под действието на разпоредбите на  RID, ADR и съответно, ADN. Не е 
задължително те да бъдат приемани за превоз с други видове транспорт или за 
транспортни операции по шосета, железопътни линии или вътрешни водни пътища, 
които се регулират от други разпоредби.   

 
b) Код, обозначаващ типа на опаковката в съответствие с разпоредбите, изложени в 6.1.2; 
 
c) Код в две части състоящ се от: 

(i) буква, определяща опаковъчната група), за която типовият модел на опаковката 
успешно е преминал изпитванията: 
X – за опаковъчни групи І, ІІ и ІІІ; 
Y – за опаковъчни групи ІІ и ІІІ; 
Z – само за опаковъчна група ІІІ; 
 (ii) обозначение на относителната плътност, за която е бил изпитан типовият модел на 
опаковки, които са предназначени да съдържат течности без вътрешни опаковки, 
закръглено до първия десетичен знак. Това обозначение може да бъде пропуснато, в 
случай че относителната плътност не надвишава 1,2. При опаковки, предназначени за 
твърди вещества, или при вътрешни опаковки, се посочва максималната брутна маса в 
килограми. 
При опаковки от тънка ламарина с маркировка "RID/ADR", в съответствие с 6.1.3.1 a) (ii), 
предназначени да съдържат течности с вискозитет надвишаващ 200 mm²/s при 
температура 23ºС, се посочва максималната обща маса в килограми. 
 

d) Буквата "S" указва, че опаковката е предназначена за превоз на твърди вещества или 
вътрешни опаковки. При опаковки, предназначени да съдържат течности (различни от 

                                                           
1 Относителната плътност (d) се счита за синоним на специфичното тегло и този термин се  използва навсякъде в настоящия 
текст 
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съвместните опаковки), се изписва закръгленото до най – близкото 10kРа изпитвателно 
хидравлично налягане в kРа, на което е доказано, че опаковката издържа. 

 На метални опаковки от тънка ламарина, маркирани със символа "RID/ADR" в 
съответствие с 6.1.3.1 a)(ii), предназначени да съдържат течности с вискозитет 
надвишаващ 200 mm²/s при температура от 23ºС, се поставя буквата "S". 

 
e) Последните две цифри от годината, през която е произведена опаковката. Върху 

опаковките от тип 1Н и 3Н трябва да бъде указан и месеца на производство; той може 
да бъде обозначен върху опаковката на различно място от останалата марка. За тази 
цел може да се използва посочения по-долу  начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Последните две цифри от годината на производство могат да бъдат показани на това 

място. В този случай, двете цифри от годината в марката за одобрение на вида и във 
вътрешния кръг на часовника трябва да бъдат идентични. 

 
БЕЛЕЖКА: Други методи, които предоставят минималната задължителна информация в 

издръжлива, видима и четлива форма също са приемливи. 
 

f) Държавата, разрешила поставянето на маркировката, указана с отличителния знак 
използван на моторните превозни средства в международния пътен транспорт2; 

 
g) Наименованието на производителя, или друга идентификация на опаковката, 

определена от компетентните власти. 
 

6.1.3.2 Освен трайните марки, предписани в 6.1.3.1, всеки нов метален варел с вместимост над 100 l 
трябва да носи на дъното си маркировките описани в 6.1.3.1 a) до e), заедно с постоянно 
обозначена индикация (например щампована) най-малко за номиналната дебелина на метала, 
използван за корпуса му (в mm, до 0,1 mm). Когато номиналната дебелина на някое от двете 
дъна на металния варел е по-малка от тази на корпуса, номиналните дебелини на горния капак, 
корпуса и долното дъно трябва да бъдат обозначени върху дъното с постоянна маркировка (т.е. 
щамповани), например "1,0 – 1,2 – 1,0" или "0,9 – 1,0 – 1,0". Номиналната дебелина на метала 
трябва да бъде определена съгласно подходящия ISO стандарт, например ISO 3574:1999 за 
стомана. Маркировките, посочени в 6.1.3.1 f) и g) не трябва да са в постоянен вид, освен в 
случаите, изброени в 6.1.3.5. 

 
6.1.3.3  Всяка друга опаковка извън посочените в 6.1.3.2, подлежаща на процес на възстановяване, 

трябва да носи постоянните обозначения, указани в 6.1.3.1 a) до e). Маркировките се считат за 
постоянни, ако са в състояние да издържат процеса на възстановяване (напр., ако са 
щамповани). При опаковки, които са различни от метални варели с вместимост над 100 l, тази 
постоянна маркировка може да замени съответната трайна марка, предписана в 6.1.3.1. 

 
6.1.3.4 При преработените метални варели: ако няма промяна по отношение на опаковъчния тип и 

няма подмяна, или отстраняване на елементи от цялостната конструкция, изискваните марки не 
следва да са в постоянна форма. В противен случай, всеки преработен метален варел трябва 
да бъде с  постоянно поставена марка (напр. щампована) върху горния капак или отстрани 
съгласно указанията в 6.1.3.1 a) до e). 

 
6.1.3.5 Металните варели, изработени от материали (напр., неръждаема стомана), предназначени за 

честа и многократна употреба, могат да бъдат обозначени с постоянните марки, посочени в 
6.1.3.1 f) и g)- (напр., щамповани). 

 
6.1.3.6 Марките, които следва да бъдат поставени съгласно 6.1.3.1, са валидни само за един типов 

модел опаковка или серия от типови модели. Различните видове повърхностна обработка на 
опаковката могат да бъдат включени в един и същ типов модел. 

 

                                                           
2 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен 

транспорт, напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за 
движението по пътищата, подписана във Виена, 1968 г. 
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 "Серия от типови модели" означава опаковки от един и същ вид, дебелина на стените, материал 
и напречно сечение, които се различават от одобрения вид конструкция само с по-малката си 
височина. 

 
 Затварящите устройства на съдовете трябва да бъдат идентични с посочените в протокола от 

изпитванията. 
 
6.1.3.7 Знаците трябва да се поставят в последователността, посочена в подточките на 6.1.3.1; всеки 

елемент от изискваната маркировка съгласно тези подточки и, в случай на необходимост, 
съгласно подточки от h) до j) на 6.1.3.8, трябва да бъде ясно разграничен от останалите 
(например, с вертикална черта или с интервал), така че да бъде лесно идентифициран. В този 
смисъл, виж примерите, посочени в 6.1.3.11.  

  
Всяка допълнителна маркировка, одобрена от съответния компетентен орган, трябва правилно да 
идентифицира другите маркировки, които се изискват съгласно 6.1.3.1. 

 
6.1.3.8 След възстановяване на определена опаковка, предприятието, извършило това възстановяване 

трябва да постави върху нея трайни маркировки с обозначения, представени в следната 
последователност: 

h) Държавата, в която е извършено възстановяването, обозначена с отличителния знак за 
моторни превозни средства, използван върху превозни средства в международния 
пътен транспорт2; 

i) Наименованието на предприятието, извършило възстановяването, или друго 
обозначение, уточнено и одобрено от компетентния орган; 

j) Годината на възстановяване; буквата "R"; и за всяка опаковка, преминала успешно 
изпитването за непропускливост съгласно изискванията, посочени в 6.1.1.3 – 
допълнително буквата "L". 

 
6.1.3.9 Когато след възстановяване изискваните от 6.1.3.1 a) до d) марки вече не са видими върху 

горния капак или отстрани на металния варел, предприятието, извършило възстановяването 
следва да ги постави като трайна маркировка, последвана от обозначенията, посочени в 6.1.3.8. 
h), i) и j). Тези марки не бива да указват по-високи технически показатели от тези, за които е бил 
изпитан и маркиран оригиналният типов модел на опаковката. 

6.1.3.10 Опаковките от рециклирана пластмаса, дефинирани в 1.2.1, трябва да бъдат с обозначение 
"REC". То се поставя близо до марките, предписани в 6.1.3.1.  

 
6.1.3.11 Примери за маркировки за НОВИ опаковки:  
 

 

4G/Y145/S/02 
NL/VL823 

съгласно 6.1.3.1 a)(i),b),c),d) и e) 
съгласно 6.1.3.1 f) и g) 

За нова кутия от 
фиброкартон 

 

1A1/Y1.4/150/98 
NL/VL824 

съгласно 6.1.3.1 a)(i),b),c),d) и e) 
съгласно 6.1.3.1 f) и g) 

За нов стоманен варел за 
превоз на течности 

 

1А2/Y150/S/01 
NL/VL825 

съгласно 6.1.3.1 a)(i),b),c),d) и e) 
съгласно 6.1.3.1 f) и g) 

За нов стоманен варел за 
твърди вещества или за 
вътрешни опаковки 

 

4HW/Y136/S/98 
NL/VL826 

съгласно 6.1.3.1 a)(i),b),c),d) и e) 
съгласно 6.1.3.1 f) и g) 

За нова пластмасова кутия с 
еквивалентни спецификации 

 

1A2/Y/100/01 
USA/MM5 

съгласно 6.1.3.1 a)( i),b),c),d) иe) 
съгласно 6.1.3.1 f) и g) 

За преработен стоманен 
варел за течност 

RID/ADR/0A1/Y100/89 
NL/VL/123 

както в 6.1.3.1 a)(ii),b),c),d) и e) 
съгласно 6.1.3.1 f) и g) 

За нова опаковка от тънка 
ламарина с недемонтируем 
капак 

RID/ADR/0A2/Y20/S/04 
NL/VL/124 

както в 6.1.3.1 a)(ii),b),c),d) и e) 
съгласно 6.1.3.1 f) и g) 

За нова опаковка от тънка 
ламарина с демонтируем 
капак, предназначена за 
твърди вещества или за 
течности с вискозитет, не 
надвишаващ 200 mm²/s при 
температура 23 º С. 

 
6.1.3.12 Примери за маркиране на ВЪЗСТАНОВЕНИ опаковки: 
 

 

1A1/Y1.4/150/97 
NL/RB/85/RL 

както в 6.1.3.1 a)(i),b),c),d) и e) 
както в 6.1.3.8 h), i) и j) 
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1A2/Y150/S/99 
USA/RB/00R 

както в 6.1.3.1 a)(i),b),c),d) и e) 
както в 6.1.3.8 h), i) и j) 

 
6.1.3.13 Примери за маркиране на АВАРИЙНИ опаковки за разсипан или повреден товар 
 

 

1A2T/Y/300/94 
USA/abc 

съгласно 6.1.3.1 a)(i),b),c),d) и e) 
както в 6.1.3.1 f) и g) 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Маркировките, посочени като пример в 6.1.3.11, 6.1.3.12 и 6.1.3.13, могат 

да бъдат поставени на един или  няколко реда, при условие, че се спазва 
точната последователност. 

 
6.1.3.14 Удостоверяване 

 
 Чрез поставянето на съответни маркировки в съответствие с 6.1.3.1. се удостоверява, че 

опаковките от серийното производство отговарят на одобрения типов модел  и че изискванията, 
взети предвид при одобряването му, са изпълнени. 

 
6.1.4. Изисквания към опаковките 
 
 
6.1.4.0                  Общи изисквания 

 
Всяко проникване на вещество, съдържащо се в опаковката не трябва да представлява 
опасност при нормални условия на превоз. 

 
6.1.4.1 Варели от стомана 
 

 1А1 – с недемонтируем капак 
 1А2 – с демонтируем капак 
 
6.1.4.1.1 Корпусът, дъното и капака трябва да са изработени от стоманен лист от подходящ вид и със 

задоволителна дебелина, в зависимост от вместимостта и предназначението на варела. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: За варели от въглеродна стомана, „подходящи” стомани са указаните в 

стандарти ISO 3573:1999 („Топловалцована лента и ламарина от меки 
нелегирани стомани”) и ISO 3574:1999 („Студеновалцована лента и ламарина от 
меки нелегирани стомани”). 

 

За варели от въглеродна стомана с вместимост до 100 l „подходящи” стомани, в 
допълнение към горепосочените, са и указаните в стандарти ISO 11949:1995 
(„Студеновалцована електролитно поцинкована бяла ламарина”), ISO 11950:1995 
(„Студеновалцована електролитно специално хромирана стомана”) и 11951:1995 
(„Студеновалцована тънка ламарина на ролки за производство на бяла ламарина 
или на електролитно специално хромирана стомана”) 

 
6.1.4.1.2 Съединителните шевове на тялото на варелите, предназначени да съдържат над 40 l течност, 

следва да бъдат заварени. При варели, предназначени да съдържат твърди вещества или 
течности под 40 l, шевовете на тялото следва да са механично запоени чрез валцоване, или 
заварени. 

 
6.1.4.1.3 Ръбовете трябва да бъдат механично запоени чрез валцоване, или заварени. Може да се 

използват и отделни укрепващи пръстени. 
 
6.1.4.1.4 По правило, корпусът на варели с вместимост над 60 l трябва да бъде оборудван с най-малко 

два пръстена за търкаляне, формирани чрез валцоване, или с най-малко два монтирани 
отделни обръчи за търкаляне. Ако корпусът на варела има два монтирани отделни обръчи за 
търкаляне, те трябва да са плътно закрепени към корпуса, за да не могат да се изместват. Тези 
обръчи не трябва да бъдат закрепени с точкова заварка. 

 
6.1.4.1.5 Отворите за пълнене, изпразване и вентилация в корпуса или в дъната на варелите с 

недемонтируем капак (1А1) не трябва да са с диаметър над 7 см. Варели с по-големи отвори се 
считат за варели с демонтируем капак (1А2). Затварящите устройства за отворите на тялото и 
на дъната на варелите трябва да бъдат проектирани и изработени по такъв начин, че да останат 
плътно затворени и непропускливи при нормални условия на превоз. Затварящите устройства 
под формата на фланци трябва да са механично валцовани или заварени. Затварящите 
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устройства следва да имат гарнитури или други уплътняващи елементи, освен ако са 
херметични по конструктивно решение.  

 
6.1.4.1.6 Затварящите устройства на варелите с демонтируем капак (1А2) трябва да бъдат проектирани и 

изработени по такъв начин, че да останат добре затворени, а варелите да запазят своята 
херметичност при нормални условия на превоз. Всички демонтируеми капаци трябва да бъдат 
оборудвани с гарнитури, или други уплътняващи елементи. 

 
6.1.4.1.7 Ако материалите, използвани за корпуса, дъната, затварящите устройства и фитингите са 

несъвместими с превозваното вещество, тогава трябва да се използват подходящи вътрешни 
защитни покрития или обработки. Тези покрития или обработки следва да запазят защитните си 
свойства при нормални условия на превоз. 

 
6.1.4.1.8 Максимална вместимост на варел: 450 l 
 
6.1.4.1.9 Максимална нетна маса: 400 kg 
 
6.1.4.2 Варели от алуминий 
 

  1В1 – с недемонтируем капак 
 1В2 – с демонтируем капак 
 
6.1.4.2.1 Корпусът, дъното и капака трябва да бъдат изработени от алуминий с чистота най-малко 99 %, 

или от алуминиева сплав. Материалът следва да бъде от подходящ вид и със задоволителна 
дебелина в зависимост от вместимостта и предназначението на варела. 

 
6.1.4.2.2 Всички съединителни шевове трябва да бъдат заварени. Ако има шевове по ръбовете, то те 

трябва да бъдат подсилени с помощта на отделно монтирани укрепващи пръстени.  
 
6.1.4.2.3. Общо взето, корпусът на варели с вместимост над 60 l трябва да има най-малко два пръстена за 

търкаляне, формирани чрез валцоване, или пък най-малко два монтирани отделни обръчи за 
търкаляне. Ако корпусът на варела има два монтирани отделни обръчи за търкаляне, те трябва 
да бъдат плътно прикрепени към него, за да не могат да се изместват. Тези обръчи не трябва да 
бъдат закрепени с точкова заварка. 

 
6.1.4.2.4. Отворите за пълнене, изпразване и вентилация в тялото или в дъната на варелите с 

недемонтируем капак (1В1) не трябва да са с диаметър над 7 см. Варели с по-големи отвори се 
считат за варели с демонтируем капак (1В2). Затварящите устройства за отворите на тялото и 
на дъната на варелите следва да бъдат проектирани и изработени по такъв начин, че да 
останат плътно затворени и да запазят своята непропускливост при нормални условия на 
превоз. Затварящите устройства под формата на фланци трябва да бъдат механично 
валцовани или заварени. Затварящите устройства следва да бъдат оборудвани с гарнитури или 
други уплътняващи елементи, освен ако са херметични по конструктивно решение.  

 
6.1.4.2.5. Затварящите устройства на варелите с демонтируем капак (1В2) следва да бъдат проектирани и 

изработени по такъв начин, че да останат добре затворени, а варелите да запазят своята 
херметичност при нормални условия на превоз. Всички демонтируеми капаци трябва да бъдат 
оборудвани с гарнитури, или други уплътняващи елементи. 

 
6.1.4.2.6. Максимална вместимост на варел: 450 l 
 
6.1.4.2.7. Максимална нетна маса: 400 kg 
 
6.1.4.3 Варели от метал, различен от стомана или алуминий 

 
 1N1 – с недемонтируем капак 
 1N2 – с демонтируем капак 
 
6.1.4.3.1 Корпусът, дъното и капака трябва да бъдат изработени от метал, или от метална сплав, 

различна от стомана и алуминий. Материалът следва да бъде от подходящ вид и със 
задоволителна дебелина, в зависимост от вместимостта и предназначението на варела. 

 
6.1.4.3.2. Съединителните шевове по ръбовете трябва да бъдат подсилени с помощта на отделно 

монтирани укрепващи пръстени. Всички шевове, ако има такива, трябва да бъдат съединени 
(заварени, запоени и т.н.), съгласно най-новите технически способи за работа с използвания 
метал или метална сплав.   

 
6.1.4.3.3. Корпусът на варели с вместимост над 60 l трябва да бъдат  оборудвани с най-малко два 

пръстена за търкаляне, формирани чрез валцоване, или с най-малко два монтирани отделни 
обръчи за търкаляне. Ако корпусът на варела има два монтирани отделни обръчи за търкаляне, 
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те трябва да бъдат плътно прикрепени към тялото, за да не могат да се изместват. Тези обръчи 
не трябва да са закрепени с точкова заварка. 

 
6.1.4.3.4. Отворите за пълнене, изпразване и вентилация в корпуса или в дъната на варелите с 

недемонтируем капак (1N1) не трябва да са с диаметър над 7 см. Варели с по-големи отвори се 
считат за варели с демонтируем капак (1N2). Затварящите устройства за отворите на корпуса и 
дъната на варелите трябва да са проектирани и изработени по такъв начин, че да останат 
плътно затворени и да запазят своята непропускливост при нормални условия на превоз. 
Фланците на затварящите устройства трябва да са механично свързани (валцовани или 
заварени), съгласно най-новите технически способи за работа с използвания метал или метална 
сплав, за да се осигури непропускливост. Затварящите устройства следва да имат гарнитури 
или други уплътняващи елементи, освен ако не са херметични по конструктивно решение.  

 
6.1.4.3.5. Затварящите устройства на варелите с демонтируем капак (1N2) следва да са проектирани и 

изработени по такъв начин, че да останат добре затворени, а варелите да запазят своята 
херметичност при нормални условия на превоз. Всички демонтируеми капаци трябва да бъдат 
оборудвани с гарнитури, или други уплътняващи елементи. 

 
6.1.4.3.6. Максимална вместимост на варел: 450 l 
 
6.1.4.3.7. Максимална нетна маса: 400 kg 
 
6.1.4.4.  Бидони от стомана или алуминий 

 3А1 – от стомана,  с недемонтируем капак 

 3А2 – от стомана, с демонтируем капак 

 3В1 – от алуминий,  с недемонтируем капак 

 3В2 – от алуминий, с демонтируем капак 
 
6.1.4.4.1. Корпусът, дъното и капака трябва да бъдат изработени от стоманен лист от алуминий с чистота 

най-малко 99 %, или от алуминиева сплав. Материалът следва да бъде от подходящ вид и със 
задоволителна дебелина, в зависимост от вместимостта и предназначението на варела. 

 
6.1.4.4.2. Ръбовете на всички стоманени бидони (туби) трябва да бъдат механично валцовани, или 

заварени. Съединителните шевове по тялото на стоманените бидони (туби), предназначени да 
съдържат над 40 l течност, трябва да са заварени. Шевовете по тялото на стоманените бидони 
(туби), предназначени да съдържат до 40 l течност, трябва да са механично валцовани, или 
заварени. Всички шевове на алуминиевите бидони (туби) трябва да са заварени. Ако е 
необходимо, съединителните шевове по ръбовете следва да бъдат подсилени с отделен 
укрепващ пръстен.  

 
6.1.4.4.3. Отворите на бидоните (тубите) с недемонтируем капак (3А1 и 3В1) не трябва да са с диаметър 

над 7 сm. Бидони (туби) с по-големи отвори се считат като принадлежащи към типа с 
демонтируем капак (3А2 и 3В2). Затварящите устройства за отворите на тялото и на дъната на 
варелите трябва да са проектирани и изработени по такъв начин, че да останат плътно 
затворени и непропускливи при нормални условия на превоз. Затварящите устройства следва 
да имат гарнитури или други уплътняващи елементи, освен ако не са херметични по 
конструктивно решение.  

 
6.1.4.3.4. Ако материалите, използвани за корпуса, дъната, затварящите устройства и фитингите са 

несъвместими с транспортираното вещество, тогава трябва да се използват подходящи 
вътрешни защитни покрития или обработки. Тези покрития или обработки следва да запазят 
защитните си свойства при нормални условия на превоз. 

 
6.1.4.4.5. Максимална вместимост на бидон (туба):  60 l 
 
6.1.4.4.6. Максимална нетна маса:  120 kg 
 
6.1.4.5  Варели от шперплат 
 

  1D 
 
6.1.4.5.1. Използваният дървен материал трябва да бъде добре изсушен и без никакви дефекти, които 

биха могли да попречат на използването на варела по предназначение. Ако за дъната се 
използва друг материал освен шперплат, то той трябва да бъде с еквивалентно качество. 

 
6.1.4.5.2. Използваният шперплат трябва да бъде най-малко двупластов - за корпуса и трипластов – за 

дъното и капака на варела. Текстурните линии на отделните пластове трябва да са 
разположени напречно, а самите пластове трябва да бъдат здраво залепени един за друг с 
водоустойчиво лепило. 
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6.1.4.5.3. Корпусът, дъното и капака трябва да са с конструкция, подходяща за вместимостта и 

предназначението на варела. 
 
6.1.4.5.4. За да се избегне евентуално изтичане на прахообразните продукти, капаците трябва да са 

подплатени с амбалажна (крафт) хартия или друг еквивалентен материал, който да бъде 
солидно закрепен за капака, а краищата му да излизат извън него по цялата му периферия. 

 
6.1.4.5.5. Максимална вместимост на варела:  250 l 
 
6.1.4.5.6. Максимална нетна маса:  400 kg 
 
6.1.4.6 (заличена разпоредба)  

 
6.1.4.7 Варели от фиброкартон 

  
1G 
 

6.1.4.7.1. Тялото на варела трябва да се състои от многопластова плътна хартия или фиброкартон 
(негофриран), като отделните пластове са здраво залепени или ламинирани заедно и могат да 
включват един или повече защитни пласта от битум, парафинова хартия, метално фолио, 
пластмасов материал и др. 

 
6.1.4.7.2. Дъната трябва да са изработени от естествено дърво, фиброкартон, метал, шперплат, 

пластмаса, или друг подходящ материал и могат да бъдат покрити с един или повече защитни 
пласта от битум, парафинова хартия, метално фолио, пластмасов материал и др. 

 
6.1.4.7.3. Корпусът, дъното и капака, както и сглобките между тях трябва да са с конструкция, подходяща 

за вместимостта и предназначението на варела. 
 
6.1.4.7.4. Сглобената опаковка трябва да бъде достатъчно водоустойчива, за да не се разлепят 

отделните пластове при нормални условия на превоз. 
 
6.1.4.7.5.  Максимална вместимост на варел: 450 l. 
 
6.1.4.6.8. Максимална нетна маса: 400 kg. 
 
6.1.4.8. Варели и бидони от пластмаса 

 

 1Н1 – варели с недемонтируем капак 

 1Н2 – варели с демонтируем капак 

 3Н1 – бидони (туби) с недемонтируем капак 

 3Н2 – бидони (туби) с демонтируем капак 
 
6.1.4.8.1. Опаковката трябва да бъде изработена от подходящ пластмасов материал и да има 

задоволителна якост спрямо нейната вместимост и предназначение. С изключение на 
рециклираните пластмасови материали, упоменати в 1.2.1, не трябва да се използва никакъв 
друг употребяван материал освен  отпадъци от същия производствен процес  – в суров вид или 
смлени повторно. Опаковката трябва да е достатъчно устойчива на износване и на повреждане, 
причинени или от съдържаното вещество, или от ултравиолетово излъчване. Евентуалното 
просмукване на съдържаното вещество в опаковката, както и новите опаковки, изработени от 
рециклиран пластмасов материал не трябва в никакъв случай да представляват опасност при 
нормални условия на транспорт. 

 
6.1.4.8.2. Ако трябва да се предвиди защита срещу ултравиолетово излъчване, тя се осигурява чрез 

прибавяне на въглеродни сажди, други пигменти или забавящи агенти. Те трябва да са 
съвместими със съдържанието и да са ефикасни през целия живот на опаковката. Ако са били 
използвани газови сажди, пигменти, или забавящи агенти  различни от тези вложени при 
производството на изпитвания типов модел, то може да не се наложи ново изпитване, ако 
съдържанието на саждите не надвишава 2 тегловни %, или ако количеството пигмент не 
надвишава 3 тегловни %. Съдържанието на агентите, забавящи ултравиолетовото излъчване е 
неограничено. 

 
 6.1.4.8.3. В състава на пластмасата могат да бъдат включени и други добавки, с цел различна от 

защитата срещу ултравиолетово излъчване, при условие че това не се отразява 
неблагоприятно върху химичните и физични свойства на материала за опаковката. В този 
случай може да не се наложи повторно изпитване. 
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6.1.4.8.4. Дебелината на стената във всяка точка на опаковката трябва да бъде подходяща за нейната 
вместимост и предназначение, като се има предвид натоварването, на което може да бъде 
подложена всяка точка от опаковката. 

 
6.1.4.8.5. Отворите за пълнене, изпразване и вентилация в корпуса или в дъната на варелите с 

недемонтируем капак (1Н1) и на бидоните (тубите) с немонтируем капак (3Н1), не трябва да са с 
диаметър по-голям от 7 см. Варели и бидони (туби) с по-големи отвори се считат за опаковки от 
типа с демонтируем капак (1Н2 и 3Н2). Затварящите устройства за отворите на тялото и на 
дъната на варелите и бидоните (тубите) следва да бъдат проектирани и изработени по такъв 
начин, че да останат плътно затворени и непропускливи при нормални условия на превоз. 
Затварящите устройства следва да бъдат оборудвани с гарнитури или други уплътняващи 
елементи, освен ако не са херметични по конструктивно решение. 

 
6.1.4.8.6. Затварящите устройства на варели и бидони (туби) с демонтируем капак (1H2 и 3H2) следва да 

бъдат проектирани и изработени по такъв начин, че да останат плътно затворени и 
непропускливи при нормални условия на превоз. Всички демонтируеми капаци трябва да са 
оборудвани с гарнитури или други уплътняващи елементи, освен ако конструкцията на  варела 
или бидона е такава, че когато демонтируемият капак е добре затворен, те да са изцяло 
херметични. 

 
6.1.4.8.7. Максимално допустимата пропускливост за запалителни течни вещества следва да бъде 0,008 

g/l.h при 23ºС (виж 6.1.5.7). 
 
6.1.4.8.8. Когато за производството на нови опаковки се използва рециклиран пластмасов материал, 

специфичните свойства на рециклирания материал трябва да бъдат гарантирани и 
документално потвърждавани  редовно, в рамките на програма за контрол на качеството, 
призната от компетентните органи. Подобна програма трябва да включва протокол за надлежен 
предварителен подбор, както и потвърждение, че всяка партида от рециклиран пластмасов 
материал е с подходящ индекс на топене, плътност и якост на опън, отговарящ на техническите 
показатели на  типовия модел, произведен от този рециклиран материал. Данните за 
гарантирано качество включват задължително познаване на материала на опаковката, от която 
е била получена рециклираната пластмаса, както и предишното съдържание на подобни 
опаковки, в случай че това съдържание би могло да повлияе върху техническите качества на 
новата опаковка, произведена от подобен материал. Освен това, програмата за контрол на 
качеството, прилагана от производителя на опаковки, в съответствие с 6.1.1.4., трябва да 
включва провеждане на механични изпитвания на типовия модел опаковки, произведени от 
всяка партида от рециклиран пластмасов материал, съгласно 6.1.5. При тези изпитвания, 
устойчивостта и издръжливостта при подреждането на опаковките по височина, може да бъде 
потвърдена по-скоро с подходящо изпитване за динамично компресиране, отколкото чрез 
изпитване за статично натоварване по височина, посочен в 6.1.5.6.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Стандартът ISO 16103:2005 „Опаковка – опаковки за превоз на опасни товари – 

рециклирани пластмаси” съдържат допълнителни насоки за процедурите, които 
трябва да се спазват при одобряването на използването на рециклирани 
пластмаси. 

 
6.1.4.8.9 Максимална вместимост на варел и бидон:   
 
  1Н1 и 1Н2 : 450 l 
 
 3Н1 и 3Н2:    60 l  
 
6.1.4.8.10 Максимална нетна маса:  
   

1Н1 и 1Н2 : 400 kg 
  
 3Н1 и 3Н2:  120 kg 
 
6.1.4.9 Кутии от естествена дървесина 
 

 4С1 – с обикновени плоскости 

  4С2 – с прахонепропускливи плоскости 
 
6.1.4.9.1. Използваният дървен материал трябва да бъде добре изсушен, с подходящ търговски вид, без 

дефекти, които биха могли да снижат чувствително якостта на всеки съставен елемент на 
кутията. Якостта на използвания материал и конструктивното решение трябва да бъдат 
съобразени с вместимостта и предназначението на кутията. Капаците и дъната могат да бъдат 
от водоустойчива преработена дървесина като твърд картон, фиброкартон, или друг подходящ 
вид материал.  
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6.1.4.9.2. Закрепващите средства трябва да бъдат устойчиви на обичайните вибрации при нормални 

условия на превоз. Необходимо е да се избягва всякакво заковаване на пирони в краищата на 
плоскостите по дължина на дървесното влакно. Сглобките на плоскости, които могат да бъдат 
подложени на значителен натиск, се изпълняват с винтове, пръстеновидни винтове, или 
еквивалентни закрепващи детайли. 

 
6.1.4.9.3. Кутии от тип 4С2: Всеки елемент трябва да се състои от единично парче, или еквивалентен 

детайл. За еквивалентен детайл на единично парче се счита залепена по следния начин 
сглобка: Линдерманова връзка, жлебово съединение с език, полупокрита сглобка чрез фалц, 
или челна връзка с най-малко две гофрирани метални скоби за всяка връзка. 

 
6.1.4.9.4. Максимална нетна маса: 400 kg. 
 
6.1.4.10               Кутии от шперплат 

 
  4D 
 
6.1.4.10.1. Трябва да се използва най-малко трипластов шперплат. Той следва да е изработен от срязан с 

циркуляр, бичен, или нарязан на пластове добре изсъхнал фурнир, който да е в добър сух 
търговски вид, без дефекти, които биха могли да намалят значително якостта на кутията. 
Якостта на използвания материал и конструктивното решение трябва да бъдат подходящи с 
оглед вместимостта и предназначението на кутията. Всички пластове трябва да са здраво 
слепени с водоустойчиво лепило. Освен шперплат, при производството на кутии могат да се 
използват и други подходящи материали. Плоскостите трябва да бъдат здраво заковани или 
укрепени в ъглите, или да са сглобени от други еквивалентни подходящи елементи. 

 
6.1.4.10.2. Максимална нетна маса: 400 kg 
 
6.1.4.11 Кутии от дървесни материали 
 

 4F 
 
6.1.4.11.1 Стените на кутиите трябва да са изработени от водоустойчива преработена дървесина като 

например твърд картон, фиброкартон, или друг подходящ материал. Якостта на използвания 
материал и конструктивното решение трябва да бъдат подходящи за вместимостта и 
предназначението на кутиите. 

 
6.1.4.11.2. Останалите части на кутиите могат да бъдат изработени от друг подходящ материал. 
 
6.1.4.11.3. Кутиите трябва да бъдат здраво сглобени с помощта на подходящи детайли. 
 
6.1.4.11.4. Максимална нетна маса: 400 kg 
 
6.1.4.12. Кутии от фиброкартон 

 
 4G 
 
6.1.4.12.1 Необходимо е да се използва плътен или гофриран двулицев фиброкартон (с единичен или с 

двойна дебелина), здрав и висококачествен, който да е подходящ за вместимостта и 
предназначението на кутията. Водоустойчивостта на външната плоскост следва да бъде такава, 
че увеличаването на масата, определено при 30-минутно изпитване по метода на Коб за 
определяне на абсорбцията на вода, да не надвишава 155 g/m ² (виж ISO 535: 1991). Той трябва 
да бъде достатъчно гъвкав. Фиброкартонът  следва да е отрязан, нагънат без нащърбяване и 
щосван по такъв начин, че да позволи сглобяване без нацепване, напукване, или излишно 
огъване. Рифеловането на гофрирания фиброкартон трябва да бъде здраво залепено към 
челните повърхнини. 

 
6.1.4.12.2. Краищата на кутиите може да са изцяло изработени от дърво, да имат дървени рамки, или 

рамки, изработени от друг подходящ материал. Може да се използва и арматура от дървени 
летви, или друг подходящ материал. 

 
6.1.4.12.3. Съединителните връзки в тялото на кутиите следва да бъдат облепени с ленти –или обшити и 

залепени, или обшити и закрепени с метални скоби. Обшитите връзки трябва да се с подходящо 
покритие. 

 
6.1.4.12.4. Когато затварянето на кутиите става чрез залепване или облепване с лепенки, трябва да се 

използва водоустойчиво лепило. 
 
6.1.4.12.5. Размерите на кутиите следва да бъдат подходящи за съдържанието им. 
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6.1.4.12.6. Максимална нетна маса: 400 kg 
 
6.1.4.13 Кутии от пластмаси 
 

 4Н1 – кутии от пореста пластмаса 

 4Н2 – кутии от плътна пластмаса 
 
6.1.4.13.1. Кутията трябва да бъде изработена от подходящ пластмасов материал и да има задоволителна 

якост спрямо нейната вместимост и предназначение. Тя следва да е достатъчно устойчива на 
износване и на повреждане, причинени или от съдържаното вещество, или от ултравиолетово 
излъчване.  

 
6.1.4.13.2. Кутията от пенопластмаса трябва да се състои от две части, изработени от формован порест 

пластмасов материал. Долната част трябва да съдържа секции за вътрешните опаковки, а 
горната част да припокрива долната и да се закрепи неподвижно към нея. И двете части трябва 
да бъдат така конструирани, че вътрешните опаковки да прилягат плътно в тях. Затварящите 
капаци на вътрешните опаковки не трябва да се допират до вътрешната повърхност на горната 
част на кутията. 

 
6.1.4.13.3. При експедиция кутиите от пенопластмаса трябва да бъдат затворени с достатъчно здрава на 

опън лепенка, възпрепятстваща отварянето на кутията. Лепенката трябва да е устойчива на 
всякакви метеорологични влияния, а нейното лепило да е съвместимо с пенопластмасата на 
кутията. Могат да се използват и други системи за затваряне, при условие че са толкова 
ефикасни колкото и горепосочената.  

 
6.1.4.13.4. Ако кутиите от плътна пластмаса трябва да бъдат защитени срещу ултравиолетово излъчване, 

подобна защита се осигурява чрез прибавяне на въглеродни сажди, други пигменти или 
забавящи агенти. Те трябва да са съвместими със съдържанието и да са ефикасни през целия 
живот на опаковката. В случай че са били използвани въглеродни сажди, пигменти, или 
забавящи агенти, различни от тези вложени при производството на изпитвания типов модел, то 
може да не се наложи ново изпитване, ако съдържанието на саждите не надвишава 2 тегловни 
%, или ако количеството пигмент не надвишава 3 тегловни %. Съдържанието на агентите, 
забавящи  ултравиолетово излъчване е неограничено. 

 
6.1.4.13.5. В състава на пластмасата може да бъдат включени и други добавки с цел, различна от 

осигуряването на защита срещу ултравиолетово излъчване, при условие че това не се отразява 
неблагоприятно върху химичните и физични свойства на материала за опаковката. В този 
случай може да не се наложи повторно изпитване. 

 
6.1.4.13.6. Кутиите от плътна пластмаса трябва да бъдат оборудвани със затварящи устройства, 

изработени от подходящ материал със задоволителна якост и с такова конструктивно решение, 
което изключва възможността за всякакво непреднамерено внезапно отваряне. 

 
6.1.4.13.7. Когато за производството на нови опаковки се използва рециклиран пластмасов материал, 

специфичните свойства на рециклирания материал трябва да бъдат гарантирани и 
документално потвърждавани  редовно, в рамките на програма за контрол на качеството, 
призната от компетентните органи. Тази програма трябва да включва протокол за надлежен 
предварителен подбор, както и потвърждение, че всяка партида от рециклирания пластмасов 
материал е с подходящ индекс на топене, плътност и якост на опън, отговарящ на показателите 
на  типовия модел, произведен от подобен рециклиран материал. Данните за контрол на 
качеството включват задължително познаване на материала на опаковките, от които е била 
получена рециклираната пластмаса, както и предишното съдържание на тези опаковки, в 
случай че това съдържание би могло да намали техническите качества на новата опаковка, 
произведена от подобен материал. Освен това, програмата за контрол на качеството, прилагана 
от производителя на опаковки, в съответствие с 6.1.1.4, трябва да включва провеждане на 
механични изпитвания на типовия модел опаковки, произведени от всяка партида от 
рециклиран пластмасов материал, съгласно 6.1.5. При тези изпитвания, устойчивостта и 
издръжливостта при подреждане на опаковките по височина може да бъде потвърдена по-скоро 
с подходящо изпитване за динамично компресиране, отколкото с изпитването  за статично 
натоварване, посочено в 6.1.5.6.      

 
6.1.4.13.8. Максимална нетна маса: 
 

  4Н1: 60 kg 

 4Н2: 400 kg 
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6.1.4.14 Кутии от стомана, алуминий или други метали 
 

 4А – стоманени кутии 

 4В – алуминиеви кутии 

 4N – кутии от метал, който не е стомана или алуминий 
 
6.1.4.14.1. Якостта на метала и конструкцията на кутията трябва да отговарят на изискванията, свързани с 

нейната вместимост и предназначение.  
 
6.1.4.14.2. Вътрешната страна на кутиите трябва да бъде облицована с картон или филц, според случая, 

или да бъде с вътрешна обшивка или покритие от подходящ материал. Ако вътрешната 
обшивка е от метал с двоен шев, трябва да се вземат необходимите мерки, за да се 
предотврати попадането на вещества и по-специално, на взривни вещества в жлебовете на 
шевовете. 

 
6.1.4.14.3. Затварящите устройства могат да бъдат от всякакъв подходящ вид; те трябва да останат здраво 

затворени при нормални условия на превоз. 
 
6.1.4.14.4. Максимална нетна маса: 400 kg 
 
6.1.4.15 Чували от текстилна тъкан 
 

 5L1  - без вътрешна обшивка или покритие 

   5L2 -  прахонепропускливи   

5L3 – водоустойчиви 
 

6.1.4.15.1. Използваните тексилни материали трябва да са с добро качество. Здравината на тъканта и 
изработката на чувала следва да отговарят на неговата вместимост и предназначение.     

 
6.1.4.15.2. Прахонепропускливи чували 5L2: чувалът следва да бъде изработен с изискване за 

прехонепропускливост, чрез използването на: 

a) хартия, залепена към вътрешната повърхност на чувала с водоустойчиво лепило, напр. 
битум, или 

b) пластмасово фолио, залепено за вътрешната повърхност на чувала, или 

c) една или повече вътрешни обшивки от хартия, или от пластмаса. 
 

6.1.4.15.3. Водоустойчиви чували 5L3: за да се предотврати проникването на влага, чувалът следва да 
бъде непромокаем, чрез използването на: 

 a) отделни вътрешни обшивки от водоустойчива хартия (парафинова хартия, импрегнирана 
хартия, или крафт-хартия с пластмасово покритие), или 

 b) пластмасово фолио, залепено за вътрешната повърхност на чувала, или 

c) една или повече вътрешни обшивки от хартия, или от пластмаса. 
 

6.1.4.15.4. Максимална нетна маса: 50 kg 
 
6.1.4.16.                Чували от полимерна тъкан 

 

  5Н1 – без вътрешна обшивка или покритие 

  5Н2 - прахонепропускливи   

5Н3 – водоустойчиви 
 
6.1.4.16.1. Чувалите трябва да са изработени от изтеглени ленти или от моновлакна от подходящ 

пластмасов материал. Здравината на тъканта и изработката на чувала следва да отговарят на 
неговата вместимост и предназначение.     

 
6.1.4.16.2. Ако използваната тъкан е плоско изтъкана, чувалите трябва да бъдат изработени чрез зашиване 

или друг подобен метод, който осигурява затваряне на дъното и едната страна. Ако тъканта е 
цилиндрична, дъното на чувала трябва да бъде зашито, изтъкано или затворено по друг метод, 
гарантиращ същата степен на сигурност.   

 
6.1.4.16.3. Прахонепропускливи чували 5Н2:  чувалът следва да бъде изработен в съответствие с 

изискване за прехонепропускливост, чрез използването на: 
a) хартия или пластмасово фолио, залепени за вътрешната повърхност на чувала, или 
b) една или повече вътрешни обшивки от хартия, или от пластмаса. 
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6.1.4.16.4. Водоустойчиви чували 5Н3: за да се предотврати проникването на влага, чувалът следва да 
бъде непромокаем, чрез използването на: 

 a) отделни вътрешни обшивки от водоустойчива хартия (парафинирана крафт-хартия, 
импрегнирана хартия, или крафт-хартия с пластмасово покритие), или 
 b) пластмасово фолио, залепено за вътрешната или външната повърхност на чувала, или 
c) една или повече вътрешни обшивки от пластмаса. 
 

6.1.4.16.5. Максимална нетна маса: 50 kg 
 
6.1.4.17                Чували от полимерно фолио 
 

  5Н4 
 
6.1.4.17.1. Чувалите следва да бъдат изработени от подходящ пластмасов материал. Здравината на 

използвания материал и изработката на чувала следва да отговарят на неговата вместимост и 
предназначение. Връзките и затварянето на чувала трябва да издържат на налягане и удари, 
които биха могли да възникнат при нормални условия на превоз. 

 
6.1.4.17.2. Максимална нетна маса: 50 kg 
 
6.1.4.18 Чували от хартия 

 
 5М1 – многослойни 
 5М2 – многослойни и водоустойчиви 
 
6.1.4.18.1. Чувалите трябва да бъдат изработени от подходяща крафт-хартия или еквивалентна хартия с 

най-малко три пласта, като средният пласт може да бъде от фиброва плетка, със залепващо 
покритие от двете страни, за да захване останалите два пласта. Здравината на хартията и 
изработката на чувала следва да отговарят на неговата вместимост и предназначение. 
Връзките и затварянето на чувала трябва да издържат на налягане и удари, които биха могли да 
възникнат при нормални условия на превоз.    

 
6.1.4.18.2. Чували от хартия 5М2: За да се предотврати проникването на влага, непромокаемостта на чувал 

от четири или повече пласта се постига или чрез използване на водоустойчив пласт за един от 
двата външни пласта, или чрез използване на водоустойчива преграда между двата най-външни 
пласта, изработена от подходящ защитен материал. При опасност от реакция на съдържаното 
вещество при контакт с влага, или когато това вещество е опаковано влажно, в непосредствена 
близост до него трябва да се постави  и водоустойчив пласт или преграда, например: двойно 
импрегнирана крафт-хартия, крафт-хартия с пластмасово покритие, пластмасово фолио 
свързано към вътрешната повърхност на чувала, или една и повече вътрешни пластмасови 
обшивки. Връзките и затварянето на чувала трябва да са водоустойчиви. 

 
6.1.4.18.3. Максимална нетна маса : 50 kg 
 
6.4.1.19. Комбинирани опаковки (пластмаса) 

 

 6НА1   - пластмасов съд във варел от стомана  

 6НА2 - пластмасов съд в кафез или кутия от стомана  

 6НВ1   - пластмасов съд във варел от алуминий 

 6НВ2   - пластмасов съд в кафез или кутия от алуминий  

 6НС    -  пластмасов съд в кутия от дървен материал 

 6НD1   - пластмасов съд във варел от шперплат  

 6НD2   - пластмасов съд в кутия от шперплат 

 6НG1   - пластмасов съд във варел от фиброкартон  

 6НG2   - пластмасов съд в кутия от фиброкартон 

 6НН1   - пластмасов съд във варел от пластмаса 

 6НН2   - пластмасов съд в кутия от твърда пластмаса 
 
6.1.4.19.1. Вътрешен съд 

 
6.1.4.19.1.1. Изискванията, изложени в 6.1.4.8.1. и 6.1.4.8.4. до 6.1.4.8.7. се отнасят също и за пластмасовите 

вътрешни съдове. 
 
6.1.4.19.1.2. Пластмасовият вътрешен съд трябва да приляга плътно към вътрешността на външната 

опаковка, която не трябва да има никакви грапавини, които могат да претриване на 
пластмасовия материал. 
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6.1.4.19.1.3. Максимална вместимост на вътрешния съд: 
6НА1, 6НВ1, 6НD1, 6НG1, 6НН1:   250 l 
6НА2, 6НВ2, 6НС,   6НD2, 6НG2, 6НН2:     60 l 

 
6.1.4.19.1.4. Максимална нетна маса: 

6НА1, 6НВ1, 6НD1, 6НG1, 6НН1:   400 kg 
6НА2, 6НВ2, 6НС, 6НD2, 6НG2, 6НН2:    75 kg 

 
6.1.4.19.2. Външна опаковка 

 
6.1.4.19.2.1. Пластмасов съд с външен стоманен или алуминиев варел 6НА1 или 6НВ1; Конструкцията на 

външната опаковка трябва да отговаря на приложимите изисквания, изложени в 6.1.4.1 или 
6.1.4.2, в зависимост от конкретния случай.  

 
6.1.4.19.2.2. Пластмасов съд с външен стоманен или алуминиев кафез или кутия 6НА2 или 6НВ2; За 

конструкцията на външната опаковка важат изискванията от 6.1.4.14. 
 
6.1.4.19.2.3. Пластмасов съд с външна дървена кутия 6НС; Конструкцията на външната опаковка следва да 

отговаря на изискванията, изложени в 6.1.4.9. 
 
6.1.4.19.2.4. Пластмасов съд с външен шперплатов варел 6НD1; За конструкцията на външната опаковка 

важат изискванията на 6.1.4.5. 
 
6.1.4.19.2.5. Пластмасов съд с външна шперплатова кутия 6НD2; За конструкцията на външната опаковка 

важат изискванията на 6.1.4.10. 
 
6.1.4.19.2.6. Пластмасов съд с външен фиброкартонен варел 6НG1; Конструкцията на външната опаковка 

трябва да отговаря на изискванията, изложени от 6.1.4.7.1 до 6.1.4.7.4. 
 
6.1.4.19.2.7. Пластмасов съд с външна кутия от фиброкартон 6НG2; За конструкцията на външната опаковка 

важат съответните изисквания, изложени в 6.1.4.12. 
 
6.1.4.19.2.8. Пластмасов съд с външен пластмасов варел 6НН1; За конструкцията на външната опаковка 

важат изискванията от 6.1.4.8.1 до 6.1.4.8.6. 
 
6.1.4.19.2.9. Пластмасови съдове с външна кутия от плътна пластмаса (в това число и гофриран пластмасов 

материал) 6НН2; Конструкцията на външната опаковка следва да бъде съобразена с 
изискванията от 6.1.4.13.1 и 6.1.4.13.4 до 6.1.4.13.6. 

 
6.1.4.20 Комбинирани опаковки (стъкло, порцелан или керамика) 

 6РА1 - съд с външен метален варел 

 6РА2 - съд с външен метален кафез или кутия 

 6РВ1 - съд с външен алуминиев варел 

 6РВ2 - съд с външен алуминиев кафез или кутия 

 6РС   - съд с външна дървена кутия 

 6РD1 - съд с външен шперплатов варел 

 6РD2 - съд с външен ракитен кош 

 6РG1 - съд с външен фиброкартонен варел 

 6РG2 - съд с външна кутия от фиброкартон 

 6РН1 - съд с външна опаковка от пенопластмаса 

 6РН2 - съд с външна опаковка от плътна пластмаса 
 
6.1.4.20.1. Вътрешен съд 

 
6.1.4.20.1.1. Съдовете трябва да бъдат с подходяща форма (цилиндрични или крушовидни) и да са 

изработени от висококачествен материал, без естествени дефекти, които биха могли да влошат 
тяхната якост. Стените им трябва да са достатъчно дебели във всяка една точка и свободни от 
вътрешно напрежение. 

 
6.1.4.20.1.2. Съдовете трябва да се затварят с пластмасови запушалки с винтова резба, с шлифовани 

стъклени запушалки или друг вид затварящи устройства с еквивалентна степен на ефикасност. 
Всяка част от затварящите устройства, която би могла да влезе в допир със съдържанието на 
съда, трябва да бъде устойчива на това съдържание. Необходимо е да се гарантира, че 
затварящите средства са надеждно закрепени и поставени така, че да осигуряват херметичност. 
Те не трябва да се разхлабват по време на превоз. В случай, че са необходими клапаниращи 
затварящи средства, те трябва да отговарят на изискванията, изложени в 4.1.1.8. 
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6.1.4.20.1.3. Съдът трябва да бъде здраво закрепен във външната опаковка с помощта на уплътняващи 
и/или абсорбиращи материали. 

 
6.1.4.20.1.4. Максимална вместимост на съда: 60 l. 
 
6.1.4.20.1.5. Максимална нетна маса: 75 kg. 
 
6.1.4.20.2. Външна опаковка 

 
6.1.4.20.2.1. Съд с външен стоманен варел 6РА1; за конструкцията на вътрешната опаковка са приложими 

съответните изисквания от 6.1.4.1. Въпреки това, демонтируемият капак, който се изисква за 
този тип опаковка може да бъде под формата на капачка. 

 
6.1.4.20.2.2. Съд с външен стоманен кафез или кутия 6РА2; За конструкцията на външната опаковка са 

приложими съответните изисквания от 6.1.4.14. Ако съдовете са цилиндрични и изправени, то 
външната опаковка трябва да е по-висока от съда и неговото затварящо устройство. В случай, 
че кафезът обхваща крушовиден съд и е със същата форма, външната опаковка трябва да бъде 
снабдена със защитен капак (капачка). 

 
6.1.4.20.2.3. Съд с външен алуминиев варел 6РВ1; За конструкцията на външната опаковка са приложими 

съответните изисквания от 6.1.4.2. 
 
6.1.4.20.2.4. Съд с външен алуминиев кафез или кутия 6РВ2. Конструкцията на външната опаковка трябва да 

отговаря на изискванията, посочени в 6.1.4.14. 
 
6.1.4.20.2.5. Съд с външна дървена кутия 6РС. Конструкцията на външната опаковка трябва да отговаря на 

изискванията, посочени в 6.1.4.9. 
 
6.1.4.20.2.6. Съд с външен шперплатов варел 6РD1. Конструкцията на външната опаковка трябва да 

отговаря на изискванията, посочени в 6.1.4.5. 
 
6.1.4.20.2.7. Съд с външен ракитов кош 6РD2. Ракитовият кош следва да бъде надлежно изработен от 

висококачествен материал. Той трябва да бъде с предпазен капак (капачка), за да се 
предотврати повреждането му. 

 
6.1.4.20.2.8. Съд с външен фиброкартонен варел 6PG1. Конструкцията на външната опаковка трябва да 

отговаря на изискванията, посочени от 6.1.4.7.1. до 6.1.4.7.4. 
 
6.1.4.20.2.9. Съд с външна кутия от фиброкартон 6PG2. Конструкцията на външната опаковка трябва да 

отговаря на изискванията, посочени в 6.1.4.12. 
 
6.1.4.20.2.10. Съдове с външна опаковка от пореста или плътна пластмаса (6РН1 ил 6РН2): материалите за 

тях трябва да отговарят на изискванията, посочени в 6.1.4.13. Опаковката от плътна пластмаса 
трябва да бъде от полиетилен с висока плътност, или от друг подобен пластмасов материал. 
Необходимият демонтируем капак за този вид опаковка следва да бъде във вид на капачка. 

 
6.1.4.21 Съвместни опаковки 

  
В този случай се прилагат изискванията за външни опаковки, изложени в 6.1.4. 

  
ЗАБЕЛЕЖКА: За вътрешните и външни опаковки, които следва да бъдат използвани, виж 

инструкциите в Глава 4.1. 
 
6.1.4.22 Метални опаковки от тънка ламарина 

  
0А1 – с недемонтируем капак 

 0А2 – с демонтируем капак 
 
6.1.4.22.1. Листовият метал на корпуса, дъното и капака трябва да е изработен от подходяща стомана и 

алуминий. Неговата дебелина трябва да съответства на вместимостта и предназначението на 
варела. 

 
6.1.4.22.2. Съединителните шевове трябва да бъдат заварени; да са с най-малко с двоен кантован шев, 

или да бъдат изработени според други технически способи, осигуряващи подобна степен на 
якост и херметичност. 

 
6.1.4.22.3. Вътрешните покрития - галванизирани, калайдисани, лакирани и др. – трябва да са здрави и да 

прилепват плътно към стоманата, включително и при затварящите устройства.   
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6.1.4.22.4. Отворите за пълнене, изпразване и вентилация в корпуса или в дъната на опаковките с 
недемонтируем капак (0А1) не трябва да са с диаметър над 7 см. Опаковки с по-големи отвори 
се считат за принадлежащи към типа с демонтируем капак (0А2).  

 
6.1.4.22.5. Затварящите устройства на опаковките с недемонтируем капак (0А1) следва да бъдат или от 

типа с винтова резба, или да могат да бъдат укрепвани с помощта на винтово приспособление, 
или чрез друг детайл, осигуряващ същата ефективност. Устройствата за затваряне на 
опаковките с демонтируем капак (0А2) следва да бъдат проектирани и изработени по такъв 
начин, че да останат плътно затворени, а опаковките да запазят своята херметичност при 
нормални условия на превоз.  

 
6.1.4.22.6. Максимална вместимост на опаковките: 40 l 
 
6.1.4.22.7. Максимална нетна маса: 50 kg 
 
6.1.5  Изисквания за изпитвания на опаковките 
 
6.1.5.1. Провеждане и периодичност на изпитванията 

 
6.1.5.1.1. Прототипът на всяка опаковка следва да бъде подложен на изпитванията съгласно раздел 

6.1.5., в съответствие с установените от компетентния орган процедури за допускане 
поставянето на маркировка, и да бъде одобрен от същия компетентен орган. 

 
6.1.5.1.2. Преди използването на всеки един прототип на опаковка, същият трябва да е преминал 

успешно съответните изпитвания. Прототипът на опаковката се определя от концепцията, 
размера, използвания материал и неговата дебелина, от конструктивното решение и от 
закрепването; той може да включва и различни повърхностни обработки. Той включва и 
опаковки, които се различават от прототипа само с по-малката си проектирана височина. 

 
6.1.5.1.3. Изпитванията трябва да се повтарят върху серийни производствени образци през интервали от 

време, определени от компетентните органи. При изпитвания на хартиени опаковки или 
опаковки от фиброкартон, тяхното поставяне в условията на съответната околна среда се счита 
за еквивалентно на това, отговарящо на разпоредбите, изложени в 6.1.5.2.3. 

 
6.1.5.1.4. Изпитванията следва да се повтарят след всяко изменение на концепцията, материала или 

конструктивното решение на определена опаковка. 
 
6.1.5.1.5. Компетентните органи могат да издават разрешение за селективно изпитване на опаковки, които 

се различават незначително от вече изпитания типов модел, например: опаковки, съдържащи 
вътрешни опаковки с по-малки размери или по-малка нетна маса, или пък опаковки от рода на 
варели, чували и кутии, чиито външен размер или размери са леко намалени. 

 
6.1.5.1.6. (запазена разпоредба)  
 

ЗАБЕЛЕЖКА: За разпоредбите относно използването на различни вътрешни опаковки в една 

обща външна опаковка и допустимите варианти за вътрешни опаковки, виж 
4.1.1.5.1. Тези условия не ограничават употребата на вътрешни опаковки при 
прилагането на 6.1.5.1.7. 

 
6.1.5.1.7. Изделия или вътрешни опаковки от какъвто и да е вид, предназначени за твърди вещества и 

течности, могат да бъдат поставени без изпитвания във външни опаковки и превозвани, при 
условие че отговарят на следните условия: 

a) В съответствие с 6.1.5.3., външната опаковка трябва успешно да е преминала изпитването на 
удар с височина на падане, предписана за опаковъчна група І, с чупливи вътрешни опаковки 
(например, от стъкло), съдържащи течности; 

b) общата брутна маса на вътрешните опаковки не трябва да надвишава половината от 
брутната маса на вътрешните опаковки, използвани при посоченото в т. a) изпитване на удар 
при падане; 

c) дебелината на уплътняващия материал между самите вътрешни опаковки, както и между тях 
и външната опаковка, не трябва да е под долната стойност на дебелината в първоначално 
изпитаната опаковка; ако при първоначалното изпитване е била използвана единична 
вътрешна опаковка, то дебелината на уплътняващия материал между вътрешните опаковки 
не трябва да е по-малка от дебелината на уплътнението между външната и вътрешната 
опаковка при първоначалното изпитване. В случай, че се използват или по-малко, или по-
малки вътрешни опаковки (в сравнение с вътрешните опаковки, използвани при изпитването 
на удар при падане), то тогава следва да се добави достатъчно количество уплътняващ 
материал, за да се запълнят празните пространства; 
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d) вътрешните опаковки следва да издържат успешно изпитването за подреждане на опаковките 
по височина, посочено в 6.1.5.6., докато са все още празни. Общата маса на еднаквите 
товари трябва да се определи на базата на общата маса на вътрешните опаковки, 
използвани при посоченото в т. a) изпитване на удар при падане. 

e) вътрешните опаковки, съдържащи течности, трябва да бъдат изцяло обгърнати от 
абсорбиращ материал в достатъчно количество, който да може да абсорбира изцяло тяхното 
течно съдържание. 

f) когато външната опаковка, предназначена да съдържа твърди вещества или течности не е 
херметична или прахонепропусклива, трябва да се предвиди средство което, при евентуално 
изтичане, да  задържи течността или твърдото вещество – чрез непропусклива обшивка, 
пластмасов чувал, или друго подобно еквивалентно средство. При опаковки съдържащи 
течности, абсорбиращият материал посочен в т. e) следва да се намира вътре в избраното 
средство за задържане  на течността. 

g) върху опаковките се поставя маркировка в съответствие с 6.1.3., удостоверяваща че те са 
преминали успешно функционалните изпитвания на опаковъчна група І за съвместни 
опаковки. Посочената максимална брутна маса в килограми трябва да съответства на 
общата маса на външната опаковка и на половината от масата на вътрешната (вътрешните) 
опаковка (и), използвани при изпитването на удар при падане, посочено в т. a). Маркировката 
на опаковката следва да съдържа и буквата "V", в съответствие с 6.1.2.4. 

 
6.1.5.1.8. Компетентният  орган може във всеки момент да поиска да се докаже, чрез изпитванията, 

посочени в настоящия раздел, че серийно произведените опаковки съответстват на 
изискванията на изпитванията за съответния  типов модел. Ето защо, протоколите от 
изпитванията трябва да се съхраняват надлежно. 

 
6.1.5.1.9. Ако поради съображения за безопасност се изисква вътрешна обработка или покритие, то те 

следва да запазят защитните си качества и след изпитванията. 
 
6.1.5.1.10. С разрешение на компетентния орган, един и същ типов модел може да бъде подложен на 

множество изпитвания при условие, че това не се отразява върху валидността на резултатите. 
 
6.1.5.1.11. Аварийни опаковки  
  

Опаковките, които могат да бъдат използвани за повреден товар (виж 1.2.1), трябва да бъдат 
изпитани и маркирани съгласно разпоредбите, валидни за опаковките от група ІІ, предназначени 
за превоз на твърди вещества или на вътрешни опаковки, при условие че: 

a)  веществото, използвано при провеждане на изпитванията е вода и опаковките са напълнени 
до минимум 98 % от максималния си капацитет. За да се постигне максимално изискваната 
обща маса на опаковката могат да се използват например чували с оловни отливки, ако тези 
чували са поставени така, че да не окажат влияние върху резултатите от изпитването. При 
осъществяването на изпитването на удар може да се променя височината на падането, 
съгласно 6.1.5.3.5 b).   

b) освен това, опаковките следва да преминат успешно изпитването за херметичност при 30 
kPa, като резултатите от това изпитване следва да бъдат отразени в протокола за 
изпитване, посочен в 6.1.5.8. 

c) съгласно 6.1.2.4., опаковките следва да бъдат маркирани с буквата "Т". 
 
6.1.5.2. Подготовка на опаковките за изпитванията 

 
6.1.5.2.1. Изпитванията следва да бъдат осъществени с готови за превоз опаковки. Това се отнася и за 

използваните вътрешни опаковки при съвместните опаковки. Вътрешните опаковки или съдове 
или единичните опаковки или съдовете, с изключение на чувалите, трябва да бъдат напълнени 
с не по-малко от 98 % от тяхната максимална вместимост – за течности, или до 95 % - за твърди 
вещества. Чувалите трябва да се пълнят до максималната маса, при която е разрешено тяхното 
ползване. При съвместна опаковка, където вътрешната опаковка е предназначена за превоз на 
твърди вещества и течности, се изисква провеждане на отделни изпитвания за твърди и за 
течни вещества. Веществата, или изделията в опаковките, подлежащи на превоз, могат да 
бъдат заменени с други вещества или изделия, ако това няма да окаже влияние върху 
резултатите от изпитванията. Що се отнася до твърдите вещества, ако при изпитванията се 
използва друго вещество, то трябва да бъде със същите физични свойства (маса, 
гранулометрия и т.н.) като подлежащото на превоз вещество. За да се постигне общата 
изисквана маса на товара се разрешава използването на допълнителни товари, като например 
чували с оловни отливки, ако са разположени по такъв начин, че да не засягат резултатите от 
изпитването. 

 
6.1.5.2.2. При провеждане на изпитвания на удар при течности, когато се използва друго вещество, то 

трябва да бъде с относителна плътност и вискозитет подобни на веществото, което ще се 
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превозва. При изпитването на удар може да се използва и вода, при условие, че се изпълнят 
изискванията в 6.1.5.3.5. 

 
6.1.5.2.3. Опаковките от хартия или от фиброкартон трябва да бъдат поставени най-малко 24 часа в 

атмосфера с контролирана температура и относителна влажност. Избира се един от 

представените по-долу три варианта. Предпочитаната атмосфера е с температура от 23ºС  2ºС 

и 50 %  2 % относителна влажност. Другите две опции са съответно 20ºС  2ºС и 65%  2%; 

27ºС  2ºС и 65 %  2ºС. 
  

ЗАБЕЛЕЖКА: Средните стойности трябва да попадат в рамките на тези  граници. Краткотрайни 

колебания и ограничения спрямо тези мерки могат да причинят отклонения в 

индивидуалните измервания, достигащи до  5 % относителна влажност, без 
това да доведе до чувствително отражение върху възпроизводимостта на 
резултатите от изпитванията.  

 
6.1.5.2.4. (запазена разпоредба) 
 
6.1.5.2.5. За да се провери дали химическата им съвместимост с течностите е задоволителна, 

пластмасовите варели и бидони, в съответствие с 6.1.4.8 и евентуално комбинираните опаковки 
(от пластмасов материал), в съответствие с 6.1.4.19., трябва да бъдат съхранявани  в 
продължение на шест месеца при нормална околна температура. През това време, изпитваните 
образци следва да останат напълнени с изделията, които трябва да бъдат транспортирани. 
  
През първите и последните 24 часа от съхранението, изпитваните модели се поставят с отвора 
надолу. Опаковките, оборудвани с клапаниращи отвори трябва да бъдат поставени по този 
начин само в продължение на 5 минути. След изтичане на периода на съхранение, изпитваните 
типови модели трябва да бъдат подложени на изпитванията, посочени от 6.1.5.3 до 6.1.5.6. 
  
За вътрешните съдове на комбинираните опаковки (от пластмасов материал) не е необходимо 
да се доказва, че химическата съвместимост е задоволителна след като се знае, че якостта на 
пластмасата не се променя чувствително под въздействието на запълващото вещество. 
  
Под значителни промени на якостните свойства следва да се разбира: 

 a) очевидна крехкост, или 
 b) значимо намаление на еластичността, освен ако не е свързано с пропорционално увеличение 

на разтягането при товар. 
  
Ако свойствата на пластмасовия материал се установяват с други средства, горепосоченото 
изпитване за съвместимост може да се пропусне. Подобни процедури трябва да бъдат най-
малко еквивалентни на това изпитване за съвместимост и да са признати от компетентния 
орган. 

  
ЗАБЕЛЕЖКА: За варели и бидони от пластмаса и за комбинирани опаковки (пластмаса) от 

полиетилен, виж също 6.1.5.2.6. 
 
6.1.5.2.6. За пластмасови варели и бидони (туби) съгласно 6.1.4.8. и, доколкото е необходимо, за 

комбинирани опаковки, изработени от полиетилен съгласно  6.1.4.19, химическата съвместимост 
с товари, които се отнасят в съответствие с 4.1.1.21, може да бъде потвърдена с еталонни 
течности (виж 6.1.6), както е описано по-долу. 

  
Еталонните течности оказват характерно разрушаващо въздействие върху полиетилена, 
доколкото те предизвикват размекване в резултат на набъбване, напукване под напрежение, 
разцепване на молекулите, както и комбинации от тези видове въздействия. Задоволителната 
химическа съвместимост на опаковките може да бъде потвърдена чрез престояване на 
предписаните образци (прототипи) в продължение на три седмици при температура от 40ºС със 
съответната еталонна течност/течности. Когато тази течност е вода, не се изисква престой по 
тази процедура. При еталонните течности – овлажняващи разтвори и оцетна киселина не се 
изисква престой за изпитвателни образци, които се използват за изпитването на стифиране. 

  
През първите и последните 24 часа от престоя, изпитваните прототипи се поставят с отвора 
надолу. Опаковките, оборудвани с клапаниращи отвори обаче трябва да бъдат поставени по 
този начин само в продължение на 5 минути. След изтичане на срока на съхранение, 
изпитваните типови модели трябва да бъдат подложени на изпитванията, посочени от 6.1.5.3 до 
6.1.5.6. 

 
 За терт-бутилхидропероксид с повече от 40 % съдържание на пероксид, както и за 

пероксиоцетни киселини от клас 5.2, изпитването на съвместимост не трябва да се провежда 
със еталонни течности. При тези вещества, задоволителната химическа съвместимост на 
изпитваните прототипи следва да бъде доказана с шестмесечен престой при нормална околна 
температура и с веществата, предвидени за превоз. 
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 Резултатите от процедурата в съответствие с настоящата точка за полиетиленови опаковки 

могат да се одобрят за същия прототип с флуорирана вътрешна повърхност. 
 
6.1.5.2.7 Товари, различни от допустимите съгласно 4.1.1.21, могат да бъдат одобрени и за пакетиране в 

опаковки от полиетилен съгласно 6.1.5.2.6, които са издържали изпитването, описано в 6.1.5.2.6. 
Подобно одобрение се издава въз основа на лабораторни изпитвания2, доказващи, че 
въздействието на товара върху изпитвания корпус е по-ограничено от въздействието на 
еталонната течност/течности, при което съответните механизми на увреждане следва да бъдат 
взети под внимание. Същите предварителни условия като изложените в 4.1.1.21.2. са 
приложими спрямо относителната плътност и парното налягане.    

 
6.1.5.2.8 Що се отнася до съвместните опаковки, ако якостните характеристики на пластмасовите 

вътрешни опаковки не се променят чувствително под въздействието на запълващото вещество, 
то тогава не се изисква доказателство за химическа съвместимост. Под значително изменение 
на якостните характеристики се разбира: 
a) явна крехкост, 
b) значително намаляване на еластичността, освен ако тя е свързана с пропорционално 

увеличение на еластичното удължаване. 
 
6.1.5.3   Изпитване на падане3 

 
6.1.5.3.1. Брой на изпитваните образци (за всеки тип конструкция и производител) и насочване на 

падането 
 
 При опити, различни от плоско падане, центърът на тежестта трябва да се намира вертикално 

над точката на удара. 
 Ако при определено изпитване са възможни няколко посоки на падане, следва да се избере 

ориентацията, при която опасността от счупване или друго повреждане на опаковката е най-
голяма. 

 

Опаковка Брой изпитвани 
образци 

Ориентация на модела 
при падането 

a)  
варели от стомана 
варели от алуминий 
варели от метал, различен 
  от стомана или алуминий 
бидони от стомана 
бидони от алуминий 
варели от шперплат 
варели от фиброкартон 
варели и бидони от пластмаса 
комбинирани опаковки с 
   форма на варел 
опаковки от тънка ламарина 

 
 
 
 
 
Шест 
(по три опаковки за всяко 
изпитване на падане) 

Първо изпитване (с три образци) 
опаковката трябва да удари 
изпитателната площадка диагонално 
по ръба си, или, ако няма ръб, по 
периферния си шев или кант. 
 
Второ изпитване (с другите три 
образци): опаковката трябва да удари 
изпитателната площадка откъм най-
слабата си част, която не е била 
изпитвана при първия тест на падане: 
напр.  
откъм затварящото устройство 
или, при някои цилиндрични варели, 
откъм надлъжния запоен шев на 
тялото на варела. 

b)  
кутии от естествено дърво 
кутии от шперплат 
кутии от дървесен материал 
кутии от фиброкартон 
кутии от пластмаси 
кутии от стомана или  
      алуминий 
комбинирани опаковки с 
   форма на кутия 

 
Пет 
(по една опаковка за 
всяко изпитване на 
падане) 

 
Първо изпитване на падане: 
върху плоскостта на дъното 
Второ изпитване на падане: 
върху плоскостта на капака 
Трето изпитване на падане: 
плоско, по дължина 
Четвърто изпитване на  
падане: плоско, върху най- 
късата страна 
Пето изпитване: под ъгъл 

c) 
чували – еднопластови, 
със страничен шев 

 
Три 
(по три изпитвания на 
падане за всеки чувал) 

Първо изпитване на падане: върху 
плоскостта на  
широката страна 
Второ изпитване на падане: 

                                                           
2 Лабораторни методи за доказване на химическата съвместимост на полиетилени, съгласно дефиницията в 6.1.5.2.6, спрямо 
товарите (вещества, смеси и препарати) в сравнение със еталонните течности, съгласно 6.1.6, виж инструкции в 
неофициалната част от публикувани от Секретариата на OTIF текстове на RID. 
3 Виж стандарт ISO 2248. 
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върху плоскостта  
на тясната страна 
Трето изпитване на падане: 
по връх на чувала 

d) 
чували – еднопластови, без 
страничен шев, или 
многопластови 

 
Три 
(по две изпитвания на 
падане за всеки чувал) 

Първо изпитване на падане: върху 
плоскостта на  
широката  страна 
Второ изпитване на падане: 
по връх на чувала 

e) 
комбинирани опаковки с форма на 
варел или кутия (стъкло, 
порцелан или керамика) с 
маркировка "RID/ADR" съгласно 
6.1.3.1. a) (ii)  

  
Три 
(по едно изпитване 
на удар за всеки 
чувал) 

Диагонално по ръба на  
долната страна (дъното), ако няма 
ръб, по някой  
периферен шев, или по 
долния кант  

 
6.1.5.3.2. Специална подготовка на типовите модели за изпитването на удар 
  

При посочените по-долу опаковки, моделът и неговото съдържание трябва да бъдат поставени 
при температура, равна или по-ниска от –18ºС: 

a) пластмасови варели (виж 6.1.4.8); 

b)  пластмасови бидони (виж 6.1.4.8.); 

c)  пластмасови кутии, различни от кутиите от пореста пластмаса (виж 6.1.4.13); 

d)  комбинирани опаковки (от пластмаса) (виж 6.1.4.19) и 

e)  съвместни опаковки с пластмасови вътрешни опаковки, различни от пластмасови 
чували, предназначени за твърди вещества или изделия. 

  
Когато изпитваните прототипи са подготвени при тези условия, не е необходимо да се 
изпълнява условието за аклиматизиране, предписано в 6.1.5.2.3. Течностите, използвани при 
изпитването, трябва да бъдат поддържани в течно състояние с добавяне на антифриз, ако е 
необходимо. 

 
6.1.5.3.3 Опаковки с демонтируеми капаци, използвани за течни вещества, трябва да се подлагат на 

изпитване на падане едва 24 часа след напълването и затварянето, с цел отчитане на 
възможно спадане на уплътняващото налягане. 

 
6.1.5.3.4   Изпитвателна площадка 
  

Изпитвателната площадка трябва да е с нееластична и хоризонтална повърхност и да бъде: 

– Достатъчно цялостна и монолитна, за да остане неподвижна; 

– Достатъчно гладка с плоска повърхност, с цел да се избегне всякакво влияние върху 
резултатите от изпитванията;  

– Достатъчно твърда, за да се избегнат всякакви деформации в условията на изпитване, както 
и всякакви повреди вследствие на изпитванията; и  

– Достатъчно голяма, за да се гарантира, че опакованата пратка пада изцяло върху 
повърхността.   

 
 
6.1.5.3.5 Височина на падане  
  

При твърди вещества и течности, ако изпитването е осъществено с твърдото вещество или 
течност, които ще бъдат превозвани, с принципно еднакви физични свойства: 
 

Опаковъчна група І Опаковъчна група ІІ Опаковъчна група ІІІ 

1,8 m 1,2 m 0,8 m 

   
За течни вещества в отделни опаковки и за вътрешни опаковки от съвместни опаковки, когато 
изпитването е осъществено с вода: 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Понятието “вода” включва разтвори от вода/антифриз с относителна плътност 

0,95 за изпитването при -18°С. 
 
a) когато относителната плътност на предназначените за превоз вещества не надвишава 1,2: 
 

Опаковъчна група І Опаковъчна група ІІ Опаковъчна група ІІІ 

1,8 m 1,2 m 0,8 m 
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b) когато относителната плътност на предназначените за превоз вещества надвишава 1,2, 
височината на изпитването на удар следва да се изчисли на базата на относителната 
плътност (d) на веществото, предназначено на превоз, закръглена до първия десетичен 
знак, а именно: 

 

Опаковъчна група І Опаковъчна група ІІ Опаковъчна група ІІІ 

d х 1,5 (m) d х 1,0 (m) d х 0,67 (m) 

 
c) при тънкостенни метални опаковки с маркировка "RID/ADR" в съответствие с 6.1.3.1. a) (ii), 

предназначени за превоз на вещества, чиито вискозитет при 23 º С надвишава 200 mm²/s 
(съответстващо на време на изтичане 30 секунди при използване на калибриран отвор с 
диаметър 6 mm по стандарт  ISO 2431 : 1993) 

 
(i) в случай, че относителната плътност не надвишава 1,2 : 
 

Опаковъчна група ІІ Опаковъчна група ІІІ 

0,6 m 0,4 m 

 
(ii) когато относителната плътност (d) на предназначените за превоз вещества 

надвишава 1,2, височината на изпитването на удар следва да се изчисли на 
базата на относителната плътност (d) на веществото, предназначено за 
превоз, закръглена до първия десетичен знак, а именно: 

 

Опаковъчна група ІІ Опаковъчна група ІІІ 

d х 0,5 (m) d х 0,33 (m) 

 
6.1.5.3.6  Критерии за успешно преминаване на изпитването: 
 
6.1.5.3.6.1. Всяка опаковка, която съдържа течност, трябва да бъде непромокаема след достигане на 

равновесие между вътрешното и външното налягане; не е необходимо да се изравняват 
наляганията, обаче, когато се отнася за вътрешни опаковки при съвместно опаковане и  
вътрешни съдове при комбинирано опаковане (изработени от стъкло, порцелан или керамика) с 
маркировка "RID/ADR" съгласно 6.1.3.1. a)  (ii). 

 
6.1.5.3.6.2. Когато определена опаковка за твърди вещества бъде подложена на изпитване на удар и пада 

върху изпитателната площадка върху горната си лицева страна, се счита че типовият модел е 
преминал успешно изпитването, ако цялото съдържание е изцяло съхранено от вътрешната 
опаковка или съд (например пластмасов чувал), дори ако затварящото устройство при 
запазване на своята задържаща функция е загубило  своята прахонепропускливост. 

 
6.1.5.3.6.3. Опаковката или външната опаковка на смесена или комбинирана опаковка не трябва да 

представлява никаква заплаха и да причинява щети, които могат да засегнат безопасността по 
време на превоза. Вътрешните съдове, вътрешните опаковки, или изделията трябва да остават 
напълно в рамките на външната опаковка и не трябва да се допускат течове при пълнене на 
вещество от вътрешния съд(ове) или вътрешната опаковка(и). 

 
6.1.5.3.6.4. По външния пласт на чувалите, или външната опаковка, не трябва да има каквато и да е 

повреда, която би могла да повлияе върху безопасността на товара по време на превоз. 
 
6.1.5.3.6.5. Леко пропускане от затварящото устройство/затварящите устройства при удар не се счита за 

повреда на опаковката, при условие че не се установява  друго изтичане. 
 
6.1.5.3.6.6. При опаковките за товари от Клас 1 не се допуска какъвто и да било пробив, който би довел до 

разсипване на насипните взривни вещества или изделия от външната опаковка. 
 
6.1.5.4. Изпитване на херметичност 

 
 Изпитването на херметичност се извършва за всички типови модели на опаковки, 

предназначени да съдържат течни вещества; това изпитване обаче не се изисква за: 

-  вътрешните опаковки при съвместни опаковки; 

-  вътрешните опаковки при комбинираните опаковки (изработени от стъкло, порцелан, 
керамика) маркирани с " RID/ADR" съгласно 6.1.3.1. a) (ii); 

-  опаковки от тънка ламарина с демонтируем капак, маркирани с "RID/ADR" съгласно 6.1.3.1. 
a) (ii), предназначени за вещества с вискозитет надвишаващ 200 mm²/s  при 23 º С.  

 
6.1.5.4.1. Брой на изпитваните типови модели: по три модела за всеки тип конструкция и производител. 
 
6.1.5.4.2. Специална подготовка за образците за изпитване: 
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 Ако затварящите устройства са снабдени и с клапаниращо устройство, те трябва да бъдат 
заменени от подобни затварящи устройства, но без клапаниращо устройство, или пък 
клапаниращият им отвор да бъде запушен или запечатан. 

 
6.1.5.4.3. Метод на изпитване и прилагано налягане: 
 
 Опаковките заедно със затварящите устройства се задържат под вода в продължение на 5 

минути, докато се прилага вътрешно въздушно налягане; начинът на задържане под вода не 
трябва да оказва влияние върху резултатите от изпитването. 

 
 Приложеното въздушно (манометрично) налягане следва да бъде: 
 

Опаковъчна група І Опаковъчна група ІІ Опаковъчна група ІІІ 

Не по-малко от 30 k/Рa 
(0,3 bar) 

Не по-малко от 20 k/Рa 
(0,2 bar) 

Не по-малко от 20 k/Рa 
(0,2 bar) 

 
 Могат да се прилагат и други методи, при условие, че са най-малко еквивалентни на 

горепосочения по отношение на тяхната ефективност. 
 
6.1.5.4.4. Критерии за успешно преминаване на изпитването: не трябва да се установява  изтичане 
 
6.1.5.5. Изпитване на вътрешно (хидравлично) налягане 

 
6.1.5.5.1. Опаковки, които следва да бъдат подложени на изпитване: 
 
 Изпитването на вътрешно хидравлично налягане трябва да бъде проведено върху всички 

типови модели на метални или пластмасови опаковки, както и върху всички комбинирани 
опаковки, предназначени да съдържат течности.  Това изпитване не е необходимо за: 

-  вътрешните опаковки при съвместните опаковки; 

-  вътрешните опаковки при комбинираните опаковки (изработени от стъкло, порцелан, 
керамика), маркирани с "RID/ADR" съгласно 6.1.3.1. a) (ii); 

- опаковки от тънка ламарина с демонтируем капак, маркирани с "RID/ADR" съгласно 
6.1.3.1. a) (ii), предназначени за вещества с вискозитет надвишаващ 200 mm ²/s при 23 º 
С.  

 
6.1.5.5.2. Брой на изпитваните типови модели: по три модела за всеки тип конструкция и производител. 
 
6.1.5.5.3. Специална подготовка за образците за изпитване: 
 
 Ако затварящите устройства са оборудвани с клапаниращо средство, те следва да се заменят с 

подобни затварящи устройства, но без клапаниращо средство, или последното да бъде 
запушено или запечатано. 

 
6.1.5.5.4. Метод на изпитване и прилагано налягане: 
 
 Металните и комбинираните опаковки (от стъкло, порцелан или керамика) заедно със 

затварящите устройства следва да бъдат подложени на изпитателно налягане в продължение 
на 5 минути. Пластмасовите опаковки и комбинираните опаковки от пластмасов материал, 
включително техните затварящи устройства, трябва да бъдат подложени на налягане в 
продължение на 30 минути. Това налягане трябва да бъде същото, което предстои да се включи 
в маркировката, посочена в 6.1.3.1. d). Начинът на задържане на опаковките по време на 
изпитването не трябва да оказва влияние върху реалните резултати. Изпитателното налягане 
трябва да се прилага непрекъснато и равномерно; то трябва да се поддържа постоянно през 
цялото времетраене на изпитването. Приложеното хидравлично (манометрично) налягане, 
определено по един от методите, посочени по-долу, трябва да бъде: 
a) не по-малко от общото манометрично налягане, измерено в опаковката (т.е. парното 

налягане на течността плюс частичното налягане на въздуха или на друг инертен газ, минус 
100 kРа при 55ºС, умножено с коефициент на сигурност равен на 1,5. Това общо 
манометрично налягане трябва да се определи на базата на максималната степен на 
напълване в съответствие с 4.1.1.4. при температура на пълнене от 15ºС;  

b) не по-малко от 1,75 пъти парното налягане на предназначените за превоз течности при 
50ºС, минус 100 kРа; парното налягане не трябва да спада под 100 kРа; 

c) не по-малко от 1,5 пъти парното налягане на превозваната течност при 55ºС, минус 100 
kРа; парното налягане не трябва да спада под 100 kРа. 

 
6.1.5.5.5. Освен това, опаковките, които трябва да съдържат течности от опаковъчна група І, трябва да 

бъдат изпитани при минимално изпитателно налягане (манометрично) от  250 kРа като времето 
на изпитване варира от 5 до 30 минути, в зависимост от материала, от който е изработена 
опаковката. 
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6.1.5.5.6. Критерии за успешно преминаване на изпитването:  

 
Не трябва да се установява изтичане от нито една опаковка. 

 
6.1.5.6  Изпитване за подреждане на опаковки по височина (стифиране) 

 
 Изпитването за подреждане на товари по височина трябва да бъде извършено с всички видове 

опаковки с изключение на чувалите и комбинираните опаковки (изработени от стъкло, порцелан 
и керамика) които не подлежат на подреждане по височина и са маркирани с "RID/ADR" 
съгласно 6.1.3.1. a) (ii).  

 
6.1.5.6.1. Брой на образците: по три модела за всяка конструкция и производител 
 
6.1.5.6.2. Метод на изпитване:  

 
Изпитваният модел трябва да подложен на сила, приложена върху неговата горна повърхност, 
равна на общата маса на идентичните товари, които биха могли да бъдат натрупани върху него 
по време на превоза; когато съдържанието на изпитвания образец е течност с относителна 
плътност различна от тази, която предстои да бъде превозвана, то силата се изчислява спрямо 
предназначената за превоз течност. Минималната височина на натрупаните товари, включваща 
и височината на типовия модел, трябва да бъде равна на 3 метра. Времетраенето на 
изпитването следва да бъде 24 часа, освен за пластмасови варели, бидони (туби) и  
комбинирани опаковки 6НН1 и 6НН2 предназначени за превоз на течности, които трябва да 
бъдат подложени на тест за натрупване на товари по височина в продължение на 28 дни при 
температура не по-малка от 40 º С.  

  
При провеждане на изпитването, описано в 6.1.5.2.5. трябва да се използва оригинална 
запълваща течност. Изпитването за натрупване на товари, посочено в 6.1.5.2.6. трябва да се 
проведе с еталонна течност. 

 
6.1.5.6.3. Критерии за успешно преминаване на изпитването: 
  

Не трябва да се установява изтичане при нито един изпитван образец. При съставните и 
съвместните опаковки не трябва да има каквото и да е изтичане на веществото, съдържащо се 
във вътрешния съд или опаковка. Нито един от типовите модели не трябва да има каквато и да 
било повреда, която би могла да наруши сигурността по време на превоз, нито деформация, 
която би довела до намаляване на якостта или до неустойчивост на стифираните опаковки. 
Пластмасовите опаковки трябва да бъдат охладени до нивото на околната температура преди 
отчитането на резултата от изпитването.    

 
6.1.5.7 Допълнително изпитване на пропускливост за пластмасови варели и бидони съгласно 

6.1.4.8, както и за комбинирани опаковки (пластмаса) – с изключение на опаковки от тип 
6НА1 – предназначени за превоз на течни вещества с температура на възпламеняване  
60ºС съгласно 6.1.4.19  

 
 Полиетиленовите опаковки трябва да бъдат подложени на това изпитване само в случай, че са 

предназначени за превоз на бензол, толуол, ксилол, или смеси и препарати, които съдържат 
тези вещества. 

 
6.1.5.7.1 Брой на изпитваните образци: по три опаковки за всяка конструкция и производител 
 
6.1.5.7.2. Специална подготовка на изпитвания типов модел: 
 
 Образците трябва да бъдат складирани предварително или заедно с оригиналното запълващо 

вещество, в съответствие с 6.1.5.2.5, или при полиетиленовите опаковки с еталонна течност 
въглеводородна смес („уайт спирит”), в съответствие с 6.1.5.2.6.  

 
6.1.5.7.3. Метод на изпитване: 
 
 Изпитваните образци, напълнени с веществото за което се одобрява опаковката, трябва да 

бъдат претеглени преди и след съхранение от 28 дни при 23ºС и 50 % относителна атмосферна 
влажност. При опаковките от полиетилен с висока молекулна маса, изпитването може да се 
проведе вместо с бензол, толуол и ксилол, с еталонна течна въглеводородна смес (уайт 
спирит). 

 
6.1.5.7.4. Критерии за успешно преминаване на изпитването: 
 
 Пропускливостта не бива да превишава 0,008 g/ l . h. 
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6.1.5.8 Изпитвателен протокол 

 
6.1.5.8.1. Съставя се протокол от изпитването, който се предоставя на разположение на потребителите на 

опаковката. Той следва да съдържа посочените по-долу данни: 

1. Име и адрес на изпитвателната лаборатория 

2. Име и адрес на възложителя (ако е необходимо) 

3. Единен идентификационен номер на протокола от изпитването 

4. Дата на протокола от изпитването 

5. Производител на опаковката 

6. Описание на типовия модел на опаковката ( напр. размери, затварящи устройства, 
дебелина на стените и т.н.), в т.ч. и метода на производство (напр. формуване под 
налягане), като описанието може да включва чертеж (и) или фотография (и) 

7. Максимална вместимост 

8. Свойства на изпитваното съдържание например вискозитет и относителна плътност – за 
течностите, и гранулометрия - за твърдите вещества. За пластмасови опаковки, 
подложени на изпитването за вътрешно налягане в 6.1.5.5, използваната температура 
на водата; 

9. Описание на изпитванията и резултат 

10. Изпитателният протокол трябва да бъде подписан, като се указва името и длъжността 
на лицето, което го подписва. 

 
6.1.5.8.2. Протоколът от изпитванията трябва изрично да уточни,  че подготвената за превоз опаковка е 

била изпитана в съответствие със съответните изисквания на настоящия раздел, както и че 
използването на други опаковъчни методи или елементи могат да доведат до невалидност на 
този протокол. Един екземпляр от изпитателния протокол следва да бъде предоставен на 
компетентния орган. 

 
6.1.6 Еталонни течности за доказване на химическата съвместимост на опаковки, вкл. средства 

за едро пакетиране (IBC), от полиетилен в съответствие с 6.1.5.2.6 респ. 6.5.6.3.5  

 
6.1.6.1 Следните еталонни течности се използват за тази пластмаса: 
 

a) овлажняващ разтвор - за вещества, които под налягане причиняват значително нацепване 

на полиетилена и по-специално за всички разтвори и препарати с овлажняващ ефект. 
 

 Използва се  

- или 1%-ен воден разтвор на алкилбензенсулфонат 

- или 5%-ен воден разтвор нонилфенолетоксилат, който е бил съхраняван преди 
първоначалното използване за изпитването в продължение на най-малко 14 дни при 
температура 40°С.   

Повърхностното напрежение на този разтвор трябва да бъде между 31 до 35 mN/m при 23ºС. 

Изпитването на стифиране се осъществява на базата на относителна плътност, не по-малка 
от 1,20. 

Ако с помощта на овлажняващ разтвор се докаже достатъчна химична съвместимост, не е 
необходимо да се провежда изпитването за съвместимост с оцетна киселина. 

При запълващи вещества, които причиняват нацепване на полиетилена  при натиск и които 
са устойчиви на овлажняващото вещество, задоволителната химична съвместимост може да 
се докаже след предварително съхранение в продължение на три седмици при температура 
от 40 º С, в съответствие с  6.1.5.2.6., но с оригиналното запълващо вещество. 

 
b) Оцетна киселина - за вещества и препарати, които причиняват нацепване на полиетилена 

при натиск и по-специално монокарбоксилни киселини и едновалентни алкохоли.   

Използва се оцетна киселина с концентрация от 98 до 100 %. 

Относителна плътност = 1,05. 

Изпитването на стифиране се извършва на базата на относителна плътност не по-малка от 
1,1. 

Когато запълващите вещества причиняват по-голямо набъбване на полиетилена под 
въздействието на оцетната киселина и то до такава степен, че масата на полиетилена може 
да се увеличи до 4 %, необходимата химична съвместимост може да бъде доказана след 
предварително съхранение в продължение на три седмици при температура от 40ºС, 
съгласно 6.1.5.2.6., но с оригиналното запълващо вещество. 

 
c) n-бутилацетат/с n-бутилацетат наситен разтвор на овлажняващо вещество - за вещества 

и препарати, които причиняват набъбване на полиетилена до такава степен, че масата му се 



 925 

увеличава с около 4 % и които в същото време причиняват нацепване при натиск. Това се 
отнася по-специално за фитосанитарните  продукти, течните бои и естерите. 

За предварителното съхранение, съгласно 6.1.5.2.6. се използва n-бутилацетат в 
концентрация от 98 до 100 %. 

При изпитването на стифиране, в съответствие с 6.1.5.6. се използва еталонна течност, 
състояща се от воден овлажняващ разтвор от 1 до 10% смесен с 2 % n-бутилацетат, в 
съответствие с посоченото в подточка a). 

Изпитването на стифиране се извършва на базата на относителна плътност не по-малка от 
1,0. 

Когато запълващите вещества причиняват по-голямо набъбване на полиетилена от 
действието на n-бутилацетат и то до такава степен, че масата на полиетилена може да се 
увеличи до 7,5%, необходимата химична съвместимост може да бъде доказана след 
предварително складиране в продължение на три седмици при температура от 40ºС, 
съгласно 6.1.5.2.6., но с оригиналното запълващо вещество.    

 

d) Въглеводородna смес (уайт спирит) - за вещества и препарати, които причиняват 

набъбване на полиетилена и по-специално за въглеводороди, естери и кетони. 

Използва се смес от въглеводороди с диапазон на температура на кипене от 160ºС до 220ºС, 
относителна плътност от 0,78 до 0,80, точка на възпламеняване над 50ºС и съдържание на 
ароматни вещества между 16 и 21 %. 

Изпитването на стифиране се извършва на базата на относителна плътност не по-малка от 
1,0. 

Когато запълващите вещества причиняват по-голямо набъбване на полиетилена от 
действието на нормалния бутилацетат и то до такава степен, че масата на полиетилена 
може да се увеличи повече от 7,5%, необходимата химична съвместимост може да бъде 
доказана след предварително съхранение в продължение на три седмици при температура 
от 40ºС, съгласно 6.1.5.2.6., но с оригиналното запълващо вещество.    

 

e) Азотна киселина – за всички вещества и препарати, които имат окисляващо въздействие 

върху полиетилена и причиняват молекулярно разпадане в същата, или в по-малка степен, 
отколкото 55%-на азотна киселина. 

Използва се азотна киселина в концентрация не по-малка от 55%. 

Изпитването на стифиране се извършва на базата на относителна плътност не по-малка от 
1,4. 

Когато запълващите вещества имат по-силно окисляващо въздействие от 55%-на азотна 
киселина или причиняват молекулярно разпадане, следва да се процедира в съответствие с 
6.1.5.2.5. 

В тези случаи, срокът на използване трябва да се определи след отчитане на степента на 
увреждане (например, две години за азотна киселина с концентрация не по-малка от 55%). 

f)  Вода – при вещества, които не атакуват полиетилена по никой от описаните от a) до e) 

начини и по-специално за неорганични  киселини и луги, солени водни разтвори, 
поливалентни алкохоли и органични вещества във воден разтвор. 

Изпитването на стифиране се извършва на базата на относителна плътност не по-малка от 
1,2. 

Прототипно изпитване с вода не се изисква, когато е била доказана съответната химическа 
съвместимост с разтвор на мокрещо средство или азотна киселина. 
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Глава  6.2  

Изисквания към изработването и изпитването на съдове под налягане, 
аерозолни опаковки (аерозоли) и малки съдове, съдържащи газ (газови 
патрони) и патрони за горивни клетки, съдържащи втечнен запалителен газ    

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Аерозолните опаковки, малките съдове, съдържащи газ (газови патрони) и 

патроните за горивни клетки, съдържащи втечнен запалителен газ не попадат под 
изискванията, посочени в 6.2.1 до 6.2.5. 

 
6.2.1             Общи изисквания 
 
6.2.1.1 Проектиране и изработване 

 
6.2.1.1.1 Съдовете и техните затварящи устройства следва да бъдат проектирани, произведени, изпитани и 

оборудвани по такъв начин, че да издържат всички условия, вкл. износване на материала, на които 
могат да бъдат подложени при нормални условия на превоз и ползване. 

6.2.1.1.2 (запазена разпоредба) 

6.2.1.1.3 В никакъв случай минималната дебелина на стената не трябва да бъде по-малка от указаната в 

проектантските и конструктивни технически стандарти. 

6.2.1.1.4 За заварени съдове под налягане трябва да се използват единствено метали, подлежащи на 

заваряване. 

6.2.1.1.5 Изпитвателното налягане за бутилки, туби, цилиндри под налягане и връзки с бутилки трябва да 

бъде в съответствие с инструкция за пакетаж P200 в 4.1.4.1, или в случай, че става дума за химикал 
под налягане, с опаковъчна инструкция Р 206 от 4.1.4.1. Изпитвателното налягане за затворени 
криогенни съдове трябва да бъде в съответствие с инструкция за пакетаж P203 в 4.1.4.1. 
Налягането при изпитване на метална хидридна система за съхранение трябва да бъде в 
съответствие с Опаковъчна инструкция P 205 от точка 4.1.4.1. Изпитателното налягане на бутилка 
за адсорбиран газ трябва да бъде съобразено с инструкция за опаковане P 208 от 4.1.4.1. 

6.2.1.1.6 Съдовете под налягане, обхванати във връзки, трябва да бъдат снабдени с поддържаща 

конструкция и да се държат като едно цяло. Те трябва да бъдат фиксирани така, че да няма никакво 
преместване в рамките на цялата структура или възникване на непредвидено опасно напрежение на 
отделни места. Сборните колектори (напр.,, колектор, клапани и уреди за измерване на налягането) 
трябва да са проектирани и конструирани по такъв начин, че да бъдат предпазени от повреждане 
при удар и при съприкосновение със сили, които се наблюдават при нормални условия на превоз. 
Колекторите трябва да имат поне идентично изпитвателно налягане с това на бутилките. За 
втечнените токсични газове, всеки съд под налягане трябва да е оборудван с изолационен клапан, 
за да се гарантира, че всеки съд под налягане може да бъде пълнен поотделно и че не може да 
настъпи обмен на съдържанието на съдовете под налягане по време на превоза.   
 
ЗАБЕЛЕЖКА:Токсичните втечнени газове са с класификационни кодове 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC 

или 2TOC. 
 

6.2.1.1.7 Трябва да се избягва контакт между разнородни материали, който може да доведе до увреждане в 

резултат на галванична реакция. 

6.2.1.1.8 Допълнителни изисквания за конструкцията на затворените криогенни съдове за замразени 
втечнени газове.  

 
6.2.1.1.8.1 За всеки съд под налягане трябва да се определят механичните свойства на използвания метал, 

вкл. по отношение на ударна якост и коефициент на огъване. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: по отношение на ударната якост, в подраздел 6.8.5.3 са посочени подробности за 

изискванията към изпитванията, които могат да се ползват.  
 
6.2.1.1.8.2    Съдовете под налягане трябва да бъдат термоизолирани. Термоизолацията трябва да бъде 

защитена против удар чрез цялостна външна облицовка. Когато пространството между съда под 
налягане и облицовката е обезвъздушено (вакуумна изолация), то облицовката трябва да е така 
проектирана, че да издържа без деформации на външно налягане от най-малко 100 kPa (1 bar), 
изчислено в съответствие с официално признат технически нормативен документ или с 
пресметнато критично налягане на деформация от най-малко 200 kPa (2 bar). Ако облицовката е 
затворена така, че да не пропуска газ (напр.,, при вакуумна изолация), за предотвратяване на 
развиването на опасно налягане в изолиращия слой, в случай на незадоволителна газова 
непропускливост на съда или на елементите на неговото оборудване, трябва да се предвиди 
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допълнително приспособление. Това приспособление трябва да предотвратява проникването на 
влага в изолацията. 

  
6.2.1.1.8.3   Затворените криогенни съдове, проектирани за превоз на охладени втечнени газове с точка на 

кипене под -182°С при атмосферно налягане, не трябва да съдържат материали, които биха могли 
да реагират опасено с кислород или с обогатена с кислород среда, ако тези материали се намират 
в части на термоизолацията, където съществува опасност от контакт с кислород или течност, 
обогатена с кислород. 

 
6.2.1.1.8.4   Затворените криогенни съдове трябва да бъдат проектирани и изработени с подходящи устройства 

за повдигане и закрепване. 
 

6.2.1.1.9 Допълнителни изисквания за конструкцията на съдове под налягане за ацетилен  

 
Съдовете под налягане за UN 1001 ацетилен, разтвор, и UN 3374, ацетилен без рaзтворител, трябва 

да бъдат изцяло запълнени с равномерно разпределен порест материал от вид, който 
съответства на изискванията и спецификациите за изпитване, определени от стандарт или 
технически кодекс, признат от компетентния орган, при което този порест материал: 
a)  е съвместим със съда под налягане и не образува вредни или опасни съединения, нито с 

ацетилена, нито, при  UN 1001, с разтворителя, и 
b)  трябва да е способен, да предотврати разпространяването на разпада на ацетилена в 

порестия материал. 

За съдовете под налягане за UN 1001, разтворителят трябва да бъде съвместим със съда под 
налягане. 

6.2.1.2  Материали 

6.2.1.2.1 Материалите, от които са изработени съдовете под налягане и техните затварящи устройства, които 

са в пряк контакт с опасните товари, не трябва да се подават на въздействие или отслабване от 
страна на предназначените за превоз опасни товари и не трябва да предизвикват опасни 
последици, например,, катализиране на реакция или встъпване в реакция с опасните товари.   

6.2.1.2.2 Съдовете под налягане и техните затварящи устройства трябва да бъдат  изработени от 

материалите, указани в техническите стандарти за проектиране и конструиране, и приложимата 
инструкция за пакетаж за веществата, предназначени за превоз в съда под налягане. Материалите 
трябва да са устойчиви на чупливост и на корозионно напукване под напрежение, както е посочено в  
техническите стандарти за проектиране и конструиране. 

 
6.2.1.3           Експлоатационно оборудване 

6.2.1.3.1 Клапаните, тръбите и другите арматурни елементи, подложени на налягане, с изключение на 

устройствата за освобождаване на налягането, трябва да са проектирани и конструирани по такъв 
начин, че налягането на избухване да бъде най-малко 1,5 пъти изпитвателното налягане на съда 
под налягане. 

6.2.1.3.2 Експлоатационното оборудване трябва да бъде конфигурирано или проектирано така че да може да 

предотвратява повреди, които биха могли да възникнат в резултат на освобождаването на 
съдържанието на съда при нормални условия на обработване и превоз. Колекторните  тръби, 
водещи до затварящите клапани трябва да са достатъчно гъвкави за да предпазват клапаните и 
тръбите от срязване или освобождаване на съдържанието на съда под налягане.  Клапаните за 
пълнене и изпразване, както и всякакви предпазни запушалки трябва са защитени срещу случайно 
отваряне. Клапаните трябва да са защитени по начина, посочен в 4.1.6.8. 

6.2.1.3.3 Съдовете под налягане, които не могат да бъдат обработвани ръчно, нито да бъдат търкаляни, 

трябва да бъдат оборудвани с устройства (релси, пръстени, обръчи), гарантиращи че могат да 
бъдат обработвани безопасно чрез механични средства и да бъдат подреждани по такъв начин, че 
да не се нарушава тяхната якост, нито съдът под налягане да се подлага на нежелано напрежение. 

6.2.1.3.4 Отделните съдове под налягане трябва да бъдат оборудвани с устройства за освобождаване на 

налягането, както е посочено в инструкция за пакетаж P200 (2) или P 205  в 4.1.4.1 или в 6.2.1.3.6.4 и 
6.2.1.3.6.5. Устройствата за освобождаване на  налягането трябва да са проектирани по такъв 
начин, че да предотвратяват навлизането на каквато и да било чужда материя; изтичането на газ и 
образуването на опасно прекомерно налягане. Монтирането на устройствата за освобождаване на 
налягането върху оборудвани с колектори хоризонтални съдове под налягане, напълнени със 
запалителен газ, трябва да бъде  осъществено така, че да позволява свободното отделяне във 
въздуха по такъв начин че да се предотврати каквото и да е навлизане на изтичащ газ в самия съд 
под налягане при нормални условия на превоз.    



 

 928 

6.2.1.3.5 Съдовете под налягане, чието пълнене се измерва в обем следва да бъдат оборудвани с индикатор 

за нивото. 
  
6.2.1.3.6    Допълнителни изисквания към затворени криогенни съдове 

 
6.2.1.3.6.1   Всички отвори за пълнене и изпразване на затворени криогенни съдове, предназначени за 

превоз на охладени втечнени запалителни газове трябва да бъдат снабдени с най-малко две 
последователно разположени и независими едно от друго затварящи устройства, първото от 
които да бъде затварящ клапан, а второто – капачка или аналогично устройство. 

 
6.2.1.3.6.2    При сектори от тръбопроводите, които могат да се затварят от двете страни и в които може да 

бъде задържана течност, трябва да се предвижда система за автоматично освобождаване на 
налягането с цел предотвратяване на прекомерно покачване на налягането в рамките на 
тръбопровода. 

 
6.2.1.3.6.3    Всяко съединение на закрит криогенен съд трябва да бъде маркирано еднозначно за неговата 

функция (напр.,, парна или течна фаза). 
 
6.2.1.3.6.4    Устройства за освобождаване на налягането 

 

6.2.1.3.6.4.1 Всеки затворен криогенен съд трябва да бъде оборудван с най-малко едно устройство за 

освобождаване на налягането.  Това устройство трябва да бъде от вида, който е устойчив на 
динамични сили, включително „надналягане”.   

6.2.1.3.6.4.2 Затворените криогенни съдове могат да бъдат допълнително съоръжени с разкъсваща се 

мембрана, разположена паралелно на подпружинното устройство, за да съответства на 
6.2.1.3.6.5. 

 
6.2.1.3.6.4.3 Щуцерите на устройствата за освобождаване на налягането трябва да бъдат с размер, 

достатъчен да осигурява безпрепятственото пропускане на необходимото количество пари или 
газове към устройствата за освобождаване на налягането.  

 
6.2.1.3.6.4.4 Всички входни отвори на устройствата за освобождаване на налягането трябва да са 

разположени – в условията на максимално напълване – в парната фаза на закрития криогенен 
съд, а устройствата за освобождаване на налягането трябва да бъдат подредени така, че да се 
осигури безпрепятствено отделяне на парата. 

  
6.2.1.3.6.5    Пропускателна способност и регулиране на устройствата за освобождаване на 

налягането 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Във връзка с устройства за освобождаване на налягането при затворени 

криогенни съдове, максимално допустимо експлоатационно налягане (MAWP) 
означава максималното ефективно надналягане във връхната част на 
напълнения криогенен съд, намиращ се в работен режим, вкл. най-високото 
ефективно налягане по време на пълнене и изпразване. 

 
6.2.1.3.6.5.1   Устройствата за освобождаване на налягането трябва да се отварят автоматично при налягане 

не по-малко от максималното допустимо  експлоатационно налягане и да са напълно отворени 
при налягане от 110% от максималното допустимо експлоатационно налягане. След 
освобождаването те трябва да се затворят отново при налягане, което не е по-голямо от 10 % 
под налягането, при което започва неговото изпускане, и при всяко по-ниско налягане трябва да 
остане затворено. 

 
6.2.1.3.6.5.2   Разрушаващите се мембрани трябва да бъдат регулирани на разрушаване при номинално 

налягане, стойността на което е по-ниска или от изпитвателното налягане, или от налягане, 
възлизащо на 150% от максималното допустимо експлоатационно налягане. 

 
6.2.1.3.6.5.3   При нарушаване на вакуума във вакуумно-изолиран закрит криогенен съд, общата 

пропусквателна способност на всички вградени устройства за освобождаване на налягането 
трябва да бъде достатъчна за това, налягането в криогенния съд (вкл. акумулираното налягане) 
да не превишава 120 % от максималното допустимо експлоатационно налягане. 

 
6.2.1.3.6.5.4   Изискваната пропусквателна спсобност на устройствата за освобождаване на налягането се 

изчислява в съответствие с официално признати от компетентния орган технически правила1. 

                                                           
1 Виж напр., публикациите на CGA S-1.2-2003 „Pressure Relief Device Standards – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for 
Compressed Gases” (Стандарти за устройства за освобождаване на налягане – част 2 – товарни цистерни и преносими 
цистерни за сгъстени газове) и S-1.1-2003 “Pressure Relief Device Standards – Part 1 – Cylinders for Compressed Gases” 
(Стандарти за устройства за освобождаване на налягане – част 1 – бутилки за сгъстени газове). 
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6.2.1.4 Одобряване на съдовете под налягане 

 

6.2.1.4.1 Съответствието на съдовете под налягане се оценява в момента на тяхното производство, както се 

изисква от компетентния орган. Съдовете под налягане се проверяват, изпитват и одобряват от 
инспектиращ орган. Техническата документация трябва да включва пълни спецификации за 
проектирането и конструкцията, както и пълна документация за  производството и изпитванията. 

6.2.1.4.2 Системите за осигуряване на качеството трябва да са в съответствие с изискванията на 

компетентния орган.   
 
6.2.1.5 Първоначален  контрол и изпитване 

6.2.1.5.1 Новите съдове под налягане, с изкл. на затворени криогенни съдве и метал хидридни системи за 
съхранение, трябва да бъдат подложени на първоначален контрол и изпитвания преди и след 
производствения процес съгласно приложимите стандарти за проектиране, в това число:   

 
 Върху достатъчен брой съдове под налягане да се проведе: 

a) изпитване на механичните свойства на материала; 

b) проверка на минималната дебелина на стените; 

c) проверка за еднородност на материала в рамките на всяка производствена партида; 

d) контрол на външното и вътрешно състояние на съдовете под налягане; 

e) контрол на резбата на гърлото; 

f) проверка за съответствие с проектния стандарт. 
 

При всички съдове под налягане да се извърши: 

g) изпитване на хидравлично налягане. Съдовете под налягане трябва да изпълняват 
критериите за одобрение, посочени в техническия стандарт и техническия кодекс за 
проектиране и конструкция;   

  
ЗАБЕЛЕЖКА: Със съгласието на компетентния орган, изпитването на хидравлично 

налягане може да бъде заменено с изпитване при което се използва газ, ако 
подобно действие не представлява никаква опасност. 

 
h) контрол и оценка на фабричните дефекти и след това, или поправка на съдовете под 

налягане, или деклариране на тяхната негодност за употреба. При заварени съдове под 
налягане се отдава особено голямо внимание на качеството на заваръчните шевове; 

i)  контрол на маркировките, поставени върху съдовете под налягане; 
j)  освен това съдовете, предназначени за превоз на UN 1001 ацетилен, разтворен, и на UN 

3374 ацетилен, неразтворен, трябва да преминат през проверка за правилното поставяне и 
състоянието на порестия материал, както и в определени случаи на количеството на 
разтворителя. 

 
6.2.1.5.2 Върху подходящ образец на затворен криогенен съд трябва да се извършат указаните в 

6.2.1.5.1 a), b), d) и f) проверки и изпитвания. Освен това при проба на затворен криогенен съд 
трябва да се извърши проверка на заваръчните шевове посредством рентгенов, ултразвуков 
или друг подходящ безразрушителен изпитвателен метод в съответствие с приложимия за 
проектирането и изработването стандарт. Този контрол на шевовете не се прилага за външната 
облицовка. 

  
 Освен това, всички затворени криогенни съдове трябва да бъдат подложени на установените в 

6.2.1.5.1 g), h) и i) първоначални проверки и изпитвания и също така след окомплектоването – 
на изпитване на херметичност и на проверка за задоволителното функциониране на 
експлоатационното оборудване. 

 
6.2.1.5.3     За метал-хидридните системи за съхранение, трябва да се удостовери, че инспекциите и 

изпитванията, както са описани в 6.2.1.5.1 (a), (b), (c), (d), (e), ако е приложимо и (f), (g), (h) и (i) 
са били извършени върху подходяща извадка от съдовете, използвани в метален-хидридната 
система за съхранение.  Също така, върху подходяща извадка от метал-хидридните системи за 
съхранение, проверките и изпитванията, разписани в 6.2.1.5.1 (c) и (f) се извършват, а също и 
6.2.1.5.1 (e), ако е приложимо, и проверка на външните условия на метал-хидридните система за 
съхранение. 
 
Освен това, всички метал-хидридни системи за съхранение, се подлагат на първоначали       
инспекции и изпитания, упоменати в 6.2.1.5.1 (h) и (i), както и изпитване за херметичност и   
изпитване на задоволителното функциониране на сервизното оборудване. 
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6.2.1.6 Периодичен контрол и изпитване 

 
6.2.1.6.1 Съдовете под налягане за многократно ползване, различни от криогенни съдове, трябва да 

бъдат подлагани на периодични проверки и изпитвания под контрола на орган, упълномощен от 
компетентния орган, в съответствие със следното:  
a) външен оглед на съда под налягане и проверка на оборудването и външните маркировки; 
b) вътрешна проверка на съда под налягане (напр., проверка на вътрешното състояние, 

контрол на минималната дебелина на стените); 
c) проверка на резбите, ако има признаци на корозия или ако частите на оборудването са 

свалени;  
d) изпитване на хидравлично налягане и, ако е необходимо, проверка на характеристиките на 

материала чрез подходящи изпитвания; 
e) проверка на експлоатационното оборудване, други аксесоари и устройствата за 

освобождаване на налягането, ако повторно се въвеждат в експлоатация.   
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Със съгласието на компетентния орган, изпитването на хидравлично налягане 

може да бъде заменено с изпитване, при което се използва газ, ако подобно 
действие не създава каквато и да било опасност. 

2. За безшевни стоманени бутилки и големи бутилки, проверката от 6.2.1.6.1 (b) и 

тест за хидравлично налягане на 6.2.1.6.1 (d), могат да бъдат заменени от 
процедура, съответстваща на ISO 16148:2016 "Бутилки за газ. Безшевни 
стоманени бутилки и тръби за газ за многократно пълнене. Изпитване чрез 
акустична емисия (AT) и последващо ултразвуково изпитване (UT) за 
периодичен контрол и изпитване". 

3. Проверката на 6.2.1.6.1 (b) и изпитването на хидравлично налягане на 6.2.1.6.1 

(d) могат да бъдат заменени сизследване с ултразвук, извършен в 
съответствие с ISO 10461:2005 +A1:2006 за безшевни газови цилиндри от 
алуминиева сплав и в съответствие с ISO 6406:2005 за безпроблемни 
стоманени газови бутилки. 

4. Относно честотата на периодичните проверки и изпитвания, виж инструкция за 

пакетаж P200 в 4.1.4.1, или в случай, че става дума за химикал под налягане, 
с опаковъчна инструкция Р 206 от 4.1.4.1. 

 
6.2.1.6.2 При съдовете под налягане, предназначени за превоз на UN 1001 ацетилен, разтвор, и на UN 

3374 ацетилен, неразтворен, следва да се извършват единствено проверките, указани в 
6.2.1.6.1 (a), (c) и (e).  Освен това, трябва да се провери и състоянието на порестия материал 
(напр., пукнатини, ъгъл на снижаване, разхлабване, слягане).  

6.2.1.6.3  Вентилите за освобождаване на налягане за затворени криогенни съдове подлежат на 

периодични инспекции и изпитвания. 
 
6.2.1.7 Изисквания към производителя 

 
6.2.1.7.1 Производителят трябва да разполага с техническите възможности и да притежава всички 

ресурси, необходими за задоволителното производство на съдовете. Това се отнася по-
специално и за наличието на квалифициран персонал, който: 

 a) да контролира целия производствен процес; 

 b) да осъществява свързване на материалите, и  

 c) да провежда всички необходими изпитвания; 
  
6.2.1.7.2 Оценката на годността на производителя трябва във всички случаи да се извърши от 

инспектиращ орган, официално признат от инспектиращия орган на държавата, издаваща 
одобрението.   

 
6.2.1.8 Изисквания към инспектиращите органи 

 
6.2.1.8.1 Инспектиращите органи трябва да бъдат независими от производствените предприятия и да 

притежават необходимата компетентност за провеждането на изискваните изпитвания, 
проверки и за издаването на нужните одобрения.   

 
6.2.2. Изисквания към съдовете под налягане по ООН 

 

В допълнение към общите изисквания, посочени в раздел 6.2.1, съдовете под налягане по ООН 
трябва да отговарят на изискванията, изложени в настоящия раздел, включително стандартите, 
което е приложимо. Производство на нови съдове под налягане или оборудване за обслужване 
съгласно който и да е конкретен стандарт в 6.2.2.1 и 6.2.2.3 не е разрешено след датата, 
посочена в горната дясна колона на Таблиците. 
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БЕЛЕЖКА: 1: UN съдове под налягане и оборудване за обслужване, изградени съгласно 

стандарти, приложими към датата на производство, могат да продължат да 
бъдат в експлоатация съгласно разпоредбите за периодична инспекция на RID. 

2: Когато са налични EN ISO версии на следните ISO стандарти, те могат да бъдат 

използвани за да се изпълнят изискванията на 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3 и 6.2.2.4. 
 
6.2.2.1  Проектиране, изработване, първоначална инспекция и изпитване 

 
6.2.2.1.1. За проектирането, конструкцията, първоначалната инспекция и изпитване на UN-бутилки, с 

изключение на проверката на системата за оценка на съответствието и одобряването, които 
трябва да удовлетворяват изискванията на 6.2.2.5., са в сила следните стандарти: 

 

Референция Заглавие Приложимо за 
производство 

ISO 9809-1:1999 Газови бутилки – безшевни газови бутилки за многократно ползване от 
стомана – модел, конструкция и изпитване - Част 1: Бутилки от 
закалена и отвърната стомана с Rm < 1100 МРа 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Забележката, отнасяща се до фактор F в раздел 7.3 на 

този стандарт не се отнася за UN- бутилки.  

До 31 декември 
2018 г. 

ISO9809-1:2000 Газови бутилки – безшевни стоманени газови бутилки – конструкция, 
изграждане и изпитване – част 1: Бутилки от закалена и отвърната 
стомана с якост на опън по-нисък от 1 100 MPa 

До понататъшно 
уведомление 

ISO 9809-2:2000 Газови бутилки - безшевни газови бутилки за многократно ползване от 
стомана – модел, конструкция и изпитване - Част 2: Бутилки от 
закалена и отвърната стомана с Rm ≥ 1100 МРа 

До 31 декември 
2018 г. 

ISO 9809-2:2010 Газови бутилки – безшевни стоманени газови бутилки – конструкция, 
изграждане и изпитване – част 2: Бутилки от закалена и отвърната 
стомана с якост на опън по-голям от или равен на 1 100 MPa 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 9809-3:2000 Газови бутилки – безшевни газови бутилки за многократно ползване от 
стомана – модел, конструкция и изпитване – Част 3: Бутилки от 
стандартна стомана  

До 31 декември 
2018 г. 

ISO 9809-3:2010 Газови бутилки – Безшевни стоманени газови бутилки, годни за 
повторно запълване – Конструкция, изграждане и изпитване – Част 3: 
Нормализирани стоманени бутилки 

До понататъшно 
уведомление 

ISO 
9809-4:2014 

Газови бутилки – Безшевни стоманени бутилки за газ за многократно 
пълнене. Проектиране, производство и изпитване.– Част 4: Бутилки от 
неръждаема стомана с Rm стойност по-ниска от 1 100 MPa 

До по-
нататъшно 
уведомление 
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ISO 7866:1999 Газови бутилки - безшевни газови бутилки за многократно ползване от 
алуминиева сплав – Модел, конструкция и изпитване 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Забележката, отнасяща се до фактор F в раздел 7.2 на 

този стандарт не се отнася за UN- бутилки. Не се 
допуска използването на алуминиева сплав 6351А-Т6, 
или еквивалентна такава 

До 31 декември 
2020 г. 

ISO 7866:2012 + 
Cor 1:2014 

Газови бутилки – Безшевни газови бутилки от алуминиева сплав, 
годни за повторно запълване – Конструкция, изграждане и изпитване 

БЕЛЕЖКА: Алуминиева сплав 6351A или еквивалентна не трябва да 

бъде използвана. 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 4706:2008  Газови цилиндри - Многократна употреба заварени метални цилиндри 
- Тест налягане 60 бара и по-малко 

До по-ататъшно 
уведомление 

ISO 18172-
1:2007  

Газови цилиндри - Многократна употреба заварени от неръждаема 
стомана цилиндри - Част 1: Налягане при изпитване 6 мпа и по-малко 

До понататъшно 
уведомление 

ISO 20703:2006  Газови цилиндри - Многократна употреба заварени от алуминиева 
сплав цилиндри - проектиране, изграждане и изпитание 

До понататъшно 
уведомление 

ISO 11118:1999 Газови бутилки – Метални бутилки за еднократно ползване – 
установяване и методи на изпитване 

До 31 декември 
2020 г 

EN 11118:2015 . Газови бутилки. Метални газови бутилки за еднократно пълнене. 
Технически изисквания и методи за изпитване 

До понататъшно 
уведомление 

ISO 11119-
1:2002 

Газови бутилки от композитни материали – установяване и методи на 
изпитване- част 1: Газови бутилки от композитни материали с обръчи 

До 31 декември 
2020 г. 

ISO 11199-
1:2012 

Газови бутилки – Пълняеми комбинирани газови бутилки и големи 
бутилки – Проектиране, конструкция и изпитване – Част 1: 
Комбинирани газови бутилки и големи бутилки обвити в обръчи и 
армирани със стъклени влакна до 450 l 

До понататъшно 
уведомление 

ISO 11119-
2:2002 

Газови бутилки от композитни материали – установяване и методи на 
изпитване- част 2: Напълно обвити фиброусилени газови бутилки от 
композитни материали с разпределящи натоварването метални 
черупки 

До 31 декември 
2020 г. 

ISO 11119-
2:2012 + Amd 
1:2014 

Газови бутилки – Пълняеми комбинирани газови бутилки и големи 
бутилки – Проектиране, производство и изпитване – Част 2: Изцяло 
обвити комбинирани газови бутилки и големи бутилки армирани със 
стъклени влакна до 450 литра с метални обшивки разпределящи 
теглото 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 11119-
3:2002 

Газови бутилки от композитни материали – установяване и методи на 
изпитване- част 3: Напълно обвити фиброусилени газови бутилки от 
композитни материали с неметални черупки и с неразпределящи 
натоварването черупки 

До 31 декември 
2020 г.. 

ISO 11119-
3:2013 

Газови бутилки – Пълняеми комбинирани газови бутилки и големи 
бутилки – Проектиране, конструкция и изпитване – Част 3: Изцяло 
обвити комбинирани газови бутилки и големи бутилки армирани със 
стъклени влакна до 450 литра с метални или неметални обшивки, 
неразпределящи теглото 

До по-
нататъшно 
уведомление 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:1. Бутилки от композитни материали, съответстващи на посочените по-горе 

стандарти, трябва да се проектират за експлоатационен живот не по-малко от 
15 години. 

2. Комбинирани бутилки с експлоатационен живот по-дълъг от 15 години не 

трябва да бъдат напълвани след 15 години от датата на производство, освен 
ако проекта не е издържал успешно програма за изпитване на 
експлоатационен живот. Програмата ще бъде част от одобрението на 
първоначалния прототип и трябва да определя инспекции и тестове за да 
демонстрира, че бутилките произведени по тази програма ще са в 
безопасност до края на експлоатационния живот. Програмата за изпитване на 
експлоатационен живот и резултатите ще бъдат одобрени от компетентния 
орган в държавата на одобрение, който носи отговорност за първоначалното 
одобрение на дизайна на бутилката. Експлоатационният живот на 
комбинирана бутилка няма да бъде удължаван отвъд нейния първоначално 
одобрен експлоатационен живот. 
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6.2.2.1.2. За проектирането, конструкцията, първоначалната инспекция и изпитване на UN-големи 
бутилки, с изключение на проверката на системата за оценка на съответствието и 
одобряването, които трябва да удовлетворяват изискванията на 6.2.2.5. е в сила следният 
стандарт: 

 

Референция Заглавие Приложимо за 
производство 

ISO 11120:1999 Транспортируеми газови бутилки – безшевни газови бутилки за 
многократно ползване от стомана за превоз на сгъстени газове, с 
вместимост между 150 и 3000 литра – Модел, конструкция и изпитване  

ЗАБЕЛЕЖКА:  Бележката, отнасяща се до фактор F в раздел 7.1. на 

този стандарт не се отнася за UN-големи бутилки 

До 31 декември 
2022 г. 

 

EN 11120:2015  Бутилки за газ. Безшевни стоманени бутилки за многократно пълнене 
с водна вместимост между 150 l и 3 000 l. Проектиране, изработване и 
изпитване 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 11119-
1:2012 

Газови бутилки – Пълняеми комбинирани газови бутилки и големи 
бутилки – Проектиране, производство и изпитване – Част 1: 
Комбинирани газови бутилки и големи бутилки обвити в обръчи и 
армирани със стъклени влакна до 450 l 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 11119-
2:2012 + Amd 
1:2014 

Газови бутилки – Пълняеми комбинирани газови бутилки и големи 
бутилки – Проектиране, производство и изпитване – Част 2: Изцяло 
обвити комбинирани газови бутилки и големи бутилки армирани със 
стъклени влакна до 450 литра с метални обшивки разпределящи 
теглото 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 11119-
3:2013 

Газови бутилки – Пълняеми комбинирани газови бутилки и големи 
бутилки – Проектиране, производство и изпитване – Част 3: Изцяло 
обвити комбинирани газови бутилки и големи бутилки армирани със 
стъклени влакна до 450 литра с метални или неметални обшивки, 
неразпределящи теглото 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 11515:2013 Газови бутилки – Пълняеми комбинирани армирани големи бутилки с 
воден капацитет между 450 l и 3 000 l – Проектиране, производство и 
изпитване 

До по-
нататъшно 
уведомление 

 
БЕЛЕЖКА 1: В горепосочените стандарти, комбинираните големи бутилки трябва да бъдат 

проектирани за експлоатационен живот не по-малко от 15 години 
2: Комбинирани големи бутилки с експлоатационен живот по-дълъг от 15 години не 

трябва да бъдат напълвани след 15 години от датата на производство, освен ако 
проекта не е издържал успешно програма за изпитване на експлоатационен живот. 
Програмата ще бъде част от одобрението на първоначалния прототип и трябва да 
определя инспекции и тестове за да демонстрира, че големите бутилки произведени 
по тази програма ще са в безопасност до края на експлоатационния им живот. 
Програмата за изпитване на експлоатационен живот и резултатите ще бъдат 
одобрени от компетентния орган в държавата на одобрение, който носи отговорност 
за първоначалното одобрение на дизайна на бутилката. Експлоатационният живот 
на комбинирана голяма бутилка няма да бъде удължаван отвъд нейния 
първоначално одобрен експлоатационен живот.  

   
6.2.2.1.3 За проектирането, конструкцията, първоначалната инспекция и изпитване на UN-ацетиленови 

бутилки, с изключение на проверката на системата за оценка на съответствието и 
одобряването, които трябва да удовлетворяват изискванията на 6.2.2.5, са в сила следните 
стандарти: 

 
За стената на бутилката: 
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Референция Заглавие Приложимо за 
производство 

ISO 9809-
1:1999 

Газови бутилки – безшевни газови бутилки за многократно ползване от 
стомана – модел, конструкция и изпитване - Част 1: Бутилки от 
закалена и отвърната стомана с Rm < 1100 МРа 

ЗАБЕЛЕЖКА: Бележката, отнасяща се до фактор F в раздел 7.3. на 

този стандарт не се отнася за UN-бутилки 

До 31 декември 
2018 г. 

ISO 9809-
1:2010 

Газови бутилки – Безшевни стоманени газови бутилки, годни за 
повторно запълване – Конструкция, изграждане и изпитване – Част 1: 
Бутилки от закалена и отвърната стомана с якост на опън по-ниска от 
1 100 MPa 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 9809-
3:2000 

Газови бутилки – безшевни газови бутилки за многократно ползване от 
стомана – модел, конструкция и изпитване – Част 3: Бутилки от 
стандартна стомана  

До 31 декември 
2018 г. 

ISO 9809-
3:2010 

Газови бутилки – Безшевни стоманени газови бутилки, годни за 
повторно запълване – Конструкция, изграждане и изпитване – Част 3: 
Нормализирани стоманени бутилки 

До по-
нататъшно 
уведомление 

 
За порестия материал в бутилката: 

 

Референция Заглавие Приложимо за 
производство 

ISO 3807-
1:2000 

Ацетиленови бутилки – Основни изисквания – Част 1: Бутилки без  
стопяем предпазител 

До 31 декември 
2020 г. 

ISO 3807-
2:2000 

Ацетиленови бутилки – Основни изисквания – Част 2: Бутилки със 
стопяем предпазител 

До 31 декември 
2020 г. 

ISO 3807:2013 Газови бутилки – Ацетиленови бутилки – Основни изисквания и 
изпитвания на типа. 

До по-
нататъшно 
уведомление 

 

6.2.2.1.4    За проектирането, конструкцията, първоначалната инспекция и изпитване на UN-криогенни 
съдове, с изключение на проверката на системата за оценка на съответствието и одобряването, 
които трябва да удовлетворяват изискванията на 6.2.2.5, е в сила следният стандарт: 

 

Референция Заглавие Приложимо за 
производство 

ISO 21029-
1:2004 

Криогенни съдове – транспортируеми вакуумно-изолирани съдове с 
вместимост до 1000 литра – част 1: Модел, производство и изпитване 

До по-
нататъшно 
уведомление 

  
 

6.2.2.1.5 Следният стандарт се прилага при проектиране, изграждане и първоначална инспекция и за     
                             изпитване на UN метал-хидридни системи за съхранение, с изключение на това, че     
                             изискванията за проверката, отнасящи се до системата за оценка на съответствието и    
                             одобрение трябва да бъдат в съответствие с 6.2.2.5:  
 

Референция Заглавие Приложимо за 
производство 

ISO 16111:2008  Транспортируемото оборудване под налягане устройства за 
съхранение - Водород погълнат в реверсивен метален хидрид 

До по-нататъшно 
уведомление 

 

6.2.2.1.6 Стандартът, показан по-долу, се прилага по отношение на конструкцията, изграждането и 
първоначална инспекция и изпитване на UN стелажи за бутилки. Всяка бутилка в UN стелаж за 
бутилки трябва да бъде UN бутилка, която е съобразена с изискванията на 6.2.2. Изискванията 
за инспекция, свързани със системата за оценка на съответствие и одобрение за UN стелажи за 
бутилки трябва да бъдат съгласно 6.2.2.5.  

 

Референция Заглавие Приложимо за 
производство 

ISO 109612010 Газови бутилки – стелажи за бутилки – конструкция, изграждане, 
изпитване и инспекция 

До по-нататъшно 
уведомление 
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БЕЛЕЖКА: Смяната на една или повече бутилки с една и съща конструкция, включително 

същото изпитателно налягане, в съществуваща UN стелаж за бутилки не изисква 
повторно сертифициране на съществуващия стелаж. 

 
6.2.2.1.7 Следните стандарти се прилагат по отношение на конструкцията, изграждането 

ипървоначалната инспекция и изпитване на UN бутилки за адсорбирани газове, с изключение на 
изискванията за инспекция, свързани със системата за оценяване на съответствие и одобрение 
трябва да бъдат съгласно 6.2.2.5. 

 

Референция Заглавие Приложимо за 
производство 

ISO 11513:2011 Газови бутилки – заварени стоманени бутилки, годни за повторно 
напълване за опаковка за газове с налягане под атмосферното (с 
изключение на ацетилен) – конструкция, изграждане, изпитване, 
експлоатация и периодична инспекция 

До по-нататъшно 
уведомление 

ISO 98091:2010 Газови бутилки – Безшевни стоманени газови бутилки, годни за повторно 
запълване – Конструкция, изграждане и изпитване – Част 1:Бутилки от 
закалена и отвърната стомана с якост на опън по-ниска от 1 100 MPa 

До по-нататъшно 
уведомление 

 
6.2.2.1.8 Следните стандарти се прилагат за проектирането, строителството и първоначалната инспекция 

и изпитване на варели под налягане на ООН, с изключение на това, че изискванията за 
инспекция, свързани със системата за оценка на съответствие и одобрение ще бъде в 
съответствие с 6.2.2.5: 

 

Референция Заглавие 
Приложимо за 
производство 

EN 21172 -1:2015 Газови бутилки – Заварени стоманени варели под налягане с капацитет до 3 
000 литра за транспортирането на газове – Проектиране и строителство – 
Част 1: Капацитет до 1 000 литра 
ЗАБЕЛЕЖКА: Без оглед на раздел 6.3.3.4 от този стандарт, заварени 

стоманени газови варели под налягане с изпъкнали краища 
могат да бъдат използвани за превоз на корозивни вещества, 
при условие че са изпълнени всички приложими изисквания 
на RID. 

До по-
нататъшно 

уведомление 

EN 4706:2008 ". Газови бутилки – заварени стоманени цилиндри за многократно пълнене – 
налягане на изпитване 60 bar и по-ниско 

До понататъшно 
уведомление 

EN 18172 18172-
1:2007 

Газови бутилки – заварени бутилки от неръждаема стомана за многократно 
пълнене – Част 1: Налягане при изпитване 6 MPа и по-долу 

До понататъшно 
уведомление 

 
6.2.2.2 Материали 

  
Освен изискванията, отнасящи се до материалите, посочени в стандартите за проектирането и 
изработването на съдове под налягане, както и ограниченията, изложени в опаковъчната 
инструкция, отнасяща се до подлежащите на превоз газове (виж напр., инструкция за пакетаж 
Р200 или P 205 в 4.1.4.1), използваните материали трябва да отговарят на следните норми за 
съвместимост: 

 

ISO 11114-1:2012 Бутилки за газ – Съвместимост на материалите на бутилката и вентила със 
съдържащия се в бутилката газ. Част 1: Метални материали 

ISO 11114-2:2013 Газови бутилки – Съвместимост на материала на бутилката и вентила със 
съдържанието на газ – Част 2: Неметални материали 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: ограниченията, налагани съгласно ISO 11114-1 върху стоманени сплави с висока 

якост с крайни нива до 1 100 MPa не са приложими за UN № 2203 силан 
 
6.2.2.3 Експлоатационно оборудване 

  
За затварящите устройства и тяхната защита са в сила следните стандарти:  

 

Референция Заглавие Приложимо за 
производство 

ISO 11117: 1998 Газови бутилки – Капачки на защита на клапан и предпазители за клапан 
за промишлени и медицински газови бутилки – конструкция, изграждане 
и изпитвания 

До 31 декември 
2014 г. 

ISO 11117: 2008 + 
Cor. 1:2009 

Газови бутилки – Капачки за защита на клапан и защити на клапан – 
Конструкция, изграждане и изпитвания 

До по-нататъшно 
уведомление 

ISO 10297:1999 Газови бутилки – клапани за газови бутилки, годни за повторно 
напълване – спецификация и изпитване на модел 

До 31 декември 
2008 г. 
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ISO 10297:2006 Газови бутилки – Клапани за газови бутилки, годни за повторно 
напълване – Спецификация и изпитване на модел 

До 31 декември 
2020 г. 

ISO 10297:2014 Бутилки за газ. Вентили за бутилки. Изисквания и изпитване на типа До по-нататъшно 
уведомление 

ISO 13340: 2001 Газови бутилки, годни за транспортиране – Клапи за бутилки негодни за 
запълване – Спецификация и изпитване на прототип 

До 31 декември 
2020 г.. 

EN 14246:2014  Бутилки за газ. Вентили за бутилки. Изпитвания и проверки при 
производство 

До по-нататъшно 
уведомление 

EN 17871:2015  Бутилки за газ. Бързодействащи вентили. Спецификация и изпитване на 
типа 

До по-нататъшно 
уведомление 

 
За ООН метал-хидридни системи за съхранение, изискванията, упоменати в следният стандарт 
се прилагат за затварянето и за тяхната защита: 

 

Референция Заглавие Приложимо за 
производство 

ISO 16111:2008 Транспортируеми устройства за съхранение на газ – водород 
адсорбиран в реверсируем метален хидрид 

 

 
6.2.2.4     Периодична инспекция и изпитване 

 
За периодичната инспекция и изпитване на UN-бутилки и техните затварящи устройства:са в 
сила следните стандарти:  
 

Референция Заглавие Приложимо за 
производство 

ISO 6406:2005 Периодична инспекция и изпитване на стоманени безшевни газови 
бутилки 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 10460:2005 Газови бутилки – газови бутилки от заварена въглеродна стомана – 
Периодични инспекции и изпитвания 
ЗАБЕЛЕЖКА: Поправката на заварките, описана в клауза 12.1 от този 

стандарт не е разрешена. Поправките, описани в клауза 12.2, изискват 
одобрението на компетентните органи, които са одобрили 
периодичната инспекция и изпитващия орган. в съотвествие с 6.2.2.6 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 10461:2005 + 
А1:2006 

Безшевни газови бутилки от алуминиева сплав – Периодична 
инспекция и изпитване 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 10462:2005 Газови бутилки – транспортируеми газови бутилки за разтворен 
ацетилен – Периодично изпитване и техническо обслужване 

До 31 декември 
2018 г. 

ISO 10462:2013 Газови бутилки – Ацетиленови бутилки – Периодично изпитване и 
поддръжка 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 11513:2011 Газови бутилки – заварени стоманени бутилки, годни за повторно 
напълване за опаковка за газове с налягане под атмосферното (с 
изключение на ацетилен) – Конструкция, изграждане, изпитване, 
експлоатация и периодична инспекция 

До по-
нататъшно 
уведомление 

ISO 11623:2002 Транспортируеми газови бутилки - Периодично изпитване на бутилки 
от композитни материали 

До 31 декември 
2020 г.. 

EN 11623:2015  Бутилки за газ. Композитна конструкция. Периодична проверка и 
изпитване 

До по-
нататъшно 
уведомление 

EN 22434:2006  Транспортируеми бутилки за газ. Проверка и поддръжка на вентили за 
бутилки 
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези изисквания са приложими  за случаи, различни от 

периодична проверка и изпитване на бутилки на ООН. 

До по-
нататъшно 
уведомление 

 

Следният стандарт се прилага спрямо периодична инспекция и изпитване на системи за съхранение на метални 
хидриди на ООН: 

 

Референция Заглавие Приложимо за 
производство 

ISO 16111:2008 Транспортируемото оборудване под налягане устройства за 
съхранение - Водород погълнат в реверсивен метален хидрид 

До по-
нататъшно 
уведомление 
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6.2.2.5. Система за оценка на съответствие и одобрение за целите на производството на съдове 
под налягане 

 
6.2.2.5.1. Определения 

  
За целите на настоящия раздел: 

Система за оценка на съответствие – означава система за одобрение от страна на 
компетентния орган, която включва одобрение на производителя, одобрение на прототипа на 
съдовете под налягане, одобрение на системата за гарантирано качество на производителя и 
одобрение на контролните органи. 

Прототип – означава модел на съд под налягане, конструиран по точно определен стандарт, 
отнасящ се до съдовете под налягане. 

Проверка – означава да се докаже чрез оглед, изпитване, или представяне на конкретни 

доказателства, че съответните изисквания са били спазени. 
 
6.2.2.5.2               Общи изисквания 

    
Компетентен орган 

 
6.2.2.5.2.1 Компетентният орган, който одобрява съдовете под налягане, трябва да одобри системата за 

оценка на съответствие, за да се увери, че съдовете под налягане отговарят на изискванията на 
RID. В случай, че компетентният орган, одобрил съда под налягане, е различен от компетентния 
орган на държавата-производител, върху маркировката на съда под налягане трябва да 
фигурират както отличителният знак на държавата, издала одобрението, така и отличителнaта 
знак на държавата–производител (виж 6.2.2.7 и 6.2.2.8). 

 Компетентният орган на утвърждаващата държава трябва да предостави на компетентните 
власти на държавата–ползвател по нейно искане, доказателства, че системата за оценка на 
съответствието е приложена ефективно. 

 
6.2.2.5.2.2. Компетентният орган може да делегира изцяло или частично своите функции, отнасящи се до 

системата за оценка на съответствието. 
 
6.2.2.5.2.3. Компетентният орган трябва да осигури наличие на актуализиран списък на утвърдените 

инспектиращи органи и техните отличителни знаци, както и списък на производителите и 
техните отличителни знаци.  

  
 Инспектиращ орган 

 
6.2.2.5.2.4. Инспектиращият орган трябва да бъде утвърден от компетентния орган за инспекцията на 

съдове под налягане и следва да: 

a) разполага с подходящ, обучен, компетентен и опитен персонал, обвързан в организационна 
структура, който е в състояние да изпълнява задоволително своите технически функции; 

b) има достъп до подходящи и достатъчни инсталации и съоръжения; 

c) работи безпристрастно, без да се поддава на каквото и да е чуждо влияние; 

d) гарантира търговската тайна по отношение на търговските и корпоративни дейности на 
производителя и на други служби; 

e) поддържа ясното разграничение между фактическите си задачи като инспектиращ орган и 
несвързаните с тях функции; 

f) обезпечава функционирането на документирана система за осигуряване на качеството; 

g) осигурява провеждането на изпитванията и инспекциите, установени в съответния за съда 
под налягане стандарт и в RID; 

h) поддържа ефективна и подходяща система за протоколиране и регистриране в 
съответствие с 6.2.2.5.6. 

 
6.2.2.5.2.5 Инспектиращият орган трябва да осъществи одобрението на прототипа, изпитванията и 

инспекцията на съдовете под налягане, както по време на производството, така и при 
сертифицирането, за да потвърди наличието на съответствие със стандартите, отнасящи се до 
съдовете под налягане (виж 6.2.2.5.4 и 6.2.2.5.5).   
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Производител 

 
6.2.2.5.2.6 Производителят трябва да: 

a) въведе добре обоснована и подкрепена с документи система за осигуряване на качеството, 
съгласно 6.2.2.5.3; 

b) подаде молба за издаване на одобрение на типовите модели, съгласно 6.2.2.5.4; 

c) избере инспектиращ орган от списъка с утвърдените инспектиращи  органи, съставен от 
компетентния орган на утвърждаващата  държава;  и 

d) съхранява записите в съответствие с 6.2.2.5.6. 
  

Изпитвателна лаборатория 

 
6.2.2.5.2.7. Изпитвателната лаборатория трябва да: 

a) разполага с подходящ персонал с достатъчна компетентност и опит, обвързан в 
организационна структура, и 

b) разполага с подходящи и достатъчни инсталации и съоръжения, за да провежда 
предписаните в производствените стандарти изпитвания, задоволявайки критериите на 
инспектиращия орган. 

 
6.2.2.5.3 Система за осигуряване на качество, прилагана на производителя 

 
6.2.2.5.3.1. Системата за осигуряване на качеството трябва да включва всички елементи, предписания и 

разпоредби, приети от производителя. Тя следва да бъде системно и надлежно документирана 
във вид на писмени решения, процедурни правила и инструкции. 

  
Системата за качество трябва да съдържа подходящи описания на следните елементи: 

a) организационна структура и отговорности на персонала по отношение на проектирането и 
качеството на продукцията; 

b) използваните при проектирането на съдовете под налягане техники, процеси и методи за 
проектен контрол и проверка; 

c) инструкции за производството на съдовете под налягане, за контрол на качеството, за 
осигуряване на качеството и правилното провеждане на отделни производствени операции; 

d) документи за оценка на качеството, например, протоколи за извършена проверка, данни от 
изпитванията и данни за маркировките; 

e) контрол на ефективността на системата за осигуряване на качеството чрез проверки, 
посочени в 6.2.2.5.3.2;  

f) описание на процедурата, по която ще бъдат задоволени изискванията на клиента; 

g) контрол на документите и  тяхното осъвременяване; 

h) начини за контрол на нестандартните съдове под налягане, на отделните закупени 
елементи, на материалите в процес на производство и на готовите материали;  и 

i) програми за обучение и процедура за квалификация на съответния персонал. 
 
6.2.2.5.3.2 Проверка на системата за осигуряване на качеството 
 
 Системата за осигуряване на качеството трябва да бъде оценена първоначално, за да се 

удостовери дали отговаря на изискванията на  6.2.2.5.3.1 в задоволителна за компетентния 
орган степен.    

 Производителят следва да бъде осведомен за резултатите от проверката. Уведомлението 
трябва да включва заключенията от проверката, както и всички мерки, които следва да бъдат 
предприети за евентуални промени с цел подобряване на извършваната дейност. 

  
Трябва да се извършват проверки по искане на компетентния орган, за да се удостовери, че 
производителят спазва и прилага одобрената система за осигуряване на качеството. Докладите 
от периодичните проверки трябва да бъдат предоставени на производителя. 

 
6.2.2.5.3.3 Поддържане на системата за осигуряване на качеството 
 
 Производителят трябва да прилага одобрената система за осигуряване на качеството и да  я 

поддържа на задоволително и ефективно ниво.   
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 Производителят трябва да уведомява компетентния орган, одобрил системата за осигуряване 
на качеството, за всеки проект за нейното изменение. Проектите за промяна трябва да бъдат 
подложени на оценка, за да се установи дали изменената система ще отговаря на изискванията 
на 6.2.2.5.3.1. 

 
6.2.2.5.4. Процедура за одобрение 

 
 Първоначално одобрение на прототипа 

 
6.2.2.5.4.1 Първоначалното одобрение на прототипа трябва да включва одобрение на системата за 

осигуряване на качеството на производителя и одобрение на конструкцията на модела на съда 
под налягане, който ще бъде произвеждан. Молбата за първоначално одобрение на определен 
типов модел трябва да отговаря на изискванията на 6.2.2.5.4.2, до 6.2.2.5.4.6 и на 6.2.2.5.4.9. 

 
6.2.2.5.4.2 Производителите, които желаят да произвеждат съдове под налягане по стандартите, отнасящи 

се до съдовете под налягане и в съответствие с  RID, трябва да поискат, получат и съхраняват 
постоянно удостоверението за годност на прототипа, издадено от компетентния орган на 
утвърждаващата държава, валидно най-малко за един типов модел на съд под налягане, 
съгласно установената в 6.2.2.5.4.9 процедура. Това удостоверение трябва да бъде 
представено на компетентния орган на държавата-ползвател в случай на необходимост. 

 
6.2.2.5.4.3 За всяка производствена линия трябва да бъде подадено отделно заявление, което да 

съдържа : 

a) име и официален адрес на производителя, както и името и адреса на неговия упълномощен 
представител, подал заявлението ; 

b) адрес на производствената линия  (ако е различен от предишния) ;    

c) име и длъжност на лицето (лицата), отговарящо за системата за осигуряване на качеството; 

d) предназначение на съда под налягане и посочване на съответния стандарт ; 

e) подробности за евентуалния отказ за одобрение на подобно искане от страна на друг 
компетентен орган; 

f) наименование на инспектиращия орган за одобрение на прототипа ; 

g) документацията, отнасяща се до производствената линия, посочена в 6.2.2.5.3.1;  и 

h) техническата документация, необходима за одобрението на прототипа, която следва да 
докаже, че съдовете под налягане съответстват на изискванията на съответните 
конструктивни стандарти. Тя трябва да представя начина на проектиране и производство, 
както и минимум следните елементи: 

(i)  стандартните норми за конструкция на съдове под налягане, както и плановете за 
тяхната конструкция и производство, с представяне на елементите и подгрупите, ако 
това е необходимо; 

(ii) описания и обяснения, необходими за разбиране на плановете и за ползване на 
съдовете под налягане;  

(iii) списък на необходимите условия за цялостно определяне на производствените 
методи ;  

(iv) конструктивни изчисления и спецификации на материалите;  и  

(v) протоколи за изпитванията, извършени за одобрение на прототипа, в които се посочват 
резултатите от огледа и изпитванията, в съответствие с 6.2.2.5.4.9. 

 
6.2.2.5.4.4 Необходимо е да бъде извършена първоначална проверка съгласно 6.2.2.5.3.2 и в съответствие 

с изискванията на компетентния орган. 
 
6.2.2.5.4.5 В случай, че компетентният орган откаже да издаде удостоверение за одобрение на 

производителя, отказът трябва да бъде подробно и писмено мотивиран. 
 
6.2.2.5.4.6 Всяка промяна на данните, предоставени съгласно 6.2.2.5.4.3., извършена след получаване на 

удостоверението за одобрение, следва да бъде доведена до знанието на компетентния орган.  
  

Последващо одобрение на прототипа 

 
6.2.2.5.4.7 Молбата за последващо одобрение на прототипа трябва да отговаря на предписанията, 

изложени в 6.2.2.5.4.8. и 6.2.2.5.4.9, при условие, че производителят вече е получил 
първоначално одобрение. В такъв случай, системата за осигуряване на качеството от страна на 



 

 940 

производителя, дефинирана в 6.2.2.5.3 трябва да е била одобрена при първоначалното 
одобрение на прототипа ; следователно, тя е валидна и за новия модел. 

 
6.2.2.5.4.8 Молбата трябва да съдържа : 

a) името и адреса на производителя, както и името и адреса на неговия упълномощен 
представител, подал молбата ; 

b) подробности за евентуалния отказ за одобрение на подобно искане от страна на друг 
компетентен орган ; 

c) доказателства, че типовият модел има издадено първоначално одобрение ; 

d) техническата документация, посочена в 6.2.2.5.4.3 h). 
  

Процедура за одобрение на прототипа 

 
6.2.2.5.4.9 Инспектиращият орган трябва да: 

a) прегледа техническата документация, за да се увери, че : 

(i)  типовият модел отговаря на съответните изисквания и стандарти ; 

(ii) партидата от прототипи е произведена в съответствие с техническата документация и 
е представителна за прототипа ;     

b) удостовери, че контролът на продукцията е бил извършен в съответствие с 6.2.2.5.5. ; 

c) избере от партидата произведени прототипи отделни образци от съдове под налягане за 
проба и да наблюдава техните изпитвания, необходими за  одобрение на прототипа ; 

d) извърши проверката и изпитванията, определени в стандартите за съдове под налягане, за 
да удостовери, че : 

(i) съответният стандарт е надлежно спазен ; 

(ii) производствените методи, използвани от производителя, съответстват на 
стандартните изисквания; 

e) потвърди, че проверката и изпитванията за годност на прототипа са извършени коректно и 
компетентно. 

 
Удостоверението за одобрение на прототипа се издава след като изпитванията на прототипа са 
показали задоволителен резултат и след като са били изпълнени всички изисквания, посочени в 
6.2.2.5.4. Удостоверението трябва да съдържа името и адреса на производителя, резултатите и 
заключенията от извършените изпитвания, както и всички необходими данни за идентификация 
на прототипа. 
 
Ако компетентният орган откаже да издаде удостоверение за годност на прототипа, отказът 
трябва да бъде подробно и писмено мотивиран. 

 
6.2.2.5.4.10. Изменения на одобрените прототипи 

 
Производителят е длъжен:  

a) или да информира компетентния орган, издал удостоверението за годност, за промени в 
одобрения типов модел, доколкото тези промени не представляват нова конструкция 
съгласно дефинициите на стандарта за съда под налягане, 

b) или да поиска издаване на удостоверение за последващо одобрение, ако тези промени 
представляват нова конструкция съгласно дефинициите на стандарта за съда под 
налягане. Това удостоверение се издава под формата на допълнение към удостоверението 
за годност на първоначалния типов модел. 

 
6.2.2.5.4.11. При наличие на отправено искане, компетентният орган е длъжен да представи на друг подобен 

орган сведения за одобрението на прототипа, за измененията към удостоверението за годност и 
за евентуалното отнемане на издаденото удостоверение за одобрение. 

 
6.2.2.5.5 Контрол и сертификация на продукцията 
 

Общи изисквания 

 
 Инспектиращият орган, или негов упълномощен представител, трябва да извършват контрол и 

да удостоверят годността на всеки съд под налягане. Инспектиращият орган, посочен от 
производителя за извършване на проверка и изпитвания по време на производството може да е 
различен от контролния орган, извършил изпитванията за одобрение на прототипа. 
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Ако бъде представено задоволително доказателство, че производителят разполага с 
квалифицирани и компетентни инспектори, които са безпристрастни и независими от 
производствения процес, инспектиращият орган може да им възложи извършването на 
съответната проверка. В този случай, производителят следва да съхранява документите, 
доказващи че инспекторите имат съответната професионална подготовка. 

  
Инспектиращият орган трябва да потвърди, че контролът, извършен от производителя и 
изпитванията на съдовете под налягане отговарят изцяло на съответните стандарти и на 
предписанията на RID. Ако бъде констатирано несъответствие, производителят може да загуби 
правото си да извършва контрол и изпитвания на продукцията с помощта на своите инспектори. 
  
По препоръка на инспектиращия орган, производителят трябва да представи декларация за 
съответствие с одобрения типов модел. Полагането на маркировката за годност върху съдовете 
под налягане следва да се счита за декларация за съответствие със съответните приложими 
стандарти, с предписанията на системата за оценка на съответствие  и  с изискванията на RID. 
Инспектиращият орган трябва да положи върху всеки одобрен съд под налягане маркировка за 
годност на този съд заедно със своя запазен знак, или да упълномощи съответния 
производител да извърши това. 
 
Удостоверението за годност трябва да бъде издадено преди да започне пълненето на съдовете 
под налягане. То следва да бъде подписано както от контролния орган, така и от производителя. 

 
6.2.2.5.6               Записи (протоколи) 

 
Записите за одобренията на типовите модели и удостоверенията за годност трябва да се 
съхраняват от производителя и от инспектиращия орган за срок не по-кратък от 20 години. 

 
6.2.2.6 Система за одобрение за целите на периодичната инспекция и изпитване на съдове под 

налягане 

 
6.2.2.6.1    Определения 
 
  За целите на настоящия подраздел се разбира: 

Система за одобрение – система за одобрение от страна на компетентния орган, която 
включва одобрение на орган за провеждане на периодичната инспекция и изпитване на съдове 
под налягане (по-нататък наричан “орган за периодична инспекция и изпитване”) и на системата 
за осигуряване на качеството на този орган. 

 
6.2.2.6.2    Общи изисквания 

 
 Компетентен орган 
 

6.2.2.6.2.1  Компетентният орган трябва да установи система за одобрение, с цел да се гарантира, че 
периодичните инспекции и изпитвания на съдове под налягане отговарят на изискванията на 
RID. В случаите, в които компетентният орган, одобрил орган за периодична инспекция и 
изпитване на съдове под налягане, е различен от компетентния орган на държавата, одобрила 
производителя на съда под налягане, върху маркировката на съда под налягане трябва да 
фигурира отличителният знак на държавата, одобрила периодичната инспекция и изпитване 
(виж 6.2.2.7). 

  
Компетентният орган на държавата, одобрила периодичната инспекция и изпитване, трябва да 
предостави на съответния компетентен орган на държавата–ползвател по нейно искане, 
доказателства за съответствие на тази система за одобрение вкл. записи (протоколи) от 
периодични инспекции и изпитвания.  
 
Компетентният орган на държавата, издала одобрението може да анулира свидетелството за 
одобрение, посочено в 6.2.2.6.4.1, при получаване на доказателство за несъответствие със 
системата за одобрение. 
 

6.2.2.6.2.2   Компетентният орган може да възложи изцяло, или частично своите функции в рамките на 
системата за одобрение. 
 

6.2.2.6.2.3   Компетентният орган трябва да осигури наличие на актуализиран списък на одобрените органи 
за периодична инспекция и изпитване и техните отличителни знаци.  

 
 Орган за периодична инспекция и изпитване 

 
6.2.2.6.2.4   Органът за периодична инспекция и изпитване трябва да бъде одобрен от компетентния орган и 

трябва да: 
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a) разполага с обвързан в единна организационна структура, подходящ, обучен, компетентен 
и опитен персонал, който може да изпълнява по задоволителен начин своите технически 
функции; 

b) има достъп до подходящи и достатъчни инсталации и съоръжения; 

c) работи безпристрастно, без да се поддава на каквото и да е чуждо влияние; 

d) спазва служебна поверителност; 

e) поставя ясно разграничение между фактическите си задачи като орган за периодична 
инспекция и изпитване и несвързаните с тях функции; 

f) обезпечава функционирането на документирана система за осигуряване на качеството 
съгласно 6.2.2.6.3; 

g) заяви одобрение в съответствие с 6.2.2.6.4; 

h) осигурява провеждането на периодичните изпитвания и инспекции в съответствие с 
6.2.2.6.5, и 

i) поддържа ефективна и подходяща система за протоколиране и регистриране в 
съответствие с 6.2.2.6.6. 

 
6.2.2.6.3   Система за осигуряване на качеството и одит на органа за периодична инспекция и 

изпитване 

 
6.2.2.6.3.1   Система за осигуряване на качеството 

 
Системата за осигуряване на качеството трябва да включва всички елементи, предписания и 
разпоредби, приети от органа за периодична инспекция и изпитване. Тя следва да бъде 
системно и надлежно документирана във вид на писмени решения, процедурни правила и 
инструкции. 

 
Системата за осигуряване на качеството трябва да обхваща: 

a) описание на организационната структура и отговорностите; 

b) съответните инструкции, прилагани за периодичната инспекция и изпитване под налягане, 
за контрол на качеството, за осигуряване на качеството и за работните процеси; 

c) документи за оценка на качеството, напр., доклади от инспекции, данни от изпитвания и 
калибриране и удостоверения; 

d) контрол на ефективността на системата за осигуряване на качеството чрез проверки на 
управлението на базата на одитите, посочени в 6.2.2.6.3.2;  

e) процедура за контрол на документите и тяхното обработване; 

f) средство за контрол на съдове под налягане, неотговарящи на изискванията; 

g) програми за обучение и процедура за квалификация на съответния персонал. 
 

6.2.2.6.3.2.   Одит 

 
Органът за периодична инспекция и изпитване се одитира, за да се удостовери дали изпълнява 
изискванията на RID в задоволителна за компетентния орган степен. 
 
Одитът се извършва като част от първоначалната процедура за одобрение (виж 6.2.2.6.4.3.). 
Одитът може да се изисква като част от процедурата за изменение на одобрението (виж 
6.2.2.6.4.6). 
 
Трябва да се извършват периодични проверки, за да се удостовери в задоволителна за 
компетентния орган степен, че органът за периодична инспекция и изпитване продължава да 
изпълнява изискванията на RID. 
Органът за периодична инспекция и изпитване следва да бъде осведомен за резултатите от 
проверката. Уведомлението следва да съдържа заключенията от одита, както и евентуално 
необходимите коригиращи действия. 
 

6.2.2.6.3.3 Поддържане на системата за осигуряване на качеството 

 
Органът за периодична инспекция и изпитване трябва да прилага одобрената система за 
осигуряване на качеството и да  я поддържа на задоволително и ефективно ниво.   
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Органът за периодична инспекция и изпитване трябва да информира компетентния орган, 
одобрил системата за качество, за всеки проект за нейното изменение в съответствие с 
процедурата за изменение на одобренията съгласно 6.2.2.6.4.6.  

 
6.2.2.6.4    Процедура за одобрение на органи за периодична инспекция и изпитване 

 
Първоначално одобрение 

 
6.2.2.6.4.1    Орган, който желае да извършва периодични инспекции и проверки на съдове под налягане в 

съответствие със стандарт за съда под налягане и с RID, трябва да заяви, получи и съхранява 
удостоверение за одобрение, издадено от компетентния орган. 
 
При поискване, това одобрение се представя пред компетентния орган на държавата-
ползвател. 
 

6.2.2.6.4.2   За всеки орган за периодична инспекция и изпитване се представя заявление, което трябва да 
съдържа: 
a) името и адреса на органа за периодична инспекция и изпитване, както и името и адреса на 

неговия упълномощен представител, подал заявлението; 
b) адреса на всяка инсталация, където се провеждат периодични инспекции и изпитвания;    
c) име и длъжност на лицето (лицата), отговарящо за системата за осигуряване на качеството; 
d) означението на съдовете под налягане, методите за провеждане на периодичните 

инспекции и изпитвания и съответните стандарти за съдове под налягане, които се 
съблюдават в системата за осигуряване на качеството; 

e) документацията за всяка инсталация, за оборудването и за описаната в 6.2.2.6.3.1  система 
за осигуряване на качеството; 

f) документация за квалификацията и обучението на персонала за периодичните инспекции и 
изпитвания, и  

g) сведения за всякакви откази за издаване на одобрение след подаване на аналогични 
заявления пред друг компетентен орган. 

 
6.2.2.6.4.3    Компетентният орган е длъжен да: 

a) провери документацията, за да установи, дали процедурите са в съответствие с 
изискванията на съответните стандарти за съдове под налягане и на RID, и 

b) извърши проверка в съответствие с 6.2.2.6.3.2, за да установи, дали инспекциите и 
изпитванията се извършват в съответствие с изискванията на съответните стандарти за 
съдове под налягане и на RID, и в задоволителна за компетентния орган степен. 

 
6.2.2.6.4.4   Удостоверение за одобрение се издава след като проверката е  показала задоволителни 

резултати и са били изпълнени всички изисквания на 6.2.2.6.4. То трябва да съдържа името на 
органа за периодична инспекция и изпитване, неговият регистрационен номер, адресът на всяка 
инсталация и необходимата информация за идентификация на одобрената дейност (напр., 
означение на съдовете под налягане, процедури за извършване на периодичните инспекции и 
изпитванията и стандарти за съдовете под налягане). 

 
6.2.2.6.4.5  В случай, че на органа за периодична инспекция и изпитване бъде отказано одобрение, 

компетентният орган трябва да представи подробно писмено обяснение за този отказ. 
 

Изменения в одобрението на органи за периодична инспекция и изпитване 

 
6.2.2.6.4.6   След одобрението органът за периодична инспекция и изпитване трябва да информира 

компетентния по издаването на одобрението орган за всякакви промени, засягащи данните, 
предоставени в рамките на първоначалното одобрение съгласно 6.2.2.6.4.2. Тези промени се 
подлагат на оценка, за да се установи, дали се изпълняват изискванията на съответните 
стандарти за съдове под налягане и на RID. Може да се разпореди одит съгласно 6.2.2.6.3.2. 
Компетентният орган трябва да разреши или откаже подобни  промени в писмена форма; в 
случай на необходимост се издава изменено удостоверение за одобрение. 

 
6.2.2.6.4.7   При наличие на отправено искане, компетентният орган е длъжен да представи на друг подобен 

орган сведения за първоначалното одобрение, за промени в одобрението и за евентуално 
отнемане на издадени удостоверения за одобрение. 

 
6.2.2.6.5   Периодична инспекция и изпитване и свидетелство 

 
  Поставянето на маркировки за периодична инспекция и изпитване върху съд под налягане се 

счита за декларация, че съдът под налягане отговаря на приложимите стандарти и на 
разпоредбите на RID. Органът за периодична инспекция и изпитване е длъжен да поставя на 
всеки одобрен съд под налягане маркировка за периодична инспекция и изпитване и своя 
регистрационен знак (виж 6.2.2.7.7). 
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Преди да бъде напълнен съдът, органът за периодична инспекция и изпитване трябва да 
издаде документ, с който да потвърди, че съдът под налягане е бил подложен на периодична 
инспекция и изпитване. 

 
6.2.2.6.6     Записи (протоколи) 

 
Органът за периодична инспекция и изпитване трябва да съхранява записи за прегледите и 
изпитванията на съдове под налягане (независимо от това, дали те са преминали успешно или 
неуспешно), вкл. на местонахождението на изпитвателната инсталация, в продължение най-
малко на 15 години. 
 
Собственикът на съд под налягане трябва да съхранява до следващата периодична инспекция 
и изпитване един идентичен запис, освен в случаите, когато съдът под налягане е окончателно 
изваден от експлоатация . 

 
6.2.2.7   Маркировка на UN-съдове под налягане за многократно ползване 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Изискванията за маркировка за UN метал-хидридни системи за съхранение са 

упоменати в 6.2.2.9 и изискванията за маркировка за UN стелажи за бутилки са 
посочени в 6.2.2.10. 

 
6.2.2.7.1 UN-съдове под налягане за многократно ползване трябва да са обозначени с трайна и четлива 

серификационна, експлоатационна и производствена маркировка за годност. Тези маркировки 
трябва да бъдат поставени трайно върху съда под налягане (напр., щамповани, ецвани или 
гравирани). Маркировките трябва да са видими върху рамото на съда, на горния край или на 
гърлото на съда под налягане, или върху един от неговите елементи, които не могат да бъдат 
демонтирани (напр.,, върху заварен пръстен или корозионноустойчива табелка, заварена върху 
външната облицовка на криогенен съд). С изключение на UN-символа за опаковки, минималният 
размер на маркировката трябва да бъде 5 mm за съдовете под налягане с диаметър над 140 
mm и 2,5 mm  за съдовете под налягане с диаметър под 140 mm. Минималният размер на UN-
символа за опаковки при съдове под налягане с диаметър над 140 mm трябва да бъде 10 mm и 
съответно 5 mm – за съдове под налягане с диаметър под 140 mm. 

 
6.2.2.7.2 Нанасят се следните сертификационни маркировки: 
 

a) символа на ООН за опаковките 

 

Този символ не следва да се използва за никакви други цели, освен да удостоверява, че 
опаковка, гъвкав контейнер за насипни товари, преносима цистерна или MEGC отговаря на 
съответните изисквания от Глава 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 или 6.11. Този символ не трябва 
да се използва за съдове под налягане, които отговарят единстевно на изискванията, 
посочени в  6.2.3 - 6.2.5 (виж 6.2.3.9); 

b) техническият стандарт, използван за проектирането, изработването и изпитването (напр.,, 
ISO 9809-1);  

c) буквите, обозначаващи утвърждаващата държава, съответни на отличителния знак 
използван за моторни превозни средства в международния пътен транспорт2; 

ЗАБЕЛЕЖКА: Държавата, издаваща одобрението следва да се разбира като държавата, 

одобрила органа, който е инспектирал конкретния съд под налягане към 
момента на неговото производство.   

d) отличителният знак или печатът на инспектиращия орган, регистриран към компетентния 
орган в държавата, в която е одобрена маркировката; 

e) датата на първоначалната инспекция чрез изписване на годината (четири цифри), 
последвана от месеца (две цифри) и разделени от наклонена черта (“/”). 

 
6.2.2.7.3  Нанасят се следните експлоатационни маркировки: 

f) изпитвателното налягане в [bar], пред което са поставени буквите “РН” и след което са 
изписани буквите “BAR”; 

g) масата на празния съд под налягане, заедно с всички елементи, които не могат да бъдат 
демонтирани  (напр., пръстен, обръч, гривна и др.), изразена в килограми, последвана от 
буквите “KG”. Тази маса не може да включва масата на клапана, на клапанната капачка или 
защитното устройство на клапана, на евентуално външно покритие или масата на порестия 
материал при превоз на ацетилен. Стойността на масата се изразява с три цифри след 

                                                           
2 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен 

транспорт, напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за 
движението по пътищата, подписана във Виена, 1968 г. 
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десетичната запетая, закръглени към  последната цифра. При бутилки с маса под 1 kg, 
стойността на масата се изразява с две цифри след десетичната запетая, закръглени към 
последната цифра. При съдове под налягане, предназначени за UN 1001 ацетилен, 
разтворен, и за UN 3374 ацетилен, неразтворен, трябва да се изписва най-малко един знак 
след десетичната запетая; за съдове под налягане с маса в празно състояние под 1 kg – с 
две цифри след десетичната запетая. 

h) гарантираната минимална дебелина на стените на съда под налягане, изразена в 
милиметри и последвана от буквите “ММ”. Това обозначение не се изисква за съдове под 
налягане с максимална вместимост до 1 литър, за бутилки от композитни материали или за 
затворени криогенни съдове; 

i) експлоатационното налягане в [bar], предшествано от буквите  “PW” - при съдове под 
налягане, предназначени за превоз на сгъстени газове, за UN 1001 ацетилен, разтворен, и 
за UN 3374 ацетилен, неразтворен; при затворени криогенни съдове се изписва максимално 
допустимото експлоатационно налягане, предшествано от буквите  “MAWP”; 

j) вместимостта на съда под налягане в [литри], последвана от буквата “L” - при съдове под 
налягане за втечнени или охладени газове, изразена с три цифри след десетичната 
запетая, закръглени към последната цифра. Когато стойността за минималната или 
номинална вместимост е цяло число, цифрите след десетичната запетая не се вземат под 
внимание; 

k) при съдове под налягане за UN 1001 ацетилен, разтворен - общата маса на празния съд, на 
неотстранените при пълненето части от оборудване и принадлежности, на евентуално 
покритие, на порестия материал, на разтворителя и на насищащия газ, изразена с три 
цифри след десетичната запетая, закръглени към последната цифра, последвани от 
буквите “KG”. След запетаята трябва да има даден поне един десетичен знак. При съдове 
под налягане с обща маса под 1 kg, стойността на масата се изразява с две цифри след 
десетичната запетая, закръглени към последната цифра; 

l) при съдове под налягане за UN 3374 ацетилен, неразтворен, общата маса на празния съд, 
на неотстранените при пълненето части от оборудване и принадлежности, на евентуално 
покритие и на порестия материал изразена с три цифри след десетичната запетая, 
закръглени към последната цифра, последвани от буквите “KG”. След запетаята трябва да 
е посочен поне един десетичен знак. При съдове под налягане с обща маса под 1 kg, 
стойността на общата маса се изразява с две цифри след десетичната запетая, закръглени 
към последната цифра. 

 
6.2.2.7.4 Нанасят се следните производствени маркировки: 

m) идентификация на резбата на бутилките (напр., 25Е). Това обозначение не се изисква за 
затворени криогенни съдове; 
ЗАБЕЛЕЖКА: Информация относно марки, които могат да бъдат използвани за 

идентифициране на резби за бутилки, е предоставена в ISO/TR 11364 
"Газови бутилки – Компилация на национални и международни резби на 
тяло на вентил/гърло на газова бутилка и тяхната система за 
идентификация и маркиране 

n) регистрационния знак на производителя, предоставен от компетентния орган. Когато 
държавата-производител е различна от утвърждаващата държава, регистрационният знак 
на производителя трябва да бъде предшестван от буква(и), обозначаваща държавата-
производител, съгласно отличителния знак използван на моторни превозни средства в 
международния пътен транспорт2. Обозначенията на държавата и на производителя трябва 
да бъдат разделени с интервал, или с вертикална черта; 

o) сериен номер, предоставен от производителя; 

p) при стоманени съдове под налягане и при съдове от композитен материал със стоманена 
обшивка, предназначени за превоз на газове, при които съществува  опасност от 
нарушаване на тяхната якост от водород – буквата “Н”, обозначаваща съвместимостта със 
стоманата (виж ISO 11114-1:2012). 

q) За комбинирани бутилки и големи бутилки, които имат ограничен експлоатационен живот, 
буквите „ФИНАЛНИ“, последвани от експлоатационния живот, показан като години (четири 
числа) последвани от месеца (две числа), разделени с наклонена черта (напр. „/“) 

r) За комбинирани бутилки и големи бутилки, които имат ограничен експлоатационен живот 
надхвърлящ 15 години и за комбинирани бутилки и големи бутилки, които имат неограничен 
експлоатационен живот, буквите „ОБСЛУЖВАНЕ“, последвани от датата 15 години след 
датата на производство (първоначална инспекция), показана като година (четири цифри), 
последвани от месеца (две цифри), разделени с наклонена черта (напр. „/“) 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: След като първоначалния прототип успешно е преминал изискванията за 

програма за изпитване на експлоатационен живот съгласно 6.2.2.1.1 
Забележка 2 или 6.2.2.1.2 Забележка 2, бъдещото производство вече не 
изисква тази първоначалния знак за експлоатационен живот. Първоначалния 
знак за експлоатационен живот ще бъде преобразуван в нечетлив върху 
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бутилки и големи бутилки от прототип, който е изпълнил изискванията за 
програма за изпитване на експлоатационен живот. 

 
6.2.2.7.5 Горепосочените маркировки трябва да бъдат разпределени в три групи: 

- знаците от производствената маркировка образуват най-горната група и се нанасят в 
последователността, посочена в 6.2.2.7.4, освен за маркировките, описани в 6.2.2.7.4 (q) и 
(r), които ще бъдат поставени в съседство с знаците за периодична инспекция и изпитване 
съгласно 6.2.2.7.7; 

- знаците от експлоатационната маркировка образуват средната група съгласно 6.2.2.7.3, при 
което изпитвателното налягане f) е поставено преди експлоатационното налягане i), когато 
е необходимо; 

- знаците от сертификационната маркировка образуват долната група и се нанасят в 
последователността, посочена в 6.2.2.7.2. 

  
По-долу е представен пример за марка, поставена върху бутилка: 
 

 
 
6.2.2.7.6 На други места, различни от страничните стени, се допуска нанасянето и на други маркировки, 

при условие, че те се поставят на места със слабо напрежение и че нямат големина и 
дълбочина, които биха създали условия за концентриране на опасно напрежение. При 
затворени криогенни съдове такива маркировки могат да се нанасят на отделна табелка, 
поставена върху външната облицовка. Тези означения не трябва да противоречат на 
предписаните. 

 
6.2.2.7.7 Освен горепосочената маркировка, всеки съд под налягане за многократна употреба, който 

изпълнява изискванията на 6.2.2.4  за периодична инспекция и изпитване, трябва да е маркиран 
и със следните обозначения: 

a) буквите, представляващи отличителния знак на страната, одобрила органа, който извършва 
периодичната инспекция и изпитване, както е посочено от отличителните знаци използвани 
на моторните превозни средства в международното пътно движение2. Тази маркировка не 
се изисква, когато определен орган е бил одобрен от компетентен орган в държавата, 
утвърдила производството на съда;  

b) регистрационният знак на органа, упълномощен от компетентния орган за извършването на 
периодична инспекция и изпитване; 

c) датата на периодичната инспекция и изпитване, чрез изписване на годината (две цифри) и 
месеца (две цифри), разделени от наклонена черта (т.е. “/”). За годината могат да се 
използват и четири цифри.  

 

Горепосочените знаци за маркировки трябва да бъдат нанесени в посочената 
последователност. 

 

6.2.2.7.8   При ацетиленови бутилки се допуска, с одобрението на компетентния орган, датата на 
последната извършена инспекция и печатът на органа, извършил периодичната инспекция и 
изпитване, да бъде гравирана върху пръстен, прикрепен към бутилката с клапана. Пръстенът 
може да бъде оформен така, че да може да бъде отстранен само след демонтаж на клапана от 
бутилката. 

 
6.2.2.7.9             (Заличено) 
 
 
 
 

                                                           
2 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен 
транспорт, напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за 
движението по пътищата, подписана във Виена, 1968 г. 
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6.2.2.8 Маркировка на UN-съдове под налягане за еднократно ползване 

  
Върху UN-съдовете под налягане за еднократно ползване се нанася трайна и четлива 
серификационна маркировка и специфични означения за газовете и съдовете под налягане. 
Тези маркировки трябва да бъдат поставени трайно върху съда под налягане (напр., изписана с 
шаблон, щампована, ецвана или гравирана). Маркировките, с изключение на изписаната с 
шаблон, трябва да се виждат върху рамото на съда (конусната част), на горния край или на 
гърлото на съда под налягане, или върху един от неговите елементи, които не могат да бъдат 
демонтирани (6.2.2.7.3, с изключение на обозначенията от g), h) и m), трябва да бъдат нанесени 
задължително. Серийният номер o) може да бъде заменен с номера на партидата. Освен това, 
се нанася и изразът “НЕ СЕ ПРЕЗАРЕЖДА” с височина на буквите не по-малка от 5 mm. 
Маркировките, посочени от 6.2.2.7.1 до 6.2.2.7.3, с изключение на обозначенията от g), h) и m), 
трябва да бъдат нанесени задължително. Серийният номер o) може да бъде заменен с номера 
на партидата. Освен това, се нанася и изразът “НЕ СЕ ПРЕЗАРЕЖДА” с височина на буквите не 
по-малка от 5 mm. 

 
6.2.2.8.2. Маркировките, посочени от 6.2.2.7.2 до 6.2.2.7.4, с изключение на обозначенията от g), h) и m), 

трябва да бъдат нанесени задължително. Серийният номер o) може да бъде заменен с номера 
на партидата. Освен това, се нанася и изразът “НЕ СЕ ПРЕЗАРЕЖДА” с височина на буквите не 
по-малка от 5 mm. 

 
6.2.2.8.3. Трябва да бъдат спазени изискванията, посочени в 6.2.2.7.5. 

  
ЗАБЕЛЕЖКА: Заради големината на съдовете под налягане за еднократно ползване се 

допуска подобна маркировка да бъде заменена от етикет за тези 
перманентни знаци. 

 
6.2.2.8.4. На други места, различни от страничните стени, се допуска нанасянето и на други маркировки, 

при условие, че те се поставят на места със слабо напрежение и че нямат големина и 
дълбочина, които биха създали условия за концентриране на опасно напрежение. Подобни 
означения не трябва да противоречат на предписаните. 

 
6.2.2.9                  Маркировка на UN –метал-хидридни системи за съхранение  

 
6.2.2.9.1  UN-метал-хидридни системи за съхранение се маркират с ясни и четливи маркировки, както са 

изброени по-долу. Тези маркировки трябва да бъдат трайно прикрепени (напр. подпечатани, 
гравирани, или щамповани) върху метал-хидридната система за съхранение. Маркировките се 
нанасят на горния край или на стеснението на метал-хидридната система за съхранение или 
върху трайно прикрепен компонент  от метал-хидридната система за съхранение. С изключение 
на символа на ООН за опаковките, минималният размер на знаците трябва да бъдат 5 мм за 
метал-хидридни системи за съхранение с най-малък общ размер по-голям или равен на 140 mm 
и 2.5 mm за метал-хидридни системи за съхранение с най-малък общ размер по-малък от 140 
мм. Минималният размер на символа на ООН за опаковките трябва да бъде 10 мм за метал-
хидридни системи за съхранение с най-малък общ размер по-голям или равен на 140 мм и 5 мм 
за метал-хидридни системи за съхранение с най-малък общ размер по-малък от 140 мм. 

 
6.2.2.9.2  Прилагат се следните марки:  

                             (a) символа на ООН за опаковките;   
 
 Този символ не следва да се използва за никакви други цели, освен да удостоверява, че 

опаковка, гъвкав контейнер за насипни товари, преносима цистерна или MEGC отговарят на 
съответните изисквания от Глава 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 или 6.11 

                             (b) "ISO 16111" (техническият стандарт, използван при проектиране, производство и 
изпитвания); 

                     (c) буквите, обозначаващи утвърждаващата държава, съответни на отличителния знак за 
моторни превозни средства в международния пътен превоз3;  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Държавата, издаваща одобрението следва да се разбира като държавата, 

одобрила органа, който е инспектирал самостоятелните бутилки към 
момента на неговото производство. по време на производството. 

 
                        (d) отличителният знак или печатът на инспектиращия орган, регистриран към компетентния 

орган в държавата, в която е одобрена маркировката; 

                                                           
3 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен 
транспорт, напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за 
движението по пътищата, подписана във Виена, 1968 г. 
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                             (e) датата на първоначалната инспекция чрез изписване на годината (четири цифри), 
последвана от месеца (две цифри) и разделени от наклонена черта (т.е.  " / " ); 

                             (f) изпитваното налягане в bar, пред което са поставени буквите “РН” и след което са изписани 
буквите “BAR”; 

                            (g) определеното налягане за зареждане на метал-хидридна система за съхранение в бар, 
предшествано от буквите "RCP" и последвани от буквите " BAR"; 

 
                            (h) регистрационния знак на производителя, предоставен от компетентния орган. Когато 

държавата-производител е различна от утвърждаващата държава, регистрационният знак 
 на производителя трябва да бъде предшестван от буква(и), обозначаващи държавата-

производител, съгласно отличителния знак за моторни превозни средства в международния 
превоз[Обозначенията на държавата и на производителя трябва да бъдат разделени с 
интервал, или с вертикална черта; 

                             (i)  сериен номер, предоставен от производителя; 
                             (j) при стоманени бутилки и и при съдове от композитен материал със стоманена обшивка, 

буквата “Н”, обозначаваща съвместимостта със стоманата (виж ISO 11114-1:2012 г. ); и 
                             (k) в случая, когато метал-хидридните системи за съхранение имат ограничен живот, датата на 

изтичане на ревизията се  обозначава с буквите "КРАЙНА" последвана от годината (четири 
цифри), последвана от месеца (две цифри) разделени с наклонена черта (т.е.  " / " ). 

 
                             Маркировки за сертификация, упоменати от (a) до (d) по-горе се появяват последователно в 

дадената последователност. Изпитването на налягането (f) непосредствено предшества  
определеното налягане на зареждане (g). Производствените обозначения, упоменати в (h) до 
(k) по-горе се появяват последователно в дадената последователност. 

 
6.2.2.9.3  На други места, различни от страничните стени, се допуска нанасянето и на други маркировки, 

при условие, че те се поставят на места със слабо напрежение и че нямат големина и 
дълбочина, които биха създали условия за концентриране на опасно напрежение. Тези 
означения не трябва да противоречат на предписаните. 

 
6.2.2.9.4  Освен горепосочената маркировка, всяка метал-хидридна система за съхранение, която 

изпълнява изискванията на 6.2.2.4 за периодична инспекция и изпитване, трябва да е 
маркирана и със следните обозначения: 

 
                             (a) буквата(ите), представляващи отличителния знак на страната, одобрила органа, който          

извършва периодичната проверка и изпитването, както е посочено за отличителните знаци 
използвани на моторни превозни средства в международния пътен превоз4. Тази 
маркировка не се изисква, ако този орган е бил одобрен от компетентен орган в държавата, 
утвърдила производството;  

 
                             (b) регистрационният знак на органа, упълномощен от компетентния орган за извършването на 

периодична проверка и изпитване; 
 
                             (c) датата на периодичната проверка и изпитване, чрез изписване на годината (две цифри) и 

месеца (две цифри), разделени от наклонена черта (т.е. “/”). За годината могат да се 
използват и четири цифри. 

 
                             Горепосочените знаци за маркировки трябва да бъдат нанесени в посочената 

последователност. 

6.2.2.10 Маркировка на UN стелажи за бутилки 

6.2.2.10.1 Индивидуални бутилки стелажи за бутилки трябва да бъдат маркирани съгласно 6.2.2.7. 

6.2.2.10.2 Годни за повторно напълване UN стелажи за бутилки трябва да бъдат маркирани ясно и четливо 

със знаци за сертифициране, експлоатация и производство. Тези знаци трябва да бъдат 
перманентно поставени (напр. подпечатани, издълбани или гравирани) върху плоскост, която е 
трайно прикрепена към рамката на стелажа за бутилки. С изключение на знака за опаковане на UN, 
минималният размер на знаците е 5 mm. Минималният размер на знака за опаковане на UN е 10 
mm. 

6.2.2.10.3 Трябва да бъдат приложени следните знаци: 

  (a) Знаците за сертифициране, посочени в 6.2.2.7.2 (a), (b), (c), (d) и (e); 

 (b) Експлоатационните знаци, посочени в 6.2.2.7.3 (f), (i), (j) и общата маса на рамката на стелажа и 
всички трайно прикрепени части (бутилки, колектор, фитинги и клапани). Стелажи 
предназначени за превоз на UN 1001 ацетилен, разтворен и UN 3374 ацетилен, без 
разтворител, трябва да има маркировка за масата на тарата (теглото на опаковката), както е 
посочено в клауза B.4.2 на ISO 10961:2010; и 
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  (c) Знаците за производство, посочени в 6.2.2.7.4 (n), (o) и в случаите по целесъобразност, в (p). 

6.2.2.10.4 Знаците се поставят в три групи: 

  (a) Знаците за производство трябва да бъдат в най-горната група и се появяват последователно в 
реда, зададен в 6.2.2.10.3 (c) 

  (b) Оперативните знаци в 6.2.2.10.3 (b) трябва да бъдат в средната група, а експлоатационните 
знаци, посочени в 6.2.2.7.3 (f) трябва да бъдат незабавно предхождани от експлоатационния знак, 
посочен в 6.2.2.7.3 (i) когато се изисква експлоатационния знак; 

  (c) Знаците за сертифициране трябва да бъдат в най-долната група и се дават последователно в 
реда, зададен в 6.2.2.10.3 (a); 

6.2.2.11  Еквивалентни процедури за оценка на съответствието и периодични инспекции и изпитвания  

За UN съдовете под налягане, изискванията, определени в 6.2.2.5 и 6.2.2.6 се считат за изпълнени 
ако са приложени следните процедури:  

 

Процедура Съответен орган 

Типово одобрение (1.8.7.2) Xa 

Производствен контрол  (1.8.7.3) Xa или IS 

Първоначални инспекция и изпитвания (1.8.7.4) Xa или IS 

Периодични инспекции (1.8.7.5) Xa или Xb или IS 

Xa означава компетентния орган, негов упълномощен представител или инспектиращия орган в 
съответствие с 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 и 1.8.6.8 и акредитиран съгласно EN ISO/IEC 17020: 2012 (с 
изключение на клауза 8.1.3), тип A. 

Xb означава инспектиращия орган в съответствие с 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 и 1.8.6.8 и акредитиран 
съгласно EN ISO/IEC 17020: 2012 (с изключение на клауза 8.1.3) тип B. 

IS означава вътрешна служба за инспекции на кандидата под надзора на инспектиращия орган в 
съответствие с 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 и 1.8.6.8 и акредитирана съгласно EN ISO/IEC 17020:2012 (с 
изключение на клауза 8.1.3) тип A. Вътрешната служба за инспекция трябва да бъде независима от 
процеса на проектиране, от производствените операции и дейностите по ремонта и поддръжката.  

 
6.2.3 Общи изисквания за съдове под налягане, които не са проектирани и изработени съгласно 

стандартите на UN  

6.2.3.1  Проектиране и конструкция  

6.2.3.1.1 Съдовете под налягане и техните затварящи устройства, които не са проектирани, конструирани, 

инспектирани, изпитани и одобрени в съответствие с изискванията на 6.2.2 трябва да бъдат 
проектирани, конструирани, инспектирани, изпитани и одобрени в съответствие с общите 
изисквания на 6.2.1, допълнени или изменени от изискванията, посочени в настоящия раздел и тези, 
посочени в 6.2.4 или 6.2.5. 

6.2.3.1.2 Винаги когато е възможно, дебелината на стените се определя чрез изчисляване, придружено, ако е 

нужно, от експериментален анализ на напрежението. В противен случай, дебелината на стената се 
определя с експериментални средства.   

 
За да се осигури надеждността на съдовете, при конструкцията на опаковката и на укрепващите го 
елементи трябва да се извършат подходящите за целта разчети. 

 
За да издържи стената на съда на налягането, нейната минимална дебелина следва да бъде 
изчислена, като се вземе предвид: 

- разчетното налягане, което не следва да бъде по-малко от изпитвателното налягане; 
- разчетните температури, осигуряващи достатъчен резерв и коефициент за сигурност; 
- концентрациите на максималните напрежения и, ако е необходимо, върховите напрежения; 
- факторите, присъщи на свойствата на материала. 

 

6.2.3.1.3 При заварените съдове под налягане трябва да е използват само материали, които са подходящи за 

заваряване и чиято съответна якост при околна температура от - 20 ºС може да бъде гарантирана. 

6.2.3.1.4 При затворените криогенни съдове, якостта на удар, която следва да се установи в съответствие с 

изискванията на  6.2.1.1.8.1, се изпитва и представя както е указано в 6.8.5.3. 

6.2.3.1.5 Ацетиленовите бутилки няма да бъдат оборудвани със стопяеми капачки. 
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6.2.3.2  (запазена разпоредба) 

6.2.3.3  Експлоатационно оборудване  

6.2.3.3.1 Експлоатационното оборудване трябва да отговаря на изискванията, изложени в  6.2.1.3. 

6.2.3.3.2 Отвори 

 
 Цилиндричните съдове под налягане трябва да са оборудвани с отвори за пълнене и за 

изпразване, както и с други отвори за измервателни уреди, манометри, или устройства за 
освобождаване на налягането. Отворите не трябва да са много, но достатъчно на брой, за да 
дадат възможност за безопасно извършване на операциите. Освен това, варелите под налягане 
следва да имат отвор за проверка, който трябва да бъде затворен с ефективно затварящо 
устройство. 

 
6.2.3.3.3 Допълнителни устройства 

a) ако бутилките са оборудвани с устройство за предотвратяване на търкалянето им, то не 
трябва да е съставна част на капачката на клапана; 

b) цилиндричните съдове под налягане, които могат да бъдат търкаляни, трябва да са 
оборудвани с обръчи за търкаляне или да са защитени по друг начин от повреди, причинени от 
търкаляне (например, с помощта на корозионно устойчив метал, положен върху повърхността 
на съда); 

c) връзкитe с бутилки трябва да са оборудвани със съответните устройства, които да осигуряват 
сигурността им при обработка  и превоз; 

d) ако са монтирани нивомери, манометри или предпазни устройства за освобождаване на 
налягането, то те следва да бъдат осигурени съгласно предписанията в 4.1.6.8. 

6.2.3.4  Първоначална инспекция и изпитване 

6.2.3.4.1 Новите съдове по налягане се полагат на изпитване и инспекция по време на и след 

тяхното производство в съответствие с изискванията на 6.2.1.5. 

6.2.3.4.2 Специални разпоредби, приложими спрямо съдове под налягане от алуминиева сплав 

(a) В допълнение към пъровначалната инспекция, изисквана съгласно 6.2.1.5.1, е е необходимо да 
се проведе изпитване за евентуална междукристалинна корозия на вътрешната стена на съда 
под налягане, когато  при изработката му е използвана алуминиева сплав, съдържаща мед, или 
алуминиева сплав, съдържаща магнезий и манган и съдържанието на магнезий е по-високо от  
3.5% или съдържанието на манган е по-ниско от 0,5 %; 

(b) При алуминиево-медните сплави изпитването се извършва от  производителя към момента на 
одобрението на нова сплав от компетентния орган. Впоследствие, изпитването се повтаря в 
хода на производствения процес при всяко изливане на сплавта; 

(c) При алуминиево-магнезиевите сплави изпитването  се извършва от  производителя към момента 
на одобрението на нова сплав и на производствения процес от компетентния орган. Изпитването 
следва да бъде повторено при всяко изменение на състава на сплавта или на производствения 
процес. 

6.2.3.5  Периодични инспекции и изпитвания  

6.2.3.5.1 Периодичните инспекции и изпитвания следва да бъдат извършвани в съответствие с 6.2.1.6. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1: Със съгласието на компетентния орган на държавата, която е издала типовото 

одобрение, изпитването на хидравлично налягане на всеки заварен стоманен 
цилиндричен съд, предназначен за превоз на газове с UN Nr. 1965, втечнена 
въглеводородна газова смес, н.у.к., с вместимост под  6.5 l може да бъде заменено 
от друго изпитване, гарантиращо еквивалентно ниво на безопасност. 

 2: За безшевни стоманени бутилки и големи бутилки, проверката на 6.2.1.6.1 (b) и 
изпитването за хидравлично налягане от 6.2.1.6.1 (d) може да бъде подменена с 
процедура, съответстваща на EN ISO 16148:2016 „Бутилки за газ. Безшевни 
стоманени бутилки и тръби за газ за многократно пълнене. Изпитване чрез 
акустична емисия (AT) и последващо ултразвуково изпитване (UT) за периодичен 
контрол и изпитване . 

 3: Проверката на 6.2.1.6.1 (b) и изпитването за хидравличното налягане от 6.2.1.6.1 
(d) може да бъде заменена с ултразвуково изпитване, извършено съгласно EN 
1802:2002 за бутилки за газ от безшевна алуминиева сплав и съгласно EN 
1968:2002 + A1:2005 за бутилки за газ от безшевна алуминиева сплав. 

6.2.3.5.2  Затворени криогенни съдове подлежат на периодични инспекции и изпитвания съгласно 

периодичността, дефинирана в опаковъчна инструкция P 203 (8) (b) от 4.1.4.1, съгласно следното: 

  (a) Проверка на външното състояние на съда и проверка на оборудването и външните маркировки; 
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  (b) Изпитването за херметичност. 
 
6.2.3.5.3 Общи разпоредби за замяната на специализирана проверка(и) за периодична инспекция и 

изпитване, които се изискват в 6.2.3.5.1 

 
6.2.3.5.3.1 Този параграф се прилага само спрямо типовете съдове под налягане, проектирани и произведени 

в съответствие със стандартите, посочени в 6.2.4.1 или технически код в съответствие с 6.2.5 и за 
които произтичащите свойства на проектирането предотвратява проверките (b) или (d) за 
периодична инспекция и изпитване, които се изискват в 6.2.1.6.1, които ще бъдат приложени или 
резултатите, които подлежат на тълкуване. 

 
За тези съдове под налягане, тази проверка(и) ще бъдат заменени по алтернативен метод(и), 
свързани с характеристиките на конкретния дизайн, посочени в 6.2.3.5.4 и описани в специална 
разпоредба от Глава 3.3 или стандарт, посочен в 6.2.4.2. 

 
Алтернативните методи ще определят това кои проверки и изпитвания съгласно 6.2.1.6.1 (b) и (d) 
трябва да бъдат заменени. 

 
Алтернативен(и) метод(и) в съчетание с оставащите проверки съгласно 6.2.1.6.1 от (a) до (e) ще 
гарантират равнище на безопасност, което като минимум е еквивалентно на равнището на 
безопасност за съдове под налягане със сходни размери и начин на ползване, които периодично са 
инспектирани и изпитвани в съответствие с 6.2.3.5.1. 

 
Алтернативен(и) метод(и) освен това ще определят следните всеки от следните елементи: 

 
– Описание на приложимите типове съдове под налягане; 

 
– Процедурата за изпитване(я); 
 
– Спецификации на критериите за приемане; 
 
–Описание на мерките, които трябва да бъдат предприети в случай на отхвърляне на съдовете под 
налягане. 

 
6.2.3.5.3.2 Неразрушително изпитване като алтернативен метод 

 
Проверката(е), идентифицирана в 6.2.3.5.3.1, ще бъдат допълнени или заменени с един (или 
повече) неразрушителен(и) метод(и) за изпитване, които ще бъдат изпълнени на всеки отделен съд 
под налягане. 

 
6.2.3.5.3.3 Разрушително изпитване като алтернативен метод 

 
Ако неразрушителен метод за изпитване води до еквивалентно равнище на безопасност, 
проверката(е), идентифицирани в 6.2.3.5.3.1, с изключението на проверката на вътрешните 
условия, посочени в 6.2.1.6.1 (b), ще бъдат допълнени или заменени от един (или повече) метод(и) 
за разрушително изпитване в съчетание с неговото статистическо оценяване. 

 
В допълнение към елементите, описани по-горе, подробният метод за разрушително изпитване ще 
документира следните елементи: 
 
– Описание на приложимата базова популация на съдовете под налягане; 
 
–Процедура за пробовземане на случаен принцип от индивидуални съдове под налягане за 
изпитване; 
 
–Процедура за статистическото оценяване на резултатите от изпитване, включително критериите 
за отказ; 
 
– Спецификация на периодичността на разрушителните изпитвания за образци;  
 
–Описание на мерките, които да бъдат предприети, ако критериите за приемане са изпълнени, но е 
наблюдавана нарушение, приложимо спрямо безопасността на свойствата на материалите, която 
ще бъде използвана за определяне на края на полезния живот; 
 
–Статистическо оценяване на равнището на безопасност, което е постигнато по алтернативен 
метод. 

6.2.3.5.4 Многослойни бутилки, съгласно 6.2.3.5.3.1, ще подлежат на периодична инспекция и тест в 

съответствие със специална разпоредба 674 на Глава 3.3 
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6.2.3.6  Одобрение на съдовете под налягане 

6.2.3.6.1 Процедурите за оценка на съответствието и периодични инспекции, посочени в раздел 1.8.7 се 

осъществяват от съответния орган съгласно следната таблица: 

 

Процедура Съответен орган 

Типово одобрение (1.8.7.2) Xa 

Производствен контрол (1.8.7.3) Xa или IS 

Първоначална инспекция и изпитвания (1.8.7.4) Xa или IS 

Периодични инспекции (1.8.7.5) Xa или Xb или IS 

За съдове под налягане за многократно пълнене, оценката за съответствие на вентилите и други 
демонтируеми аксесоари, които имат пряка функция за безопасност, могат да бъдат превозвани 
отделно от съдовете под налягане. За  съдове под налягане за еднократно пълнене, оценката за 
съответствие на вентилите и другите подлежащи на демонтиране аксесоари, които имат пряка 
функция за безопасност, ще бъде осъществявано заедно с оценката на съдовете под налягане. 

Xa означава компетентния орган, негов упълномощен представител или инспектиращия орган в 
съответствие с 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 и 1.8.6.8 и акредитиран съгласно EN ISO/IEC 17020:2012 (с 
изключение на клауза 8.1.3) тип A. 

Xb означава инспектиращия орган в съответствие с 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 и 1.8.6.8 и акредитиран 
съгласно EN ISO/IEC 17020:2012 (с изключение на клауза 8.1.3) тип B. 

IS означава вътрешна служба за инспекции на кандидата под надзора на инспектиращия орган в 
съответствие с 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 и 1.8.6.8 и акредитирана съгласно EN ISO/IEC 17020:2012 (с 
изключение на клауза 8.1.3) тип A. Вътрешната служба за инспекция трябва да бъде независима от 
процеса на проектиране, от производствените операции и дейностите по ремонта и поддръжката. 

6.2.3.6.2 Ако държавата, издаваща одобрението не е страна-членка на СOTIF или държава, ратифицирала 

ADR, компетентният орган, посочен в 6.2.1.7.2, трябва да бъде компетентен орган на страна-членка 
на COTIF или на държава, ратифицирала ADR. 

6.2.3.7  Изисквания към производителите  

6.2.3.7.1 Трябва да са спазени съответните изисквания, определени в 1.8.7. 

6.2.3.8  Изисквания към инспектиращите органи  

Трябва да са спазени съответните изисквания, определени в 1.8.6. 

6.2.3.9  Поставяне на маркировка на съдове под налягане, които се презареждат  

6.2.3.9.1 Маркирането трябва да бъде в съответствие с подраздел 6.2.2.7, със следните вариации. 

6.2.3.9.2 Символът за опаковки на UN, посочен в 6.2.2.7.2 (a) и разпоредбите на 6.2.2.7.4 (q) и (r) не се 

прилагат. 

6.2.3.9.3 Изискванията, определени в 6.2.2.7.3 (j) се заменят от следните:  

(j) Водният обем на съда под налягане в литри, следван от буквата "L". При съдове под налягане за 
втечнени газове, водният обем в литри се изразява с три цифрена стойност след десетичната 
запетая, закръглена към последната. Ако стойността на минималната или номиналната 
водовместимост е цяло число, стойностите след десетичната запетая може да не се вземат под 
внимание. 

6.2.3.9.4 Маркировките, посочени в 6.2.2.7.3 (g) и (h), и 6.2.2.7.4 (m) не се изискват за съдове под налягане за 

UN № 1965 въглеводородна газова смес, втечнена, н.у.к. 

6.2.3.9.5 Когато се маркира датата, изисквана съгласно 6.2.2.7.7 (c), не е необходимо да се посочва месеца 

за газове, за които интервалът на периодичните инспекции е 10 години или повече (виж инструкции 
за пакетаж P200 и P203 в 4.1.4.1). 

6.2.3.9.6 Маркировките съгласно 6.2.2.7.7 могат да бъдат гравирани върху пръстен от подходящ материал, 

закрепен към бутилката или варелa под налягане, когато се монтира клапана, който може да се 
отстрани единствено чрез демонтирането му от бутилката или варелa под налягане. 

 
6.2.3.9.7        Маркировка на връзките от бутилки 
 
6.2.3.9.7.1    Индивидуалните бутилки във връзките от бутилки се маркират в съответствие с 6.2.3.9.1 до 6.2.3.9.6. 
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6.2.3.9.7.2  Маркировката на стелажи за бутилки трябва да бъде съгласно 6.2.2.10.2 и 6.2.2.10.3, с изключение 

на това, че знака за опаковане на ООН, посочен в 6.2.2.7.2 (a) няма да се прилага. 
 
6.2.3.9.7.3 В допълнение към предходните маркировки, всеки стелаж за бутилки, който изпълнява 

изискванията за периодична инспекция и изискванията за изпитвания на 6.2.4.2, трябва да бъде 
маркиран, като се посочват: 
(a) Знакът(ите), които идентифицират държавата, която разрешава органа, извършващ периодична 

инспекция и изпитване, както е посочено в отличителния знак използван на моторни 
транспортни средства в международен пътен превоз4. Тази маркировка не се изисква ако този 
корпус е одобрен от компетентните органи в държавата, която одобрява производството; 

(b) Регистрираната маркировка на органа, упълномощен от компетентния орган за изпълнение на 
периодичната инспекция и изпитване; 

(c) Датата на периодичната инспекция и изпитване, годината (две цифри), следвани от месеца (две 
цифри), разделени с наклонена черта (напр. "/"). За да се посочи годината, могат да се 
използват четири цифри. 

 
6.2.3.10 Поставяне на маркировки върху съдове под налягане, които не се презареждат   
 
6.2.3.10.1 Марката трябва да бъде в съответствие 6.2.2.8, с изключение на това, че символът за опаковки на 

UN, посочен в 6.2.2.7.2 (a), не се прилага. 
 
6.2.3.11  Съдове под налягане за разсипани товари 

За да се осигури безопасната обработка и изхвърляне на съдовете под налягане, превозвани в 
съда под налягане за разсипани товари, те могат да бъдат проектирани да включват оборудване, 
което иначе не се използва за бутилки или варели под налягане, като например плоски глави, 
приспособления за бързо отваряне и отвори в цилиндричната част. 

 
6.2.3.11.2  Указанията за безопасната обработка и употреба на съдовете под налягане за разсипани товари 

трябва да бъдат ясно описани в документацията за молбата към компетентния орган на държавата, 
която издава одобрението, и са неделима част от удостоверението за одобрение. В 
удостоверението за одобрение трябва да са посочени съдовете под налягане, за които е 
разрешено да бъдат превозвани в съдове под налягане за разсипани товари. Трябва да бъде 
включен и списък с материалите, от които са изработени всички части, които е вероятно да влязат в 
контакт с опасните товари. 

 
6.2.3.11.3  Копие от удостоверението за одобрение трябва да бъде доставено от производителя на 

собственика на съда под налягане за разсипани товари. 
 
6.2.3.11.4  Марката на съдовете под налягане за разсипани товари в съответствие с 6.2.3 трябва да се 

определи от компетентните органи на държавата, в която е било издадено удостоверението за 
одобрение, като се вземат под внимание подходящите разпоредби за маркировките от 6.2.3.9, 
според случая. Маркировката трябва да включва вместимостта и изпитвателното налягане на съда 
под налягане за разсипани товари. 

 
6.2.4      Изисквания към съдове под налягане, които не са  ООН за проектиране, изработване и   

изпитване според зададени стандарти  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата или органите, посочени в стандартите като носещи отговорности в               

съответствие с RID трябва да отговарят на изискванията на RID. 
 
6.2.4.1  Проектиране, изработване и първоначална проеврка и изпитване 

 
Сертификатите за одобрен тип се издават съгласно 1.8.7. Стандартите упоменати в таблицата 
по-долу, се прилагат за издаване на типови одобрения следва да се прилагат както е посочено в 
колона (4), за да бъдат спазениизискванията на Глава 6.2, посочени в колона (3). Стандартите 
трябва да бъдат прилагани съгласно 1.1.5. В колона (5) се упоменава датата, до която най-късно 
съществуващият одобрен тип трябва да бъде оттеглен, съгласно 1.8.7.2.4; ако не е упомената 
датата, типово одобрение остава валидно до изтичане за датата на ревизия. 
 
След 1 януари 2009 г., използването на подходящи стандарти е задължително. Изключения се 
разглеждат в 6.2.5 . 
 
В случай, че се използва повече от един стандарт за прилагането на едни и същи изисквания, се 
използва само един от тях в пълната му степен, освен ако не е упоменато друго в таблицата по-
долу. 
 

                                                           
4 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен 
транспорт, напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за 
движението по пътищата, подписана във Виена, 1968 г. 
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Обхватът на приложение на всеки стандарт е дефиниран в клаузата за обхвата на стандарта, 
освен ако в Таблицата по-долу не е посочено друго. 
 

Справка Заглавие на документа Прилож
им за 
под-

раздел 
и/ 

парагра
фи 

Приложими 
за новите 

типови 
одобрения 

или за 
подновявани

я 

Най-късната 
дата за 

оттеглянето 
на 

съществува
щите 

одобрени 
типове 

(1) (2) (3) (4) (5) 

За проектирането и конструкцията 

Приложение I, 
Глави от 1 до 3 
на 84/525/ЕИО 

Директива на Съвета за 
сближаване на 
законодателствата на 
държавите-членки по 
отношение на безшевните 
стоманени газови бутилки, 
публикувана в Официалния 
вестник на Европейските 
общности № L 300 от 19.11.1984 
г. 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

Приложение I, 
Глави от 1 до 3 
на 84/526/ЕИО 

Директива на Съвета за 
сближаване на 
законодателствата на 
държавите-членки по 
отношение на безшевните 
газови бутилки от алуминий без 
примеси и газови бутилки от 
алуминиеви сплави, 
публикувана в Официалния 
вестник на Европейските 
общности № L 300 от 19.11.1984 
г. 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

Приложение I, 
Глави от 1 до 3 
на 84/527/ЕИО 

Директива на Съвета за 
сближаване на 
законодателствата на 
държавите-членки относно 
заварените газови бутилки от 
стомана без примеси, 
публикувана в Официалния 
вестник на Европейските 
общности № L 300 от 19.11.1984 
г. 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 1442:1998 + 
АС:1999 

Транспортируемо оборудване 
заварени стоманени бутилки за 
превоз на втечнен газ (LPG) - 
проект и конструкция 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 юли 
2001 г. и 30 
юни 2007 г. 

31 Декември 
2012 г. 

EN 1442:1998 
+A2:2005 

Транспортируемо оборудване 
заварени стоманени бутилки за 
превоз на втечнен газ (LPG) - 
проект и конструкция 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 
януари 2007 

г. и 31 
декември 

2010 г. 

 

EN 1442:2006 
+A1:2008 

Транспортируемо оборудване 
заварени стоманени бутилки за 
превоз на втечнен газ (LPG) - 
проект и конструкция 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 01 
януари 2009 

г. и 31 
декември 

2020 г 

 

EN 1442:2017 Съоръжения и принадлежности 
за втечнен въглеводороден газ 
(LPG). Транспортируеми 
заварени стоманени бутилки за 
LPG за многократно пълнене. 
Проектиране и производство 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4, 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 1800:1998 + 
АС:1999 

Транспортируеми газови 
бутилки – Ацетиленови бутилки 
- Основни изисквания и 
определения 

6.2.1.1.9 

Между 1 юли 
2001 г. и 31 
декември 

2010 г. 
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EN 1800:2006 
 

Транспортируеми газови 
бутилки – Ацетиленови бутилки 
- Основни изисквания, 
определения и изпитване на 
типа 

6.2.1.1.9 

Между 1 
януари 2009 

г. и 31 
декември 

2016 г. 

 

EN ISO 
3807:2013 

Газови бутилки – Ацетиленови 
бутилки – Основни изисквания и 
изпитване на модел 
БЕЛЕЖКА: Няма да бъдат 

монтирани стопяеми капачки. 

6.2.1.1.9 
До по-

нататъшно 
уведомление 

 

EN 1964 -1:1999 
". 

Транспортируеми газови 
бутилки - Спецификации за 
проектиране и изграждане на 
транспортируемо оборудване от 
безшевни стоманени газови 
бутилки за многократна 
употреба с вместимост от 0,5 
литра до 150 литра - Част 1: 
Бутилки, произведени от 
безшевна стомана с Rm 
стойност на по-малко от 1 100 
MPa 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До 31 
декември 

2014 г. 
 

EN 1975:1999 (с 
изключение 
Приложение G) 

Транспортируеми газови 
бутилки - Спецификации за 
проектиране и изграждане на 
транспортируемо оборудване от 
безшевни алуминиеви и с 
алуминиеви примеси газови 
бутилки за многократна 
употреба с вместимост от 0,5 
литра до 150 литра  

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До 30 Юни 
2005 г. 

 

EN 1975:1999 
+A1:2003 

Транспортируеми газови 
бутилки - Спецификации за 
проектиране и изграждане на 
транспортируемо оборудване от 
безшевни алуминиеви и с 
алуминиеви примеси газови 
бутилки за многократна 
употреба с вместимост от 0,5 
литра до 150 литра 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 
януари 2009 

г. и 31 
декември 

2016 г. 

 
 

EN ISO 
7866:2012 + 
AC:2014 

Газови бутилки – безшевни 
газови бутилки от алуминиева 
сплав, годни за повторно 
запълване – конструкция, 
изграждане и изпитване (ISO 
7886:2012) 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 11120:1999  Газови бутилки – за 
многократна употреба от 
безшевни стоманени тръби за 
превоз на газ под налягане с 
воден капацитет между 150 
литра и 3 000 литра - 
проектиране, изграждане и 
изпитване 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 юли 
2001 г. и 30 
юни 2015 г. 

31 декември 
2015 г. за 

тръби 
маркирани с 
буквата „H” 
съгласно 

6.2.2.7.4 (p) 
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EN ISO 
11120:1999 + 
A1:2013 

Газови бутилки – тръби от 
безшевна стомана годни за 
повторно напълване за 
компресиран газов транспорт за 
воден капацитет между 150 
литра и 3 000 литра – 
конструкция, изграждане и 
изпитване 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 
януари 2015 

г. и 31 
декември 

2020 г. 
 

 

EN ISO 
11120:2015 

Бутилки за газ. Безшевни 
стоманени бутилки за 
многократно пълнене с водна 
вместимост между 150 l и 3 000 
l. Проектиране, изработване и 
изпитване 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 1964 -3:2000  Транспортируеми газови 
бутилки - Спецификации за 
проектиране и изграждане на 
транспортируемо оборудване от 
безшевни стоманени газови 
бутилки за многократна 
употреба с вместимост от 0,5 
литра до 150 литра - Част 3: 
Бутилки, произведени от 
безшевна неръждаема стомана 
с Rm стойност на по-малко от 1 
100 MPa  

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 12862:2000 Транспортируеми газови 
бутилки - Спецификации за 
проектиране и изграждане на 
транспортируемо оборудване от 
безшевни алуминиеви и с 
алуминиеви примеси газови 
бутилки за многократна 
употреба  

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 1251-2:2000  Криогенни съдове - 
транспортируемо оборудване 
под вакуум, изолирани, с не 
повече от 1 000 литра обем - 
Част 2: Проектиране, 
производство, проверка и 
изпитване 
ЗАБЕЛЕЖКА: Стандарти EN 

1252-1:1998 и EN 1626, 
посочени в този стандарт, са 
приложими също спрямо 
затворени криогенни съдове за 
превоза на ООН № 1972 
(МЕТАН, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 
ИЛИ ПРИРОДЕН ГАЗ, 

ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ).. 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 12257:2002  Транспортируеми газови 
бутилки - безшевни, обхванати 
от обръчи от смесени бутилки 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 12807:2001 (с 
изключение на 
Приложение A) 

Транспортируеми бронзирани 
за многократна употреба, 
стоманени бутилки за превоз на 
течен газ (LPG) - проектиране и 
конструкция 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 
януари 2005 

г. и 31 
декември 

2010 г. 

До 31 
Декември 

2012 г. 
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EN 12807:2008  Транспортируеми бронзирани 
за многократна употреба, 
стоманени бутилки за превоз на 
течен газ (LPG) - проектиране и 
конструкция 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 1964 -2:2001  Транспортируеми газови 
бутилки - Спецификации за 
проектиране и изграждане на 
транспортируемо оборудване от 
безшевни стоманени газови 
бутилки за многократна 
употреба с вместимост от 0,5 
литра до 150 литра - Част 2: 
Бутилки, произведени от 
безшевна стомана с Rm 
стойност от 1 100 MPa или 
повече  

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До 31 
декември 

2014 г. 
 

EN ISO 9809-
1:2010 

Газови бутилки – Газови 
бутилки от безшевна стомана за 
многократна употреба – 
Проектиране, изработка и 
изпитване – Част 1: Бутилки от 
калявана стомана с якост на 
опън, по-малка от 1100 MPa 
(ISO 9809-1:2010) 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До второ 
нареждане 

 

EN ISO 9809-
2:2010 

Газови бутилки – Газови 
бутилки от безшевна стомана за 
многократна употреба – 
Проектиране, изработка и 
изпитване – Част 2: Бутилки от 
калявана стомана с якост на 
опън, по-висока от или равна на 
1100 MPa (ISO 9809-2:2010) 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До второ 
нареждане 

 

EN ISO 9809—
3:2010 

Газови бутилки – Газови 
бутилки от безшевна стомана за 
многократна употреба – 
Проектиране, изработка и 
изпитване – Част 3: Бутилки от 
нормализирана стомана (ISO 
9809-3:2010) 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До второ 
нареждане 

 

EN 13293:2002  Транспортируеми газови 
бутилки – модел и 
конструкция на 
транспортируеми газови 
бутилки за многократно 
ползване от безшевна 
нормализирана въглеродно- 
манганова стомана с 
вместимост ≤ 0,5 литра за 
сгъстени, втечнени и 
разтворени под налягане и до 1 
литър за въглероден диоксид 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN13322 -1:2003 
". 

Транспортируеми газови 
бутилки – заварени 
стоманени газови бутилки – 
модел и конструкция– Част 1: 
заварена стомана 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До 30 юни 
2007 г. 
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EN 13322-1:2003 
+A1:2006 

Транспортируеми газови 
бутилки – заварени бутилки 
за многократно ползване от 
стомана; модел и 
конструкция – част 1: 
Заварени, от стомана 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN13322 -2:2003  Транспортируеми газови 
бутилки – заварени бутилки за 
многократно ползване от 
неръждаема стомана; модел и 
конструкция – част 2: 
Заварени, от неръждаема 
стомана 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До 30 юни 
2007 г. 

 

EN 13322-2:2003 
+A1:2006 

Транспортируеми газови 
бутилки – за многократно 
ползване, заварени, от 
неръждаема стомана газови 
бутилки – модел и 
конструкция – част 2: 
заварена неръждаема 
стомана 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 12245:2002  Транспортируеми газови 
бутилки – напълно обвити 
бутилки от композитни 
материали 
 6.2.3.1 и 

6.2.3.4 

До 31 
декември 

2014 г. 

31 декември 
2019, за 
бутилки и 
големи 
бутилки без 
обшивка, 
произведена 
от две части, 
събрани 
заедно 

EN 12245:2009 + 
A1:2011 

Преносими газови бутилки – 
Напълно опаковани 
комбинирани бутилки 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт 
няма да се използва за бутилки 
и големи бутилки без обшивка, 
произведени от две части, 
съединени заедно 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 

31 декември 
2019, за 
бутилки и 
големи 
бутилки без 
обшивка, 
произведена 
от две части, 
събрани 
заедно 

EN 12205:2001  Транспортируеми газови 
бутилки – метални бутилки за 
еднократно ползване 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 
януари 2005 

г. и 31 
декември 

2017 г. 

31 декември 
2018 г. 

EN ISO 
11118:2015 

Газови бутилки. Метални газови 
бутилки за еднократно пълнене. 
Технически изисквания и 
методи за изпитване 

6.2.3.1, 
6.2.3.3 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 13110:2012  Транспортируеми заварени 
бутилки за многократно 
ползване от алуминий за 
втечнен газ (LPG) – модел и 
конструкция 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До 31 
декември 

2014 г. 
 

EN 13110:2012, 
освен клауза 9 

Преносими газови бутилки за 
многократна употреба за 
втечнен нефтен газ (LPG) от 
заварен алуминий– 
Проектиране и изработка 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 
януари 2005 
г. и 30 юни 

2007 г. 
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EN 14427:2004  Транспортируеми напълно 
обвити комбинирани газови 
бутилки за многократно 
ползване за втечнени газове – 
модел и конструкция 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт се 
отнася само за бутилки, 
оборудвани с 
устройства за освобождаване 
на 
налягането. 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 
януари 2007 

г. и 31 
декември 

2016 г. 

 

EN 14427:2004 
+A1:2005 

Транспортируеми напълно 
обвити бутилки за 
многократно ползване от 
композитни материали за 
втечнен газ (LPG) – модел и 
конструкция 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Този стандарт 

се отнася 
само за бутилки, оборудвани с 
устройства за освобождаване 
на 
налягането. 
2. В съответствие с 

5.2.9.2.1 и 5.2.9.3.1 
двете бутилки трябва 
да се полагат на 
изпитване на 
разкъсване, когато те 
показват повреди, най- 
малко толкова големи, 
колкото критериите за 
бракуване. 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 
януари 2007 

г. и 31 
декември 

2016 г. 

 

EN 14427:2014 LPG оборудване и аксесоари – 
комбинирани бутилки годни за 
транспортиране и запълване за 
LPG – конструкция и изграждане 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 14208:2004  Транспортируеми газови 
бутилки – спецификация за 
заварени бутилки под 
налягане с вместимост до 
1000 литра за превоз на 
газове / модел и конструкция 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 14140:2003  Транспортируеми заварени 
бутилки за многократно 
ползване от стомана за втечнен 
газ (LPG) – алтернативен модел 
и конструкция 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 
януари 2005 

г. и 31 
декември 

2010 г. 

 

EN 14140:2003 
+A1:2006 

LPG оборудване и аксесоари 
транспортируеми заварени 
стоманени газови бутилки за 
LPG за многократна 
употреба–алтернативен 
модел и конструкция 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 
януари 2009 

г. и 31 
декември 

2018 г. 
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Справка Заглавие на документа Прилож
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под-

раздел 
и/ 

парагра
фи 
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я 

Най-късната 
дата за 

оттеглянето 
на 

съществува
щите 

одобрени 
типове 

(1) (2) (3) (4) (5) 

EN 14140:2014 
+AC:2015  ) 
 

Съоръжения и принадлежности 
за втечнен въглеводороден газ 
(LPG). Транспортируеми 
заварени стоманени бутилки за 
LPG за многократно пълнене. 
Алтернативно проектиране и 
производство 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 13769:2003  Транспортируеми газови 
бутилки – връзки от бутилки – 
модел, производство, 
идентификация и изпитване 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До 30 юни 
2007 г. 

 

EN 13769:2003 
+A1:2005 

Транспортируеми газови 
бутилки – връзки от бутилки – 
конструкция, производство, 
маркиране и изпитване 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До 31 
декември 

2014 г. 
 

EN ISO 
10961:2012 

Газови бутилки – Връзки от 
бутилки - Проектиране, 
производство, изпитвания и 
инспекции 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До второ 
нареждане 

 

EN 14638 -1:2006  Транспортируеми газови 
бутилки – заварени съдове за 
многократна употреба с 
вместимост до 150 литра – 
Част 1: заварени аустенични 
газови бутилки от неръждаема 
стомана, изработени по проект, 
доказан с експериментални 
методи 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN 14638-
3:2010+AC:2012 

Преносими газови бутилки – 
Заварени съдове за 
многократна употреба с 
вместимост, която не 
надвишава 150 литра – Част 3: 
Бутилки от заварена 
въглеродна стомана, 
изработени по проект, 
обоснован въз основата на  
експериментални методи 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До второ 
нареждане 

 

EN 14893:2006 + 
АС:2007 

LPG оборудване и аксесоари 
– транспортируеми заварени 
стоманени варели под налягане 
за LPG с вместимост между 150 
и 1 000 литра  

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 
януари 2009 

г. и 31 
декември 

2016 г. 

 

EN 14893:2014 LPG оборудване и аксесоари – 
годни за транспортиране LPG 
заварени стоманени варели под 
налягане между 150 и 1 000 
литра 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

За затварящите устройства 

EN 849:1996 (с 
изключение на 
Приложение А) 

Транспортируеми газови 
бутилки – клапани за газови 
бутилки: спецификации и 
типови изпитвания 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

До 30 юни 
2003 г. 

31 декември 
2014 г. 

EN 849:1996 + А2 
2001 
 

Транспортируеми газови 
бутилки – клапани за газови 
бутилки: спецификации и 
типови изпитвания 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

До 30 юни 
2007 г. 

31 декември 
2016 г. 
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EN ISO 
10297:2006  

Транспортируеми газови 
бутилки – клапани за газови 
бутилки: спецификации и 
типови изпитвания 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

Между 1 
януари 2009 

г. и 31 
декември 

2018 г. 

 

EN ISO 
10297:2014 

Бутилки за газ. Вентили за 
бутилки. Изисквания и 
изпитване на типа  6.2.3.1 и 

6.2.3.3 

Между 1 
януари 2015 

г. и 31 
декември 

2020 г. 
 

 

EN ISO 
10297:2014 + 
A1:2017. 

Бутилки за газ. Вентили за 
бутилки. Изисквания и 
изпитване на типа 

6.2.3.1, 
и 
6.2.3.3," 

До по-
нататъшно 

уведомление 
 

EN ISO 
14245:2010 

Газови бутилки – Спецификации 
и изпитвания на вентили за 
бутилки за LPG – С 
автоматично затваряне (ISO 
14245:2006) 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

До второ 
нареждане 

 

EN 13152:2001  Спецификация и изпитване 
за втечнен газ (LPG) – 
клапани за бутилки - 
самозатварящи се 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

Между 1 
януари 2005 

г. и 31 
декември 

2010 г. 

 

EN 13152:2001 
+A1:2003 

Спецификация и изпитване за 
втечнен газ (LPG) – клапани за 
бутилки - самозатварящи се 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

Между 1 
януари 2009 

г. и 31 
декември 

2014 г. 

 

EN ISO 
15995:2010 

Газови бутилки – Спецификации 
и изпитвания на вентили за 
бутилки за ВНГ – С ръчно 
управление (ISO 15995:2006) 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

До второ 
нареждане 

 

EN 13153:2001  Спецификация и изпитване 
за втечнен газ (LPG) – 
клапани за бутилки - 
ръчно задействани 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

Между 1 
януари 2005 

г. и 31 
декември 

2010 г. 

 

EN 13153:2001 
+A1:2003 

Спецификация и изпитване 
за втечнен газ (LPG) – 
клапани за бутилки - 
ръчно задействани 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

Между 1 
януари 2009 

г. и 31 
декември 

2014 г. 

 

EN ISO 
13340:2001 

Преносими газови бутилки – 
Вентили за бутилки за 
еднократна употреба – 
Спецификация и изпитвания на 
прототипите 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

Между 1 
януари 2011 

г. и 31 
декември 

2017 г. 

31 декември 
2018 г. 

EN 13648-1:2008 Криогенни съдове – устройства 
за безопасност за защита срещу 
извънредно налягане – Част 1: 
Предпазни вентили за 
криогенни услуги 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 
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EN 1626-2008 (с 
изключение на 
клапан от 
категория B) 

Криогенни съдове – Клапани за 
криогенни услуги 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт 
също е приложим спрямо 
вентили за превоза на UN № 
1972 (МЕТАН, ОХЛАДЕНА 
ТЕЧНОСТ ИЛИ ПРИРОДЕН 
ГАЗ, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ). 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 

 

EN 13175:2014 Съоръжения и принадлежности 
за втечнен въглеводороден газ 
(LPG). Технически изисквания и 
изпитване на вентили и 
фасонни части за съдове под 
налягане за LPG 

6.2.3.1 и 
6.2.3.3 

До по-
нататъшно 

уведомление 

 

EN ISO 
17871:2015 

Бутилки за газ. Бързодействащи 
вентили. Спецификация и 
изпитване на типа (ISO 
17871:2015) 

6.2.3.1, 
6.2.3.3 I 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 

 

EN 13953:2015 Съоръжения и принадлежности 
за втечнен въглеводороден газ 
(LPG). Предпазни вентили за 
транспортируеми бутилки за 
втечнен въглеводороден газ 
(LPG) за многократно пълнене 
ЗАБЕЛЕЖКА: Последното 

изречение на обхвата няма да 
се прилага. 

6.2.3.1, 
6.2.3.3 I 
6.2.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 

 

EN ISO 
14246:2014 

Бутилки за газ. Вентили за 
бутилки. Изпитвания и проверки 
при производство (ISO 
14246:2014) 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4 

Между 1 
януари 2015 
г. и 31 
декември 
2020 г. 

 

 

от EN ISO 
14246:2014 + 
A1:2017". 

Бутилки за газ. Вентили за 
бутилки. Изпитвания и проверки 
при производство 

6.2.3.1 и 
6.2.3.4,". 

До по-
нататъшно 
уведомление 

 

EN ISO 
17879:2017 

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

6.2.3.1 и 
6.2.3.4,". 

До по-
нататъшно 
уведомление 

 

 
6.2.4.2 Периодичната проверка и изпитване 

 
Стандартите упоменати в таблицата по-долу, се прилагат при периодичната проверка и 
изпитването на съдовете под налягане, както е посочено в колона (3), за да отговарят на 
изискванията на 6.2.3.5. Стандартите се прилагат съгласно 1.1.5. 
 
Използването на референтен стандарт е задължително. 
 
Когато съд под налягане е конструиран в съответствие с разпоредбите на 6.2.5, процедурата за 
периодична проверка трябва да се спазва, в случай, че е упоменато в типовото одобрение. 
 
Ако в повече от един стандарт се препраща за прилагането на същите изисквания, само едни от 
тях се прилагат, но изцяло,  освен ако не е посочено друго в таблицата по-долу. 
 
Обхватът на приложение на всеки стандарт е дефиниран в клаузата за обхвата на стандарта, 
освен ако в Таблицата по-долу не е посочено друго. 
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Препратка Заглавие на документа Приложимо 

(1) (2) (3) 

За периодична проверка и изпитване 

EN 1251-3:2000  Криогенни съдове - транспортируемо оборудване под 
вакуум, изолирани от не повече от 1 000 литра обем - Част 
3: Експлоатационни изисквания 

До по-
нататъшно 
уведомление 

EN 1968:2002 
+A1:2005 (с 
изключение 
Приложение В) 

Транспортируемото оборудване газови бутилки - 
периодична проверка и изпитване на безшевни стоманени 
газови бутилки  

До по-
нататъшно 
уведомление 

EN 1802:2002 (с 
изключение 
Приложение В) 

Транспортируемо оборудване газови бутилки - 
Периодична проверка и изпитване на изправни газови 
бутилки от алуминиева сплав  

До по-
нататъшно 
уведомление 

EN ISO 
10462:2013 

Газови бутилки – ацетиленови бутилки – периодична 
инспекция и поддръжка (ISO 10462:2013) 

До по-
нататъшно 
уведомление 

EN 1803:2002 (с 
изключение 
Приложение В) 

Транспортируемо оборудване газови цилиндри - 
периодична проверка и изпитване на заварени стоманени 
газови бутилки  

До по-
нататъшно 
уведомление 

EN ISO 
11623:2015 

Бутилки за газ. Композитна конструкция. Периодична 
проверка и изпитване 

Задължително 
от 1 януари 
2019 г. 

EN ISO 
22434:2011 

Преносими газови бутилки - Инспекции и поддръжка на 
вентилите за бутилки (ISO 22434:2006) 

До по-
нататъшно 
уведомление 

EN 14876:2007  Транспортируемо оборудване газови бутилки - периодична 
проверка и тестване на заварени стоманени барабани под 
налягане 

До по-
нататъшно 
уведомление 

EN 14912:2015 Съоръжения и принадлежности за втечнен 
въглеводороден газ (LPG). Контрол и поддържане на 
вентили за бутилки за LPG по време на периодичен 
контрол на бутилките 

Задължително 
от 1 януари 
2019 г. 

EN 1440:2016 
(освен Анекс C) 

Съоръжения и принадлежности за втечнен 
въглеводороден газ (LPG). Транспортируеми заварени и 
споени стоманени бутилки за втечнен въглеводороден газ 
(LPG) за многократно пълнене. Периодичен контрол 

Задължително 
от 1 януари 
2019 г. 

EN 16728:2016 
(освен 
разпоредба 3.5, 
Приложение F и 
Приложение G) 

Съоръжения и принадлежности за втечнен 
въглеводороден газ (LPG). Транспортируеми бутилки за 
LPG за многократно пълнене, различни от заварени и 
споени стоманени бутилки. Периодичен контрол 

Задължително 
от 1 януари 
2019 г. 

EN 15888:2014 Транспортируеми газови бутилки – стелажи за бутилки – 
периодична инспекция и изпитване 

До по-
нататъшно 
уведомление 

 
6.2.5 Изисквания за съдове под налягане, не спадащи към ООН съдовете, не проектирани, 

конструирани и изпитани според зададени стандарти  

 
За отразяване на научния и техническия прогрес или когато няма стандарт, препратен от точка 
6.2.2 или 6.2.4 , или да се справи със специфични аспекти, които не са разписани в даден 
стандарт, упоменат в точка 6.2.2 или 6.2.4 , компетентният орган може да признае използването 
на технически код, предоставящ същото ниво на безопасност. 
 
В типовото одобрение на издаващия орган е определена процедурата за периодичните 
проверки, в случай, че стандартите упоменати в точка 6.2.2 или 6.2.4 не са приложими или не се 
прилагат. 
 
Компетентният орган изпраща на секретариата на OTIF списък на техническите кодове, които са 
признати. Този списък следва да съдържа следната информация: наименование и дата на код, 
целите на кода и подробности за това, къде тя може да се приложи. Секретариатът трябва да 
направи тази информация публично достояние на своя уебсайт. 
 
Стандарт, който е приет за справка в бъдещо издание на RID се одобрява от компетентния 
орган, който ще го използва, без да уведомява секретариата на OTIF. 
 
Изискванията на точка 6.2.1 , 6.2.3 и на следните изисквания обаче трябва да бъдат изпълнени. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: В този раздел, препратките към технически стандарти в точка 6.2.1, се считат 

като позовавания на технически кодове. 



 

 964 

6.2.5.1 Материали  

 Следните разпоредби съдържат примери за материали, които могат да бъдат използвани с цел 
да се постигне съответствие с изискванията за материали, посочени в 6.2.1.2: 

(a) Въглеродна стомана за сгъстени, втечнени, втечнени-охладени газове и разтворени газове 
както и за вещества, които не са включени в Клас 2 и са изброени в Таблица 3 от инструкция 
за пакетаж P200 в 4.1.4.1; 

(b) Легирана стомана (специални видове стомана), никел, никелова сплав(като монел) за 
сгъстени, втечнени, охладени-втечнени и разтворени газове както и за вещества които не са 
включени в Клас 2 , изборени в Таблица 3 от инструкция за пакетаж P200 в 4.1.4.1; 

 (c) Мед за: 

(i) газове с класификационни кодове 1A, 1O, 1F и 1TF,  с налягане на пълнене при 
температура от 15 °C не превишават 2 MPa (20 bar); 

(ii) газове с класификационни кодове 2A а същи номер UN №: 1033 диметилов етер; 
UN №: 1037 етилов хлорид; UN №: 1063 метилов хлорид; UN №: 1079 серен диоксид; 
UN №: 1085 винил бромид; UN №: 1086 винил хлорид; и UN №: 3300 етиленов оксид и 
въглероден диоксид – смес с над 87 % етиленов диоксид; 

(iii) газове с класификационни кодове  3A, 3O и 3F; 

 (d) Алуминиева сплав: виж специално изискване „а” от инструкция за пакетаж P200 (10) от 
4.1.4.1; 

 (e) Комбинрани материали за сгъстени, втечнени, охладени-втечнени и разтворени газове;   

 (f) Синтетични материали за охладени втечнени газове, и  
(g) Стъкло за охладен втечнен газ с класификационен код 3A, различен от UN Nr. 2187 

въглероден диоксид, охладен, течен или смеси на тези вещества, и газове с 
класификационен код 3O 

6.2.5.2 Експлоатационно оборудване  

 (запазена разпоредба) 

6.2.5.3. Бутилки, големи бутилки, цилиндри под налягане и връзки от бутилки, изработени от 
метал 

 При изпитвателното налягане напрежението на метала в най-силно напрегнатата точка на съда 
не бива да надвишава 77 % от гарантираната видима граница на провлачване (Re). 

 "Видима граница на провлачване" означава напрежението, при което възниква остатъчно 
удължение от 2 ‰ (т.е. 0,2 %) или – за аустенитните стомани – 1 % от калибрираната дължина 
на изпитвания образец. 

ЗАБЕЛЕЖКА: При метален лист, оста на подложения на опън изпитван типов модел трябва да 

бъде под прав ъгъл на валцуването. Остатъчното удължение трябва да се 
измерва върху изпитван образец с концентрирано напречно сечение, при който 
калиброваната дължина "l" е равна на пет пъти диаметъра “d” ( l = 5d ). В случай, 
че изпитваните модели са с напречно сечение с правоъгълна форма, 
калибрираната дължина следва да се изчисли по формулата: 

 

 

където Fo означава началната площ на напречното сечение на изпитвания образец. 

 Съдовете под налягане и техните затварящи устройства трябва да са изработени от подходящи 
материали, които са устойчиви на крехка чупливост и на напукване вследствие на корозия при 
натиск, между  -20 º С и  + 50 º С.  

 Заварките трябва да бъдат професионално изпълнени и да гарантират пълна сигурност. 
 
6.2.5.4 Допълнителни изисквания за съдове под налягане, изработени  от алуминиеви сплави, за 

сгъстени, втечнени, разтворени газове и за нестоящи под налягане газове, които 
подлежат на специални изисквания (газови проби), както и за изделия, съдържащи газ 
под налягане, с изключение на аерозолни опаковки и съдове, малки, с газ (газови 
патрони) 
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6.2.5.4.1 Допустимите материали на съдовете от алуминиеви сплави трябва да отговарят на следните 
изисквания: 

 

 A B C D 

Якост на опън 
Rm в МРа (=N/mm2) 

 
49 - 186 

 
196 - 37 

 
196 - 327 

 
343 - 490 

Граница на провлачване  
Re в МРа (=N/mm2) 
(остатъчна деформация  = 0,2%) 

 
 

10 - 167 

 
 

59 - 314 

 
 

137 - 334 

 
 

206 - 412 
Остатъчно удължение при разкъсване (l = 
5d) в % 

 
12 - 40 

 
12 - 30 

 
12 - 30 

 
11 - 16 

Изпитване на огъване (диаметър на 
поансона на огъване) 
d = n х е, 
е = дебелина на пробата 

 
n=5 

(Rm
 

n=6 
(Rm  

>  

 
n=6  

(Rm 325  
n=7 

(Rm >325  

 
n=6  

(Rm 325) 
n=7 

 (Rm>325  

 
n=7  

(Rm 3 2) 
n=8  

(Rm>392  

Сериен номер на Асоциацията по 
алуминийa) 

 
1000 

 
5000 

 
6000 

 
2000 

  
a) Виж "Aluminium Standards and Data", 5-то издание, м. януари 1976 г., публикувано от 
"Aluminium Association", 750, 3rd Avenue, New York. 
 
Действителните свойства зависят от състава на съответната сплав, както и от крайната 
обработка на съда, но при използването на която и да е сплав, дебелината на съда трябва да се 
изчисли, по една от следните формули: 
 

 

или 

 

, при което 

 
e =  минимална дебелина на стената на съда в мм. 

PMPa = изпитвателно налягане в МРа 

Pbar = изпитвателно налягане в bar 

D = номинален външен диаметър на съда под налягане в mm 

Re = гарантирана минимална условна граница на провлачване  с 2 % остатъчно 
удължение в N/mm 

  
Освен това, въведената във формулата стойност на минимално гарантираната условна граница 
на провлачване (Re) не трябва в никакъв случай да е по-голяма от 0,85 пъти гарантираната 
якост на опън (Rm), независимо от типа на използваната сплав. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Гореописаните характеристики се основават на получените досега резултати 

със следните материали, които са били използвани за съдове: 
Колона А: Алуминий, нелегиран, с чистота 99,5 %, чист; 
Колона В: Сплави на алуминий и магнезий; 
Колона С: Сплави на алуминий, силиций и магнезий, като например, 
ISO/R209-Al-Si-Mg (Асоциация по алуминий 6351) 
Колона D: Сплави на алуминий, мед и магнезий; 

2. Остатъчното удължение при скъсване се измерва посредством изпитвани 

образци с концентрично напречно сечение, при което калиброваната дължина 
"l" е равна на пет пъти диаметъра "d" (l = 5d). При използване на изпитани 
образци с правоъгълно сечение, калиброваната дължина трябва да се 
изчисли по формулата: 

 
 където Fo означава началната площ на напречното сечение на изпитвания 
образец. 
 

3. 

a) Изпитването на огъване (виж чертежа) трябва да се извършва върху 
образци, получени чрез срязване на две еднакви части, с ширина равна 
на 3е, от пръстеновиден сектор на дадената цилиндрична бутилка, но в 
никакъв случай по – малки от 25 mm. Образците трябва да се подлагат 
на някаква машинна обработка само по ръбовете. 
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b) Изпитването на огъване трябва да се проведе между дорник с 
диаметър (d) и два концентрични супорта разделени на разстояние (d + 
3е). По време на изпитването вътрешните лицеви страни трябва да са 
отделени на разстояние, което да не е по – малко от диаметъра на 
дорника. 

c) В образеца не трябва да възникват пукнатини при огъването му 
навътре около дорника до отделяне на вътрешните лицеви страни на 
разстояние не по – малко от диаметъра на дорника. 

d) Съотношението (n) между диаметъра на дорника и дебелината на 
образеца трябва да съответства на дадените в таблицата стойности. 

 

 
 

Изображение на изпитване на огъване 
 

6.2.5.4.2 Получаването на по-малка минимална стойност на удължение е допустимо, при условие, че 
компетентния орган на държавата където са произведени съдовете са одобрили допълнително 
изпитване, при което се доказва, че безопасността на превоза е осигурена в същата степен като 
при съдове, конструирани в съответствие със стойностите, дадени в таблица 6.2.5.4.1 (виж също 
EN 1975:1999 + А1:2003). 

 
6.2.5.4.3. Дебелината на стените на съдовете в най-тънката им точка трябва да следната: 

- при диаметър на съда по-малък от 50 mm – най-малко 1,5 mm; 

- при диаметър на съда от 50 mm до 150 mm – най-малко 2 mm;  

- при диаметър на съда по-голям от 150 mm – най-малко 3 mm. 
 
6.2.5.4.4. Дъната на съда трябва да имат полукръгла, елиптична или “във вид на дръжка на кошница” 

секция при сечение. Те трябва да осигуряват еднаква степен на сигурност като тялото на съда.  
 
6.2.5.5  Съдове под налягане от композитни материали 
  

Бутилките, големите бутилки, цилиндрите под налягане и връзките от бутилки, изработени от 
композитни материали трябва да са оборудвани с усилващ пръстен или цялостна обвивка от 
усилващ материал и да бъдат изработени така, че отношението на разкъсване (налягането при 
разкъсване разделено на изпитвателното налягане) да възлиза най-малко на: 

 -  1.67 - при съдове стегнати с обръчи; 

 - 2.00 - при изцяло обвити съдове. 

 
6.2.5.6  Затворени криогенни съдове 

  
Конструкцията на затворените криогенни съдове, предназначени за превоз на охладени 
втечнени газове, следва да отговаря на следните изисквания: 

 
6.2.5.6.1. В случай, че са използвани други материали, различни от метал, те трябва да са устойчиви на 

крехка чупливост при най-ниската работна температура на съда под налягане, заедно с 
неговите допълнителни приспособления. 

 
6.2.5.6.2. Устройствата за освобождаване на налягането трябва да бъдат конструирани по такъв начин, че 

да работят безупречно дори и при най-ниската работна температура. Надеждността на тяхното 
функциониране при подобна температура се установява и проверява чрез изпитване на всяко 
отделно устройство или образец на устройства от същия тип конструкция.    

 
6.2.5.6.3. Вентилиращите устройства и устройствата за освободжаване на налягането на съдовете трябва 

да са така проектирани, че да предотвратяват изплискване на течността навън 
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6.2.6    Общи изисквания към аерозолни опаковки (аерозоли), малки съдове, съдържащи газ 
(газови патрони) и патрони за горивни клетки, съдържащи втечнен запалителен газ 

 
6.2.6.1.  Проектиране и изработване 

 
6.2.6.1.1. Аерозолни опаковки (UN 1950), които съдържат само газ, или газови смеси, както и малките 

газови съдове (газови патрони) (UN 2037) трябва да бъдат  изработени от метал.Това изискване 
не се прилага при аерозолите и малките газови съдове (газови патрони) с максимална 
вместимост от 100 ml за UN 1011 бутан. Други аерозоли (UN 1950), трябва да бъдат изработени 
от метал, синтетичен материал или стъкло. Металните съдове с външен диаметър по-голям от 
40 mm трябва да са  с вдлъбнато дъно. 

 
6.2.6.1.2. Вместимостта на металните съдове не трябва да надвишава 1000 ml; вместимостта на 

изработените от синтетични материали или стъкло съдове не трябва да надвишава 500 ml. 
 
6.2.6.1.3. Преди да се пусне в експлоатация, всеки модел съдове (аерозоли или гилзи) трябва да 

отговарят на изпитването за хидравлично налягане, в съответствие с 6.2.6.2. 
 
6.2.6.1.4. Изпускателните клапани и разпръскващите устройства на аерозолите  (UN 1950) и клапаните на 

малките газови съдове  (UN 2037) трябва да осигуряват херметичното затваряне на съдовете и 
същевременно да са защитени от непреднамерено отваряне. Употребата на клапани и 
разпръскващи устройства, които се затварят само от действието на вътрешното налягане, е 
недопустима. 

 

6.2.6.1.5   Вътрешното налягане на аерозолни при 50°C не трябва да надхвърля две трети от 
изпитвателното налягане, но най-много 1,32 Mpa (13,2 bar). Те трябва да бъдат запълнени 
дотолкова, че при 50°C, течната фаза не надхвърля 95% от техния капацитет. Малки 
контейнери, съдържащи газ (газови патрони) изпълняват изискванията за изпитвателното 
налягане и напълване на инструкция за опаковане P 200 от 4.1.4.1. В допълнение, продукта на 
изпитвателно налягане и воден капацитет няма да надхвърля 30 bar -литри за втечнени газове 
или 54 bar - литри за компресирани газове и изпитвателното налягане няма да надхвърля 250 
bar за втечнени газове или 450 bar за компресирани газове. 

 
6.2.6.2 Изпитване на хидравлично налягане 

 
6.2.6.2.1. Вътрешното налягане, което следва да се прилага (изпитвателното налягане), трябва да е 

равно на 1,5 пъти вътрешното налягане при 50ºС, но най-малко 1 МРа (bar). 
 
6.2.6.2.2. Изпитванията на хидравлично налягане трябва да се провеждат върху най-малко пет празни 

съда от всеки модел: 

a) до достигане на предписаното изпитвателно налягане не трябва да възникват нито 
изтичане, нито видими остатъчни деформации и 

b) до възникване на изтичане, или избухване: вдлъбнатото дъно, ако има такова, трябва да 
поддаде първо, като съдът може да допуска изтичане или избухване след достигане, или 
надвишаване, на налягане, равно на 1,2 пъти изпитвателното налягане. 

 
6.2.6.3   Изпитване на херметичност 
 

 Всеки запълнен аерозолен дозатор, газов патрон или патрон на горивна клетка, трябва да бъде 
подложен на изпитване алтернативно във вана за гореща вода съгласно 6.2.6.3.1 или одобрена 
водна вана, съгласно 6.2.6.3.2. 

 

6.2.6.3.1    Изпитване за вана с гореща вода 
 
6.2.6.3.1.1   Температурата на водната баня и продължителността на изпитването трябва да бъде такава, че 

вътрешното налягане достига това вътрешно налягане, което би било постигнато при 55°C (50°C 
ако течната фаза не надхвърля 95% от капацитета на аерозолния дозатор, газов патрон или 
патрон на горивна клетка при 50°C). Ако съдържанието е чувствително на топлина или ако 
аерозолните дозатори, газови патрони или патроните на горивни клетки са направени от 
пластмасов материал, който омеква при тази температура на изпитване, температурата на 
ваната трябва да бъде настроена между 20°C и 30°C, но в допълнение един аерозолен дозатор, 
газов патрон или патрона на горивна клетка в 2 000 се изпитва при по-високата температура. 

 
6.2.6.3.1.2 Не трябва да възниква теч или перманентна деформация на аерозолен дозатор, газов патрон 

или патрон на горивна клетка, с изключение на това, че пластмасов аерозолен дозатор, газов 
патрон или патрон на горивна клетка не може да бъде деформиран чрез омекване, при условие, 
че няма теч. 
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6.2.6.3.2   С одобрението на компетентния орган, могат да се използват алтернативни методи, които 
предоставят еквивалентно равнище на безопасност, при условие, че са изпълнени изискванията 
на 6.2.6.3.2.1 и – по целесъобразност  – 6.2.6.3.2.2 или 6.2.6.3.2.3. 

 
6.2.6.3.2.1. Система за качество 

 
 Аерозолен дозатор, газов патрон или пълначи на патрон на горивна клетка и производители на 

компонент имат система за качество. Системата за качество трябва да изпълнява процедури, за 
да гарантира, че всички аерозолни дозатори, газови патрони или патрони на горивна клетка, 
които имат теч или които са деформирани, са отхвърлени и не се предлагат за превоз. 

 
 Системата за качество трябва да включва: 
 
 (a) Описание на организационната структура и отговорности; 
 
 (b) съответни инструкции, които се прилагат по отношение на проверките и изпитванията, 

контрола на качеството, осигуряване на качеството и технологичните процеси 
 
 (c) записи по качеството, като инспекторски доклади, данни от изпитвания и калибровки, 

документи; 
 
 (d) проверки на нивото на управление с цел обезпечаване на ефективно функциониране на 

системата за осигуряване на качеството; 
 
 (e) процедура за контрол на документацията и нейното преработване; 
 
 (f) средство за контрол на аерозолни опаковки или патрони за горивна клетка, несъответстващи 

на изискванията; 
 
 (g) Програми за обучение и процедури за квалификация на съответния персонал; и 
 
 (h) процедури, гарантиращи липсата на дефекти в крайния продукт. 
 
 За удовлетворяване на компетентния орган трябва да се извършват една първоначална 

проверка и периодични проверки. Тези проверки трябва да показват, че одобрената система е и 
остава подходяща и ефективна. Компетентният орган трябва предварително да бъде 
уведомяван за всички предлагани изменения в одобрената система. 

 
6.2.6.3.3.2 Аерозолни опаковки 

 
6.2.6.3.2.2.1   Изпитване под налягане и на херметичност на аерозолни опаковки преди тяхното пълнене 
 

Всяка празна аерозолна опаковка трябва да се подлага на налягане, равно или по-голямо от 
предполагаемото налягане в напълнена аерозолна опаковка при 55°С (50°С, ако при 50°С 
течната фаза не надвишава 95% от вместимостта на аерозола). Това налягане трябва да 
възлиза на 2/3 от проектното налягане на аерозолната опаковка. Когато при изпитването се 
появят признаци на изтичане най-малко 3,3 x 10–2 mbar.l.s–1, на деформации или на друг дефект, 
дадената аерозолна опаковка следва да бъде бракувана. 

 
6.2.6.3.2.2.2   Изпитване на аерозолни опаковки след тяхното пълнене 
 

Преди пълненето лицето, извършващо пълненето, трябва да се убеди, че Crimp-устройството 
(свързващо устройство) е правилно регулирано и че се използва установеният разпенващ агент. 
 
Всеки напълнен аерозол трябва да бъде претеглен и изпитан на херметичност. Оборудването 
за установяване на неуплътнености трябва да бъде достатъчно чувствително, за да установи 
изтичане най-малко 2,0 x 10–3 mbar.l.s–1 при 20°С. 
 
Всички аерозолни опаковки, при които се появяват признаци на неуплътненост, деформация 
или превишена маса, трябва да бъдат бракувани. 

 
6.2.6.3.2.3 Газови патрони и патрони за горивна клетка 
 
6.2.6.3.2.3.1 Изпитване за налягане на газови патрони и патрони за горивни клетки 
 
 Всеки газов патрон или патрон за горивна клетка трябва да бъде подложен на изпитване за 

налягане, равняващо се на или надхвърлящо максималното очаквано в напълнения съд при 
55°C (50°C ако течната фаза не надхвърля 95% от капацитета на съда при 50°C). Това налягане 
за изпитване трябва да бъде това, което е посочено за газовия патрон или патрон за горивна 
клетка и не трябва да бъде по-малко от две трети от проектното налягане на газовия патрон или 
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патрон за горивна клетка. Ако какъвто и да е газов патрон или патрон за горивна клетка покаже 
доказателство за теч в степен равна на или по-голяма от 3.3 x 10-2 mbarls-1 при налягане за 
изпитване, деформация или друг дефект, той трябва да бъде отхвърлен. 

 
6.2.6.3.2.3.2. Изпитване за теч на газови патрони и патрони за горивни клетки 
 
 Преди напълване и запечатване, пълначът гарантира, че затварящите устройства (ако има 

такива) и свързаното запечатано оборудване са затворени надлежно и се използва посочения 
газ. 

 
 Всеки запълнен газов патрон или патрон за горивна клетка трябва да бъде проверен за коректна 

маса на газ и трябва да бъде изпитван за теч.  
 
 Оборудването за установяване на теч трябва да бъде достатъчно чувствително, за да засече 

минимум степен на теч от 2.0 x 10-3 mbarls-1 при 20°C. 
 
 Какъвто и да е газов патрон или горивна клетка, която има маса газове, които не са в 

съответствие с декларирането ограничения на маса или показва доказателство за теч или 
деформация, трябва да бъде отхвърлен. 

 
6.2.6.3.3   С одобрението на компетентния орган малки съдове и аерозоли могат да не са предмет на 

6.2.6.3.1 и 6.2.6.3.2, в случай, че могат да бъдат неблагоприятно засегнати от изпитването чрез 
водната баня и е необходимо да бъдат стерилни, при следните условия:  
 
(a) съдържат незапалим газ и/или 

(i)  съдържат други вещества, които са съставни части на фармацевтични продукти за 
медицински, ветеринарни или за подобни цели; 

(ii)  съдържа и други вещества, използвани в процеса на производство на 
фармацевтични продукти; или 

(iii)  се използват в медицински, ветеринарни или подобни приложения; 
(b)  може да се постигне еквивалентно равнище на безопасност от производителя за 

използване на алтернативни методи за откриване на течове и съпротивление на 
налягането, като откриване на хелий и вода, статистическа извадка от най-малко 1 от 2000 
от всяка производствена партида; и 

(c) за фармацевтични продукти в съответствие с буква (а), (i) и (iii) по-горе, те са произведени 
под ръководството на националната здравна администрация. Ако се изисква от 
компетентния орган, принципите на добрата производствена практика (GMP), създадена от 
Световната здравна организация (СЗО)8 трябва да бъде следвана. 

 
6.2.6.4 Препратка към стандарти 

   
Счита се, че изискванията на настоящия параграф са изпълнени, ако са приложени следните 
стандарти: 
- за UN 1950 аерозолни опаковки: Приложение към Директива на Съвета 75/324/ЕСЕ5, с 

измененията, внесени с Директивата на Комисията 94/1/ЕС6   

- за UN №: 2037 малки съдове, съдържащи газ (газови патрони), съдържащи UN 1965 
въглеводороден газ, смес, втечнена, н.у.к.:  ЕN 417:2012 Метални газови патрони за 
втечнен нефтен газ за еднократна употреба  със или без клапан, предназначени за 
захранване на портативни устройства – конструкция, проверка, изпитвания и маркировка; 

- за UN № 2037 малки съдове съдържащи газ (газови патрони), съдържащи нетоксични, 
незапалителни компресирани или втечнени газове: EN 16509:2014 Транспортируеми 
бутилки за газ. Малки транспортируеми стоманени бутилки за еднократна употреба с 
вместимост до 120 ml включително, съдържащи сгъстени или втечнени газове (компактни 
бутилки). Проектиране, изработване, пълнене и изпитване В допълнение към марките, 
които се изискват от този стандарт, газовия пълнител ще бъде маркиран "UN 2037/EN 16509 

 

                                                           
5 Директива на Съвета на ЕС 75/324/СЕЕ от 20 Май 1975 г., за сближаването на законодателствата на държавите-членки на ЕС 
относно аерозолните спрейове, публикувана в Официалния журнал на Европейската Общност № L 147 от 09.06.1975. 
6 Директива на Комисията  94/СЕ от 6 януари 1994, за техническа адаптиране на Директива на Съвета 75/324/СЕЕ за 
сближаването на законодателствата на държавите-членки относно аерозолните спрейове, публикувана в Официалния журнал 
на Европейската общност №  L 23 от 28.01.1994 г. 
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Глава  6.3  
Изисквания към конструкцията и изпитването на опаковки за инфекциозни 
вещества от категория А, клас 6.2 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Разпоредбите на тази глава не се отнасят за опаковки, които съгласно инструкция за 

пакетаж Р621 в 4.1.4.1 се използват за превоз на вещества от клас 6.2. 
 
6.3.1 Общи положения 

 
6.3.1.1 Изискванията, изложени в настоящата глава са приложими спрямо опаковки, предназначени за 

превоз на инфекциозни вещества от Категория А.  

6.3.2  Изисквания към опаковките 

6.3.2.1  Посочените в настоящия раздел изисквания към опаковките се отнасят, както е посочено в 6.1.4, за 

опаковките, които се ползват понастоящем. За да се вземат предвид постиженията в 
научнотехническия прогрес, не се възразява срещу използването на опаковки със спецификации, 
различаващи се от определените в настоящата Глава при условие, че те са с еквивалентна степен 
на ефикасност, че са приемливи за компетентния орган и че са в състояние успешно да издържат 
изпитванията, описани в 6.3.5. Методи за изпитване, различни от определените в RID са приемливи, 
при условие че са еквивалентни на последните и се признават от компетентния орган.   

6.3.2.2  Опаковките следва да бъдат произвеждани и изпитвани в съответствие с програма за осигуряване 

на качеството, която е задоволителна за компетентния орган, за да се гарантира, че всяка опаковка 
отговаря на изискванията, изложени в настоящата Глава.     

ЗАБЕЛЕЖКА: ISO 16106:2006 "Опаковки  – Транспортни опаковки за опасни товари – Опаковки за 

опасни товари, контейнери за едро пакетиране (IBC) и едрогабаритни опаковки – 
Насоки за прилагане на ISO 9001" представлява приемливо ръководство за 
процедурите, които могат да бъдат следвани. 

 
6.3.2.3. Производителите и дистрибуторите на опаковки трябва да предоставят информация за 

процедурите, които трябва да бъдат спазени, описание на моделите и размерите на затварящите 
устройства (в т.ч. и изискваните съединения или шевове), както и на всички други необходими 
елементи, за да могат готовите за превоз товари да издържат успешно изпитванията, посочени в 
настоящата Глава.  

 
6.3.3  Код за обозначаване на типовете опаковки  
 
6.3.3.1  Кодовете за обозначаване на типовете опаковки са посочени в 6.1.2.7. 

6.3.3.2  Буквите "U" или "W" могат да се поставят след кода на опаковката. Буквата "U" означава специална 

опаковка, отговаряща на изискванията на 6.3.5.1.6. Буквата "W" означава, че опаковката, въпреки че 
е от същия тип, указан в кода, е произведена съобразно спецификация, различаваща се от 
определената в 6.1.4 и се счита за еквивалентна съгласно изискванията на 6.3.2.1. 

6.3.4  Маркировка 

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Маркировките указват, че опаковката, върху която са поставени, отговаря на 

успешно изпитан прототип и че е съобразена с изискванията, изложени в настоящата 
Глава, отнасящи се до производството, но не и до ползването, на съответната опаковка.   

2: Предназначението на марките е да бъдат от помощ на производителите на опаковки, 

предприятията, преработващи опаковки, ползвателите на опаковките, превозвачите и 
регулаторните органи. 

3: Марките не винаги съдържат пълни подробности за нивата на изпитванията, и пр., които 

може да се окаже необходимо да бъдат разгледани допълнително, напр., чрез отнасяне 
към сертификат за изпитване, доклади от изпитване, или регистър на опаковки, които 
успешно са преминали изпитванията.   

6.3.4.1 Върху всяка опаковка, предназначена за използване в съответствие с RID, следва да бъдат 
поставени знаци, които са трайни, четливи и поставени на такова място и с такива размери спрямо 
опаковката като цяло, че да бъдат ясно видими. За опаковки с брутна маса над 30 kg, знаците или 
техен дубликат трябва да са различими върху горната или някоя от страничните части на 
опаковката. Буквите, цифрите и символите трябва да бъдат с височина най-малко 12 mm, освен за 
опаковките с вместимост 30 l или 30 kg, или по-малко, при които следва да са с височина най-малко 
6 mm, а за опаковки с вместимост 5 l или 5 kg, или по-малки – със съответните подходящи размери. 

6.3.4.1.1 Опаковки, отговарящи на изискванията на настоящия раздел и на 6.3.5 се маркират със:   



 971 

a) символът на ООН за опаковките   Този символ, не се използва за никакви други цели, 
освен да удостоверява, че опаковката, гъвкавия контейнер за насипни товари, преносимата 
цистерна или MEGC отговарят на съответните изисквания от глава 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.5 , 6.6, 
6.7 или 6.11 ; 

b) кодът за означаване на типа на опаковката в съответствие с 6.1.2; 

c) текстът “КЛАС  6.2” 

d) последните две цифри от годината на производство на опаковката; 

e) знакът на държавата, в която е било одобрено поставянето на маркировката, указана с 
отличителния знак на моторното превозно средство, участващо в международното 
движение по пътищата1; 

f) наименованието на производителя или друга идентификация на опаковката, уточнена от 
компетентния орган; 

g) при опаковки, които отговарят на изискванията, посочени в 6.3.5.1.6, буквата “U”, вписана 
непосредствено след маркировката съгласно буква b) по-горе. 

 

6.3.4.3  Марките се поставят в последователността, указана в 6.3.4.2, букви (a) до (g); всеки елемент от 

марките, изискван съгласно настоящите подточки следва да бъде ясно отделен, например, с 
наклонена черта или интервал, така че да бъде ясно различим. За примери, виж  6.3.4.4. 

Всякакви допълнителни марки, разрешени от компетентен орган, все пак трябва да позволяват 
отделните части на марките да бъдат точно идентифицирани с препратка към 6.3.4.1. 

  
 

6.3.4.4 Примерно  маркиране 
 

 

4G/KLASSЕ  6.2/06/ както в 6.3.4.2 a), b), c) и d) 

S/SP–9989–ERIKSSON  както в 6.3.4.2 e) и f) 

 
6.3.5 Изисквания към изпитванията на опаковки 
 

6.3.5.1  Провеждане и честота на изпитванията  

6.3.5.1.1 Прототипът на всяка опаковка трябва да се изпитва както е предвидено в настоящия раздел в 

съответствие с процедурите, установени от компетентния орган за разрешение за поставяне на 
маркировка и подлежи на одобрение от компетентния орган.    

6.3.5.1.2 Всеки прототип на опаковка следва успешно да премине изпитванията, предписани в настоящата 

Глава преди да бъде използван. Прототипът на опаковката се определят спрямо проекта, размера, 
материала и дебелината, начина на конструиране и опаковане, но може да включва повърхности с 
различна обработка. Включва и опаковки, които се различават от прототипа само по по-малката си 
проектна височина.   

6.3.5.1.3 Изпитванията трябва да се провеждат върху взети от производството образци през периоди, 

указани от компетентния орган.   

6.3.5.1.4 Изпитванията трябва да се повтарят също и след всяко изменение в проекта, материала, или 

начина на конструиране на определена опаковка.  

6.3.5.1.5 Компетентният орган може да разреши селективно изпитване на опаковки, които се различават в 

незначителна степен от определен вече изпитан тип, напр., опаковки с вътрешни опаковки с по-
малък размер или с по-малка нетна маса, както и опаковки като варели, чували и кутии, 
произведени с леко намалени външни размери. 

6.3.5.1.6. Първични съдове от който и да е тип могат да бъдат събрани във вторична опаковка, като могат да 

бъдат превозвани без изпитване в твърда външна опаковка, при следните условия:  

a) твърдата външна опаковка трябва да е успешно изпитана в съответствие с 6.3.5.2.2., с 
чупливи (напр., стъклени) вътрешни съдове; 

                                                           
1 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен 
транспорт, напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за 
движението по пътищата, подписана във Виена, 1968 г. 
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b) сумарната комбинирана брутна маса на първичните съдове не трябва да надвишава 
половината от брутната маса на първичните съдове, използвани при изпитването на падане 
- виж алинея a) по-горе; 

c) дебелината на уплътняващия материал между първичните съдове и между първичните 
съдове и външната страна на вторичната опаковка не трябва да е под съответната 
дебелина на оригинално изпитаната опаковка. Ако при оригиналното изпитване  е била 
използвана само една първична опаковка, дебелината на уплътняващия материал между 
първичните съдове не трябва да е по-малка от дебелината на уплътняващия материал 
между външната страна  на вторичната опаковка и първичния съд при оригиналното 
изпитване. В случай, че се използват или по-малко, или по-малки, първични съдове (в 
сравнение с използваните първични съдове при оригиналното изпитване на падане), за 
запълване на празнините трябва да се използва достатъчно уплътняващ материал; 

d) твърдата външна опаковка трябва да е преминала успешно изпитването за натрупване на 
товари по височина описано в 6.1.5.6. докато е все още празна. Сумарната маса на 
идентичните опаковки трябва да се базира на комбинираната маса на опаковките, 
използвани при описаното по-горе в a) изпитване на падане; 

e) в първичните съдове, съдържащи течности, трябва да се постави  достатъчно количество 
абсорбиращ материал, който да абсорбира съдържанието на първичните съдове; 

f) ако твърдата външна опаковка е предназначена да съдържа първични съдове за течности и 
не е херметически затворена, или е предназначена да съдържа първични съдове за твърди 
вещества и не е непропусклива, трябва да се предвиди специално средство под формата 
на херметична обшивка, пластмасов чувал или друг ефективен способ за съхраняване на 
съдържанието на всяко течно или твърдо вещество в случай на изтичане. 

g) Освен маркировките, указани в 6.3.4.2 (a) до (f), опаковките трябва да бъдат маркирани в 
съответствие с 6.3.4.2 (g). 

6.3.5.1.7 Компетентният орган може периодично да изисква доказателства, чрез изпитвания в съответствие с 

настоящия раздел, че серийно произвежданите опаковки отговарят на изискванията, определени за 
изпитванията на прототипа. 

6.3.5.1.8 При условие че валидността на резултатите от изпитванията не се засяга и с одобрение от страна 

на компетентния орган, няколко изпитвания могат да бъдат проведени върху една и съща проба.   

6.3.5.2  Подготовка на опаковките за изпитване  

 
6.3.5.2.1 Образците от всяка опаковка трябва да бъдат подготвени като за превоз, с изключение на това, че 

течното или твърдото инфекциозно вещество трябва да се замени с вода или, ако се изисква 
аклиматизиране при – 18ºС, със смес от вода и антифриз. Всеки първичен съд трябва да бъде 
напълнен до по-малко от 98% от вместимостта му. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Понятието „вода” включва воден разтвор/антифриз с минимална относителна 

плътност 0,95 за изпитване при температура –18 °C. 

6.3.5.2.2 Изпитвания и брой на изискваните проби 

Изпитвания, изисквани за типовете опаковки 

 

Тип опаковка(a) Изисквани изпитвания  

Твърда външна 
опаковка  

Първичен 
съд 

В
о

д
н
а

 с
тр

у
я
 

6
.3

.5
.3

.6
.1

 

О
х
л
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ж
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а
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а
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о
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ъ
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и
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л

н

о
 п

а
д
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н
е

 

6
.3

.5
.3

.6
.3

 

П
р

о
б

и
в
а
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е

  

6
.3

.5
.4
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о
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р
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ж
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а
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е
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о
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о

ч
и
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а
 

6
.1

.5
.6
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а
с
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а
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о

в
 

Д
р
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г 
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р
о

й
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р
о
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и
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р
о

й
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р
о
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о

й
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р
о
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и
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р
о

й
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р
о
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р
о

й
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б
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о

й
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р
о

б
и
 

Кутия от 
фиброкартон  

X  5 5 10 

И
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с
кв

а
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е
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н
а
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р

о
б

а
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га
то

 

о
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а
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2 
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 т
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о
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о
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6
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.5
.1

.6
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а
 

с
п
е

ц
и
а
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и

 

р
а

зп
о

р
е
д

б
и

. 

 X 5 0 5 2 

Варел от 
фиброкартон   

X  3 3 6 2 

 X 3 0 3 2 

Пластмасова кутия 
X  0 5 5 2 

 X 0 5 5 2 
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Пластмасов 
варел/бидон 

X  0 3 3 2 

 X 0 3 3 2 

Кутии от други 
материали  

X  0 5 5 2 

 X 0 0 5 2 

Варели/ бидони от 
други материали  

X  0 3 3 2 

 X 0 0 3 2 
(a) "Типът опаковка" категоризира опаковките за целите на изпитванията в зависимост от вида 

опаковка и неговите съществени характеристики. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1) В случаите, когато първичният съд е съставен от два или повече материала, 

материалът, който е най-уязвим на повреждане е определящ за съответното 
изпитване.   

   2) Материалът на вторичните опаковки не се взема под внимание при 

избора на изпитване или регулиране температурата на изпитването.   

Обяснения за ползването на таблицата: 

Ако опаковките, които предстои да се изпитват, се състоят от външна кутия от фиброкартон с 
пластмасов първичен съд, пет проби трябва да се подложат на изпитване на водна струя (виж 
6.3.5.3.6.1) преди изпитването на падане, а други пет трябва да бъдат охладени до –18 °C (виж 
6.3.5.3.6.2) преди изпитването на падане. Ако опаковката е предназначена да съдържа сух лед, една 
допълнителна единична проба се подлага на изпитване за падане пет пъти след температурното й 
регулиране съгласно 6.3.5.3.6.3. 

Подготвените за превоз опаковки се подлагат на изпитванията, описани в 6.3.5.3 и 6.3.5.4. За 
външните опаковки, заглавията в таблицата се отнасят за фиброкартон или подобни материали, 
които могат по-бързо да бъдат засегнати от влагата; пластмасови, които могат да станат по-чупливи 
при ниски температури и други материали, като метали, които могат да бъдат засегнати от влагата 
или температурата.   

6.3.5.3  Изпитване на падане 

6.3.5.3.1 Пробите се подлагат на изпитване на свободно падане от височина 9 m върху  нееластична, 

хоризонтална, плоска, масивна и твърда повърхност в съответствие с 6.1.5.3.4. 

6.3.5.3.2 Когато пробите са под формата на кутия, пет от тях се пускат във всяко едно от следните 

положения:   

(a)  върху плоскостта на долната част; 

(b)  върху плоскостта на горната част; 

(c) върху плоскостта на най-дългата страна; 

(d) върху плоскостта на най-късата страна; 

(e) под ъгъл. 

6.3.5.3.3 В случаите когато  пробите са под формата на варел, три от тях се пускат във всяко едно от 

следните положения:   

(a) диагонално върху горния ръб, като центъра на тежестта се пада точно над точката на удара;   

(b) диагонално, върху долния ръб;  

(c) хоризонтално, странично. 

6.3.5.3.4 Въпреки че се приема, че пробата се пуска в изискваното положение, се приема че поради 

аеродинамични причини, при удара може и да не се достигне до изискваното положение. 

6.3.5.3.5 При изпълнението на съответната серия на пускане, трябва да се провери по първичните съдове да 

няма течове, като те трябва да бъдат защитени от уплътняващия/абсорбиращ материал на 
вторичната опаковка.   

6.3.5.3.6 Специална подготовка на изпитвателната проба за изпитването на падане 

6.3.5.3.6.1 Фиброкартон – изпитване на водна струя  

Външни опаковки от фиброкартон: пробата трябва да бъде подложена на водна струя, която 
симулира излагане на дъжд при приблизително 5 cm на час за минимум един час. След това, тя се 
подлага на изпитването, описано в 6.3.5.3.1. 

6.3.5.3.6.2 Пластмасов материал – охлаждане  
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Пластмасови първични съдове или външни опаковки: температурата на изпитваната проба и 
нейното съдържание се намалява до –18 °C или по-ниска за период от минимум 24 часа и до 15 
минути след отстраняване на пробата от тази атмосфера, тя трябва да бъде подложена на 
изпитването, описано в  6.3.5.3.1. В случаите, когато пробата съдържа сух лед, периодът на 
охлаждане се намалява до 4 часа. 

6.3.5.3.6.3 Опаковки, предназначени да съдържат сух лед – допълнително изпитване на падане  

В случаите, когато опаковката е предназначена да съдържа сух лед се извършва изпитване, което 
се явява допълнително на изпитването, описано в 6.3.5.3.1 и, когато е целесъобразно, на описаните 
в 6.3.5.3.6.1 или 6.3.5.3.6.2. Една проба се съхранява по такъв начин, че целият съдържим сух лед 
да се разпръсне, след което пробата се пуска в едно от положенията, описани в 6.3.5.3.2, което е 
най-вероятно да настъпи в резултат на повреда на опаковката. 

6.3.5.4  Изпитване на пробиване  

6.3.5.4.1 Опаковки с брутна маса 7 kg или по-малко 
 

     Образците трябва да бъдат разположени върху равна и твърда повърхност. Един цилиндричен 
стоманен лост с маса най-малко 7 kg, с диаметър 38 mm и чиито ръбове при удар са с радиус не 
по-малък от 6 mm (Виж Фигура 6.3.5.4.2), трябва да бъдат пуснати във вертикално свободно 
падане от височина равна на 1 m, измерена от края на лоста до повърхността на удара на 
образеца. Друг втори образец трябва да се постави в положение, перпендикулярно на 
ориентацията на първия. Във всеки от двата случая металният лост  трябва да бъде насочен 
така, че да удари първичния съд. След всеки удар се допуска пробиване на вторичната 
опаковка, при условие, че от първичния/те съд/ове не се получава изтичане. 

 
6.3.5.4.2  Опаковки с брутна маса над 7 kg.  

 
Образците трябва да бъдат пускани върху края на цилиндричен стоманен лост. Лостът трябва 
да бъде поставен във вертикално положение върху равна и твърда повърхност. Той трябва да 
бъде с диаметър от 38 mm и повърхността му в горния край да е с радиус до 6 mm (Виж Фигура 
6.3.5.4.2 ). Лостът трябва да стърчи над повърхността на разстояние, което е най-малко равно 
на разстоянието между центъра на първичния/те съд/ове и външната повърхност на външната 
опаковка, като минималното разстояние е 200 mm. Изпитваният образец трябва да бъде пуснат 
с лицевата си страна в най-ниско положение във вертикално свободно падане от височина 
равна на 1 m, измерена от върха на металния лост. Друг втори образец трябва да бъде пуснат 
от същата височина, с ориентация, перпендикулярна на ориентацията на първия образец. Във 
всеки от двата случаи опаковката трябва да бъде така поставена, че стоманеният прът да може 
да проникне в първичния/те съд/ове. След всеки удар от първичния/те съд/ове, се допуска 
пробив на вторичната опаковка, при условие, че не се получава изтичане от първичната 
опаковка.   
 
 
Фигура 6.3.5.4.2 
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6.3.5.5 Изпитвателен протокол 

 
6.3.5.5.1 Съставя се писмен протокол от изпитването, който се предоставя на разположение на 

потребителите на опаковката. Той следва да съдържа посочените по-долу данни: 

1. име и адрес на изпитвателната лаборатория ; 

2. име и адрес на възложителя (ако е необходимо) ; 

3. уникален идентификационен номер на изпитвателния протокол; 

4. дата на изпитването и на протокола; 

5. производител на опаковката ; 

6. описание на типовия модел на опаковката (напр. размери, затварящи устройства, дебелина 
на стените и т.н.), в т.ч. и метода на производство (напр., формуване под налягане), като 
описанието може да включва чертеж(и) или фотография(и) ; 

7. максимална вместимост ; 

8. съдържание на изпитването 

9. описание и резултати от изпитването  

10. изпитвателният протокол трябва да бъде подписан с името и длъжността на подписващия. 
 
6.3.5.5.2 Изпитвателният протокол трябва да съдържа декларация, че подготвената за превоз опаковка е 

била изпитана в съответствие с приложимите изисквания на настоящата глава, както и че при 
използването на други опаковъчни детайли или компоненти, или други опаковъчни методи, този 
протокол може да стане невалиден. Един екземпляр от изпитвателния протокол се предоставя 
на разположение на компетентния орган.  
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Глава 6.4 
Изисквания към конструкцията, изпитването и одобрението на 
опаковки за радиоактивен материал и за одобрението на този 
материал 

 
6.4.1 (запазена разпоредба) 
 
6.4.2 Общи положения 

 
6.4.2.1 Опакованата пратка трябва да бъде проектирана по отношение на маса, форма и обем с оглед 

на лесното си и безопасно превозване. Освен това нейната конструкция трябва да може да се 
закрепва към или върху вагона по време на превоз. 

 
6.4.2.2. Конструкцията трябва да е така проектирана и изпълнена, че никое от приспособленията за 

повдигане да не се повреди или счупи при предвидената експлоатация, както и че в случай на 
подобна повреда, опакованата пратка да продължава да изпълнява другите изисквания на RID. 
При изчисленията следва да се въведат подходящи параметри на сигурност, които да отчитат 
рязкото повдигане на товара. 

 
6.4.2.3 Ръкохватките), както и всички други детайли, разположени върху външната повърхност на 

опакованата пратка, които биха могли да бъдат използвани за нейното повдигане, трябва да са 
проектирани така, че да могат да издържат масата на товара в съответствие с изискванията на 
6.4.2.2, или да могат да бъдат демонтирани, или недействащи по време на превоза. 

 
6.4.2.4. Опаковката трябва по възможност да е проектирана и изпълнена по такъв начин, че външните 

повърхности да са без изпъкнали детайли и да се почистват лесно от замърсявания. 
 
6.4.2.5. Опакованата пратка трябва да бъде проектирана по възможност така, че външният й слой да не 

позволява събирането и задържането на вода. 
 
6.4.2.6. Всички приспособления, добавени към опакованата пратка по време на превоз, без да 

представляват съставна част от нея, не трябва да нарушават нейната безопасност. 
 
6.4.2.7. Опакованата пратка трябва да е в състояние да издържа на всякакви ускорения, вибрации или 

вибрационен резонанс, които биха могли да възникнат при нормални условия на превоз, без 
това да доведе до влошаване на ефективността на затварящите устройства на различните 
съдове или на непокътнатостта на опакованата пратка като цяло. Гайките, болтовете и другите 
закрепващи елементи трябва да са проектирани така, че да се предотврати тяхното 
разхлабване, или непреднамерено отстраняване дори след многократна употреба. 

 
6.4.2.8. Материалите на опаковката, както и на нейните съставни елементи и структури, трябва да бъдат 

физически и химически съвместими един с друг, както и с радиоактивното съдържание. Трябва 
да се взима под внимание тяхната реакция при радиоактивно излъчване. 

 
6.4.2.9. Всички клапани, през които би могло да се получи радиоактивно изтичане, трябва да са 

защитени срещу случайна манипулация.  
 
6.4.2.10. Конструкцията на опакованата пратка трябва да взема предвид околните температури и 

налягания, които биха могли да възникнат при нормални условия на превоз. 
 
6.4.2.11 Опаковка трябва да бъде конструирана по такъв начин, че да предоставя достатъчна защита, за 

да се гарантира, че при рутинни условия на превоз и с максимално радиоактивно съдържание, 
която опаковката е конструирана да съхранява, равнището на лъчение във всяка точка на 
външната повърхност на опаковката няма да надхвърля стойностите, посочени в 2.2.7.2.4.1.2, 
4.1.9.1.10 и 4.1.9.1.11, по целесъобразност, като се вземе предвид 7.5.11 CW 33 (3.3) (b) и (3.5). 

 
6.4.2.12. При радиоактивни материали с други опасни свойства, конструкцията на опакованата пратка 

трябва да взема предвид тези свойства (виж 2.1.3.5.3 и 4.1.9.1.5). 
 
6.4.2.13. Производителите и дистрибуторите на опаковки трябва да предоставят информация за 

процедурите, които трябва да бъдат спазени, описание на образците и размерите на 
затварящите устройства (в това число и изискваните уплътнения), както и на всеки друг 
необходим елемент, за да могат готовите за превоз товари да издържат успешно изпитванията, 
посочени в настоящата Глава.   

 
6.4.3 (запазено) 
 
6.4.4 Изисквания към освободени опаковани пратки 
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Всяка освободена пратка трябва да бъде проектирана в изпълнение на разпоредбите на 6.4.2. 

 
6.4.5 Изисквания към промишлени товари 

 
6.4.5.1 Опаковани пратки от тип IP-1, IP-2 и IP-3 трябва да бъдат проектирани в съответствие с 

изискванията от 6.4.2 и 6.4.7.2. 
 
6.4.5.2 Опакована пратка от тип IP-2 трябва при подлагане на изпитванията, посочени в 6.4.15.4 и 

6.4.15.5, да може да предотврати: 

a) изтичане или разпръскване на радиоактивно съдържание; и 

b) увеличение на максималния интезитет на облъчване на което и да е място по повърхността 
на опакованата пратка с повече от 20 %. 

 
6.4.5.3 Опакована пратка от тип IP-3 трябва да бъде проектирана в съответствие с всички изисквания 

от 6.4.7.2 до 6.4.7.15. 
 
6.4.5.4 Алтернативни изисквания към опаковани пратки от тип IP-2 и IP-3 

 
6.4.5.4.1 Опакованите пратки могат да бъдат използвани като опаковки от тип IP-2, при условие, че: 

a) отговарят на изискванията на 6.4.5.1; 

b) са проектирани в съответствие с предписанията за товари от опаковъчна група I или II в 
Глава 6.1; и 

c) когато са подложени на изпитвания посочени в Глава 6.1, изисквани за опаковъчни групи І и 
ІІ, те биха предотвратили: 

(i) изтичане или разпръскване на радиоактивно съдържание; и 

(ii)  увеличение на максималния интезитет на облъчване на което и да е място по 
повърхността на опакованата пратка с повече от 20 %. 

 
6.4.5.4.2 Преносимите цистерни могат също да бъдат използвани като опаковани пратки от тип IP-2 или 

IP-3, при условие, че: 

a) отговарят на изискванията от 6.4.5.1; 

b) са проектирани да отговорят на изискванията, предписани в Глава 6.7 и са в състояние да 
издържат изпитателно налягане от 256 kРа; и 

c) са проектирани по такъв начин, че всяка поставена допълнителна екранировка да издържа 
на статичните и динамичните напрежения, получавани при нормална експлоатация и 
рутинни условия на превоз, както и да предотвратява увеличение на максималния 
интезитет на облъчване на което и да е място по външната повърхност на преносимата 
цистерна с повече от 20 %. 

 
6.4.5.4.3. Цистерни, различни от преносими цистерни, могат също да бъдат използвани като опаковки тип 

IP-2 или IP-3 за превоз на LSA-I и LSA-II-течности и газове, посочени в таблица 4.1.9.2.5, при 
условие, че: 

 (a) отговарят на изискванията на 6.4.5.1; 

 (b) са проектирани да отговорят на изискванията, предписани в Глава 6.8; 

 (c) са проектирани по такъв начин, че всяка поставена допълнителна екранировка да 
издържа на статичните и динамичните напрежения, получавани при нормална 
експлоатация и рутинни условия на превоз, както и да предотвратява увеличение на 
максималния интезитет на облъчване на което и да е място по външната повърхност на 
преносимата цистерна с повече от 20% увеличение. 

 
6.4.5.4.4. Kонтейнери с характеристики на херметизация могат също да бъдат използвани като опаковки 

тип IP-2 или IP-3, при условие, че: 

a) радиоактивното съдържание е само във вид на твърди вещества и материали; 

b) отговарят на изискванията на 6.4.5.1; и 

c) са проектирани са съгласно с изискванията на ISO 1496-1:1990 „ISO-контейнери от серия 1 - 
Спецификация и изпитване – Част 1: Товарни контейнери с общо предназначение” и 
последващите изменения 1:1993, 2:1998, 3:2005, 4:2006 и 5:2006, с изключение на 
размерите и номиналните стойности. Те трябва да са проектирани по такъв начин, че при 
подлагане на изпитванията, посочени в този документ, както и на ускоренията, възникващи 
при нормални условия на превоз, биха могли да предотвратят: 

i) загуба или разпръскване на радиоактивно съдържание;  
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ii) увеличение на максималния интезитет на облъчване на което и да е място по 
повърхността на контейнера с повече от 20 %. 

 

6.4.5.4.5  Металните средства за едро пакетиране (IBC) могат да бъдат използвани като опаковани пратки 
от тип IP-2 или IP-3, при условие, че: 

a) отговарят на изискванията на 6.4.5.1 и  

b) отговарят на изискванията, предписани в Глава 6.5 за опаковъчна група I или II, и в случай, 
че бъдат подложени на изпитванията, определени в тази Глава, като, обаче, изпитването на 
падане се провежда в ориентацията, която може да доведе до най-голямата повреда, могат 
да предотвратят: 

i) загуба или разпръскване на радиоактивно съдържание; 

ii) увеличение на максималния интезитет на облъчване на което и да е място по 
повърхността на IBC с повече от 20 %. 

 
6.4.6 Изисквания към опаковани пратки, съдържащи уранов хексафлуорид 

 
6.4.6.1. Опаковки, конструирани така че да съхраняват ураниев хексафлуорид, трябва да отговарят на 

изискванията, на RID, които се отнасят до радиоактивността и свойствата за делене на 
веществото.. С изключение на предвидените в 6.4.6.4 случаи, урановият хексафлуорид в 
количества от най-малко 0,1 kg трябва да бъде опакован и превозван също в съответствие с 
разпоредбите на ISO 7195:2005 "Ядрената енергетика - Опаковка на уранов хексафлуорид (UF 
6) за превоз" и с изискванията, посочени в 6.4.6.2 и 6.4.6.3.. 

 
6.4.6.2. Всяка опакована пратка, проектирана за най-малко 0,1 kg уранов хексафлуорид, трябва да е 

изработена така, че да отговаря на следните изисквания: 

a) да издържи без изтичане и без неприемливи дефекти, съгласно разпоредбите на ISO 
7195:2005, якостното изпитване от 6.4.21.5, с изключение на позволеното в 6.4.6.4;  

b) да издържи без загуби или разпръскване на уранов хексафлуорид изпитването на падане от 
6.4.15.4; и 

c) да издържи изпитването на загряване от 6.4.17.3 без пробив на херметичната обвивка с 
изключение на позволеното в 6.4.6.4. 

 
6.4.6.3. Опакованите пратки, проектирани за най-малко 0,1 kg уранов хексафлуорид, не трябва да бъдат 

оборудвани с приспособления за понижаване на налягането. 
 
6.4.6.4. Със специално многостранно одобрение, опаковки, проектирани за най-малко 0,1 kg уранов 

хексафлуорид, могат да бъдат превозвани, ако опаковките са конструирани: 

a) в съответствие с други международни или национални стандарти, различни от ISO 
7195:2005, при условие, че запазват едно равностойно ниво на безопасност;  

b) да издържат без изтичане и без неприемлив дефект изпитвателно налягане по-малко от 
2,76 MPa, така както е посочено в 6.4.21.5; или 

c) да съхраняват най-малко 9000 kg уранов хексафлуорид и опаковките не отговарят на 
разпоредбата на 6.4.6.2 c). 

 
Изискванията, описани в 6.4.6.1 до 6.4.6.3 трябва да бъдат съблюдавани във всяко едно друго отношение. 
 
6.4.7 Изисквания към опаковки от тип А 

 
6.4.7.1 Опакованите пратки от тип А трябва да бъдат разработени така, че да отговарят на общите 

изисквания на раздел 6.4.2, както и на 6.4.7.2 до 6.4.7.17. 
 
6.4.7.2 Възможният най-малък външен размер на опакованата пратка не трябва да бъде по-малък от 10 

mm. 
 
6.4.7.3 Външната страна на опакованата пратка трябва да включва специално средство, например 

пломба, което да не е лесно уязвимо и което, когато е непокътнато, да може да служи за 
доказателство, че опакованата пратка не е била отваряна. 

 
6.4.7.4 Всякакви външни приспособления за закрепване към опакованата пратка трябва да бъдат 

проектирани така, че при нормални и аварийни условия на превоз въздействията върху тях да 
не нарушават съответствието на опакованата пратка с изискванията на RІD. 

 
6.4.7.5 При проектиране на опакованата пратка трябва да се вземе предвид, че отделните съставни 

части на опакованата пратка трябва да издържат на температури от – 40ºС до + 70ºС. Особено 
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внимание следва да се обърне на температурите на замръзване (по отношение на течностите), 
както и на възможното повреждане на опаковъчните материали в рамките на даден 
температурен диапазон. 

 
6.4.7.6. Проектните и производствените характеристики трябва да са съобразени с националните и 

международни стандарти, или други такива с изисквания, приемливи за компетентния орган. 
 
6.4.7.7. Прототипът трябва да включва херметична обвивка със специално принудително затварящо 

устройство, което да не може да бъде непреднамерено отваряно, или да се отваря от налягане, 
което може да възникне вътре в опакованата пратка. 

 
6.4.7.8. Специалните форми на радиоактивните вещества могат да се считат за съставен компонент на 

херметичната обвивка. 
 
6.4.7.9.  Ако херметичната обвивка не е съставен компонент на товара, то тя следва да може да се 

затваря херметично със специално принудително затварящо устройство, независимо от която и 
да е друга част на опакованата пратка. 

 
6.4.7.10. Проектирането на съставните компоненти на херметичната обвивка следва да отчита – при 

необходимост – радиолитичното разлагане на течности и други уязвими материали, както и 
генерирането на газ от химическа реакция и радиолиза. 

 
6.4.7.11. Херметичната обвивка трябва да задържа радиоактивното съдържание при намаляване на 

околното налягане до 60 kРа. 
 
6.4.7.12. С изключение на клапаните за изпускане на налягането, всички останали клапани трябва да са 

снабдени с кожуси, които да спират всякакво изтичане от клапаните. 
 
6.4.7.13. Радиационният екран, който обгръща даден компонент на опакованата пратка и е определен по 

спецификация като елемент от херметичната обвивка и трябва да бъде проектиран така, че да 
предотвратява непреднамерено отделяне на този компонент от екрана. Когато защитният екран 
и разположеният в него компонент образуват отделна единица, екранът трябва да може да бъде 
сигурно затворен с принудително затварящо приспособление, което е независимо от всяка 
друга част на опакованата пратка. 

 
6.4.7.14. Опакованата пратка трябва да бъде проектирана така, че ако бъде подложена на изпитванията, 

посочени в 6.4.15 да предотвратява : 

a) загуба или разпръскване на радиоактивното съдържание; или 

b) увеличение на максималния интезитет на облъчване на което и да е място по повърхността 
на опакованата пратка с повече от 20 %. 

 
6.4.7.15. Конструкцията на опакована пратка, предназначена за превоз на течен радиоактивен материал, 

трябва да предвижда незапълнен обем, който да бъде в състояние да компенсира 
температурните колебания на съдържанието, динамичното въздействие и динамиката при 
пълнене. 

  
Опаковки от тип А за течни вещества 

 
6.4.7.16. Опакована пратка от тип А, проектирана за течни радиоактивни вещества, трябва 

допълнително: 

a) да отговаря на изискванията посочени в 6.4.7.14 a), ако е била подложена на изпитванията 
определени в 6.4.16; и  

b) или 

i) да е снабдена с достатъчно абсорбиращ материал, който да абсорбира двукратния 
обем на течното съдържание. Този абсорбент трябва да бъде разположен така, че да е 
в контакт с течността в случай на изтичане; или 

ii) да е снабдена с херметична обвивка, съставена от първични вътрешни изолационни и 
вторични външни компоненти, проектирани по начин, по който течното съдържание 
напълно гарантира тяхното задържане от вторичните външни оизолационни 
компоненти, ако в първичните вътрешни компоненти възникне изтичане. 

  
Опакована пратка от тип А за газове 

 
6.4.7.17 Опакована пратка, предназначена за превоз на газове, трябва да предотвратява загубата или 

разпръскването на радиоактивните материали в случай, че е подложена на изпитванията, 
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посочени в 6.4.16. Опакована пратка от тип А, проектирана за тритий или за редки газове, 
следва да бъде изключена от това изискване. 

 
6.4.8. Изисквания към опаковани пратки от тип B(U) 

 
6.4.8.1. Опаковканите пратки от тип B(U) трябва да бъдат проектирани съгласно изискванията, 

определени в 6.4.2, както и от 6.4.7.2 до 6.4.7.15, с изключение на предписанията, посочени в 
6.4.7.14 а). Освен това, те трябва да отговарят и на изискванията изброени от 6.4.8.2 до 6.4.8.15. 

 
6.4.8.2. Опакованата пратка трябва да бъде проектирана така, че при условия на заобикалящата среда, 

посочени в 6.4.8.5 и 6.4.8.6, генерираната от радиоактивното съдържание топлина вътре в нея 
при нормални условия на превоз, както е доказано от изпитванията, изброени в 6.4.15, да не 
може да оказва неблагоприятно въздействие върху опакованата пратка, така, че тя да не може 
да изпълни предписанията за изолация и екраниране, ако е оставена без наблюдение в 
продължение на една седмица. Специално внимание трябва да се отдели на въздействието на 
топлината, която може да причини едно или повече от следните: 

a) да промени устройството, геометричната форма или физическото състояние на 
радиоактивното съдържание или, ако радиоактивният материал е затворен в кутия, или съд 
(например, изолирани горивни елементи), да доведе до деформация или стопяване на 
кутията, съда или радиоактивния материал; 

b) да намали ефективността на опакованата пратка чрез диференциално температурно 
разширение, напукване, или стопяване на екраниращия материал за радиационна защита; 

c) в комбинация с влага да ускори корозията. 
 
6.4.8.3 Опакованата пратка трябва да бъде проектирана така, че при околна температура, посочена в 

6.4.8.5 и при неналично слънчево облъчване, температурата на достъпните повърхности на 
опакованата пратка да не надвишава 50ºС, освен ако опакованата пратка се превозва при 
условията на изключително ползване. 

 
6.4.8.4  Максималната температура на всяка достъпна при превоза външна повърхност на пратка, 

превозвана при условията на изключително ползване, без слънчево облъчване при условията 
на околната среда съгласно 6.4.8.5, не трябва да надвишава 85°С. Трябва да се предвиждат 
бариери или предпазни стени за защита на персонала, без да е необходимо тези бариери или 
предпазни стени да бъдат подлагани на някакво изпитване. 

 
6.4.8.5 Околната температура трябва да се приема за 38ºС. 
 
6.4.8.6 Условията за излагане на слънчево облъчване трябва да се приемат в съответствие с данните в 

таблица 6.4.8.6. 
 

Таблица 6.4.8.6: Данни за слънчевото облъчване 

 

Случай 
Форма или разположение на 

повърхността 

Слънчево облъчване в 
продължение на 12 часа на 

ден (W/m²) 

1 
Равна повърхност, разположена при 
превоза хоризонтално – обърната надолу 

0 

2 
Равна повърхност, разположена при 
превоза хоризонтално – обърната нагоре 

800 

3 
Повърхности, разположени при превоза 
вертикално  

200 а) 

4 
Други, обърнати надолу повърхности 
(нехоризонтални) 

200 а) 

5 Всички останали повърхности 400 а) 

 
а) Като алтернатива може да се използва и синусна функция с възприет коефициент на 

абсорбция, като се пренебрегва въздействието на възможно отражение от съседни обекти.  
 
6.4.8.7 За да може опакована пратка с термична защита да съответства на изискванията на 

температурното изпитване, посочено в 6.4.17.3, тя трябва да бъде проектирана така, че тази 
защита да остане ефективна, в случай, че опакованата пратка бъде подложена на изпитванията, 
изброени в 6.4.15 и 6.4.17.2 a) и b), или 6.4.17.2 b) и c), в зависимост от случая. Ефективността 
на подобна защита на външността на опакованата пратка не трябва да се нарушава в случай на 
раздиране, срязване, приплъзване, износване при триене или при грубо манипулиране с нея. 

 



 981 

6.4.8.8 Опакованата пратка следва да бъде проектирана така, че ако е подложена на: 

a) изпитванията, посочени в 6.4.15, да сведе загубата на радиоактивно съдържание до не 
повече от 10-6 А2 на час; и  

b) изпитванията изброени в 6.4.17.1, 6.4.17.2 b), 6.4.17.3 и 6.4.17.4, както и на изпитването в  

i) 6.4.17.2 c), когато масата на опакованата пратка е под 500 kg, относителната плътност 
– не по голяма от 1000 kg/m³, базирана на външните размери, и радиоактивно 
съдържание по-голямо от 1000 А2, което не представлява специална форма на 
радиоактивен материал, или  

ii) 6.4.17.2 a), за всички други опаковки, които трябва да отговарят на следните 
изисквания: 

- да запазват в достатъчна степен екраниращите способности, за да се гарантира, че 
радиационния интензитет на разстояние 1 м. от повърхността на опакованата пратка 
няма да надвиши 10 mSv/h, при максимално радиоактивно съдържание, за което е 
проектирана опакованата пратка; или  

- да ограничат акумулираните загуби на радиоактивно съдържание в продължение на 
една седмица до не повече от 10 А2 за криптон-85 и до не повече от А2 за всички 
останали радионуклиди. 

 
При радионуклидни смеси се прилагат разпоредбите, посочени от 2.2.7.2.2.4 to 2.2.7.2.2.6, с 
изключение на това, че за криптон-85 може да се използва ефективна А2(i)-стойност равна на 10 
А2. При случаите, посочени по-горе в алинея a), оценката следва да отчита и ограничаването на 
външното замърсяване, предвидено в 4.1.9.1.2.  

 
6.4.8.9 Опакована пратка за радиоактивно съдържание с активност по-голяма от 105 А2 трябва да бъде 

така разработена, че при подлагане на разширеното изпитване за потапяне във вода, описано в 
6.4.18, да не възниква пробив в топлоизолационната обвивка. 

 
6.4.8.10 Съответствието с допустимите параметри на активност на освобождаване не трябва да зависи 

от филтри или механична охладителна система. 
 
6.4.8.11 Опакованата пратка не трябва да включва устройство за освобождаване на налягането на 

херметичната обвивка, което би довело до отделяне на радиоактивен материал в околната 
среда при условията на изпитванията, посочени в 6.4.15 и 6.4.17. 

 
6.4.8.12 Опакованата пратка трябва да бъде разработена така, че при подлагане на изпитванията, 

посочени в 6.4.15 и 6.4.17, при максимално работно налягане, нивото на напрежение върху 
топлоизолационната обвивка да не достига стойности, които да повлияят неблагоприятно на 
опакованата пратка и тя да не отговаря на приложимите изисквания. 

 
6.4.8.13 Максималното нормално работно налягане на опакованата пратка не трябва да надвишава 

манометрично налягане от 700 kРа.  
 

6.4.8.14  Опаковки, съдържащи радиоактивен материал с ниско разпръскване трябва да бъдат 
проектирани по такъв начин, че добавянето на каквито и да е компоненти към радиоактивния 
материал с ниско разпръскване, които не са част от него или вътрешните елементи на 
опакованата пратка, да не оказва негативно въздействие върху характеристиките на 
радиоактивния материал с ниско разпръскване. 

 
6.4.8.15 Опакованата пратка трябва да бъде разработена за диапазон на температура на околната 

среда от - 40ºС до +38ºС. 
 
6.4.9 Изисквания към опаковани пратки от тип B(M) 

 
6.4.9.1 Опакована пратка от тип B(M) трябва да отговаря на изискванията за опаковки от тип B(U), 

посочени в 6.4.8.1, с изключение на това, че за опаковки, които ще бъдат превозвани само в 
границите на дадена държава, или само между предварително определени държави, след 
одобрение на компетентния орган на тези държави могат да се приемат условия, които са 
различни от изложените в 6.4.7.5, от 6.4.8.4 до 6.4.8.6 и от 6.4.8.9 до 6.4.8.15. В същото време, 
определените в 6.4.8.4 и от 6.4.8.9 до 6.4.8.15 изисквания към опаковки от тип B(U), трябва да 
бъдат изпълнени, доколкото това е практически възможно. 

 
6.4.9.2 По време на превоз може да се допусне периодично вентилиране на опаковките от Тип В(М), 

при условие че действията, предписани за вентилиране, са приемливи за съответния 
компетентен орган. 

 
6.4.10 Изисквания към опаковки от тип С 
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6.4.10.1 Опаковките от тип С трябва да бъдат така проектирани, че да отговарят на разпоредбите на 

6.4.2 и от 6.4.7.2 до 6.4.7.15, с изключение на разпоредбите в 6.4.7.14 а); на разпоредбите от 
6.4.8.2 до 6.4.8.6 и от 6.4.8.10 до 6.4.8.15 и допълнително на разпоредбите от 6.4.10.2 до 
6.4.10.4. 

 
6.4.10.2 Опакованите пратки трябва да бъдат разработени така, че да удовлетворяват критериите за 

оценка, предписани за изпитванията от 6.4.8.8 b) и 6.4.8.12 след затваряне в среда, която се 
характеризира с топлопроводимост от 0,33 Wm-1K-1 и стационарна температура от 38ºС. При 
началните условия за оценка се предполага, че евентуалната термоизолация на опакованата 
пратка е непокътната, че товарът се намира при максимално нормално работно налягане и че 
температурата на околната среда е 38ºС. 

 
6.4.10.3 Опакованата пратка трябва да бъде така проектирана, че ако е подложена, при максимално 

нормално работно налягане, 

a) на изпитванията, определени в 6.4.15, тя следва да ограничи загубата на радиоактивно 
съдържание до максимум 10-6 А2 на час;  

b) на поредицата от изпитвания, посочени в 6.4.20.1, : 

i) тя следва да запазва в достатъчна степен екраниращите си способности, за да се 
гарантира, че радиационното ниво на разстояние 1m от повърхността на опакованата 
пратка няма да надвиши 10 mSv/h, при максималното радиоактивно съдържание, което 
е проектирана да съдържа опакованата пратка ;  

ii) тя следва да ограничава акумулираните загуби на радиоактивно съдържание в 
продължение на една седмица до не повече от 10 А2 за криптон –85 и до не повече от 
А2 – за всички останали радионуклиди. 

 
При радионуклидни смеси, се прилагат разпоредбите, посочени от 2.2.7.2.2.4 до 2.2.7.2.2.6, с 
изключение на това, че за криптон-85 може да се използва ефективна А2(i)-стойност равна на 10 
А2. При случаите, посочени по-горе в a), оценката следва да отчита и ограничаването на 
външното замърсяване, предвидено в 4.1.9.1.2.  

 
6.4.10.4 Всяка опакована пратка трябва да бъде така разработена, че при подлагане на разширеното 

изпитване за потапяне във вода, описано в 6.4.18, да не възниква пробив в топлоизолационната 
обвивка. 

 
6.4.11 Изисквания към опаковки , съдържащи разпадащ се материал 

 
6.4.11.1 Разпадащият се материал следва да бъде превозван по такъв начин, че: 

a) да поддържа подкритично ниво при рутинни, нормални или аварийни условия на превоз. 
Необходимо е да се обърне специално внимание на следните непредвидени случаи: 

i) проникване на вода в опакованата пратка, или разлив на вода от опакованата пратка; 

ii) загуба на ефективност на вградените абсорбери или забавители на неутрони; 

iii) разместване на съдържанието или в рамките на опакованата пратка, или при загуба на 
съдържанието от опакованата пратка; 

iv) намаляване на пространствата между опаковките, или вътре в тях; 

v) заливане на опаковките с вода или засипването им със сняг;  

vi) температурни колебания; и  

b) Да отговаря на изискванията: 

i) описани в 6.4.7.2 за опаковки, с изключение на неопакован материал, когато е 
специфично разрешен от 2.2.7.2.3.5 (e); 

ii) посочени някъде другаде в RІD по отношение на радиоактивните свойства на 
материала; 

iii) от 6.4.7.3, освен ако материала не е изключен съгласно 2.2.7.2.3.5; 

iv) от 6.4.11.4 до 6.4.11.14, освен ако материала не е изключен съгласно 2.2.7.2.3.5, 
6.4.11.2 или 6.4.11.3. 

 
6.4.11.2 Опаковки, които съдържат делящ се материал, които изпълняват разпоредбите на под-

параграф (d) и една от разпоредбите от (a) до (c) по-долу са изключени от изискванията от 
6.4.11.4 до 6.4.11.14. 

 
 (a) Опаковки, които съдържат делящ се материал в каквато и да е форма, при условие, че: 
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 (i) Най-малкото външно измерение на опаковката е не по-малко от 10 cm; 
 
 (ii) Индексът на ядрената безопасност по критичност се калкулира чрез използване на следната 

формула: 
 
 CSI = 50 x 5 x [маса на U – 235 в опаковка(g)/Z + масата на други делящи се нуклиди* в опаковка 

(g)/280] 
 
 * Плутоният може да бъде с каквато и да е композиция, при условие, че количеството Pu-241 е 

по-малко от това на Pu-240 в опаковката 
 
 В случаите, в които стойностите на Z са взети от Таблица 6.4.11.2; 
 
 (iii) CSI на каквато и да е опаковка няма да надхвърля 10; 
 
 (b) Опаковки, които съдържат делящ се материал в каквато и да е форма, при условие, че: 
 
 (i) Най-малкото външно измерение на опаковката е не по-малко от 30 cm; 
 
 (ii) Опаковката, след като е подложена на изпитванията, посочени от 6.4.15.1 до 6.4.15.6: 
 
 - Съхранява своето съдържание на делящ се материал; 
 
 Запазва минималните външни измерения на опаковката до минимум 30 cm; 
 
 - Предотвратява влизането на 10 cm куб; 
 
 (iii) Индексът на ядрената безопасност по критичност се калкулира чрез използване на следната 

формула: 
 
 CSI = 50 x 2 x [маса на U – 235 в опаковка(g)/450 + масата на други делящи се нуклиди* в 

опаковка(g)/280] 
 
 * Плутоният може да бъде с каквато и да е композиция, при условие, че количеството Pu-241 е 

по-малко от това на Pu-240 в опаковката 
 
 В случаите, в които стойностите на Z са взети от Таблица 6.4.11.2; 
 
 iv) Индексът на ядрената безопасност по критичност на каквато и да е опаковка няма да 

надхвърля 10; 
 
 (c) Опаковки, които съдържат делящ се материал в каквато и да е форма, при условие, че: 
 
 (i) Най-малкото външно измерение на опаковката е не по-малко от 10 cm; 
 
 (ii) Опаковката, след като е подложена на изпитванията, посочени от 6.4.15.1 до 6.4.15.6: 
 
 - Съхранява своето съдържание на делящ се материал; 
 
 - Запазва минималните външни измерения на опаковката до минимум 10 cm; 
 
 - Предотвратява влизането на 10 cm куб; 
 
 (ii) CSI на опаковката се калкулира чрез използване на следната формула: 
 
 CSI = 50 x 2 x [маса на U – 235 в опаковка (g)/450 + масата на други делящи се нуклиди* в 

опаковка (g)/280] 
 
 * Плутоният може да бъде с каквато и да е изотопна композиция, при условие, че количеството 

Pu-241 е по-малко от това на Pu-240 в опаковката; 
 
 (iv) Максималната маса на делящи се нуклиди в каквато и да е опаковка не надхвърля 15 g; 
 
 (d) Общата маса на берилий, хидрогенен материал, обогатен в деутерий, графит и други 

алотропни форми на въглерод в индивидуална опаковка няма да бъде по-висока от масата на 
делящи се нуклиди в комплекта, освен в случаите, в които тяхната обща концентрация не 
надхвърля 1 g в които и да е 1 000 g от материала. 
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 Не е необходимо да бъде разглеждан берилия, включен в медна сплав до 4% по отношение на 
тегло на сплав. 

 
 Таблица 6.4.11.2 – стойностите на Z за калкулация на индекса на ядрената безопасност по 

критичност съгласно 6.4.11.2 

 
 

Обогатяванеa Z 

Уран обогатен до 1.5% 2200 

Уран обогатен до 5% 850 

Уран обогатен до 10% 660 

Уран обогатен до 20% 580 

Уран обогатен до 100% 450 

 
 a Ако опаковка съдържа уран с различни обогатяания от U-235, то стойността, която съответства 

на най-високото обогатяване, трябва да бъде използвана за Z. 
 
6.4.11.3 Опаковки, които не съдържат повече от 1 000 g от плутоний, са изключени от прилагането на 

6.4.11.4 до 6.4.11.14, при условие, че: 
 
 (a) Не повече от 20% от плутония по маса, са делящи се нуклиди; 
 
 (b) Индексът на ядрената безопасност по критичност се калкулира чрез използване на следната 

формула: 
 
 CSI = 50 x 2 x (маса на плутоний (g)/1000); 
 
 (c) Ако в плутония е наличен уран, масата на урана няма да надхвърля 1% от масата на 

плутония. 
 
 
6.4.11.4 Когато химичната форма или физичното състояние, изотопният състав, масата или 

концентрацията, коефициентът на забавяне, плътността, или геометричната конфигурация са 
неизвестни, оценяването, посочено от 6.4.11.8 до 6.4.11.13 трябва да се извърши, като се 
приеме, че всеки неизвестен параметър е със стойност, която отговаря на максимално 
размножаване на неутрони, съвместимо с известните условия и параметри на тези оценки. 

 
6.4.11.5. При облъчено ядрено гориво, преценките, посочени от 6.4.11.8 до 6.4.11.13 трябва да се 

основават на изотопния състав, за който е доказано, че отговаря или на: 

a) Максималното размножение на неутрони по време на облъчването; или на  

b) Консервативна оценка за размножението на неутроните при оценяването на опакованата 
пратка. След облъчването. но преди натоварване, следва да се извърши измерване, за да 
се потвърди запазването на изотопния състав. 

 
6.4.11.6 Опаковката, след като е била подложена на изпитвания, посочени съгласно 4.6.15:  
 

(а) запазва минималните общи външни размери на пакета за най-малко 10 см; и 
 

(b) предотвратява влизането на 10 см куб. 
 
6.4.11.7 Опакованата пратка трябва да бъде проектирана за температурен диапазон от –40ºС до +38ºС, 

освен ако компетентният орган определи други в удостоверението за годност на прототипа на 
опакованата пратка. 

 
6.4.11.8 За всяка отделна опакована пратка трябва да се предполага, че вода може да проникне, или да 

изтече във или от всички празни пространства на опакованата пратка, вкл. и празните вътрешни 
пространства на херметичната обвивка. Ако обаче конструкцията е съоръжена със специални 
приспособления за предотвратяване на проникване или изтичане на вода във, или от дадени 
празни пространства, дори и в резултат на субективна грешка, то може да се приеме, че тези 
пространства са непромокаеми. Споменатите специални приспособления трябва да включват 
едно от следните: 

a) Многостепенни висококачествени водни бариери, не по-малко от две от които би останала 
водонепропусклива, ако опакованата пратка е подложена на предписаните в 6.4.11.13 b) 
изпитвания, при наличие на стриктен контрол на качеството на производство, поддръжка и 
ремонт на опаковките, както и на изпитвания за контрол на херметичността на опакованата 
пратка преди тя да бъде натоварена; или 
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b) Само при опаковани пратки, съдържащи уранов хексафлуорид с максимално обогатяване 
от 5 тегловни процента уран 235: 

i) Опаковани пратки, при които след провеждането на изпитванията, предписани в 
6.4.11.13 b) няма физически допир между клапана и другите компоненти на 
опакованата пратка, освен при оригиналната му точка на закрепване и където 
клапаните остават херметически затворени след провеждане на предписаните н 
6.4.17.3 изпитвания; и 

ii) се поддържа високо ниво на качествен контрол при производството, поддръжката и 
ремонта на опаковките, както и при провеждане на изпитванията за проверка на 
херметичността на всяка една опакована пратка, преди тя да бъде натоварена. 

 
6.4.11.9 По отношение на херметичната изолационна система следва да се приеме, че има плътно 

отразяване от воден слой с дебелина от най–малко 20 cm или от подобно по–голямо отражение, 
което може допълнително да се осигури от обгръщащия материал на опакованата пратка. Ако, 
обаче се докаже, че изолационната система остава във вътрешността на опакованата пратка 
след провеждане на изпитванията предписани в 6.4.11.13 b), може да се приеме плътно 
отражение на опакованата пратка с най–малко 20 cm слой вода в 6.4.11.10 c). 

 
6.4.11.9. Опакованата пратка трябва да бъде с подкритично ниво при условията, посочени в 6.4.11.8 и 

6.4.11.9, както и при условия, при които състоянието на опакованата пратка води до максимално 
размножение на неутрони, съвместимо с: 

a) нормални условия на превоз (безавариен); 

b) определените в 6.4.11.12 b) изпитвания; 

c) определените в 6.4.11.13 b) изпитвания; 
 
6.4.11.11 (запазено) 
 
6.4.11.12 При нормални условия на превоз трябва да се определи число ”N”, така че петкратното ”N” на 

опакованите пратки да бъде подкритично за конструкцията и състоянието на опакованата 
пратка, които водят до максимално размножение на неутрони, съвместимо със следните 
условия: 

a) между опакованите пратки не трябва да има нищо и конструкцията на опакованата пратка 
трябва да е обгърната от всички страни с най-малко 20-сантиметров воден слой и 

b) състоянието на опакованите пратки е такова, каквото би било оценено или доказано при 
подлагането им на изпитванията, посочени в 6.4.15. 

 
6.4.11.13 При аварийни условия на превоз трябва да се изведе числото ”N”, така, че двукратното ”N” на 

опакованите пратки да бъде подкритично за конструкцията и състоянието на опакованата 
пратка, които водят до максимално размножение на неутрони, съвместимо със следните 
условия: 

a) наличие на забавяне чрез хидрогенен материал между опаковките и конструкцията на 
опаковките е обгърната от всички страни с най-малко 20-сантиметров воден слой в 
качеството на отразител ; и  

b) изпитванията, посочени в 6.4.15 са последвани от изисквани изпитвания, посочени по-долу, 
които са най-стриктно ограничаващи: 

i) изпитванията определени в 6.4.17.2 b) и, било в 6.4.17.2 c) - за опаковки с маса до 500 
kg и обща плътност не по-голяма от 1000 kg/m³, във връзка с външните размери, било в 
6.4.17.2 a) - за всички останали опаковани пратки; последвани от изпитванията, 
посочени в 6.4.17.3 и, накрая, с изпитванията изброени от 6.4.19.1 до 6.4.19.3; или 

ii) изпитването определено в 6.4.17.4; и 

c) когато след провеждане на изпитванията, определени в 6.4.11.13 b) някаква част от 
разпадащият се материал изтече от топлоизолационната обвивка, трябва да се приеме, че 
разпадащият се материал изтича от всяка една опакована пратка от редицата и целият 
разпадащ се материал е разположен в такава конфигурация и начин на забавяне, които 
водят до максимално размножение на неутрони, с плътно отражение от най-малко 20-
сантиметров воден слой. 

6.4.11.14   Индексът на критична безопасност (CSI) за опаковки, съдържащи разпадащ се материал се 

получава, като числото 50 се раздели на по-ниската от двете стойности на "N", получени в 
6.4.11.12 и 6.4.11.13 (т.е. CSI = 50/N). Стойността на индекса на критична безопасност може да 
бъде нула, при условие, че неограничен брой опаковки са подкритични (т.е. N е реално равен на 
безкрайност в двата случая). 
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d)  
 
6.4.12 Методи за изпитване и за доказване на съответствие 

 
6.4.12.1 Доказването на съответствие със стандартите за технически показатели, изброени в 

2.2.7.2.3.1.3, 2.2.7.2.3.1.4, 2.2.7.2.3.3.1, 2.2.7.2.3.3.2, 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 и 6.4.2 до 6.4.11 
трябва да се постигне чрез който и да е от изброените по-долу методи, или с комбинация от тях: 

a) провеждане на изпитвания с проби от LSA-III материал, или специална форма на 
радиоактивен материал, или радиоактивен материал с ниско разпръскване или с прототип, 
или с образец на опаковките, при които съдържанието на образеца или изпитваната 
опаковка трябва да симулира възможно най-добре очакваните качества на радиоактивното 
съдържание, а подложените на изпитване образци или опаковки трябва да бъдат в 
състояние на готовност за превоз; 

b) справка с предишни удовлетворителни доказателства от достатъчно сравнимо естество; 

c) провеждане на изпитвания върху образци с подходящ мащаб, включващи характерните 
елементи на разглежданото изделие, когато инженерният опит е показал, че резултатите от 
подобни изпитвания могат да бъдат използвани за предназначението на опакованата 
пратка. При използване на образец от този вид трябва да се отчете необходимостта от 
осъвременяване на някои параметри на изпитването, като например диаметъра на 
проникващото средство или силата на налягане; 

d) изчисление или разумна аргументация, когато е общоприето, че изчислителните процедури 
и параметри са надеждни или консервативни. 

 
6.4.12.2. След изпитване на пробата, прототипа или образеца на изпитване, трябва да се използват 

подходящи методи за оценка, които да потвърдят изпълнението на изискванията за изпитателни 
процедури, в съответствие с техническите показатели и стандартите за приемане, предписани в 
2.2.7.2.3.1.3, 2.2.7.2.3.1.4, 2.2.7.2.3.3.1, 2.2.7.2.3.3.2, 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 и 6.4.2 до 6.4.11. 

 
6.4.12.3. Преди подлагането им на изпитвания, всички образци трябва да бъдат проверени, за да се 

определят и отбележат евентуални грешки или повреди и по-специално: 

a) Отклонения от проектните характеристики на прототипа; 

b) Производствени дефекти; 

c) Корозия или друга повреда; 

d) Промяна на техническите характеристики; 
  

Херметичната обвивка на опакованата пратка трябва да е ясно определена. Външните части на 
образеца за изпитване трябва да са точно дефинирани така, че всяка негова част да може да 
бъде лесно и недвусмислено указана. 

 
6.4.13 Изпитване на цялостта на херметичната обвивка и екранировката и оценка на критичната 

безопасност 

  
След всяко от необходимите изпитвания, посочени от 6.4.15 до 6.4.21: 

a) Пропуските и повредите трябва да бъдат определени и протоколирани; 

b) По отношение на подложената на изпитване опакована пратка - трябва да се определи 
дали целостта и екраниращите способности на херметичната обвивка са съхранени до 
степента, изисквана в разпоредбите от 6.4.2 до 6.4.11 за този вид опакована пратка ; и 

c) По отношение на опаковките съдържащи разпадащ се материал - трябва да се определи 
дали хипотезите и условията за оценяване, изложени от 6.4.11.1 до 6.4.11.14 са валидни за 
една или повече опаковани пратки. 

 
6.4.14 Изпитвателна площадка за изпитвания на падане 
  

Площадката за изпитвания на падане – определена в 2.2.7.2.3.3.5 (a), 6.4.15.4, 6.4.16 (a), 
6.4.17.2 и 6.4.20.2, трябва да бъде с плоска и хоризонтална повърхност така, че при повишаване 
на нейната устойчивост по отношение на изместване или на деформация при сблъсъка с 
образец, повредите, нанесени на изпитвания образец да не се увеличат значително. 

 
6.4.15 Изпитвания за доказване на издръжливост при нормални транспортни условия  

 
6.4.15.1 Това са: изпитване с воден душ, изпитване на удар при свободно падане, изпитване за 

натрупване на товари по височина и изпитване за проникване. Прототипите на опакованите 
пратки трябва първо да бъдат подложени на изпитването с воден душ и след това – на 
изпитване на удар при свободно падане, изпитване за натрупване на товари по височина и 
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изпитване за проникване. При всички изпитвания може да се използва един и същ образец, при 
условие, че са спазени условията, посочени в 6.4.15.2. 

 
6.4.15.2 Интервалът от края на изпитването с воден душ до следващото изпитване трябва да бъде 

такъв, че водата да е проникнала максимално в образеца, без външната му обвивка да е 
изсъхнала в по-голямата си част. Счита се – освен ако не е доказано друго - че този срок е 
около 2 часа, ако водната струя идва от четири посоки едновременно. Но не трябва да се оставя 
интервал при условие, че водната струя идва последователно от всяка една от четирите посоки. 

 
6.4.15.3 Изпитване с воден душ: Образецът трябва да бъде подложен на изпитване с воден душ, който 

симулира излагане на дъжд от около 5 cm на час в продължение на най-малко един час. 
 
6.4.15.4 Изпитване на удар при свободно падане: Образецът трябва да падне върху изпитателната 

площадка така, че елементите, чиято надеждност се изпитва, да понесат максимални 
увреждания. 

a) височината на свободното падане, измерена между най-ниската точка на образеца и 
горната повърхност на изпитателната площадка не трябва да е по-ниска от разстоянието, 
посочено в Таблица 6.4.15.4. за съответната маса. Изпитвателната площадка трябва да 
отговаря на изискванията, определени в 6.4.14; 

b) при правоъгълните опаковки от фиброкартон или дърво с маса под 50 kg – всеки образец 
трябва да бъде подложен на свободно падане върху всеки от ъглите си от височина, равна 
на 0,3 m; 

c) при цилиндричните опаковки от фиброкартон с маса под 100 kg - всеки образец трябва да 
бъде подложен на свободно падане върху всяка страна на ръбовете си от височина, равна 
на 0,3 m. 

 
 

Таблица 6.4.15.4 - Височина на свободното падане при изпитване на издръжливост на 
опаковките при нормални условия на превоз 
 

Маса на опакованата пратка (kg) Височина на свободно падане (m) 

Маса на опакованата пратка < 5 000 1,2 

5 000 < маса на опакованата пратка < 10 000 0,9 

10 000   < маса на опакованата пратка < 15 
000 

0,6 

15 000 < маса на опакованата пратка  0,3 

 
6.4.15.5. Изпитване на стифиране (натрупване на товари по височина): Освен ако формата на 

опакованата пратка не дава възможност за стифиране, изпитваният образец трябва да бъде 
подложен на компресиращо натоварване в продължение на 24 часа, равно или по-голямо от 
следните стойности: 

a) общо тегло, еквивалентно на 5 пъти от максимално тегло на опаковката; и 

b) натоварване, равно на произведението от 13 kРа и площта на вертикалната конструкция на 
опакованата пратка. 

  
Натоварването трябва да бъде приложено равномерно върху две противоположни страни на 
опакованата пратка, едната от които следва да бъде основата или дъното, върху които лежи 
обикновено опакованата пратка. 

 
6.4.15.6 Изпитване на проникване: Образецът трябва да бъде поставен върху твърда, плоска и 

хоризонтална повърхност, чието изместване при осъществяване на изпитването следва да е 
незначително : 

a) трябва да се пусне лост с диаметър 3,2 cm, с полусферичен край и маса 6 kg, като падането 
му се насочи вертикално по неговата надлъжна ос към центъра на най-слабата част на 
образеца, така че ако проникне достатъчно в него, да удари вместителната система. При 
провеждане на изпитването лостът не следва да получи значителна деформация. 

b) височината на свободното падане на лоста, измерена от долния му край до предвидената 
точка на съприкосновение върху външната повърхност на образеца, трябва да е 1 m. 

 
6.4.16 Допълнителни изпитвания за опаковки от тип А, предназначени за течни вещества и 

газове 
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Един или няколко образеца трябва да бъдат подложени на всяко от описаните по-долу 
изпитвания, освен ако не се докаже, че за съответния образец едно изпитване е по-тежко от 
друго. В този случай даденият образец може да бъде подложен на по-тежкото изпитване. 

a) изпитване за удар при свободно падане: образецът трябва да падне върху изпитвателната 
площадка така, че да получи максимални повреди на вместителната система. Височината 
на свободното падане, измерена от най-ниската точка на образеца до горната повърхност 
на изпитвателната площадка трябва да бъде равна на 9 m. Изпитвателната площадка 
трябва да отговаря на изискванията, посочени в 6.4.14; 

b) изпитване за проникване: образецът трябва да бъде подложен на изпитването, описано в 
6.4.15.6, при което определената в 6.4.15.6 b) височина на свободно падане трябва да бъде 
увеличена от 1 m на 1,7 m. 

 
6.4.17 Изпитвания за доказване на издръжливост в условия на транспортно произшествие 

 
6.4.17.1 Образецът на опакованата пратка трябва да бъде подложен на общото въздействие на 

изпитванията, посочени в 6.4.17.2. и 6.4.17.3 – в същата последователност. След провеждането 
на тези изпитвания съответният образец или друг избран образец трябва да бъдат подложени 
на изпитване за потапяне във вода, описано в 6.4.17.4. и, евентуално, на изпитването посочено 
в 6.4.18. 

 
6.4.17.2 Механично изпитване: то се състои от три отделни изпитвания на удар при свободно падане. 

Всеки образец трябва да бъде подложен на съответното свободно падане, описано в 6.4.8.8, 
или в 6.4.11.13. Последователността, при която образецът е подложен на удар при свободно 
падане трябва да е такава, че при завършване на механичното изпитване опакованата пратка 
трябва да е получила такива повреди, които биха довели до максималното й повреждане при 
последващото температурно изпитване: 

a) при свободно падане І – образецът трябва да падне върху изпитателната площадка така, че 
да получи максимално увреждане, като височината на свободното падане, измерена от най-
ниската точка на образеца до горната повърхност на изпитателната площадка трябва да е 
равна на 9 m. Изпитателната площадка трябва да отговаря на изискванията, посочени в 
6.4.14. 

b) при свободно падане ІІ – образецът трябва да падне върху лост, закрепен неподвижно 
перпендикулярно на изпитателната площадка така, че да получи максимално увреждане. 
Височината на свободното падане, измерена между предвидената точка на 
съприкосновение на образеца и горната повърхност на лоста, трябва да е равна на 1 m. 
Самият лост следва да е изработен от плътна мека стомана с концентрично сечение с 
диаметър, равен на 15 cm ± 0,5 cm и дължина от 20 cm, освен ако използването на по-дълъг 
лост би причинило по-големи увреждания : в такъв случай трябва да се използва лост с 
достатъчна дължина, който да причини максимална повреда. Горният край на лоста трябва 
да е плосък и хоризонтален, като ръбът му трябва да е заоблен с радиус не по-голям от 6 
mm. Изпитателната площадка, на която е монтиран лоста, трябва да е съобразена с 
изискванията, посочени в 6.4.14.  

c) при свободно падане ІІІ – образецът трябва да бъде подложен на изпитване за динамично 
разрушаване, при което образецът се поставя на изпитателната площадка така, че в него 
да възникнат максимални увреждания, причинени от свободното падане на 500 kg маса 
върху опакованата пратка от 9 m височина. Масата трябва да представлява плътна плоча 
от мека стомана с размери 1 m х 1 m, която следва да падне в хоризонтално положение. 
Ръбовете и ъглите на долната повърхност на стоманената плоскост трябва да бъдат 
закръглени до радиус не по-висок от 6 mm. Височината на свободното падане трябва да 
бъде измерена от долната страна на плочата до най-високата страна на опакованата 
пратка. Изпитателната площадка, върху която е разположен образецът, трябва да отговаря 
на изискванията, посочени в 6.4.14. 

 
6.4.17.3 Термично изпитване: образецът трябва да се намира в температурно равновесие при 

температура на околната среда равна на 38ºС, като е подложен на условия на излагане на 
слънчево облъчване равни на тези, посочени в Таблица 6.4.8.6 и теоретично максимален 
процент на генерирана топлина във вътрешността на опакованата пратка, получена от 
радиоактивното съдържание. Всеки един от тези параметри може да има различна стойност 
преди и след изпитването, при условие че това бъде отчетено при по-нататъшната преценка на 
реакцията на опакованата пратка. 

  
 
 Термичното изпитване включва: 

a) излагане на изпитвания образец в продължение на 30 минути на топлинна околна среда, 
предоставяща термичен поток, който е най-малко еквивалентен на този, получен при 
изгарянето на смес от въглеводородно гориво и въздух при задоволителни условия на 
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околната среда, при които се получава среден коефициент на пламъчна емисия, равен на 
0,9 и средна температура от най-малко 800ºС, която обгръща изцяло образеца с 
коефициент на повърхностна абсорбция равен на 0,8 или с такава стойност, за която може 
да се докаже, че притежава опакованата пратка, в случай, че е подложена на 
горепосочения огън. След това изпитване следва: 

b) излагане на изпитвания образец на температура на околната среда равна на 38ºС, с 
условия на излагане на слънчево облъчване като тези, посочени в Таблица 6.4.8.6 и 
теоретично максимален процент на генерирана топлина във вътрешността на опакованата 
пратка, получена от радиоактивното съдържание в продължение на достатъчен период от 
време, който да осигури състояние, при което температурите във вътрешността на 
опакованата пратка се понижат и/или се доближат до началните условия на равновесно 
състояние. Всеки един от тези параметри може да има различна стойност след спиране на 
процеса на загряване, при условие, че това бъде отчетено при по-нататъшната преценка на 
реакцията на опакованата пратка. 

  
По време на изпитването и след него образецът не трябва да бъде охлаждан изкуствено; всяко 
изгаряне на материали от него трябва да се остави да протече по естествен път. 

 
6.4.17.4 Изпитване на потапяне под вода: образецът трябва да бъде потопен във воден слой с 

минимална дълбочина от 15 m. в продължение най-малко на 8 часа, в положение, което би 
довело до максимално увреждане. Що се отнася до отчитането, то следва да се посочи, че 
външно манометрично налягане от най-малко 150 kPa може да се счита за приемливо. 

 
6.4.18 Разширено изпитване на потапяне във вода за опаковки от тип В(U) и от тип В(М) със 

съдържание 105А2 и за опаковки от тип С  

  
Разширено изпитване за потапяне под вода: Образецът трябва да бъде потопен във воден слой 
на дълбочина най–малко 200 m, в продължение най – малко на 1 час. По отношение на 
преценката може да се приеме, че външно манометрично налягане от 2 МРа отговаря на тези 
условия. 

 
6.4.19 Изпитване на водонепроницаемост за опаковани пратки с делящ се материал 

 
6.4.19.1 От това изпитване се освобождават опакованите пратки, при които се допуска възможността за 

просмукване, или изтичане на вода до степен, водеща до по-голяма реактивност, в смисъла на 
разпоредбите от 6.4.11.7 до 6.4.11.12. 

 
6.4.19.2 Преди да бъде подложен на изпитването за херметичност, описано по-долу, образецът трябва 

да премине изпитването, посочено в 6.4.17.2 b), след това, или изпитването, посочено в 6.4.17.2 
a) или c), в съответствие с изискванията в 6.4.11.12. Накрая опакованата пратка следва да 
премине успешно изпитването, описано в 6.4.17.3. 

 
6.4.19.3 Изпитваният образец трябва да бъде потопен под воден слой, който да е най–малко на 0,9 m 

над него, за период от време равен най–малко на 8 часа, в положение, което би могло да 
доведе до максимално проникване на вода. 

 
6.4.20. Изпитвания за опаковани пратки от тип С 

 
6.4.20.1. Изпитваните образци трябва да бъдат подложени на кумулативните ефекти от посочените по-

долу изпитвания, в следната последователност : 

a) изпитванията, посочени в 6.4.17.2 a) и c), в 6.4.20.2 и в 6.4.20.3 ; и 

b) изпитването, посочено в 6.4.20.4. 
  

За всяко от последователните изпитвания a) и b) могат да бъдат използвани различни образци. 
 
6.4.20.2. Изпитване за проникване/разкъсване: изпитваният образец трябва да бъде подложен на 

разрушителни въздействия, причинено от вертикален твърд пробник от мека стомана. 
Ориентацията на образеца на опаковката и точката на удар върху повърхността на опаковката 
трябва да бъде такава, че след края на серията от изпитвания, посочени в 6.4.20.1 a), образецът 
да е получил максимални повреди. 

a) Изпитваният образец, който представлява пратка с маса под 250 kg, е поставен върху 
изпитателна площадка и е подложен на удар вследствие на свободното падане на пробник 
с маса от 250 kg от височина 3 m. При това изпитване, пробникът представлява цилиндър с 
диаметър от 20 cm, като горният му край, който следва да удари образеца, е във вид на 
пресечен конус с височина от 30 cm и диаметър на върха – 2,5 cm, при което неговият ръб е 
закръглен с радиус най-много от 6 mm. Изпитвателната площадка трябва да отговаря на 
изискванията, посочени в 6.4.14 ;  
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b) При опаковки с маса равна или надвишаваща 250 kg, пробникът трябва да бъде закрепен 
перпендикулярно върху изпитвателната площадка и образецът да падне върху него. 
Височината на свободното падане от набелязаната точка на съприкосновение на образеца 
и горната повърхност на пробника, трябва да е равна на 3 m. При това изпитване, 
пробникът има същия вид и размери като посочените в т. a) по-горе с тази разлика, че 
неговата дължина и маса трябва да са такива, че да причинят максимална повреда на 
изпитвания образец. Изпитвателната площадка, върху която следва да бъде поставен 
пробника, трябва да отговаря на изискванията, посочени в 6.4.14. 

 
6.4.20.3  Температурно изпитване : условията на изпитванията трябва да са същите като описаните в 

6.4.17.3, само че продължителността на излагане на образеца на термична околна среда трябва 
да бъде с продължителност от 60 минути. 

 
6.4.20.4 Изпитване на удар: изпитваният образец трябва да падне върху изпитателната площадка със 

скорост от най-малко 90 m/s така, че в нея да възникнат максимални повреди. Изпитвателната 
площадка трябва да отговаря на изискванията, посочени в 6.4.14, с изключение на това, че 
изпитваната повърхност може да бъде подложена на въздействие във всяко едно направление, 
стига да остава перпендикулярна на траекторията на образеца.  

 
6.4.21  Изпитвания за опаковани пратки, проектирани за най-малко 0,1 kg уранов хексафлуорид 

 
6.4.21.1 Всяка произведена опакована пратка и нейното експлоатационно и конструктивно оборудване 

трябва да бъдат подложени на първоначално изпитване преди пускането им в експлоатация, 
както и на периодични проверки – или заедно, или поотделно. Тези проверки трябва да бъдат 
извършвани и удостоверявани със съгласието на компетентния орган. 

 
6.4.21.2 Първоначалното изпитване трябва да включва проверка на проектните характеристики, 

проверка за якост, изпитване за херметичност, за водна вместимост и проверка на 
задоволителното действие на експлоатационното оборудване. 

 
6.4.21.3  Периодичните проверки се състоят от визуален оглед, структурни изпитвания, изпитване за 

херметичност и проверка на задоволителното действие на експлоатационното оборудване. 
Периодичните проверки следва да бъдат с интервал от максимум 5 години. Опаковките, които 
не са били проверявани в рамките на този петгодишен период, трябва да бъдат подложени на 
проверка преди превоза, в съответствие с програма, одобрена от компетентните органи. Те не 
трябва да бъдат повторно напълнени преди приключване на пълната програма за периодични 
проверки. 

  
6.4.21.4  Проверката на проектните характеристики трябва да докаже, че те са съобразени със 

спецификациите на прототипа и с производствената програма. 
  
6.4.21.5  Прототипи, които съдържат, или симулират опаковки, проектирани да съдържат 0,1 kg или 

повече уранов хексафлуорид, трябва да бъдат първоначално хидравлично изпитани при 
вътрешно налягане най-малко 1,38 МРа. Когато, обаче, изпитателното налягане е под 2,76 МРа, 
образецът следва да бъде предмет на многостранно одобрение. При опаковките, подложени на 
периодично изпитване, може да бъде приложен всеки друг еквивалентен неразрушителен 
метод, без да се изключва възможността за многостранно одобрение. 

 

6.4.21.6  Изпитването на херметичност трябва да се провежда в съответствие с процедура, която 
позволява определянето на неуплътнености в херметична обвивка с точност 0,1 Pa . l/s (10–6 bar 
. l/s). 

 
6.4.21.7  Водната вместимост на опакованите пратки трябва да се установи с точност ± 0,25 % при 

еталонна температура от 15ºС. Обемът на опакованата пратка трябва да бъде изписан на 
табелката, описана в 6.4.21.8. 

 
6.4.21.8 Към всяка опакована пратка на лесно достъпно място трябва да бъде здраво прикрепена 

табелка от не-корозиращ метал. Начинът на прикрепване на табелката не трябва да нарушава 
целостта и здравината на опакованата пратка. На табелката, чрез щамповане, или друг 
еквивалентен метод, трябва да бъдат маркирани най-малко следните подробни данни: 

- Номер на сертификата за одобрение; 

- Сериен номер на производителя; 

- Максимално експлоатационно (манометрично); 

- Изпитвателно налягане (манометрично); 

- Съдържание: уранов хексафлуорид; 

- Вместимост в литри; 
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- Максимално допустима маса на запълване с уранов хексафлуорид; 

- Собствена маса; 

- Дата (месец, година) на първоначалната проверка и на последната периодична 
проверка; 

- Щемпел на експерта, който е провел изпитванията. 
 
6.4.22 Одобряване на конструкцията на опаковки и вещества 

 
6.4.22.1 Одобряването на конструкциите за опаковки, съдържащи 0,1 kg или повече уранов 

хексафлуорид изисква: 

a) всяка конструкция, която отговаря на изискванията на 6.4.6.4, да получи многостранно 
одобрение; 

b) всяка конструкция, която отговаря на изискванията на 6.4.6.1 – 6.4.6.3, трябва да получи 
едностранно одобрение от компетентния орган на държавата, в която е разработена 
конструкцията, освен в случаите, когато на друго място в RID се изисква многостранно 
одобрение. 

 
6.4.22.2 Всички образци на опаковани пратки от тип В(U) и тип С трябва да получат едностранно 

одобрение, със следните изключения: 

a) образците на опакованите пратки, които съдържат делящи се вещества, обект и на 
предписанията, изложени в 6.4.22.4, 6.4.23.7 и 5.1.5.2.1. - те трябва да получат 
многостранно одобрение; и 

b) образците на опакованите пратки от тип В(U) за радиоактивен материал с ниско разсейване 
- те също трябва да получат многостранно одобрение. 

 
6.4.22.3 Всички образци на опакованите пратки от тип В(М), включително и тези за делящи се 

материали, които също са и обект на изискванията в 6.4.22.4, 6.4.23.7 и 5.1.5.2.1, както и тези за 
радиоактивен материал с ниско разсейване, трябва да получат многостранно одобрение. 

 
6.4.22.4 Всяка конструкция на опаковка за делящ се материал, която не е освободена от който и да е 

параграфите 2.2.7.2.3.5 (a) до (f), 6.4.11.2 и 6.4.11.3 изисква многостранно одобрение 
 
6.4.22.5 Образците, използвани за специална форма на радиоактивен материал, трябва да получат 

едностранно одобрение. Образците, използвани за радиоактивен материал с ниско разсейване, 
трябва да бъдат предмет на многостранно одобрение (виж също 6.4.23.8). 

 
6.4.22.6  Конструкцията за делящ се материал, освободен от класификация „ДЕЛЯЩ СЕ” съгласно 

2.2.7.2.3.5 (f) изисква многостранно одобрение. 
 
6.4.22.7  Ограниченията на алтернативната активност за освободена пратка от инструменти или изделия 

съгласно 2.2.7.2.2.2 (b) изискват многостранно одобрение. 
 
6.4.22.8. Всеки образец на опакована пратка, разработен в държава-членка на COTIF, който изисква 

едностранно одобрение, трябва да бъде одобрен от компетентните власти на тази държава; ако 
държавата, разработила проекта на опакованата пратка не е членка на COTIF, превозът е 
възможен при условие, че: 

a) Тази държава е издала удостоверение, при условие, че проекта на пратката изпълнява 
техническите изисквания на RID, както и че това удостоверение е валидирано от 
компетентен орган на RID договарящата  страна.. 

b) В случай, че няма представено удостоверение за годност и одобрение на проекта на 
опакованата пратка, то този образец следва да бъде одобрен от компетентните органи на 
първата RID договаряща страна, за която е предназначена пратката. 

 
6.4.22.9 По отношение на образците, които са одобрени в съответствие с предходните разпоредби, виж 

1.6.6. 
 
6.4.23 Заявление и одобрение за превоз на радиоактивни вещества  

 
6.4.23.1 (запазена разпоредба) 
 
6.4.23.2 Заявката за одобрение на всяка пратка трябва да включва: 

a) Периодът от време, отнасящ се до пратката, за който се изисква одобрение; 

b) Действителното радиоактивно съдържание, предвидените способи за превоз, типът на 
вагона и вероятният, или предвиденият маршрут; и 
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c) Подробни данни за начина, по който ще бъдат изпълнени предвидените предпазни мерки и 
специалните административни и оперативни действия, посочени в сертификата за 
одобрение за конструкцията на опаковката, ако е приложимо, издаден съгласно 5.1.5.2.1 (a) 
(v), (vi) или (vii), трябва да влязат в сила.. 

 
6.4.23.3 Заявката за одобрение на пратка, подлежаща на специален режим, трябва да включва пълната 

информация, необходима за да се увери компетентният орган, че общото ниво на безопасност 
при превоз е най-малко еквивалентно на това, което би било осигурено в случай, че са 
изпълнени всички приложими изисквания на RІD. Заявката трябва да включва и: 

a) Описание на причините и мотивите, поради които превозът не отговаря напълно на 
предписанията на RІD; и 

b) Описание на всички специални предпазни мерки или специални административни и 
оперативни действия, които ще бъдат приложени по време на превоза, за да компенсират 
това несъответствие с изискванията на RІD. 

 
6.4.23.4. Заявката за одобрение на опаковки от тип В(U) или от тип С следва да съдържа следното: 

a) Подробно описание на предвиденото радиоактивно съдържание с данни за неговото 
физично и химично състояние, както и за естеството на излъчваната радиация; 

b) Подробно описание на конструкцията на опакованата пратка, включително пълни 
инженерни чертежи, опис на материалите и производствените методи. 

c) Описание на проведените изпитвания и на резултатите от тях, или доказателствен 
материал основан на изчисления, или други доказателства за това, че конструкцията на 
опакованата пратка е задоволителна и отговаря на приложимите изисквания; 

d) Предлаганите инструкции за работа и поддръжка на опакованата пратка; 

e) Когато опакованата пратка е проектирана за максимално работно налягане над 100 kРа 
(манометрично), спецификация на производствените материали на вместителната система, 
какви образци трябва да се вземат и какви изпитвания да се проведат; 

f) Когато предвиденото радиоактивно съдържание е отработено ядрено гориво, описание и 
аргументация за всяка хипотеза, при анализа на надеждността по отношение на 
характеристиките на горивото, както и – по отношение на отработеното гориво със свойства 
на делене - описание на всички евентуални мерки, които следва да бъдат осъществени 
преди експедиция на товара, в съответствие с в 6.4.11.5 (b)”. 

g) Всички специални разпоредби за подреждането на товари, необходими за осигуряване на 
безопасно разсейване на топлина от опакованата пратка, във връзка с различните способи 
на превоз, които ще бъдат използвани, както и типа на вагона, или на контейнера; 

h) Подлежаща на възпроизвеждане илюстрация, не по-голяма от 21 cm х 30 cm, показваща 
направата на опакованата пратка; и 

i) Описание на приложимата система за управление, в съответствие с 1.7.3. 
 
6.4.23.5 Освен общите сведения, изисквани в съответствие с 6.4.23.4 за на опакована пратка от Тип 

В(U), заявката за одобрение на образец на опакована пратка от тип В(М) трябва да включва : 

a) Списък на изискванията, посочени в 6.4.7.5, 6.4.8.4 до 6.4.8.6 и 6.4.8.9 - 6.4.8.15, на които 
опакованата пратка не съответства.  

b) Всички допълнителни действия, които следва да бъдат предписани и изпълнени по време 
на превоза, независимо от това, че не са предвидени в RІD, тъй като са необходими за 
осигуряване на безопасността на опакованата пратка, или за компенсиране на описаните в 
a) недостатъци; 

c) Декларация за всички ограничения относно режима на превоз и специалните начини на 
товарене, превоз, разтоварване или обработка;  

d) Бюлетинът за диапазона на условията на околната среда (температура, слънчева 
радиация), които се очакват по време на превоз и които са отчетени при конструкцията на 
опакованата пратка. 

 
6.4.23.6. Заявката за одобряване на конструкции на опаковки, съдържащи най-малко 0,1 kg уранов 

хексафлуорид трябва да съдържа пълната информация, необходима за да се увери 
компетентния орган, че образецът отговаря на приложимите изисквания на 6.4.6.1, както и 
описание на приложимата система за управлениев съответствие с 1.7.3. 

 
6.4.23.7. Заявка за одобряване на опакована пратка за делящи се материали трябва да включва пълната 

информация, необходима, за да се увери компетентния орган, че образецът отговаря на 
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изискванията, посочени в 6.4.11.1, както и описание на набелязаната система за управление, в 
съответствие с 1.7.3. 

 
6.4.23.8. Заявката за одобряване на образци, използвани за специална форма на радиоактивен 

материал и конструкция за радиоактивен материал с ниско разсейване, трябва да включва: 

a) Подробно описание на радиоактивното вещество или, ако то е в капсула, на неговото 
съдържание. Трябва да се посочи по-специално както физичното, така и химичното му 
състояние; 

b) Подробно описание на модела на капсулата, която ще бъде използвана; 

c) Отчет за проведените изпитвания и получените резултати, или доказателствен материал 
основан на изчисления, за това че радиоактивният материал отговаря на стандартите за 
технически показатели, или друго доказателство, че специалната форма на радиоактивен 
материал, или радиоактивният материал с ниско разсейване отговарят на приложимите 
изисквания на RID; 

d) Описание на набелязаната система за управление, в съответствие с изискванията, 
посочени в 1.7.3;  

e) Всички предлагани действия, които трябва да бъдат извършени преди изпращане на пратка 
със специална форма на радиоактивен материал или с радиоактивен материал с ниско 
разсейване. 

6.4.23.9  Заявлението за одобрение на проект за делящ се материал, освободен от класификацията 
„ДЕЛЯЩ СЕ” в съответствие с Таблица 2.2.7.2.1.1 съгласно 2.2.7.2.3.5 (f), трябва да включва: 
a) Детайлно описание на материала; конкретна референция трябва да бъде направена по 

отношение на физичните и химичните състояния 
(b) Доклад от извършените изпитвания и резултатите от тях или доказателства, основани на 

изчислителни методи, които доказват, че материалът съответства на изискванията, посочени 
в 2.2.7.2.3.6; 

(c) Спецификация на приложимата система за управление, която се изисква в 1.7.3; 
d) Декларация за специфични действия, които трябва да бъдат предприети преди изпращането 

 
6.4.23.10  Заявление за одобрение на ограничения на алтернативната активност за освободена пратка от 

инструменти или изделия трябва да включва: 
а)Идентификация и подробно описание на инструмента или изделието, неговите 

предназначения за използване и включения радионуклид(и) 
b) Максималната активност на радионуклид(и) в инструмента или изделието 
c) Максимални равнища на външна радиация, които възникват от инструмента или изделието; 
d) Химичните и физични форми на радионуклида(и), които се съдържат в инструмента или 

изделието; 
e) Детайли относно конструкцията и оформлението на инструмент или изделие, по специално 

свързани с изолация и екраниране на радионуклид при рутинни, нормални и аварийни 
условия на превоз; 

f) Приложимата система за управление, включително изпитването за качество и процедурите по 
проверка, които предстои да бъдат приложени на радиоактивни източници, компоненти и 
крайни продукти, за да се осигури, че максималната посочена активност на радиоактивен 
материал или максималните равнища на радиация, посочени за инструмента или изделието 
не са надхвърлени и че инструментите или изделията са изградени съгласно спецификациите 
на конструкцията; 

g) Максималния брой инструменти или изделия, които се очаква да бъдат превозвани за пратка 
и годишно; 

h) Оценки на доза съгласно принципите и методологиите, посочени в „Международни базови 
стандарти за защита срещу йонизиращи лъчения и безопасност на източниците на 
лъчение”, серии за безопасност № 115, IAEA, Виена (1996 г.), включително индивидуални 
дози за работници в транспортния сектор и представители на обществеността и ако е 
уместно, колективни дози, които са възникнали от рутинни, нормални и аварийни условия на 
превоз на базата на типични сценарии за превоз, на коитo подлежат пратките. 

6.4.23.11 Всяко удостоверение за одобрение, издадено от компетентния орган трябва да има 
идентификационна маркировка. Идентификационната маркировка трябва да бъде със следният 
общ вид: 

  
VRI/номер/код на типа 
 

a) С изключение на разпоредбите, изложени в 6.4.23.12 (b), VRI представлява отличителния 
знак, използван за превозни средства за международно пътно движение1  на държавата 
издаваща това удостоверение; 

                                                           
1 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен 
транспорт, напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за 
движението по пътищата, подписана във Виена, 1968 г. 
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b) Номерът трябва да бъде даден от компетентния орган; трябва да е единствен и 
специфичен за дадения образец или пратка или ограничение за алтернативна активност за 
освободена пратка. Идентификационната маркировка за одобрение на пратка трябва да 
бъде ясно свързана с идентификационната маркировка за одобрение на конструкция ; 

c) За указване на видовете издавани удостоверения за одобрение трябва да се използват 
следните кодове за маркировка, в показаната последователност: 

 AF Образец на опакована пратка от тип А за делящ се материал 

 B(U) Образец на опакована пратка от тип В(U) [B(U)F ако е за делящ се материал] 

 B(M) Образец на опакована пратка от тип В(М) [B(М)F ако е за делящ се материал]   

 C Образец на опакована пратка от тип С [CF ако е за делящ се материал] 

 IF Образец на промишлена опакована пратка за делящ се материал 

 S Специална форма на радиоактивен материал 

 LD Радиоактивен материал с ниско разсейване 

 FE делящ се материал, съответстващ на изискванията на 2.2.7.2.3.6 

 T Пратка 

 X Специално споразумение 

 При образци на опаковки за не-делящ се или делящ се освободен уранов хексафлуорид, за 
които никой от горепосочените кодове не е приложим, трябва да се използват следните кодови 
обозначения:  

 H(U) Едностранно одобрение; 

 Н(M) Многостранно одобрение; 

 AL ограничения на алтернативна активност за освободена пратка на инструменти или изделия 

d) За сертификатите за одобрение на конструкциите на опаковки и на специална форма на 
радиоактивен материал, които са различни от издадените в съответствие с условията на 
преходните разпоредби, посочени от 1.6.6.2. до 1.6.6.4 и за радиоактивен материал с ниско 
разсейване, към кода на типа трябва да се добави и символът "- 96". 

 
6.4.23.12. Тези идентификационни маркировкина опакованата пратка трябва да се прилагат както следва: 

a) Всеки сертификат и всяка опакована пратка трябва да имат правилната идентификационна 
маркировка, състояща се от посочените в 6.4.23.11 a), b), c) и d) символи. В същото време, 
при опаковките след втората наклонена черта следва да фигурират само обозначението на 
типа на образеца и, евентуално, символа "-96", т.е. символите “Т” или “Х” не трябва да 
фигурират в идентификационната маркировка на опакованата пратка. Когато 
сертификатите за одобрение на конструкция и за одобрение на пратката са обединени, не е 
необходимо да се дублират съответните кодове за тип на опакованата пратка.  

Например: 

А/132/В(М)F-96: Образец на опакована пратка от тип В(М), одобрена за делящ се материал 
изискващ многостранно одобрение, на която компетентният орган на Австрия е дал номер 
на образеца 132 (този номер трябва да се отбележи както от двете страни на опакованата 
пратка, така и в удостоверение за одобрение на конструкцията на опаковка); 

А/132/В(М)F-96Т:Одобрение на пратка, издадено за опакована пратка с положена описаната 
по-горе маркировка (да се отбележи само в сертификата); 

А/137/Х: Одобрение на специално споразумение, издадено от компетентния орган на 
Австрия, на което е даден номер 137 (да се отбележи само в сертификата); 

А/139/1F-96: Образец на промишлена опакована пратка за делящ се материал, одобрена от 
компетентния орган на Австрия, на който е даден номер 139 (да се отбележи както от двете 
страни на опакованата пратка, така и в сертификата за годност на конструкцията на 
опакованата пратка);  

А/145/Н(U)-96:  Образец на опакована пратка за делящ се освободен уранов 
хексафлуорид, която е одобрена от компетентния орган на Австрия и на която е даден 
номер 145 (да се отбележи както върху опакованата пратка, така и в сертификата за 
годност на образеца на опакованата пратка); 

b) Когато многостранното одобрение е във вид на ратификация в съответствие с 6.4.23.20, 
трябва да се използва само идентификационната маркировка на образеца или на пратката, 
определена от държавата в която е разработена, или от която е изпратена опакованата 
пратка. Когато многостранното одобрение се изразява в издаване на удостоверения от 
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поредните държави, всяко удостоверение трябва да има подходяща идентификационна 
маркировка, като на опакованата пратка с одобрения по този начин образец трябва да 
бъдат положени всички съответни идентификационни маркировки. 

Например: 

А/132/В(М)F-96 и 

СН/28/В(М)F-96 

биха били идентификационни маркировки на опакована пратка, одобрена първоначално от 
Австрия и след това - с отделен сертификат, от Швейцария. Другите обозначения трябва да 
бъдат изброени по същия начин върху опаковките; 

c) Ревизирането на сертификатите трябва да бъде посочено с включен в скоби символ след 
идентификационната маркировка. Например А132/В(М)F-96 (Rev.2) би указало, че това е 
второ ревизирано издание на австрийския сертификат за годност на образеца на 
опакованата пратка; Маркировка от типа: А/132В(М)F-96 (Rev.0) би означавало, че това е 
оригиналното първо издание на австрийския сертификат за годност на конструкция на 
опакована пратка. При първото издаване на сертификата, поставеният в скоби символ е 
въпрос на избор, с други думи на мястото на “Rev.0” могат да бъдат използвани и думите 
“първо издание”. Номерацията на съответното ревизирано издание може да бъде дадена 
единствено от държавата, издала първоначалния сертификат за годност; 

d) В края на идентификационната маркировка могат да бъдат добавяни в скоби и други букви 
и цифри (наложени от съответни национални разпоредби): например А/132В(М)F-
96(SP503); 

e) Не е необходимо да се променя идентификационната маркировка на опакованата пратка 
при всяко ревизиране на сертификата за годност. Подобна промяна трябва да се изисква 
само в случаите, когато преработването на удостоверението за годност на образеца на 
опакована пратка включва промяна на кодовото обозначение на образеца след втората 
наклонена черта. 

 
6.4.23.13. Всеки сертификат за одобрение, издаден от компетентния орган за специална форма на 

радиоактивен материал или за радиоактивен материал с ниско разсейване, трябва да включва 
следната информация: 

a) Тип на сертификата; 

b) Идентификационно обозначение, дадено от компетентния орган; 

c) Дата на издаване и дата на изтичане на срока му; 

d) Списък на националните и международни нормативни документи, включително и изданието 
на IAEA “Правилник за безопасен превоз на радиоактивни материали” в съответствие с 
който са одобрени специалната форма на радиоактивен материал или радиоактивния 
материал с ниско разсейване; 

e) Идентификация на специална форма на радиоактивен материал или на радиоактивен 
материал с ниско разсейване; 

f) Описание на специалната форма на радиоактивен материал или радиоактивния материал с 
ниско разсейване; 

g) Спецификации на образеца, предназначен за специалната форма на радиоактивен 
материал или за радиоактивен материал с ниско разсейване, които могат да включват 
справки с чертежи; 

h) Описание на радиоактивното съдържание, което включва определение на неговите активни 
компоненти, както и – по възможност - физичната и химичната му форма; 

i) Спецификация на набелязаната система за управление, в съответствие с 1.7.3; 

j) Справка за информацията, предоставена от заявителя, относно специалните мерки, които 
следва да бъдат предприети преди изпращане на пратката; 

k) Отбелязване на името на заявителя, ако това се счете за необходимо от компетентния 
орган; 

l) Подпис и идентификация на длъжностното лице, издало сертификата. 
 
6.4.23.14. Всеки сертификат за годност, издаден от компетентния орган за целите на специално 

споразумение, трябва да включва следната информация: 

a) Тип на сертификата; 

b) Идентификационно обозначение, дадено от компетентния орган; 
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c) Дата на издаване и дата на изтичане на срока му; 

d) Режим(и) на превоз; 

e) Евентуалните ограничения по отношение на режима на превоз, типа на вагона или на 
контейнера, както и необходимите инструкции за маршрута; 

f) Списък на националните и международни нормативни документи, включително и изданието 
на IAEA “Правилник за безопасен превоз на радиоактивни материали” съгласно който е 
одобрено специалното споразумение; 

g) Следната декларация: 

“Настоящият сертификат не освобождава изпращача от спазване на всички изисквания на 
правителствата на която и да е държава, през или в чиято територия ще се превозва 
опакованата пратка”; 

h) Справка за сертификати, издадени за други радиоактивни материали, за официални 
заверки от други компетентни власти, или допълнителни технически сведения, в 
зависимост от преценката на компетентния орган; 

i) Описание на опакованата пратка с препратки към чертежите или спецификацията на 
образеца. Ако компетентните органи преценят за необходимо, трябва да се представи и 
подлежаща на възпроизвеждане илюстрация, не по – голяма от 21 cm х 30 cm, която 
показва конструкцията на опакованата пратка, заедно с кратко описание на опакованата 
пратка и данни за производствените материали, брутната маса, външните размери и 
външен вид; 

j) Описание на разрешеното радиоактивно съдържание с данни за всички ограничения по 
отношение на радиоактивното съдържание, които, поради естеството на опакованата 
пратка, могат да не са очевидни. Трябва да се посочат по-специално включва физичната и 
химичната форми, активните компоненти на материала (евентуално тази на различните 
изотопи), маса в грамове (за делящ се материал или за всеки делящ се нуклид, когато е 
уместно), както и дали това е специална форма на радиоактивен материал, радиоактивен 
материал с ниска степен на разсейване или делящ се материал, освободен съгласно 
2.2.7.2.3.5 (f), ако е приложимо;; 

k) Освен това за опаковки, съдържащи делящ се материал: 

(i) подробно описание на разрешеното радиоактивно съдържание; 

(ii) стойността на индекса за критична безопасност; 

(iii) справка с документацията, която показва степента на критичната безопасност на 
съдържанието; 

(iv) всички специални свойства, въз основа на които при оценката на степента на 
критичност се приема отсъствието на вода от определени празни пространства; 

(v) всяко допускане (основано на 6.4.11.5 b) на промяна в размножението на неутрони, 
при оценката на степента на критичност, въз основа на данните от ефективното 
облъчване;  

(vi) диапазон на температурата на околната среда за който е било одобрено 
специалното споразумение; 

l) Подробно изброяване на всякакви допълнителни предписани оперативни действия, 
необходими за подготовката, натоварването, превоза, разтоварването и обработката на 
пратката, включително и специални условия на подреждане на опаковките за осигуряване 
на безопасно разсейване на топлината; 

m) Причини за специалното споразумение, ако това се счете за необходимо от компетентния 
орган; 

n) Описание на компенсиращите мерки, които произтичат от факта, че пратката е при 
условията на специално споразумение; 

o) Справка за данните, предоставени от заявителя, относно използването на опакованата 
пратка, или специалните мерки, които следва да бъдат взети преди изпращането на товара; 

p) Декларация за условията на околната среда, възприети като даденост при проектирането 
на прототипа, ако тези условия не отговарят на посочените в 6.4.8.5, 6.4.8.6 и 6.4.8.15, в 
зависимост от случаите; 

q) Мерките, които следва да бъдат предприети при извънредна ситуация, считани за 
необходими от компетентния орган; 

r) Описание на приложимата система за управление, в съответствие с 1.7.3; 
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s) Отбелязване на имената на заявителя и на превозвача, ако това се счете за необходимо от 
компетентния орган; 

t) Подпис и идентификация на длъжностното лице, издало сертификата. 
 
6.4.23.15 Всеки издаден от компетентния орган удостоверение за одобрение на пратка трябва да включва 

следната информация: 

a) Тип на сертификата; 

b) Идентификационна маркировка(и) на компетентния орган; 

c) Дата на издаване и дата на изтичане на срока му; 

d) Списък на националните и международни нормативни документи, включително и изданието 
на IAEA “Правилник за безопасен превоз на радиоактивни материали” съгласно който е 
одобрена пратката; 

e) Всякакви ограничения по отношение на режима на превоз, типът на вагона, или на 
контейнера, както и необходимите инструкции за маршрута; 

f) Следната декларация: 

“Настоящият сертификат не освобождава изпращача от спазване на всички изисквания, 
приети от правителствените органи на която и да е държава, през или в която ще се 
превозва опакованата пратка”; 

g) Подробно изброяване на всякакви допълнителни предписани оперативни действия, 
необходими за подготовката, натоварването, превоза, разтоварването и обработката на 
пратката, включително и специални условия на подреждане на опаковките за осигуряване 
на безопасно разсейване на топлината, или поддържане на нивото на критична безопасност 
на съдържанието; 

h) Справка за информацията, предоставена от заявителя, отнасяща се до специалните мерки, 
които следва да бъдат предприети преди изпращането на пратката; 

i) Справка за приложения удостоверение(я) за одобрение на конструкция; 

j) Описание на действителното радиоактивно съдържание с данни за всички ограничения, 
свързани с това съдържание, които могат да не са очевидни поради естеството на 
опакованата пратка. То трябва да включва физичната и химична форма, всички активни 
компоненти (в това число и, евентуално, активността на различните изотопи), маса в 
грамове (за делящ се материал или за всеки делящ се нуклид, когато е уместно), както и 
дали това е специална форма на радиоактивен материал, радиоактивен материал с ниска 
степен на разсейване или делящ се материал, освободен съгласно 2.2.7.2.3.5 (f), ако е 
приложимо;; 

k) Мерките, които следва да бъдат предприети при извънредна ситуация, считани за 
необходими от компетентния орган; 

l) Описание на приложимата система за управление в съответствие с 1.7.3; 

m) Отбелязване на името на заявителя, ако това се счете за необходимо от компетентния 
орган; 

n) Подпис и идентификация на длъжностното лице, издал сертификата. 
 
6.4.23.16  Всяко удостоверение за одобрение, издадено от компетентен орган за материал, освободен от 

класификация като „ДЕЛЯЩ СЕ”, включва следната информация: 
(a) Вид удостоверение; 
(b) Идентификационна маркировка на компетентентен орган; 
(c) Дата на издаване и дата на изтичане; 
(d) Списък с приложими национални и международни разпоредби, включително Изданието на 

Разпоредбите за безопасен превоз на радиоактивни материали (TS-R-1) на Международната 
агенция за атомна енергия (МААЕ), съгласно които е одобрено изключението; 

(e) Описание на освободения материал; 
(f) Ограничителни технически изисквания за освободения материал; 
(g) Спецификация на приложимата система за управление, както се изисква в 1.7.3; 
(h) Позоваване на информацията, предоставена от кандидата във връзка със специфични 

действия, които да бъдат предприети преди изпращане; 
(i) Ако бъде счетено за уместно от компетентния орган, позоваване на самоличността на 
кандидата; 

(j) Подпис и идентификация на сертифициращото служебно лице; 
(k) Позоваване на документация, която доказва съответствието с 2.2.7.2.3.6. 

 
6.4.23.17 Всеки сертификат за годност на образец на опакована пратка, издаден от компетентния орган, 

следва да включва: 
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a) Тип на сертификата; 

b) Идентификационна маркировка(и) на компетентния орган; 

c) Дата на издаване и дата на изтичане на срока му; 

d) Всякакви ограничения по отношение на режима на превоз  

e) Списък на националните и международни нормативни документи, включително и изданието 
на IAEA “Правилник за безопасен превоз на радиоактивни материали” съгласно който е 
одобрена пратката;  

f) Следната декларация: 

“Настоящият сертификат не освобождава изпращача от спазване на всички изисквания, 
приети от правителствените органи на която и да е държава, през или в която ще се 
превозва опакованата пратка”;  

g) Справка за сертификатите, издадени за други радиоактивни материали, за официалните 
заверки от други компетентни органи, или за допълнителни технически сведения, в 
зависимост от преценката на компетентните органи; 

h) Декларация за одобряване на пратката, когато одобрението се изисква в съответствие с 
5.1.5.1.2, ако декларацията се счита за необходима; 

i) Идентификация на опакованата пратка; 

j) Описание на опакованата пратка с препратки към чертежите или спецификацията на 
образеца. Ако компетентните органи преценят за необходимо, трябва да се представи и 
подлежаща на възпроизвеждане илюстрация, не по – голяма от 21cm х 30 cm, която показва 
конструкцията на опакованата пратка, заедно с кратко описание на опакованата пратка и 
данни за производствените материали, брутната маса, външните размери и външен вид; 

k) Описание на образеца с препратки към чертежите; 

l) Описание на действителното радиоактивно съдържание с данни за всички ограничения, 
свързани с това съдържание, които могат да не са очевидни поради естеството на 
опакованата пратка. То трябва да включва физичната и химична форма, всички активни 
компоненти (в това число и, евентуално, активността на различните изотопи), маса в 
грамове (за делящ се материал, общата маса на делящите се нуклиди или масата за всеки 
делящ се нуклид, когато е уместно), както дали е радиоактивен материал в специална 
форма, радиоактивен материал с ниска степен на разсейване или делящ се материал, 
освободен съгласно 2.2.7.2.3.5 (f), ако е приложимо;делящ;  

m) Описание на херметичната обвивка; 

n) За конструкция на опаковка, съдържаща делящ се материал, който изисква многостранно 
одобрение на конструкцията на опаковката съгласно 6.4.22.4:делящ 

i) подробно описание на разрешеното радиоактивно съдържание; 

ii) описание на херметичната обвивка; 

iii) стойността на индекса за критична безопасност; 

iv) справка с документацията, която показва степента на критичната безопасност на 
съдържанието; 

v) всички специални свойства, въз основа на които при оценката на степента на 
критичност се приема отсъствието на вода от определени празни пространства; 

vi) всяка оценка (основана на 6.4.11.5 b), която позволява да се допусне промяна в 
размножението на неутрони, при оценката на степента на критичност, въз основа на 
данните от ефективното облъчване;  

vii) диапазон на температурата на околната среда за който е било одобрено 
специалното споразумение;  

o) При опаковани пратки от тип В(М): декларация уточняваща изискванията, посочени в 
6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6 и 6.4.8.9 до 6.4.8.15, с които опакованата пратка не 
съответства, както и всяка допълнителна информация, която би могла да бъде полезна за 
други компетентни органи; 

p) При опаковани пратки, съдържащи над 0,1 kg уранов хексафлуорид, посочване на 
валидните разпоредби на 6.4.6.4 и на всички произтичащи от това данни, които могат да 
бъдат полезни за други компетентни органи; 

q) Подробно изброяване на всякакви допълнителни предписани оперативни действия, 
необходими за подготовката, натоварването, превоза, разтоварването и обработката на 
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пратката, включително и специални условия на подреждане на опаковките за осигуряване 
на безопасно разсейване на топлината; 

r) Справка за информацията, предоставена от заявителя, отнасяща се до специалните мерки, 
които следва да бъдат предприети преди изпращането на пратката; 

s) Декларация за условията на околната среда, възприети като хипотеза при проектирането на 
прототипа, ако тези условия не отговарят на посочените в 6.4.8.5, 6.4.8.6 и 6.4.8.15, в 
зависимост от случаите; 

t) Описание на приложимата система за управление, в съответствие с 1.7.3; 

u) Мерките, които следва да бъдат предприети при извънредна ситуация, считани за 
необходими от компетентния орган; 

v) Отбелязване на имената на заявителя, ако това се счете за необходимо от компетентния 
орган; 

w) Име и подпис на длъжностното лице, издало сертификата. 
 
6.4.23.18  Всяко удостоверение, издадено от компетентен орган за ограничения на алтернативна 

активност за освободена пратка от инструменти или изделия съгласно 5.1.5.2.1 (d), трябва да 
включва следната информация: 
a) Вид удостоверение; 
b) Идентификационна маркировка на компетентния орган 
c) Дата на издаване и дата на изтичане; 
d) Списък с приложимите държавни и международни разпоредби, включително изданието на 

IAEA Regulations за безопасен транспорт на радиоактивни материали, по отношение на които 
е одобрено освобождаването; 

e) Идентификация на инструмента или изделието 
f) Описание на инструмента или изделието; 
g) Спецификации на конструкция за инструмента или изделието; 
(h) Спецификация за радионуклид(и), одобреното ограничение(я) на алтернативна активност за 

освободена пратка(и) на инструмент(и) или изделие(я); 
i) Позоваване на документация, която доказва съответствие с 2.2.7.2.2.2 (b); 
j) Ако бъде счетено за уместно от компетентния орган, позоваване на самоличността на 

кандидата; 
k) Подпис и идентификация на сертифициращото служебно лице. 
 

6.4.23.19 Компетентният орган трябва да бъде информиран за серийния номер на всяка опакована 
пратка, произведена в съответствие с одобрения от тях прототип по 1.6.6.2.1, 1.6.6.2.2, 6.4.22.2, 
6.4.22.3 и 6.4.22.4.  

 
6.4.23.20 Многостранното одобрение може да се изрази чрез официална заверка на оригиналния 

сертификат, издаден от компетентния орган на държавата където е разработена конструкцията 
или на държавата-изпращач. Тази официална заверка може да бъде под формата на 
потвърждение на гърба на оригиналния сертификат, или чрез издаването на отделен 
сертификат за потвърждение, на приложение, допълнение и др. от компетентния орган на 
държавата през или в чиято територия се извършва превозът на пратката. 

 



 1000 

Глава 6.5 Изисквания към изработването и изпитването на средства за едро 
пакетиране (IBC) 

 
6.5.1 Общи изисквания 
 
6.5.1.1 Поле на приложение 

 
6.5.1.1.1 Изискванията на настоящата глава се прилагат за средства за едро пакетиране (IBC), чието 

използване  за превоз на някои опасни товари е изрично разрешено, в съответствие с 
инструкциите за опаковани пратки, посочени в Колона (8) на Таблица А от Глава 3.2. 
Контейнери-цистерни, които отговарят съответно на изискванията на Глава 6.7, или Глава 6.8, 
не се считат за средства за едро пакетиране (IBC). Средствата за едро пакетиране (IBC), които 
отговарят на изискванията на настоящата глава, не се считат за контейнери по смисъла на RІD. 
Следователно, в настоящия текст по отношение на средства за едро пакетиране ще се 
използват само буквите IBC. 

 
6.5.1.1.2 По изключение, компетентният орган може да допусне одобрение на IBC и на тяхното 

експлоатационно оборудване, независимо че не съответстват точно на описаните в настоящата 
Глава изисквания, тъй като представляват приемлива алтернатива. Освен това, като се 
съобрази с постиженията на научно-техническия прогрес, компетентният орган може да допусне 
прилагането на други решения, които предлагат най-малко еквивалентна сигурност по 
отношение на съвместимостта със свойствата на превозваните вещества и еквивалентна или 
добра устойчивост на удар, натоварване или пожар. 

 
6.5.1.1.3 Конструкцията, оборудването, изпитванията, маркировката и използването на IBC трябва да се 

приемат от компетентния орган на държавата, където са одобрени тези IBC. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Страните, които провеждат инспекции и изпитвания в други държави, след като 

средството за едро пакетиране (IBC) е било приведено в експлоатация, не е 
необходимо да бъдат одобрени от компетентните органи на държавата, в която 
това IBC е било одобрено, но инспекциите и изпитванията трябва да бъдат 
проведени според правилата, посочени в одобрението на даденото IBC. 

 
6.5.1.1.4 Производителите и дистрибуторите на IBC трябва да предоставят информация за процедурите, 

които трябва да бъдат спазени, описание на моделите и на размерите на затварящите 
устройства (в т.ч. и изискваните уплътнения), както и на всеки друг необходим елемент, за да 
могат  готовите за превоз IBC да издържат успешно изпитванията, посочени в настоящата 
Глава.  

 
6.5.1.2 (запазена разпоредба) 
 
6.5.1.3 (запазена разпоредба) 
 
6.5.1.4 Система на кодиране за маркиране на IBC  

 
6.5.1.4.1 Кодът се състои от две арабски цифри, в съответствие с посоченото в a) по-долу, последвани 

от една или повече главни букви, които съответстват на материалите от списък b), последвани – 
при необходимост – от арабски цифри в отделен раздел, описващи варианта на IBC. 

a)  
 

Вид Твърди  вещества при пълнене или изпразване  Течности 

Гравитачно Под налягане над 10 кРа (0,1 bar) 

Твърди 

Гъвкави 

     11 

     13 

    21 

     - 

    31 

      - 

b) Материали 

A. Стомана (всички видове и повърхностни обработки); 

B. Алуминий; 

C. Естествено дървен материал; 

D. Шперплат; 

F. Преработена дървесина 

G. Фиброкартон; 

H. Пластмасов материал; 
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L. Текстил; 

M. Многослойна хартия; 

N. Метал (различен от стомана и алуминий). 
 

6.5.1.4.2 При комбинирани IBC, на втората позиция на кода трябва да бъдат последователно изписани 
две главни латински букви. Първата трябва да указва материала във вътрешния съд, а втората 
е за материала на външната опаковка на IBC. 

 
6.5.1.4.3 Определени са следните кодови обозначения  за IBC: 
 

Материал Вариант Код Подраздел 

Метални 

А. Стомана За твърди вещества, напълнени или изпразнени  
гравитачно 

11А 

6.5.5.1 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени под 
налягане 

21А 

За течности 31А 

В. Алуминий За твърди вещества, напълнени или изпразнени  
гравитачно 

11В 
 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени под 
налягане 

21В 
 

За течности 31В 

N.  Метал,  
     различен от 
стомана и 
алуминий 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени 
гравитачно 

11N 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени под 
налягане 

21N 

За течности 31N 

Гъвкави 

H. Пластмаси Тъкани от пластмаса без вътрешно покритие или 
обшивка 

13Н1 

6.5.5.2 
 

Тъкани от пластмаса, с вътрешно покритие 13Н2 

Тъкани от пластмаса с вътрешна обшивка 13Н3 

Тъкани от пластмаса с вътрешно покритие и обшивка 13Н4 

Пластмасово фолио 13Н5 

L. Текстил Без вътрешно покритие или обшивка 13L1 

С вътрешно покритие 13L2 

С обшивка 13L3 

С вътрешно покритие и обшивка 13L4 

M. Хартия Многопластова 13M1 

Многопластова, водоустойчива 13М2 

H.Плътна 
пластмаса 

 
 

За твърди вещества напълнени или изпразнени 
гравитачно, снабдени с конструктивно оборудване 

11Н1  
6.5.5.3. 

За твърди вещества напълнени или изпразнени 
гравитачно, уравновесени 

11Н2 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени под 
налягане, снабдени с конструктивно оборудване 

21Н1 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени под 
налягане, уравновесени 

21Н2 

За течности, снабдени с конструктивно оборудване 31Н1 

За течности, уравновесени 31Н2 

 
 
HZ. Комбини-
рани с 
вътрешен 
пластмасов 
съд * 
 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени 
гравитачно, с вътрешни съдове от плътна пластмаса  

11НZ1  
 
 
6.5.5.4 
 
 
 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени, 
гравитачно, с вътрешни съдове от гъвкава пластмаса 

11НZ2 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени под 
налягане, с вътрешни съдове от плътна пластмаса 

21НZ1 
 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени под 
налягане, с вътрешни съдове от  гъвкава пластмаса 

21НZ2 

За течности, с вътрешни съдове от плътна пластмаса 31KZ1 

За течности, с вътрешни съдове от гъвкава 
пластмаса 

31KZ2 

G.Фиброкар- 
тон 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени 
гравитачно 

11G 6.5.5.5 

Дървени 

C. Естествено 
дърво 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени 
гравитачно, с вътрешна  обшивка 

11C 
 

6.5.5.6 
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D. Шперплат За твърди вещества, напълнени или изпразнени 
гравитачно, с вътрешна обшивка 

11D 

F. Преработе- 
на дървесина 

За твърди вещества, напълнени или изпразнени 
гравитачно, с вътрешна обшивка 

11F 

 
* Кодът трябва да се оформи, като буквата Z се замени с главна буква в съответствие с 

6.5.1.4.1 b), за да се укаже естеството за използвания материал за външната опаковка. 
 
6.5.1.4.4 Кодът за IBC може да бъде последван от буквата “W”. Буквата ”W” означава, че IBC, макар и да 

е от същия вид като този, указан от кода, е произведено по спецификация, различна от 
описаната в 6.5.5, но се счита за еквивалентно според изискванията, посочени в 6.5.1.1.2. 

 
6.5.2 Маркировка 
 
6.5.2.1 Основна маркировка 

 
6.5.2.1.1 Всяко IBC, произведено и предназначено за експлоатация в съответствие с настоящата Глава, 

трябва да има трайни и четливи знаци, положени на видимо място. Буквите, цифрите и 
символите на маркировката трябва да са с височина от най-малко 12 мм. Тя трябва да съдържа 
следните елементи: 

a) символът на ООН за опаковките ; Този символ, не се използва за никакви други цели, 
освен да удостоверява, че опаковка, гъвкав контейнер за насипни товари, преносима 
цистерна или MEGC отговаря на съответните изисквания от глава 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.5 , 6.6 , 
6.7 или 6.11. 

При метални IBC, върху които знаците са щамповани или щанцовани, вместо символа, 
могат да се използват главните букви "UN"; 

b) кодовото обозначение на типа на IBC, в съответствие с 6.5.1.4; 

c) главна буква, която обозначава опаковъчната група(и), за която е одобрен типовият модел 
на опаковката : 

i) X – за опаковъчни групи І, ІІ и ІІІ (IBC само за твърди вещества); 

ii) Y – за опаковъчни групи ІІ и ІІІ; 

iii) Z – само за опаковъчна група ІІІ; 

d) месец и година (последните две цифри) на производство;  

e) държавата, одобрила поставянето на маркировката, указана с отличителния знак използван 
на моторните превозни средства в международното пътно движение1; 

f) име или символ на производителя, или друг идентификационен знак на IBC, определен от 
компетентните органи; 

g) изпитателното натоварване в килограми при подреждане на опаковките по височина. При 
IBC, които не са проектирани за подреждане по височина, трябва да се изпише цифрата "0"; 

h) максимално допустима брутна маса в килограми или, при гъвкави IBC, максимално 
допустим товар в килограми. 

Отделните елементи на основния знак трябва да бъдат положени в горната последователност. 
Допълнителните знаци, посочени в 6.5.2.2., както и всяко друго обозначение, разрешено от 
компетентните органи, трябва да бъдат положени така, че да предоставят възможност за 
правилното идентифициране на всички елементи на основните знаци. 

Всеки елемент на маркировката, положен в съответствие с т. a) до h) и с 6.5.2.2, трябва да бъде 
ясно разграничен от останалите с интервал, или с наклонена черта.  

  
6.5.2.1.2   Примери за марки за различни видове IBC, съгласно 6.5.2.1.1 a) до h):  

 

 

11A/Y/0299 
NL/Mulder 
007/5500/1500 

За IBC от стомана за твърди вещества, разтоварван напр. 
гравитачно/за опаковъчни групи ІІ и ІІІ /произведен през м. 
февруари 1999 г./одобрен в Холандия/произведен от 
Mulder с тип конструкция, за който компетентния орган е 
определил сериен номер 007/изпитателно натоварване в 
кг. при подреждане по височина /максимално допустима 
бруто маса в кг.  

                                                           
1 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен 
транспорт, напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за 
движението по пътищата, подписана във Виена, 1968 г. 
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13H3/Z/0301/F/ 
Meunier 1713/0/ 
1500 

За гъвкав IBC за твърди вещества, разтоварван 
напр. гравитачно и изработен от пластмасова 
тъкан с вътрешна обшивка/не е проектиран за 
подреждане по височина 

 

31H1/Y/0499/GB/909
9/10800/1200 

За IBC от твърда пластмаса за течности, изработен с 
конструктивно оборудване, издържащо 
натоварване при подреждане по височина  

 

31HA1/Y/0501/D/Müll
er/1683/ 
10800/1200 

За съставен IBC за течности, с вътрешен съд от твърда 
пластмаса и стоманен външен корпус 

 

11C/X/0102/S/ 
Aurigny/9876/ 
3000/910 

За дървен IBC за твърди вещества с вътрешна обшивка, 
одобрен за твърди вещества от опаковъчни групи І, II и III. 

 
6.5.2.2 Допълнителна маркировка 

 
6.5.2.2.1 Освен знаците, посочени в 6.5.2.1, върху всяко IBC трябва да фигурират следните данни, които 

могат да бъдат представени върху корозионно устойчива табелка, която е неподвижно 
закрепена върху лесно достъпно за проверка място : 

 

Допълнителни знаци Тип  IBC 

Метален Твърда 
пластмаса 

Комби-
ниран 

Фибро- 
Картон 

Дървен 

Капацитет в литри при 20ºСa)  Х Х Х   

Маса на тарата в kga) Х Х Х Х Х 

Изпитателно налягане (мано- 
метрично) в kPa или bara), ако 
се прилага 

 Х Х   

Максимално налягане при 
пълнене/разтоварване в kPa или  
bara), ако  се прилага 

Х Х Х   

Материал на тялото и мини- 
малната му дебелина в mm 

Х     

Дата на последното изпитване 
за херметичност, ако се  
изисква (месец и година) 

Х Х Х   

Дата на последния инспекцио- 
нен преглед (месец и година) 

Х Х Х   

Сериен номер на  
Производителя 

Х     

Максимално разрешен товар при 
стифиранеb) 

x x x x x 

a) Трябва да се посочат използваните мерни единици 

  b) Виж 6.5.2.2.2. Тази допълнителна марка е приложима за всички IBC, произведени, 
ремонтирани или модернизирани към 1 януари 2011 г. (виж и 1.6.1.15). 

6.5.2.2.2 Максималният разрешен  товар при стифиране приложим при употреба на IBC ((средно-голям 
контейнер за насипни товари), е показано на символ, посочен във Фигура 6.5.2.2.2.1 или Фигура 
6.5.2.2.2.2.:Символът трябва да бъде траен и ясно видим. 

  Фигура 6.5.2.2.2.1   Фигура 6.5.2.2.2.2 
 

 

 

 

IBC,  върху което може да се  IBC,върху  което НЕ може да се 

натрупва    натрупва 

Минималните размери трябва да бъдат 100 mm x 100 mm. Буквите и номерата, които посочват 
масата, трябва да бъдат с минимална височина 12 mm.Зоната, в рамките на издателската марка, 
означена чрез стрелките за размер, трябва да бъде квадратна. В случаите, в които размерите не са 
посочени, всички характеристики трябва да бъдат в приблизителна пропорция на посочените 
размери. 
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Масата, отбелязана над символа, не трябва да надвишава приложения товар по време на типовото 
изпитване на образеца (вж. 6.5.6.6.4), разделен на 1.8. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Разпоредбите на 6.5.2.2.2 са приложими за всички IBC,  произведени, 

ремонтирани или модернизирани към 1 януари 2011 г. (виж и 1.6.1.15). 
 
6.5.2.2.3 Освен знаците от 6.5.2.1 гъвкавите IBC могат да имат и пиктограма, която указва 

препоръчваните методи за повдигане. 
 
6.5.2.2.4 Вътрешни съдове, които са от комбиниран IBC прототип трябва да бъдат идентифицирани чрез 

прилагането на знаците, посочени в 6.5.2.1.1. (b) (c), (d) където, датата е датата на производство 
на пластмасовата вътрешна опаковка (e) и (f). Обозначението върху ООН опаковката не се 
прилага. Марките трябва да се прилагат в показаната последователност в 6.5.2.1.1. Те трябва 
да бъдат дълготрайни, четливи и да се поставят на място така, че да бъдат лесно видими, дори 
и когато вътрешната опаковка се поставя във външния корпус. 
 
Датата на производство на пластмасова вътрешна опаковка може алтернативно да се маркира 
върху вътрешната опаковка, до другите марки. В този случай, двете цифри от годината в 
марките във вътрешния кръг на часовника трябва да бъдат идентични. Пример на правилно 
маркиране е следния метод: 

 

Забележка: 1. Други методи, които предоставят минималната изискана информация в трайна, 

видима и четлива форма също са приемливи. 

2. Датата на производство на вътрешния съд може да се различава от 
маркираната дата на производство (виж 6.5.2.1), ремонт (виж 6.5.4.5.3) или 
преработване (вижте 6.5.2.4) на комбинираната IBC. 

 
6.5.2.2.5 Когато комбинирано IBC е проектирано по такъв начин, че е предвидено външният корпус да 

бъде свален при превоза, когато IBC е празно (например за връщане на IBC на началния 
изпращач за повторна употреба), всеки елемент, който подлежи на демонтиране, трябва да 
бъде маркиран с месеца и годината на производство, името или символа на производителя, 
както и с идентификационното обозначение на IBC, определено от компетентния орган (виж 
6.5.2.1.1 f)). 

 
6.5.2.3 Съответствие с прототипа 
  

Марките указват, че IBC съответства на типовия модел, преминал успешно изпитванията и че 
той отговаря на условията, посочени в сертификата за официалното одобрение на 
конструкцията. 
 

6.5.2.4                  Маркирането на преработени композитни IBCs (31HZ1)   

 
                             Знаците, упоменати в 6.5.2.1.1 и 6.5.2.2 се отстраняват от оригиналния IBC или в случай,   
                             че са станали за постоянно нечетливи, нови знаци трябва да се прилагат по отношение на  
  преработени IBC, в съответствие с RID. 
 
6.5.3 Конструктивни изисквания 
 
6.5.3.1   Общи изисквания 

 
6.5.3.1.1 IBC трябва да бъде устойчив или достатъчно защитен срещу деформации, дължащи се на 

външната среда. 
 
6.5.3.1.2 IBC трябва да бъде така направен и затворен, че никаква част от неговото съдържание да не 

може да се разсипе при нормални условия на превоз, включително и под влиянието на 
вибрации, температурни колебания, влага или налягане. 

 
6.5.3.1.3 IBC и неговите затварящи приспособления трябва да бъдат направени с материали, които са 

съвместими с неговото съдържание или са вътрешно защитени така, че да не могат: 
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a) Да бъдат атакувани от съдържанието по такъв начин, че това да направи употребата им 
опасна; 

b) Да причинят реакция или разлагане на съдържанието или пък взаимодействието между 
съдържанието и IBC да доведе до образуване на вредни или опасни смеси. 

 
6.5.3.1.4 В случаите, когато са използвани гарнитури, те не трябва да са изработени от материали, които 

биха могли да бъдат атакувани от съдържанието на IBC. 
 
6.5.3.1.5 Цялото експлоатационно оборудване трябва да бъде така разположено или защитено, че рискът 

от разсипване на съдържанието при авария по време на обработка и превоз да се сведе до 
минимум. 

6.5.3.1.6 IBC, неговите приспособления и неговото експлоатационно и конструктивно оборудване трябва 
да са проектирани да издържат на вътрешното налягане на съдържанието и на напреженията 
при нормална обработка и превоз без загуба на съдържание. Предназначените за натрупване 
по височина IBC трябва да бъдат проектирани по съответния начин.. Всички специални 
съоръжения за повдигане или закрепване на IBC трябва да са със задоволителна якост, за да 
издържат на нормалните условия на обработка и превоз без допускане на значителни 
деформации или повреди. Те трябва да бъдат така разположени, че да не причиняват 
възникване на излишно напрежение в която и да е част на IBC. 

 
6.5.3.1.7 Когато IBC се състои от тяло в рамкова конструкция, то трябва да е така проектирано, че: 

a) тялото да не се трие по рамковата конструкция, което би довело до съответно увреждане 
на неговия материал; 

b) тялото да се задържа в рамковата конструкция при всякакви обстоятелства; 

c) отделните елементи на оборудването да са прикрепени по такъв начин, че да не могат да 
бъдат повредени, ако връзките между тялото и рамковата конструкция дават възможност за 
относително разширение, или преместване на едното спрямо другото. 

 
6.5.3.1.8 Когато на дъното на IBC е монтиран изпускателен кран, той трябва да бъде сигурно застопорен 

в затворено положение, а цялата система за изпразване да е подходящо защитена от повреди. 
Изпускателните кранове, снабдени с лостова затваряща система, трябва да бъдат осигурени 
против случайно отваряне, като позициите за отворен и затворен кран трябва да са ясно 
обозначени. За IBC, съдържащ течности, трябва да се предвидят и вторични средства за 
уплътнение на разтоварващия отвор като, например, глух фланец или еквивалентен детайл. 

 
6.5.4    Изпитвания, прототипно одобрение и контрол 

 
6.5.4.1 Осигуряване на качеството: IBC трябва да бъде произведено, преработено или ремонтирано и 

изпитано в съответствие с програма за осигуряване на качеството, одобрена от компетентния 
орган, за да се обезпечи, че всяко произведено, преработено или ремонтирано IBC отговаря на 
изискванията на настоящата глава. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: ISO 16106:2006 "Опаковка – Опаковане за транспортиране на опасни товари – 

Опаковки за опасни товари, средства за едро пакетиране (IBC и едрогабаритни 
опаковки – Указания за приложението на ISO 9001" представя приложимите 
указания за процедурите, които може да се следват. 

 
6.5.4.2 Изпитвания: IBC трябва да бъде подложено на изпитвания за конструкцията на типовия модел 

(прототипа) и, ако е необходимо, както на първоначални, така и на периодични изпитвания, в 
съответствие с 6.5.4.4. 

 
6.5.4.3 Прототипно одобрение: за всеки тип конструкция на IBC следва да бъде издадено сертификат 

за годност на типовия модел, както и за определяне на съответната маркировка (съгласно 
изискванията, посочени в 6.5.2.). Сертификатът следва да потвърди, че типовият модел, вкл. 
неговото оборудване, отговарят на изпитвателните изисквания. 

 
6.5.4.4    Контрол и изпитване 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: За изпитване и контрол на ремонтирани IBC, виж и 6.5.4.5. 

 
6.5.4.4.1 Всички IBC от метал, всички IBC от твърда пластмаса и всички комбинирани IBC трябва да 

бъдат проверявани за съответствие с изискванията на компетентния орган: 

a) преди да бъдат пуснати в експлоатация и, след това, на интервали не по-големи от пет 
години, по отношение на: 

i) съответствие с образеца на опаковката, в т.ч. и на знаците; 

ii) вътрешно и външно състояние;    
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iii) правилно функциониране на експлоатационното оборудване. 

Термоизолацията не трябва да се отстранява, освен ако това е необходимо за надлежна 
проверка на тялото на IBC. 

b)     на интервали не по-големи от две и половина години, по отношение на: 

i) външно състояние; 

ii) правилно функциониране на експлоатационното оборудване  
 
Термоизолацията не трябва да се отстранява, освен ако това е  необходимо за надлежна 
проверка на тялото на IBC. 

 
Всяко IBC трябва да отговаря във всяко отношение на своя прототип. 

 
6.5.4.4.2   Всички IBC от метал, всички IBC от твърда пластмаса и всички комбинирани IBC за течни 

вещества или за твърди вещества, които се пълнят или изпразват под налягане, трябва да се 
подлагат на подходящо изпитване на херметичност. Това изпитване е част от програма за 
контрол по качеството, както е посочено в 6.5.4.1, която показва капацитета за изпълнение на 
надлежното равнище на изпитването, предписано в 6.5.6.7.3: 

a) преди първото им използване за превоз; 

b) на интервали не по-големи от две и половина години. 
 
За това изпитване IBC трябва да бъде оборудвано с главно затварящо устройство, монтирано 
на дъното. Вътрешният съд на едно комбинирано IBC може да се изпитва без неговата външна 
обвивка, при условие, че това няма да повлияе върху резултатите от изпитването. 

 
6.5.4.4.3   Протокол за всяко изпитване и всеки контрол се съхранява от собственика на IBC най-малко до 

следващото изпитване или до следващия контрол. Протоколът трябва да съдържа резултатите 
от контрола и изпитването и да посочва органа, който е извършил контрола и изпитването (виж 
също изискванията за маркировката в 6.5.2.2.1). 

 
6.5.4.4.4 Компетентният орган може по всяко време да изиска доказателство посредством изпитвания в 

съответствие с настоящата Глава, че IBC отговарят на изискванията за типовия модел. 
 
6.5.4.5 Ремонтирани  IBC 

 
6.5.4.5.1 Когато IBC е получило повреди в резултат на удар (напр. при катастрофа) или по някаква друга 

причина, IBC трябва да бъде ремонтирано или по друг начин приведено в изправност (виж 
определението за “Периодична поддръжка на IBC” в 1.2.1), за да съответства на прототипа. 
Корпусът на всяко IBC от твърда пластмаса, както и вътрешните съдове на комбинираните  IBC, 
които са били повредени, следва да бъдат подменени. 

 
6.5.4.5.2 Освен изпитванията и проверките, изисквани от RID, IBC трябва да бъдат подложени на пълни 

изпитвания и проверка, в съответствие с изискванията, указани в 6.5.4.4 след извършения 
ремонт. Резултатите следва да бъдат отразени в съответен протокол.  

 
6.5.4.5.3 Лицето или органът, извършил изпитванията и проверките след ремонта, трябва да обозначи с 

трайни знаци върху IBC в близост до символа на ООН за опаковки, поставен от производителя, 
следните данни: 

a) страната, където са извършени изпитванията и проверките; 

b) наименованието или идентификационната маркировка на длъжностното лице или орган, 
извършил изпитванията и проверките;  и 

c) дата (месец, година) на изпитванията и проверките. 
 
6.5.4.5.4 Може да се приеме, че изпитванията и проверките, извършени в съответствие с 6.5.4.5.2, 

отговарят на изискванията, отнасящи се до периодичните проверки и изпитвания, които следва 
да бъдат извършени на всеки 2,5 години и на всеки 5 години. 

 
6.5.5    Специални изисквания за IBC 
 
6.5.5.1. Специални изисквания за метални IBC 

 
6.5.5.1.1 Тези изисквания се отнасят за метални IBC, предназначени за превоз на твърди вещества или 

на течности. Съществуват три категории метални IBC: 

a) IBC за твърди вещества, напълнени или изпразнени гравитачно (11А, 11В, 11N); 
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b) IBC за твърди вещества, напълнени или изпразнени с манометрично налягане по-голямо от 
10 kРа (0,1bar) (21А, 21В, 21N); и 

c) IBC за течности (31А, 31В, 31N). 
 
6.5.5.1.2. Корпусът трябва да бъде изработен от подходящ ковък метал, чиято способност за заваряване 

е добре доказана. Заварките трябва да се изпълняват професионално и да осигуряват пълна 
безопасност. Трябва да се вземат предвид нискотемпературните технически характеристики на 
материала, когато това е необходимо. 

 
6.5.5.1.3 Необходимо е да се вземат предпазни мерки за да се избегнат увреждания, дължащи се на 

галваничното въздействие, вследствие на контакта на различни метали. 
 
6.5.5.1.4 Алуминиеви IBC, предназначени за превоз на запалителни течности, не трябва да имат 

подвижни части (капаци, затвори) изработени от незащитена стомана подлежаща на 
оксидиране, която може да причини опасна реакция при триене, или удар с алуминия. 

 
6.5.5.1.5 Метални IBC трябва да са изработени от метали, които отговарят на следните изисквания: 

a) при стоманата, остатъчното удължение при скъсване не следва да е по-малко от 10000/Rm 
с абсолютен минимум от 20 %, където  

Rm = минимална гарантирана якост на опън на използваната стомана в (N/mm²); 

b) при алуминия, остатъчното удължение при скъсване не трябва да е по-малко от 10000/ 
6Rm, с абсолютен минимум от 8 %. 

 Образците, използвани за определяне на относителното удължение при скъсване, трябва да се 
поставят перпендикулярно на посоката на валцуване и да се монтират по такъв начин, че: 

 Lо = 5d      или Lо= 5,65.А1/2 , където 

 Lo =  калибрираната дължина на образеца преди изпитването 

 d  =  диаметър 

 A  = площ на напречното сечение на образеца. 
 
6.5.5.1.6 Минимална дебелина на стената: 

a) за еталонна стомана, чието произведение е Rm х А0 =10 000, дебелината на стената не 
трябва да бъде по-малка от: 

 

 

Вместимост (С) в 
литри 

Дебелина на стените (е) в mm 

За тип 11А, 11В, 11N За тип 21А, 21В, 21N, 31А, 31В, 31N 

Незащитена Защитена Незащитена Защитена 

С ≤ 1000 

1000< С < 2000 

2000< C < 3000 

2,0 

е = С/2000 + 1,5 

е = С/2000 + 1,5 

1,5 

е = С/2000 + 1,0 

е = С/2000 + 1,0 

2,5 

е = С/2000 + 2,0 

е = С/2000 + 1,0 

2,0 

е = С/2000 + 1,5 

е = С/2000 + 1,5 

 
където  
А0 = минимално остатъчно удължение в % на стандартната стомана, което трябва да се 
използва за скъсване при якост на опън (виж 6.5.5.1.5); 

b) за метали, които са различни от стандартната стомана, описана в a), минималната 
дебелина на стената се определя със следното уравнение: 

 

където  

е1  = изисквана еквивалентна дебелина на стената на използвания метал (в mm); 

е0 = изисквана минимална дебелина на стената на стандартна стомана (в mm); 

Rm  = гарантирана минимална якост на опън на използвания метал в (N/mm²) (виж c)); 

A  = минимално остатъчно удължение при скъсване в  % на използвания метал при якост 
на опън (виж 6.5.5.1.5) 

В същото време, дебелината на стената не трябва в никой случай да бъде под 1,5 mm. 



 1008 

c) за целите на изчисленията, посочени в b), гарантираната минимална якост на опън на 
използвания метал (Rm ) трябва да бъде минималната стойност, в съответствие с 
националните или международните стандарти за материалите. Независимо от това, при 
аустенитните стомани, определената стойност на Rm  в съответствие със стандартите за 
материали може да бъде увеличена до 15 % в случаите, когато в сертификата за проверка 
на материала е представена по-голяма стойност. Когато не съществува стандартизационен 
документ за материала, стойността на Rm трябва да отговаря на минималната стойност, 
посочена в сертификата за проверка на материала.   

 
6.5.5.1.7 Изисквания за освобождаване на налягането: IBC за течности трябва да е в състояние да 

освободи достатъчно количество пари в случай на възникване на пожар, за да се гарантира, че 
тялото няма да експлодира. Това може да бъде постигнато или чрез използването на 
конвенционални устройства за освобождаване на налягането, или с други конструктивни 
способи. Граничното налягане не трябва да бъде по – голямо от 65 kРа (0,65 bar), нито по – 
малко от общото действително манометрично налягане, възникващо в IBC (тоест парното 
налягане на превозваното вещество плюс парциалното налягане на въздуха или други инертен 
газ, минус 100 kРа (1bar) при температура от 55°С, определено въз основа на максималната 
степен на напълване, както е определено в 4.1.1.4. Изискваните устройства за освобождаване 
на налягането трябва да бъдат монтирани в пространството за изпаренията. 

 
6.5.5.2 Специални изисквания за гъвкави IBC 

 
6.5.5.2.1 Тези изисквания се прилагат за гъвкави IBC  от следните типове: 

 13Н1 тъкани от пластмаса без вътрешно покритие или обшивка 

 13Н2 тъкани от пластмаса с вътрешно покритие 

 13Н3 тъкани от пластмаса с обшивка 

 13Н4 тъкани от пластмаса с вътрешно покритие и обшивка 

 13Н5 пластмасово фолио 

 13L1 текстил без вътрешно покритие или обшивка 

 13L2 текстил с вътрешно покритие 

 13L3 текстил с обшивка 

 13L4 текстил с вътрешно покритие и обшивка 

 13М1 хартия многопластова 

 13М2 хартия многопластова водоустойчива 
  

Гъвкавите IBC са предназначени за превоз само на твърди вещества. 
 
6.5.5.2.2 Корпусът трябва да бъде произведен от подходящ материал. Якостта на материала и 

конструкцията на IBC трябва да съответстват на неговата вместимост и функционално 
предназначение. 

 
6.5.5.2.3 Всички материали използвани при конструкциите на IBC  от тип 13М1 и 13М2 трябва след 

цялостно потапяне във вода за не по – малко от 24 часа, да съхранят най – малко 85 % от 
якостта си на опън, както тя е била първоначално измерена на материал, който е бил 
аклиматизиран до равновесно състояние при максимална относителна влажност от 67  %. 

 
6.5.5.2.4 Свръзките трябва да са оформени чрез шев, термична заварка, залепване или друг 

еквивалентен метод. Всички подшити краища на шевовете трябва да бъдат усилени. 
 
6.5.5.2.5 Гъвкавите IBC трябва да са със задоволителна устойчивост срещу стареене и разпадане, 

причинени от ултравиолетово излъчване, климатични условия или от съдържанието на товара, 
за да могат да бъдат считани за годни за предназначената им употреба. 

 
6.5.5.2.6 Ако при гъвкавите пластмасови IBC се изисква защита против ултравиолетово облъчване, тя 

трябва да бъде осигурена чрез добавянето на сажди или други подходящи оцветители или 
инхибитори. Тези добавки трябва да бъдат съвместими със съдържанието и да остават 
ефективни през целия живот на корпуса. Когато се използват сажди, оцветители или 
инхибитори, които са различни от използваните при производството на изпитвания типов модел, 
повторното изпитване може да се отмени, ако пропорциите на саждите, на оцветителите или на 
инхибиторите, не влияят неблагоприятно на физичните свойства на материала. 

 
6.5.5.2.7 За подобряване на устойчивостта срещу стареене или за други цели, в материала на корпуса 

могат да се включат добавки, при условие, че не влияят неблагоприятно на физичните или 
химични свойства на материала. 
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6.5.5.2.8 При производството на корпусите на IBC не може да се използва материал, получен от 

използвани съдове. Независимо от това, използването на производствени остатъци или скрап 
от същия производствен процес е допустимо. Комбинираните елементи, като фитинги и палетни 
основи могат също да бъдат използвани, при условие, че тези компоненти не са били увредени 
по никакъв начин при предишна употреба. 

 
6.5.5.2.9 При пълнене на гъвкави IBC, съотношението височина към широчина не трябва да бъде по – 

голямо от 2:1. 
 
6.5.5.2.10 Вътрешната обшивка трябва да бъде изработена от подходящ материал. Якостта на 

използвания материал, както и направата на вътрешната обшивка трябва да бъдат съобразени 
с вместимостта на IBC и неговото функционално предназначение. Връзките и затварящите 
приспособления трябва да бъдат непропускливи и да са в състояние да издържат налягания и 
удари, които биха могли да възникнат при нормални условия на обработка и превоз. 

 
6.5.5.3 Специални изисквания за IBC от твърда пластмаса 

 
6.5.5.3.1 Тези изисквания са приложими за IBC от твърда пластмаса, предназначени за превоз на твърди 

вещества или течности. IBC от твърда пластмаса са от следните типове: 

11Н1 за твърди вещества, които се пълнят или изпразват гравитачно, съоръжени с 
конструктивно оборудване, което е проектирано да издържа целия товар, когато IBC се 
складират по височина 

11Н2  за твърди вещества, които се пълнят или изпразват гравитачно, уравновесени 

21Н1  за твърди вещества, които се пълнят или изпразват под налягане, съоръжени с 
конструктивно оборудване, което е проектирано да издържа целия товар на IBC, 
складирани по височина 

21Н2  за твърди вещества, които се пълнят или изпразват под налягане, уравновесени 

31Н1  за течности, съоръжени с конструктивно оборудване, което е проектирано да издържа 
целия товар, когато IBC се складират по височина 

31Н2  за течности, уравновесени 
 
6.5.5.3.2 Тялото трябва да бъде произведено от подходящ пластмасов материал с познати свойства и да 

е със задоволителна якост по отношение на вместимостта и предназначението му. Материалът 
трябва да бъде достатъчно устойчив на стареене и разпадане, причинени от съдържаното 
вещество или, евентуално, от ултравиолетовото облъчване. Когато е необходимо, трябва да се 
вземе предвид и реакцията му при ниски температури. Възможното проникване на съдържаното 
вещество не трябва да представлява опасност при нормални условия на превоз. 

 
6.5.5.3.3 Когато се изисква защита против ултравиолетово облъчване,  тя трябва да се осигури с 

добавянето на сажди или други подходящи оцветители или инхибитори. Тези добавки трябва да 
бъдат съвместими със съдържанието и да остават ефективни през целия живот на тялото. 
Когато се използват сажди, оцветители или инхибитори, различни от използваните при 
производството на изпитвания типов модел, повторното изпитване може да се отмени, ако 
промяната в съдържанието на саждите, на оцветителите или на инхибиторите не се отразява 
неблагоприятно върху физичните свойства на материала. 

 
6.5.5.3.4 За подобряване на устойчивостта срещу стареене, или за други цели, в материала на тялото 

могат да се включат добавки, при условие, че нямат отрицателно въздействие върху физичните 
и химичните свойства на материала. 

 
6.5.5.3.5 При производството на IBC от твърда пластмаса не може да се използва никакъв друг 

употребяван материал, освен преработени отпадъци, остатъци или материали от същия 
производствен процес. 

 
6.5.5.4 Специални изисквания за комбинирани IBC с вътрешен пластмасов съд 

 
6.5.5.4.1 Тези изисквания са приложими за комбинирани IBC, предназначени за превоз на твърди 

вещества и течности от следните типове: 

11HZ1 комбинирани IBC с вътрешен съд от твърда пластмаса, за твърди вещества 
напълнени или изпразнени гравитачно 

11HZ2 комбинирани IBC с вътрешен съд от гъвкава пластмаса, за твърди вещества 
напълнени или изпразнени гравитачно  

21HZ1 комбинирани IBC с вътрешен съд от твърда пластмаса, за твърди вещества, 
напълнени или изпразнени гравитачно под налягане 
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21HZ2 комбинирани IBC с вътрешен съд от гъвкава пластмаса, за твърди вещества 
напълнени или изпразнени гравитачно под налягане 

31HZ1 комбинирани IBC с вътрешен съд от твърда пластмаса, за течности 

31HZ2 комбинирани IBC с вътрешен съд от гъвкава пластмаса, за течности 
  

Това обозначение трябва да бъде завършено чрез замяната на буквата “Z” с главна буква, която 
обозначава материала, използван за външния корпус, в съответствие с 6.5.1.4.1 b). 

 
6.5.5.4.2 Вътрешният съд не е предназначен да функционира като задържащ съд без опората на своя 

външен корпус. “Твърд” вътрешен съд е този вътрешен съд, който запазва принципната си 
форма когато е празен, без монтирани затварящи устройства и без помощта на външния корпус. 
Всеки вътрешен съд който не е “твърд”, се счита за “гъвкав”. 

 
6.5.5.4.3 Външният съд обикновено се състои от твърд материал, който предпазва вътрешния  съд от 

физическа повреда по време на обработка и превоз, но не е предназначен да изпълнява 
функцията на съд. При необходимост, той включва и базова палета. 

 
6.5.5.4.4 Едно комбинирано IBC, изцяло обгърнато от външен съд, трябва да бъде така проектирано, че 

целостта на вътрешния съд да може лесно да бъде контролирана след провеждане на 
изпитванията за херметичност и за хидравлично налягане. 

 
6.5.5.4.5 Вместимостта на IBC от тип 31HZ2 не трябва да е  по-голяма от 1250 литра. 
 
6.5.5.4.6 Вътрешният съд трябва да бъде произведен от подходящ пластмасов материал с познати 

спецификации и да е със задоволителна якост по отношение на вместимостта и 
предназначението му. Материалът трябва да бъде достатъчно устойчив на стареене и 
разпадане, причинени от съдържаното вещество или, евентуално, от ултравиолетово 
облъчване. Когато е необходимо, трябва да се вземе предвид и реакцията му при ниски 
температури. Възможното проникване на съдържаното вещество не трябва да представлява 
опасност при нормални условия на превоз. 

 
6.5.5.4.7 Когато се изисква защита против ултравиолетово облъчване,  тя трябва да се осигури с 

добавянето на сажди или други подходящи оцветители или инхибитори. Тези добавки трябва да 
бъдат съвместими със съдържанието и да остават ефективни през целия живот на тялото. 
Когато се използват сажди, оцветители или инхибитори, различни от използваните при 
производството на изпитвания типов модел, повторното изпитване може да се отмени, ако 
промяната в съдържанието на саждите, на оцветителите или на инхибиторите не се отразява 
неблагоприятно върху физичните свойства на материала. 

 
6.5.5.4.8 За подобряване на устойчивостта срещу стареене, или за други цели, в материала на тялото 

могат да се включат добавки, при условие, че нямат отрицателно въздействие върху физичните 
и химичните свойства на материала.  

 
6.5.5.4.9 При производството на вътрешни съдове не може да се използва никакъв друг употребяван 

материал, освен преработени отпадъци, остатъци или материали от същия производствен 
процес. 

 
6.5.5.4.10 Вътрешният съд на IBC от тип 31НZ2 трябва да бъде изработен от най-малко трипластово 

пластмасово фолио. 
 
6.5.5.4.11 Якостта на материала и конструкцията на  външния корпус трябва да са съобразени с 

вместимостта и предназначението на комбинирания IBC. 
 
6.5.5.4.12 Външният съд не трябва да има никакви грапавини или изпъкнали части, които могат да 

повредят вътрешния съд. 
 
6.5.5.4.13 Металните външни съдове трябва да са направени от подходящ метал с достатъчна дебелина. 
 
6.5.5.4.14 Външните съдове от естествено дърво трябва да са от добър отлежал сух дървен материал, с 

добър търговски вид, без никакви дефекти, които биха влошили съществено якостта на която и 
да е част от корпуса. Капакът и дъното могат да бъдат изработени от водоустойчива 
възстановена дървесина като например талашит от едри или дребни частици, или друг 
подходящ вид. 

 
6.5.5.4.15 Външните съдове от шперплат трябва да са изработени от добре отлежал фурнир, нарязан с 

циркуляр, или отрязан с трион, сух и в добър търговски вид без никакви дефекти, които биха 
влошили съществено якостта на корпуса. Всички пластове трябва да са слепени с 
водоустойчиво лепило. Освен шперплата, за направата на корпуса могат да бъдат използвани и 
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други подходящи материали. Отделните плоскости трябва да са здраво заковани, или укрепени 
в ъгловите колонки и краища, или да бъдат сглобени с други подходящи ефикасни средства. 

 
6.5.5.4.16 Стените на външните съдове от преработена дървесина трябва да са изработени от 

водоустойчива преработена дървесина като например талашит от едри или дребни частици, или 
друг подходящ материал. Останалите части на опаковките могат да бъдат направени от друг 
подходящ материал. 

 
6.5.5.4.17 При външни съдове от фиброкартон трябва да се използва здрав и висококачествен плътен или 

гофриран с двойно лице фиброкартон (еднопластов или многопластов), който да е съобразен с 
вместимостта и предназначението на корпуса. Водоустойчивостта на външната повърхност 
трябва да е такава, че увеличаването на масата, което е определено при изпитването, 
проведено в продължение на 30 минути по метода на Коб за определяне на абсорбцията на 
вода, да не надвишава 155 g/m² (виж ISO 535:1991). Фиброкартонът трябва да има подходящи 
характеристики на огъване. Той трябва да е срязан, огънат без нащърбяване и с така изрязани 
прорези (шлицове), че да позволява сглобяване без напукване, повърхностни пукнатини, или 
ненужно сгъване. Рифеловата повърхност или гофрираният фиброкартон трябва да бъдат 
здраво залепени към лицевите повърхности. 

 
6.5.5.4.18 Челните стени на външния съд от фиброкартон могат да имат дървени рамки, или да са 

изработени изцяло от дърво. Допуска се използването на усилващи конструкции от дървени 
летви. 

 
6.5.5.4.19 Съединенията на външния съд от фиброкартон трябва да бъдат облепени с ленти, лепинговани 

и залепени, или лепинговани и подшити с метални скоби. Лепингованите съединения трябва да 
са с подходящо припокриване. Когато монтажът се извършва чрез залепване, или облепване с 
лента, трябва да се използва водоустойчиво лепило. 

 
6.5.5.4.20 Когато външният корпус е от пластмасов материал, той трябва да отговаря на изискванията, 

посочени от 6.5.5.4.6 до 6.5.5.4.9, като в тези случаи се подразбира, че предписанията, валидни 
за вътрешния съд, важат и за външния съд на комбинирания IBC. 

 
6.5.5.4.21 Външният съд на IBC от типа 31HZ2 трябва да обгръща вътрешния съд от всичките му страни. 
 
6.5.5.4.22 Всяка палета,  която е неподвижно прикрепена съставна част от даден IBC, или коя и да е друга 

подвижна базова палета, трябва да са удобни за механична обработка при напълнен до 
максимално допустимата си обща маса IBC.  

  
6.5.5.4.23 Подвижната, или неподвижната базова палета трябва да са така направени, че да се избегне 

каквото и да е слягане или изпъкване на дъното на IBC, което би могло да причини повреди по 
време на обработката. 

 
6.5.5.4.24 Когато базовата палета е подвижна, външният корпус трябва да бъде здраво закрепен към нея, 

за да се осигури желаната стабилност при обработка и превоз. Освен това, по горната част на 
подвижната базова палета не трябва да има никаква грапавина или издатина, които биха могли 
да причинят повреди на IBC. 

 
6.5.5.4.25 За да се повиши якостта при подреждането на товарите по височина, могат да се използват 

усилващи елементи като дървени подпори, но те трябва да са извън вътрешния съд. 
 
6.5.5.4.26 Когато IBC са предназначени за подреждане по височина (стифиране), носещата повърхност 

трябва да е такава, че да разпределя товара по безопасен начин. Подобни IBC трябва да са 
проектирани така, че  товарът да не се носи от вътрешния съд. 

 
6.5.5.5 Специални изисквания за IBC от фиброкартон 

 
6.5.5.5.1. Тези изисквания се отнасят за IBC от фиброкартон, предназначени за превоз на твърди 

вещества, натоварени, или разтоварени гравитачно. IBC от фиброкартон са от тип: 11G. 
 
6.5.5.5.2. IBC от фиброкартон не трябва да имат приспособления за повдигане, поставени от горната 

страна. 
 
6.5.5.5.3. Тялото трябва да бъде изработено от здрав и висококачествен плътен или гофриран с двойно 

лице фиброкартон (еднопластов или многопластов), който да е съобразен с вместимостта и 
предназначението на IBC. Водоустойчивостта на външната повърхност трябва да е такава, че 
увеличаването на масата, което е определено при изпитването, проведено в продължение на 30 
минути по метода на Коб за определяне на абсорбцията на вода, да не надвишава 155 g/m² (виж 
ISO 535:1991). Фиброкартонът трябва да има подходящи характеристики на огъване. Той трябва 
да е срязан, огънат без нащърбяване и с така изрязани прорези (шлицове), че да позволява 
сглобяване без напукване, повърхностни пукнатини, или ненужно сгъване. Рифеловата 
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повърхност, или гофрираният фиброкартон трябва да бъдат здраво залепени към лицевите 
повърхности. 

 
6.5.5.5.4. Стените, в това число дъното и капака, трябва да са с минимална устойчивост на пробив, равна 

на 15 J, измерена в съответствие с ISO 3036:1975. 
 
6.5.5.5.5. Съединенията при производството на IBC трябва да са с достатъчно припокриване и трябва да 

са облепени с ленти, лепинговани и залепени, или лепинговани и подшити с метални скоби, или 
укрепени с други средства, които са най-малкото еднакво ефективни. Когато съединенията се 
изработват чрез залепяне или облепване с лента, трябва да се използва водоустойчиво лепило. 
Металните скоби (тип телбод) трябва да преминават напълно през всички части, подлежащи на 
закрепване. Те трябва да имат такава форма, или да бъдат така осигурени, че да не могат да 
издраскат, или пробият вътрешната обвивка. 

 
6.5.5.5.6. Вътрешната обшивка трябва да бъде изработена от подходящ материал. Якостта на 

използвания материал, както и конструкцията на вътрешната обшивка, трябва да бъдат 
съобразени с вместимостта и предназначението на IBC. Връзките и затварящите 
приспособления трябва да са прахонепропускливи и да са в състояние да издържат на налягане 
и удари, които биха могли да възникнат при нормални условия на обработка и превоз.   

 
6.5.5.5.7. Всяка палета,  която е неподвижно прикрепена към долната част на IBC, или коя и да е друга 

подвижна базова палета, трябва да са удобни за механична обработка при напълнен до 
максимално допустимата си обща маса IBC.  

  
6.5.5.5.8. Подвижната, или неподвижната базова палета трябва да са така направени, че да се избегне 

каквото и да е слягане или изпъкване на основата на IBC, което би могло да причини повреди по 
време на обработката. 

 
6.5.5.5.9. Когато палетата е подвижна, външният корпус трябва да бъде здраво закрепен към нея, за да се 

осигури желаната стабилност при обработка и превоз. Освен това, горната част на подвижната 
базова палета не трябва да има никаква грапавина, или издатина, които биха могли да причинят 
повреди на IBC. 

 
6.5.5.5.10. За да се повиши якостта при подреждането на товарите по височина могат да се използват 

усилващи елементи като дървени подпори, но те трябва да са извън вътрешната обшивка. 
 
6.5.5.5.11. Когато IBC са предназначени за подреждане по височина, носещата повърхност трябва да е 

такава, че да разпределя товара по безопасен начин. 
 
6.5.5.6 Специални изисквания за дървени IBC 

 
6.5.5.6.1 Тези изисквания се отнасят за дървени IBC, предназначени за превоз на твърди вещества, 

които се пълнят, или изпразват гравитачно. Дървените IBC са от следните типове: 
 11С – естествено дърво с вътрешна обшивка 
 11D -  шперплат с вътрешна обшивка 

11F –  преработена дървесина с вътрешна обшивка 
 
6.5.5.6.2 Дървените IBC не трябва да имат приспособления за повдигане, поставени от горната страна. 
 
6.5.5.6.3 Якостта на използваните материали и методът на конструкция на тялото трябва да бъдат 

адаптирани към вместимостта и предназначението на IBC. 
 
6.5.5.6.4 Когато тялото е от естествено дърво, то трябва да е от добър отлежал сух дървен материал, с 

добър търговски вид, без никакви дефекти, които биха влошили съществено якостта на всеки 
съставен елемент на IBC. Всеки елемент на IBC трябва да се състои от единичен детайл, или 
еквивалентен такъв. Частите се считат за еквивалентни на единичен детайл, когато е използван 
подходящ метод на залепена сглобка (например Линдерманова връзка, жлебово съединение с 
език, корабно лепинговане или гнездова връзка), или на челна връзка с най-малко два 
гофрирани метални закрепващи детайли за всяка връзка; ако се използват други методи, те 
трябва да са най-малкото еднакво ефективни. 

 
6.5.5.6.5 Телата от шперплат трябва да са най-малко трипластови. Те трябва да са изработени от добре 

отлежал фурнир, нарязан с циркуляр, или отрязан с трион, сух и в добър търговски вид без 
никакви дефекти, които биха влошили съществено якостта на корпуса. Всички пластове трябва 
да са слепени с водоустойчиво лепило. Освен шперплата, за направата на корпуса могат да 
бъдат използвани и други подходящи материали. 

 
6.5.5.6.6 Телата от преработена дървесина трябва да бъдат изработени от водоустойчива преработена 

дървесина като например талашит от едри или дребни частици, или от друг подобен тип. 
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6.5.5.6.7 Плоскостите на IBC трябва да са здраво заковани, или укрепени в ъгловите и колонки и краища, 
или да бъдат сглобени с други еднакво подходящи средства. 

 
6.5.5.6.8 Вътрешната обшивка трябва да бъде изработена от подходящ материал. Якостта на 

използвания материал, както и конструкцията на вътрешната обшивка, трябва да бъдат 
съобразени с вместимостта и предназначението на IBC. Връзките и затварящите 
приспособления трябва да са прахонепропускливи и да са в състояние да издържат на налягане 
и удари, които биха могли да възникнат при нормални условия на обработка и превоз.   

 
6.5.5.6.9 Всяка палета,  която е неподвижно прикрепена към долната част на IBC, или коя и да е друга 

подвижна базова палета, трябва да е удобна за механична обработка при напълнен до 
максимално допустимата си обща маса IBC.  

 
6.5.5.6.10 Подвижните или неподвижните базови палети трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че 

да се избегне каквото и да е слягане или изпъкване на основата на IBC, което би могло да 
причини повреди по време на обработката. 

 
6.5.5.6.11 Когато палетата е подвижна, външният корпус трябва да бъде здраво закрепен към нея, за да се 

осигури желаната стабилност при обработка и превоз. Освен това, горната част на подвижната 
базова палета не трябва да има никаква грапавина, или издатина, които биха могли да причинят 
повреди на IBC. 

 
6.5.5.6.12 За да се повиши якостта при подреждането на товарите по височина могат да се използват 

усилващи елементи като дървени подпори, но те трябва да са извън вътрешната обшивка. 
 
6.5.5.6.13 Когато IBC са предназначени за подреждане по височина, носещата повърхност трябва да е 

такава, че да разпределя товара по безопасен начин. 
 
6.5.6 Изисквания за изпитвания 
 
6.5.6.1 Провеждане и периодичност на изпитванията 

 
6.5.6.1.1 Прототипът на всяко IBC трябва да е преминал успешно изпитванията, определени в тази 

Глава, преди пускането си в експлоатация и да бъде одобрен от компетентния орган, 
разрешаващ поставянето на маркировката. Прототипът на всяко IBC трябва да бъде изпитан, 
съгласно установените и одобрени от компетентния орган процедури за всеки тип конструкция 
на IBC, преди тя да бъде пусната в експлоатация. Прототипът на IBC се определя от 
конструкцията, размера, използвания материал и дебелината му, метода на проектиране, както 
и приспособленията за пълнене и изпразване; той би могъл да включва и различни 
повърхностни обработки. Той включва също IBC, които се различават от прототипа само по своя 
по-малък външен размер. 

 
6.5.6.1.2. Изпитванията трябва да се провеждат върху подготвени за превоз IBC. Те трябва да бъдат 

напълнени в съответствие с изискванията, посочени в съответните раздели. Веществата, които 
ще бъдат превозвани от IBC, могат да бъдат заменени с други вещества, ако това не се отрази 
на достоверността на резултатите от изпитванията. Ако при изпитванията за твърди вещества 
се използва различно от предназначеното за превоз вещество, то трябва да е със същите 
физически характеристики (маса, гранулометричен състав и др.) като подлежащото на превоз 
вещество. За да се постигне изискваната обща маса на товара, се допуска използването на 
добавки, като чували  с оловни сачми, но само ако те са разположени по такъв начин, че да не 
влияят на резултатите на изпитванията. 

 
6.5.6.2    Изпитвания на прототип 

 
6.5.6.2.1 По един IBC от всеки прототип с различен размер, дебелина на стената и метод на конструкция, 

трябва да бъде подложен на изпитванията по реда посочен в 6.5.6.3.7. и според изложеното в 
6.5.6.4 до 6.5.6.13.Тези изпитвания на прототипа трябва да бъдат провеждани в съответствие с 
изискванията на компетентния орган. 

 
6.5.6.2.2    За да бъде доказана задоволителната химическа съвместимост със съдържащите се в IBC 

товари или стандартни течности съгласно 6.5.6.3.3 или 6.5.6.3.5 за IBC от твърда пластмаса – 
тип 31Н2 или за комбинирани IBC – тип 31НН1 и 31НН2, може да се използва второ IBC, 
доколкото тези IBC са проектирани за стифиране. В този случай двете IBC трябва да бъдат 
подложени на предварителен престой. 

 
6.5.6.2.3 Компетентният орган може да разреши селективно изпитване на тези IBC, които се различават 

само по второстепенни признаци от изпитвания прототип например с незначително намаляване 
на външните размери. 
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6.5.6.2.4 Когато при изпитванията се използват подвижни базови палети, протоколът за изпитването, 
издаден в съответствие с 6.5.6.14 трябва да включва техническо описание на използваните 
палети. 

 
6.5.6.3 Подготовка на IBC за изпитванията 

 
6.5.6.3.1 Изработените от хартия и фиброкартон, както и комбинираните IBC с външна опаковка от 

фиброкартон, трябва да се аклиматизират най-малко за 24 часа в атмосфера с регулирани 
температура и относителна влажност. На разположение са три варианта, от които трябва се 
избере един. Предпочитаната атмосфера е 23ºС ± 2ºС и 50 % ± 2 % относителна влажност. 
Двата други варианта са 20ºС ± 2ºС и 65 % ± 2 % относителна влажност; или 27ºС ± 2ºС и 65 % ± 
2 % относителна влажност. 

  
ЗАБЕЛЕЖКА: Средните стойности трябва да попадат в указаните граници. Краткотрайните 

колебания и ограниченията при измерване могат да бъдат причина отделни 
измервания да варират в порядъка на ± 5 % относителна влажност, без това има 
значително въздействие върху възпроизводимостта на изпитването. 

 
6.5.6.3.2 Трябва да се предприемат допълнителни мерки, за да се потвърди, че използваният пластмасов 

материал за производство на IBC от твърда пластмаса (от тип 31Н1 и 31Н2), както и на 
комбинирани IBC (тип 31НZ1 и 31НZ2), отговаря съответно на изискванията посочени в 6.5.5.3.2 
до 6.5.5.3.4 и в 6.5.5.4.6 до 6.5.5.4.9. 

 
6.5.6.3.3 За да докаже наличието на задоволителна химическа съвместимост със съдържанието на 

товарите, типовият модел на IBC трябва да бъде складиран предварително в продължение на 
шест месеца. През този период, образците трябва да останат напълнени с веществото, което са 
предназначени да съдържат или с вещества, за които е известно, че имат поне също толкова 
силно въздействие по отношение на напрежения, напукване, отслабване или молекулярно 
разграждане, върху въпросния пластмасов материал. След това образците трябва да се 
подложат на изпитванията, изброени в 6.5.6.3.7. 

 
6.5.6.3.4 Когато задоволителната реакция на пластмасовия материал е била установена с други 

средства, посоченото по-горе изпитване за съвместимост не е наложително. Подобни 
процедури трябва да са най-малко еквивалентни на гореописаното изпитване за съвместимост и 
да са признати от компетентния орган. 

 
6.5.6.3.5 За твърди пластмасови IBC от полиетилен (тип 31Н1 и 31Н2) съгласно 6.5.5.3 и за комбинирани 

IBC с пластмасови вътрешни съдове от полиетилен (тип 31НZ1 и 31НZ2) съгласно 6.5.5.4 
химическата съвместимост с течни товари, които се отнасят в съответствие с 4.1.1.21, може да 
бъде доказана със стандартни течности (виж 6.1.6), както е описано по-долу. 

 
Стандартните течности оказват характерно разрушаващо въздействие върху полиетилен, 
доколкото те предизвикват размекване в резултат на набъбване, напукване под напрежение, 
разцепване на молекулите и комбинации от тези видове въздействия. 
 
Задоволителната химическа съвместимост на опаковките може да бъде потвърдена чрез 
престояване на предписаните проби за изпитване  в продължение на три седмици при 
температура от 40ºС със съответната/ите стандартна/и течност/и. Когато тази течност е вода, не 
се изисква престой по тази процедура. При стандартна течност „разтвор на овлажняващо 
средство” и “оцетна киселина” не се изисква престой за изпитателни образци, които се 
използват за изпитването на стифиране. След изтичане на срока на престоя, пробите за 
изпитване трябва да бъдат подложени на изпитванията, посочени в 6.5.6.4 - 6.5.6.9. 
 
За терт-бутилхидропероксид с повече от 40 % съдържание на пероксид, както и за 
пероксиоцетни киселини от клас 5.2, изпитването на съвместимост не трябва да се провежда 
със стандартни течности. При тези вещества, задоволителната химическа съвместимост на 
изпитваните проби следва да бъде доказана с шестмесечен престой при нормална околна 
температура и с веществата, предвидени за превоз. 
 
Резултатите от процедурата в съответствие с настоящата точка с IBC от полиетилен с голяма 
плътност могат да се одобрят за същия модел, чиято вътрешна повърхност е флуорирана. 

 
6.5.6.3.6   За прототипи на IBC, изработени от полиетилен съгласно посоченото в 6.5.6.3.5 и които са 

преминали изпитването от 6.5.6.3.5. химическата съвместимост с веществата за напълване 
може също така да бъде установена посредством лабораторни изпитвания3, при които се 
доказва, че влиянието на тези вещества за напълване върху пробите за изпитване е по-
ограничено от въздействието на стандартната/ите течност/и, като се взимат предвид 
съответните механизми на увреждане. За относителните плътности и налягания на парите са в 
сила условията, посочени в 4.1.1.21.2. 
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6.5.6.3.7    Последователност в провеждането на изпитванията на типовия модел: 
 

Тип IBC 
Вибрация
f) 

повди-
гане 
отдолу 

вдига
не 
отгор
еa) 

стифи-
ранеb) 

Херме-
тичност 

Вътреш-но 
хидрав-
лично 
налягане 

Сво-
бодно 
пада-
не 

Разкъ
с-ване 

Падане 
при 
преобръ-
щане 

Изпра-
вяне c) 

Метал: 
11A, 
11B, 
11N 

 
 

– 

 
 

1-ви(a) 

 
 

2-ри 

 
 

3-ти 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

4-ти(e) 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

21A, 
21B, 
21N 

 
– 

 
 

1-ви(a) 

 
 

2-ри 

 
 

3-ти 

 
4-ти 

 
5-ти 

 
6-ти(e) 

 
– 

 
– 

 
– 

31A, 
31B, 
31N 

 
1-ви 

 
2-ри(a) 

 
3-ти 

 
4-ти 

 
5-ти 

 
6-ти 

 
7-

ми(e) 

 
– 

 
– 

 
– 

Гъвкав(d) – – x(c) x – – x x x x 

Твърда 
пластмас
а 11H1, 
11H2 

 
 

– 

 
 

1-ви(a) 

 
 

2-ри 

 
 

3-ти 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

4-ти 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

21H1, 
21H2 

– 1-ри(a) 2-ри 3-ти 4-ти 5-ти 6-ти – – – 

31H1, 
31H2 

1-ви 2-ри(a) 3-ти 4-ти(g) 5-ти 6-ти 7-ми – – – 

Комбинир
ан: 
11HZ1, 
11HZ2 

 
 

– 

 
 

1-ви(a) 

 
 

2-ри 

 
 

3-ти 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

4-ти(e) 

 
 

– 

 
 

– 

 
 

– 

21HZ1, 
21HZ2 

– 1-ви(a) 2-ри 3-ти 4-ти 5-ти 6-ти(e) – – – 

31HZ1, 
31HZ2 

1-ви 2-ри(a) 3-ти 4-ти(g) 5-ти 6-ти 7-
ми(e) 

– – – 

Фиброкар
тон 

– 1-ви – 2-ри – – 3-ти – – – 

Дървен – 1-ви – 2-ри – – 3-ти – – – 

 
a) Когато IBC са проектирани за този метод на обработка. 
b) Когато IBC са проектирани за стифиране (подреждане по височина). 
c) Когато IBC са проектирани за повдигане от горната си или от страничната си част. 
d) Изискваните изпитвания са маркирани с “Х”; IBC, което е преминало едно изпитване, може 

да се използва и за други изпитвания в произволен порядък. 
e) За изпитването на падане може да се използва друго IBC със същата конструкция. 
f) За изпитването на вибрация може да се използва друго IBC със същата конструкция. 
g) Второто IBC съгласно 6.5.6.2.2 може да се използва независимо от последователността 

непосредствено след предварителния престой. 
 
6.5.6.4 Изпитване на повдигане отдолу 

 
6.5.6.4.1 Област на прилагане 
 
 Като типово изпитване за всички IBC от фиброкартон и дърво, както и за всички IBC, оборудвани 

с устройства за повдигане от основата си. 
 
6.5.6.4.2. Подготовка на IBC за изпитване 
  

IBC трябва да е с пълен товар. Използваните добавки трябва да бъдат разположени 
равномерно. Общата маса на напълнения IBC, заедно с добавката, трябва да е равна на 1,25 
пъти от максимално допустимата брутна маса. 

 
6.5.6.4.3. Метод на изпитване 
 
 IBC трябва да бъде вдигнат и спуснат два пъти от вилков мото-/електрокар, чиито вилици са 

позиционирани централно и разтворени на ¾ от размерите на страната към която се подават 
(освен ако местата за подстъп на вилиците са фиксирани). Вилиците трябва да проникнат до ¾ 
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в посоката на подаване. Изпитването трябва да се повтори за всички възможни посоки на 
подстъп за повдигане. 

 
6.5.6.4.4. Критерии за преминаване на изпитването 
 
 Не трябва да бъде констатирана никаква остатъчна деформация, които би довела до опасна 

непригодност за превоз на IBC, включително и на неподвижната палета – ако има такава.Не 
трябва да има загуба на съдържание от продукта. 

 
6.5.6.5. Изпитване на вдигане отгоре 

 
6.5.6.5.1 Област на прилагане 
 
 Като типово изпитване за всички видове IBC, оборудвани с устройства за вдигане от горната си 

страна, както и за гъвкави IBC проектирани за вдигане от горната или страничната си страни. 
 
6.5.6.5.2 Подготовка на IBC за изпитване 
 
 Изработените от метал и от твърда пластмаса, както и комбинираните IBC, трябва да бъдат 

напълнени. Използваните добавки трябва да бъдат разположени равномерно. Общата маса на 
напълнения IBC, заедно с добавката, трябва да е двукратно по-голяма от максимално 
допустимата брутна маса. Гъвкавите IBC трябва да са напълнени с типично вещество и след 
това да бъде добавено натоварване в размер до 6-пъти тяхната максимално допустима бруто-
маса, при което товарът трябва да е равномерно разпределен. 

 
6.5.6.5.3 Метод на изпитване 
 
 Металните и гъвкавите IBC трябва да бъдат вдигнати до отделяне от пода по конструктивно 

определения за тях способ и трябва да бъдат задържани в това положение в продължение на 5 
минути. 

 
 IBC от твърда пластмаса и комбинираните IBC трябва да бъдат вдигнати: 

a) с помощта на всеки чифт диагонално противоположни принадлежности за вдигане, така, че 
подемните сили да се прилагат вертикално, за период от 5 минути; или 

b) с помощта на всеки чифт диагонално противоположни приспособления за вдигане, така, че 
подемните сили да са приложени към центъра на 45 градуса спрямо вертикалата, за период 
от 5 минути; 

 
6.5.6.5.4 При гъвкавите IBC могат да се използват и други методи за вдигане отгоре и за подготовка на 

типовия модел. Те трябва да са най–малкото еднакво ефективни. 
 
6.5.6.5.5 Критерии за преминаване на изпитването 

a) За метални и комбинирани IBC, както и за тези от твърда пластмаса: Запазва се 
безопасността на IBC за нормални условия на превоз, няма видима трайна деформация на 
IBC, включително неподвижната палета, ако има такава, и не е налице загуба на 
съдържание 

b) За гъвкави IBC: Не трябва да се получават никакви увреждания на IBC, или на 
приспособленията му за повдигане, които биха довели до опасна непригодност на IBC за 
превоз или обработка, и не трябва да има загуба на товар. 

 
6.5.6.6 Изпитване на подреждане на опаковките по височина (стифиране) 

 
6.5.6.6.1. Област на прилагане 
 
 Като типово изпитване за всички видове IBC, проектирани за стифиране. 
 
6.5.6.6.2. Подготовка на IBC за изпитването 
 
 IBC трябва да бъде напълнен до максимално допустимата си брутна маса. Ако плътността на 

използваното при изпитването заместващо вещество не позволява това, необходимо е да се 
добави допълнителен товар, така че IBC да бъдат натоварени до тяхната максимално 
допустима брутна маса. Използваните товари трябва да бъдат равномерно разпределени. 

 
6.5.6.6.3. Метод на изпитване 
  

a) IBC трябва да се разположи върху основата си на равна твърда повърхност и да бъде 
подложен на равномерно разпределен и добавен отгоре изпитвателен товар (виж 6.5.6.6.4). 
За твърди пластмасови IBC от тип 31Н2 и за комбинирани IBC от тип 31НН1 и 31НН2 
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изпитването на стифиране трябва да се извършва с оригинален товар или със стандартна 
течност (виж 6.1.6) в съответствие с 6.5.6.3.3 или 6.5.6.3.5, при което второто IBC, както е 
предвидено в 6.5.6.2.2, се използва след като е било подложено на предварителен престой. 
IBC се подлагат на изпитвателния товар в продължение на най–малко: 

i) 5 минути - за метални IBC; 

ii) 28 дни при 40ºС - за IBC от твърда пластмаса от тип 11Н2, 21Н2 и 31Н2 и за 
комбинирани IBC с пластмасов външен съд, които издържат товара при стифиране (т.е. 
тип 11НН1, 11НН2, 21НН1, 21НН2, 31НН1 и 31НН2); 

iii) 24 часа - за всички други типове IBC ; 

b) Изпитвателният товар трябва да се приложи по един от следните начини: 

i) един или повече IBC от един и същи тип напълнени до максимално допустимата им 
брутна маса, а при гъвкави IBC - до максимално допустимия товар, се подреждат върху 
изпитвания IBC. 

ii) подходящи тежести, натоварени или върху плоска плоча, или върху репродукция на 
основата на  IBC, се подреждат по височина върху изпитвания IBC. 

 
6.5.6.6.4. Изчисление на добавения отгоре изпитвателен товар 
 
 Товарът, който трябва да се сложи върху IBC, трябва да бъде равен на 1,8-пъти максимално 

допустимата бруто-маса на броя на подобните IBC, които могат да бъдат подредени по 
височина върху IBC по време на превоз. 

 
6.5.6.6.5. Критерии за преминаване на изпитването 

a) За всички типове IBC с изключение на гъвкави такива: не трябва да възникват никакви 
остатъчни деформации, които биха довели до опасна непригодност на IBC за превоз, 
включително и на неподвижната палета – ако има такава - като не трябва да има и загуба 
на съдържание. 

b) За гъвкави IBC: не трябва да възникват нито остатъчни деформации, които биха довели до 
опасна непригодност на IBC за превоз, нито загуба на съдържание. 

 
6.5.6.7 Изпитване на херметичност 

 
6.5.6.7.1 Област на прилагане 
  

Като типово изпитване и като периодично изпитване за всички типове IBC, използвани за 
течности или твърди вещества, които се пълнят или изпразват под налягане. 

 
6.5.6.7.2. Подготовка на IBC за изпитването 
 
 Изпитването трябва да се проведе преди монтирането на каквото и да е термоизолационно 

оборудване. Ако има вентилационни затварящи приспособления, те трябва или да се заменят с 
подобни не-вентилационни затвори или вентилационни отвори трябва да се затворят 
херметически. 

 
6.5.6.7.3 Метод на изпитване и изпитвателно налягане 
 

Изпитването трябва да се проведе в продължение на най-малко 10 минути, като се използва 
въздух под манометрично налягане не по-малко от 20 kРа (0,2 bar). Въздушното уплътняване на 
IBC трябва да се определи с използването на подходящ метод, като например прилагане на 
изпитване с диференциално въздушно налягане или чрез потапяне на IBC във вода, а за 
металните IBC, чрез покриване на шевовете и връзките със сапунен разтвор. В случай на 
потапяне във вода се прилага коригиращ коефициент за хидростатичното налягане. 

 
6.5.6.7.4 Критерии за преминаване на изпитването 
 
 Не трябва да има изтичане на въздух. 
 
6.5.6.8 Изпитване на вътрешно хидравлично налягане 

 
6.5.6.8.1 Област на прилагане 

 
Като типово изпитване и като периодично изпитване за всички видове IBC, използвани за 
течности или твърди вещества, които се пълнят или изпразват под налягане. 
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6.5.6.8.2  Подготовка на IBC за изпитване 
 
Изпитването трябва да се проведе преди монтирането на каквато и да е термоизолация. 
Устройствата за освобождаване на налягането трябва да се отстранят и техните отвори да се 
запушат или пък самите устройства да се дезактивират, за да не могат да се задействат. 

 
6.5.6.8.3 Изпитванията трябва да се проведат в продължение на най-малко 10 минути с прилагане на 

хидравлично налягане, което не трябва да е  по-малко от указаното в 6.5.4.8.4. По време на 
изпитването IBC не трябва да бъдат под механично налягане. 

 
6.5.6.8.4 Изпитвателно налягане 
 
6.5.6.8.4.1 При метални IBC: 

a) При IBC от тип 21А, 21В и 21N за твърди вещества от опаковъчна група І : изпитвателно 
налягане (надналягане) от 250 kРа (2,5 bar); 

b) При IBC от тип 21A, 21B, 21N, 31А, 31B и 31N за вещества от опаковъчна група ІI или ІІI : 
изпитвателно налягане (манометрично) от 200 kРа (2 bar); 

c) В допълнение на това, при IBC от тип 31А, 31В и 31N: изпитвателно налягане 
(манометрично) от 65 kРа (0,65 bar). Това изпитване  следва да се проведе преди 
изпитването на изпитвателно налягане (манометрично) от 200 kРа (2 bar). 

 
6.5.6.8.2 Комбинирани IBC и IBC от твърда пластмаса: 

a) При IBC от тип 21Н1, 21Н2, 21HZ1 и 21НZ2 : изпитвателно налягане (манометрично) от 75 
kРа (0,75 bar); 

b) При IBC от тип 31H1, 31H2, 31HZ1 и 31HZ2 : която от двете стойности е по-голяма, като 
първата се определя по един от следните способи : 

i) общото манометрично налягане, измерено в IBC (т.е. налягането на парите на 
предвиденото за превоз вещество и парциалното налягане на въздуха или на друг 
инертен газ минус 100 kРа ) при 55ºС, умножено с коефициент на сигурност 1,5; това 
общо манометрично налягане се определя въз основа на максимална степен на 
напълване съгласно 4.1.1.4 и температура при пълнене 15ºС; 

ii) 1,75-пъти стойността на налягането на парите при 50ºС на предвиденото за превоз 
вещество минус 100 kРа (1 bar); 

iii) 1,5-пъти стойността на налягането на парите при 55ºС на предвиденото за превоз 
вещество минус 100 kРа (1 bar), но най-малко 100 kРа (1 bar); 

и втората стойност се определя по следния начин: 

iv) двукратното статично налягане на предвиденото за превоз вещество, като 
минималната стойност трябва да бъде равна на двукратното статично налягане на 
водата. 

 
6.5.6.8.5  Критерии за преминаване на изпитването (изпитванията) 

a) При IBC от тип 21A, 21B, 21N, 31A, 31B и 31N, когато са подложени на изпитателно 
налягане определено в 6.5.6.8.4.1 a) или b): не трябва да има изтичане на вещество; 

b) При IBC от тип 31А, 31В и 31N, когато са подложени на изпитателно налягане, определено в 
6.5.6.8.4.1 c): не трябва да има  остатъчни деформации, които биха довели до опасна 
непригодност на IBC за превоз, както и изтичане на вещество; 

c) При комбинирани IBC и IBC от твърда пластмаса: не трябва да има остатъчни деформации, 
които биха довели до опасна непригодност на IBC за превоз, както и изтичане на вещество. 

 
6.5.6.9   Изпитване на свободно падане 

 
6.5.6.9.1 Област на прилагане 

 
Като типово изпитване за всички IBC. 

 
6.5.6.9.2. Подготовка на IBC за изпитването 

a) При метални IBC : IBC трябва да се напълни до не по-малко от 95 % (за твърди вещества) 
или от 98 % (за течни вещества) от максималната си вместимост. Устройствата за 
освобождаване на налягането трябва да се отстранят и техните отвори да се запушат, или 
пък самите устройства трябва да се неутрализират, за да не могат да се задействат. 
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b) При гъвкави IBC: IBC трябва да се напълни до неговата максимално допустима бруто-маса, 
като съдържанието трябва да е равномерно разпределено. 

c) При IBC от твърда пластмаса и комбинирани IBC: IBC трябва да се напълни до не по-малко 
от 95 % (за твърди вещества) или от 98 % (за течни вещества) от максималната си 
вместимост. Устройствата за освобождаване на налягането могат да бъдат отстранени и 
техните отвори да се запушат, или пък самите устройства да се неутрализират, за да не 
могат да се задействат. Изпитването на IBC трябва да се проведе тогава, когато 
температурата на изпитвания прототип и неговото съдържание е намаляла до -18оС или по-
ниско. Когато изпитваните образци на комбинирани IBC са подготвени по този начин, 
аклиматизирането, посочено в 6.5.6.3.1, може да се отмени. Изпитателните течности трябва 
да се поддържат в течно състояние, като при необходимост се добавя антифриз. Това 
аклиматизиране може да се пренебрегне, ако материалът на IBC е с достатъчна гъвкавост 
и издръжливост на опън при ниски температури; 

d) При IBC от фиброкартон и дърво : IBC да се напълни до не по-малко от 95 % от 
максималната му вместимост. 

 
6.5.6.9.3. Метод на изпитване 

 
IBC трябва да бъде пуснат така, че  основата му да падне върху нееластична, хоризонтална, 
плоска гладка, солидна и твърда повърхност в съответствие с изискванията в 6.1.5.3.4 по такъв 
начин, че точката на съприкосновение да е най-уязвимата част на основата на IBC. IBC с 
вместимост от 0,45m3  или по-малко трябва също да бъде изпитвано на падане: 

a) За метални IBC: върху най-уязвимата си част, освен частта на основата, подложена на удар 
при първото изпитване; 

b) За гъвкави IBC: върху най-уязвимата си част; 

c) За комбинирани IBC и IBC от твърда пластмаса, фиброкартон и дърво: върху страничната 
плоскост, върху плоскостта на капака и на ъгъл. 

 
Същия IBC или различен IBC от един и същ дизайн може да бъде използван за всеки опит.. 

 
6.5.6.9.4. Височина на свободното падане 
 

За твърди и течни вещества, когато изпитването се извършва с предвиденото за превоз твърдо 
или течно вещество или с друго вещество, което по същество има същите физични свойства: 

 

Опаковъчна група І Опаковъчна група ІІ Опаковъчна група ІІІ 

1,8 m 1,2 m 0,8 m 

 
За течни вещества, когато изпитването се извършва с вода: 

a) когато стойността на относителната плътност на предвиденото за превоз вещество е най-
много 1,2: 

 

Опаковъчна група ІІ Опаковъчна група ІІІ 

1,2 m 0,8 m 

b) когато стойността на относителната плътност на предвиденото за превоз вещество е по-
голяма от 1,2, височината на падане се пресмята на база на относителната плътност (d) на 
предвиденото за превоз вещество, закръглена на първия десетичен знак, както следва: 

 

Опаковъчна група ІІ Опаковъчна група ІІІ 

d  х 1,0 m d  х 0,67 m 

 
6.5.6.9.5                Критерии за преминаване на изпитването 

a) При метални IBC: да няма загуба на съдържание; 

b) При гъвкави IBC: да няма загуба на съдържание. Леко пропускане от затворите или 
подшитите отвори при удара, не трябва да се счита за неуспех на изпитването на IBC-
опаковките при условие, че след като IBC е напълно повдигнат над земята, няма по-
нататъшно изтичане; 

c) При комбинирани IBC и IBC от твърда пластмаса, фиброкартон  и дърво: да няма загуба на 
съдържание. Леко пропускане от затварящото приспособление при удар не трябва да се 
счита за неуспех на изпитването на IBC при условие, че няма по-нататъшно изтичане; 

(d) При всички IBC: да няма деформации, които биха довели до опасна непригодност на IBC за 
превоз с цел спасяване на имущество или депониране, както и да няма загуба на 
съдържание. Освен това, IBC трябва да може да бъде повдиган посредством подходящи 
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приспособления, докато се отдели от пода и се задържи в това положение в продължение 
на пет минути. 

 
 ЗАБЕЛЕЖКА:  Критериите, упоменати в (d) се прилагат за проектирани и   произведени IBCs 

след 1 януари 2011 година. 
 
6.5.6.10 Изпитване на разкъсване 

 
6.5.6.10.1. Област на прилагане 

 
Като типово изпитване за всички видове IBC. 

 
6.5.6.10.2 Подготовка на IBC за изпитване 

 
IBC трябва да се напълни до не по-малко от 95 % от вместимостта му и до максимално 
допустимата си бруто-маса, като съдържанието трябва да е равномерно разпределено. 

 
6.5.6.10.3 Метод на изпитване 

 
След като IBC  е положен върху земята, по средата между долната повърхност и горното ниво 
на съдържанието се прави 100 милиметров разрез с нож, който напълно прониква в стената на 
широкото лице под ъгъл 45 градуса. След това, върху  IBC  трябва да бъде поставен 
равномерно разпределен товар, еквивалентен на два пъти максимално допустимата за него 
брутна маса. Товарът трябва да остане върху опаковката в продължение на най-малко 5 
минути. IBC, проектиран за повдигане от горната си страна или странично, трябва след 
отстраняване на сложения върху него товар, да бъде изцяло повдигнат от пода и да се задържи 
в това положение в продължение на пет минути. 

 
6.5.6.10.4 Критерии за преминаване на изпитването 

 
Разрезът не трябва да се разширява повече от 25 % от началната си дължина. 

 
6.5.6.11  Изпитване на падане при преобръщане 

 
6.5.6.11.1 Област на прилагане 

 
Като типово изпитване за всички видове гъвкави IBC. 

 
6.5.6.11.2 Подготовка на IBC за изпитване 

 
IBC трябва да бъде напълнен до не по-малко от 95 % от вместимостта му и до максимално 
допустимата му бруто-маса, като съдържанието трябва да е равномерно разпределено. 

 
6.5.6.11.3 Метод на изпитване 

 
IBC трябва да се наклони така, че да падне на която и да е част от горната си повърхност върху 
твърда, нееластична, гладка, плоска и хоризонтална повърхност. 

 
6.5.6.11.4 Височина на падане при преобръщане 
 

Опаковъчна група І Опаковъчна група ІІ Опаковъчна група ІІІ 

1,8 m 1,2 m 0,8 m 

 
6.5.6.11.5 Критерии за преминаване на изпитването 

 
Да няма загуба на съдържание. Леко пропускане от затварящите приспособления или от 
подшитите отвори при удара не трябва да се счита за неуспех на изпитването на IBC, при 
условие, че няма по-нататъшно изтичане. 

 
6.5.6.12  Изпитване на изправяне 

 
6.5.6.12.1 Област на прилагане 
  
 Като типово изпитване за всички IBC, които са проектирани за вдигане отгоре или отстрани. 
 
6.5.6.12.2 Подготовка на IBC за изпитването 

 
IBC трябва да бъде напълнен до не по-малко от 95 % от вместимостта му и до максимално 
допустимата му бруто-маса, като съдържанието трябва да е равномерно разпределено. 
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6.5.6.12.3 Метод на изпитване 
 
Лежащото настрани IBC трябва да бъде вдигано със скорост от най-малко 0,1 m/s, докато бъде 
застане изправено и свободно висящо над пода, като за целта се използва едно 
приспособление за изправяне или две приспособления за изправяне, когато има в наличност 
четири такива. 

 
6.5.6.12.4 Критерии за преминаване на изпитването 

 
Не трябва да се получават никакви увреждания на IBC или на приспособленията за вдигане, 
които биха довели до  непригодност на IBC за превоз или обработка. 

6.5.6.13 Изпитване на вибрация 

6.5.6.13.1 Област на прилагане 

Като типово изпитване за всички IBC, използвани за течности. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Това изпитване се прилага за всички прототипи на IBC, произведени след 

31 декември 2010 г. (виж също 1.6.1.14). 

6.5.6.13.2 Подготовка на IBC за изпитването 

Произволно се избира образец на IBC, който се подрежда и затваря като за превоз. IBC се напълва 
с вода до ниво не по-малко от 98 % от неговата максимална вместимост. 

6.5.6.13.3 Метод и продължителност на изпитването 

6.5.6.13.3.1 IBC се поставя в центъра на платформата на установката за изпитване с вертикална синусоидална, 

двойна амплитуда (удвоена амплитуда) от 25 mm ± 5 %. Ако е необходимо, към платформата се 
монтират ограничителни устройства с цел предотвратяване на хоризонталното движение на 
образеца извън платформата без ограничаващо вертикално движение. 

6.5.6.13.3.2 Изпитването се провежда в продължение на един час при честота, водеща до незабавното 

повдигане на част от основата на IBC от вибриращата платформа за част от всеки цикъл до степен, 
позволяваща временното поставяне на цял метален клин в най-малко една точка, разположена 
между основата на IBC и изпитвателната платформа. Може да се наложи коригиране на честотата 
след първоначалната зададена точка за предотвратяване на резонанса на опаковката. Независимо 
от това изпитателната честота продължава да позволява поставянето на металния клин под IBC, 
както е описано в настоящия параграф. Запазването на възможността за поставяне на металния 
клин е от основно значение за преминаване на изпитването. Металният клин, който се използва за 
изпитването, трябва да бъде най-малко с дебелина 1,6 mm, широчина 50 mm, както и да бъде с 
достатъчна дължина за поставянето му между IBC и изпитвателната платформа на минимум 
100 mm за провеждане на изпитването. 

6.5.6.13.4  Критерии за преминаване на изпитването 

Да не се наблюдават утечки или пробив. Освен това не трябва да възниква скъсване или 
повреждане на конструктивните компоненти, като скъсване на заварки или повредени крепежни 
елементи. 

 
 
6.5.6.14  Протокол за изпитване 

 
6.5.6.14.1 За изпитването трябва да се състави протокол за изпитване, който трябва да съдържа най-

малко следните данни и да бъде предоставен на разположение на ползвателите на IBC: 

1. Име и адрес на лабораторията, провела изпитването; 

2. Име и адрес на заявителя (когато това е нужно); 

3. Идентификационна маркировка на изпитвателния протокол; 

4. Дата на протокола от изпитванията; 

5. Производител на IBC; 

6. Описание на прототипа на IBC (напр. размери, материали, затварящи приспособления, 
дебелина на стените и др.) вкл. и метода на производство (напр. формоване под налягане), 
в определени случаи с чертеж(и) и снимка(и); 

7. Максимална вместимост; 

8. Характеристики на съдържанието, използвано при изпитването, напр. вискозитет и 
относителна плътност при течни вещества и големина на частиците при твърди 
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вещества.За твърди пластмаси и композитни IBCs, подложени на изпитване за хидравлично 
налягане в 6.5.6.8, температурата на използваната вода. 

9. Описание на изпитванията и резултатите от тях; 

10. Протоколът от изпитванията трябва да бъде подписан с обозначение на името и 
длъжността на подписващия. 

 
6.5.6.14.2 Протоколът от изпитванията трябва да съдържа декларация, че подготвеното за превоз IBC е 

било изпитано в съответствие с предписанията на настоящата глава, както и че  използването 
на други опаковъчни методи или конструктивни елементи могат да направят изпитвателния 
протокол невалиден. Един екземпляр от изпитвателния протокол трябва да се предостави на 
разположение на компетентния орган. 
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Глава 6.6   
 

Изисквания към конструкцията и изпитванията на едрогабаритни опаковки 
 
6.6.1 Общи положения 

 
6.6.1.1 Изискванията на настоящата Глава не се прилагат за: 

- опаковки за товари от клас 2, с изключение на едрогабаритни опаковки за изделия, в 
това число и за аерозоли; 

- опаковки от клас 6.2, с изключение на едрогабаритни опаковки за UN 3291 болнични 
отпадъци; 

- опаковки за товари от клас 7, които съдържат радиоактивни материали. 
 
6.6.1.2 Едрогабаритните опаковки трябва да бъдат произведени или ремонтирани големи, изпитани 

и ремонтирани в съответствие с програма за осигуряване на качеството, която задоволява 
изискванията на компетентния орган, за да се гарантира, че всяка опаковка отговаря на 
предписанията, изложени в настоящата Глава. 

  

ЗАБЕЛЕЖКА: ISO 16106:2006 "Опаковки – Транспортни опаковки за опасни товари – 

Опаковки за опасни товари, контейнери за едро пакетиране (IBC) и 
едрогабаритни опаковки – Насоки за прилагане на ISO 9001" представлява 
приемливо ръководство за процедурите, които могат да бъдат следвани.   

 
6.6.1.3 Специалните изисквания за едрогабаритни опаковки, посочени в раздел 6.6.4, се основават 

на опита с използваните понастоящем едрогабаритни опаковки. В светлината на 
съвременните научни и технически постижения се допуска използването на едрогабаритни 
опаковки, чиито спецификации се отличават от посочените в 6.6.4, при условие че те са 
също толкова ефикасни, че са одобрени от компетентния орган и че са преминали успешно 
изпитванията, посочени в 6.6.5. Допуска се прилагане на други методи за изпитвания, 
различни от предписаните в RID, при условие че са с еквивалентна ефикасност и са 
признати от компетентния орган. 

 
6.6.1.4 Производителите и дистрибуторите на опаковки трябва да предоставят информация за 

процедурите, които трябва да бъдат спазени, описание на прототипите и на размерите на 
затварящите устройства (в това число и изискваните съединения или шевове), както и на 
всеки друг елемент, за да могат да удостоверят, че готовите за превоз опаковки  могат да 
издържат успешно изпитванията, посочени в настоящата Глава.   

 
6.6.2 Кодиране за обозначаване на типа на едрогабаритна опаковка 

 
6.6.2.1. Използваното кодово обозначение за едрогабаритни опаковки се състои от: 

a) две арабски цифри, а именно: 

   50 – за твърди едрогабаритни опаковки 

   51 – за гъвкави едрогабаритни опаковки,  и 

b) главна латинска буква, указваща естеството на материала, дърво, стомана и др., 
съгласно списъка в 6.1.2.6. 

 
6.6.2.2. Буквата “ T или W” може да следва кодовото обозначение на едрогабаритни опаковки. 

Буквата „T” означава едрогабаритна опаковка за разсипани товари, която е съобразена с 
изискванията на 6.6.5.1.9.Тя означава, че макар и от същия вид  като обозначения с кода, 
едрогабаритна опаковка е произведена  с различни от посочените в 6.6.4. спецификации, но 
се счита за еквивалентна в съответствие с изискванията в 6.6.1.3. 

 
6.6.3 Маркировка 

 
6.6.3.1. Основна маркировка: Всяка едрогабаритна опаковка, произведена и предназначена за 

експлоатация в съответствие с изискванията на RID, трябва да има знаци, които са трайни, 
четливи и поставени на такова място, че да бъдат ясно видими. Буквите, цифрите и 
символите трябва да бъдат високи поне 12 mm и да указват: 

a) символа на ООН за опаковките ; Този символ не се използва за никакви други 
цели, освен да удостоверява, че опаковка, гъвкав контейнер за насипни товари, 
преносима цистерна или MEGC отговаря на съответните изисквания от глава 6.1, 6.2, 
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6.3, 6.5, 6.6, 6.7 или 6.11. При метални опаковки, върху които знака е щампован, или 
щанцован, вместо символа, могат да се използват главните букви "UN"; 

b) числото 50, указващо голяма твърда опаковка, или числото 51, указващо голяма гъвкава 
опаковка, последвани от обозначение на материала, съгласно списъка, посочен в 
6.5.1.4; 

c) главна буква, която обозначава опаковъчната(ите) група(и), за която/които е одобрен 
прототипът (типовият модел) на опаковката : 

X – за опаковъчни групи І, ІІ и ІІІ; 

Y – за опаковъчни групи ІІ и ІІІ; 

Z – само за опаковъчна група ІІІ; 

d) месецът и годината (последните две цифри) на производство;  

e) държавата, разрешила поставянето на маркировката, указана с отличителния знак 
използван на моторните превозни средства в международно пътно движение 
международния пътен транспорт1; 

f) име или символ на производителя, или друг идентификационен знак, определен от 
компетентните органи за едрогабаритни опаковки; 

g) изпитвателното натоварване в килограми при стифиране (подреждане по височина). При 
едрогабаритни опаковки, които не са проектирани за стифиране, трябва да се изпише 
цифрата "0"; 

h) максимално допустима бруто маса в килограми. 
 
Отделните елементи на изисквания основен знак трябва да бъдат положени в следната 
последователност.  
 
Всеки елемент на знака, поставен в съответствие с т. (а) до (з) трябва да бъде ясно 
разграничен от останалите чрез интервал или наклонена черта, за да бъде идентифициран 
по-лесно. 

 
6.6.3.2 Примери за маркиране:  

 

 

50A/Х/0501/ 
N/PQRS/ 2500/1000 
 
 
 
50AT/Y/05/01/B/PQR
S 2500/1000 
 

За едрогабаритни опаковки от стомана, които могат да 
бъдат стифирани:  
товар при стифиране : 2 500 kg;  
Максимално допустима бруто-маса : 1 000 kg.  
За едрогабаритна стоманена опаковка за разсипани 
товари, подходяща за стифиране: стифиране:на товар 2 
500 kg; максимална брутна маса 1 000 kg 

 

50H/Y/0402/D/ 
ABCD 987/0/800  

За големи пластмасови опаковки, които не са проектирани 
за стифиране 
Максимално допустима бруто-маса: 800 kg. 

 

51H/Z/0601/S/ 
1999/0/500 

За големи гъвкави опаковки, които не са проектирани за 
стифиране 
Максимално допустима бруто-маса: 500 kg.  

 
6.6.3.3  Максималното разрешен товар при стифиране, приложим при употреба на едрогабаритна 

опаковка, трябва да бъде указан със символ, както е показано във Фигура 6.6.3.3.1 или 
Фигура 6.6.3.3.2. Символът трябва да бъде траен и ясно видим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен транспорт, 
напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за движението по пътищата, 
подписана във Виена, 1968 г. 
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Фигура 6.6.3.3.1    Фигура 6.6.3.3.2" 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Голяма опаковка, върху която  може да се натрупва  Голяма опаковка върху която не може да се 
натрупва 
 

Минималните размери трябва да бъдат 100 mm x 100 mm. Буквите и цифрите, които указват 
масата, трябва да бъдат с минимална височина 12 mm. 

 
Зоната, в рамките на издателска марка, означена чрез стрелките за размери, трябва да бъде 
квадратна. В случаите, в които размерите не са посочени, всички характеристики трябва да 
бъдат в приблизителна пропорция спрямо посочените размери. Масата, посочена над 
символа, не бива да надвишава натоварването, наложено по време на изпитването на 
прототипа (вж. 6.6.5.3.3.4), разделено на 1.8. 

 
 
6.6.4 Специални изисквания за едрогабаритни опаковки 
 
6.6.4.1 Специални изисквания за едрогабаритни опаковки от метал 

 50 А - от стомана 

 50 В - от алуминий 

 50 N - от метал (различен от стомана и от алуминий) 
 
6.6.4.1.1 Едрогабаритни опаковки трябва да бъдат изработени от подходящ ковък метал, чиято 

способност за заваряване е напълно доказана. Заварките трябва да се изпълняват 
професионално и да осигуряват пълна безопасност. Трябва да се вземат предвид 
нискотемпературните технически характеристики на материала, когато това е необходимо. 

 
6.6.4.1.2 Необходимо е да се вземат предпазни мерки, за да се избегнат увреждания, дължащи се на 

галваничното въздействие, вследствие на контакта между различни метали. 
 
6.6.4.2 Специални изисквания за едрогабаритни опаковки от гъвкав материал 

 51Н - от гъвкава пластмаса 

 51М - от фиброкартон 
 
6.6.4.2.1 Едрогабаритните опаковки трябва да бъдат произведени от подходящ материал. Якостта на 

материала и конструкцията на гъвкавите едрогабаритни опаковки трябва да съответстват на 
неговата вместимост и функционално предназначение. 

 
6.6.4.2.2 Всички материали, използвани при конструкциите на гъвкави едрогабаритни опаковки от тип 

51М трябва, след цялостно потапяне във вода в продължение не по–малко от 24 часа, да 
съхранят най–малко 85% от якостта си на опън, измерена първоначално на материал, който 
е бил аклиматизиран до равновесно състояние при максимална относителна влажност от 67 
%. 

 
6.6.4.2.3 Свръзките трябва да са оформени чрез шев, термична заварка, залепване или друг 

еквивалентен метод. Всички подшити краища на шевовете трябва да бъдат усилени. 
 
6.6.4.2.4. Гъвкавите едрогабаритни опаковки трябва да са със задоволителна устойчивост срещу 

стареене и разпадане, причинени от ултравиолетово излъчване, климатични условия или от 
съдържанието на товара, за да могат да бъдат считани годни за предназначената им 
употреба. 

 
6.6.4.2.5. Ако при гъвкавите едрогабаритни пластмасови опаковки се изисква защита против 

ултравиолетово облъчване, тя трябва да бъде осигурена чрез добавянето на сажди или 
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други подходящи оцветители или инхибитори. Тези добавки трябва да бъдат съвместими със 
съдържанието и да останат ефективни през целия експлоатационен живот на тялото. Когато 
се използват сажди, оцветители или инхибитори, различни от използваните при 
производството на изпитвания прототип, повторното изпитване може да се отмени, ако 
пропорциите на саждите, на оцветителите или на инхибиторите, не влияят неблагоприятно 
върху физичните свойства на материала. 

 
6.6.4.2.6 За подобряване на устойчивостта срещу стареене или за други цели, в материала на 

едрогабаритната опаковка могат да се включат добавки, при условие, че не влияят 
неблагоприятно на физичните или химични свойства на материала. 

 
6.6.4.2.7 При пълнене на едрогабаритни опаковки, съотношението височина към ширина не трябва да 

е по–голямо от 2:1. 
 
6.6.4.3 Специални изисквания за едрогабаритни опаковки от твърда пластмаса 

 50Н - за твърда пластмаса 
 
6.6.4.3.1 Едрогабаритната опаковка трябва да бъде произведена от подходящ пластмасов материал с 

познати спецификации и да е със задоволителна якост по отношение на вместимостта и 
предназначението му. Материалът трябва да бъде достатъчно устойчив на стареене и 
разпадане, причинени от съдържаното вещество и, евентуално, от ултравиолетовото 
облъчване. Когато е необходимо, трябва да се вземе предвид и реакцията му при ниски 
температури. Възможното проникване на съдържаното вещество не трябва да представлява 
опасност при нормални условия на превоз. 

 
6.6.4.3.2 Когато се изисква защита против ултравиолетово облъчване,  тя трябва да се осигури с 

добавянето на сажди или други подходящи оцветители или инхибитори. Тези добавки трябва 
да бъдат съвместими със съдържанието и да остават ефективни през целия 
експлоатационен живот на тялото. Когато се използват сажди, оцветители или инхибитори, 
различни от използваните при производството на изпитвания прототип, повторното 
изпитване може да се отмени, ако промяната в съдържанието на саждите, на оцветителите 
или на инхибиторите не се отразява неблагоприятно върху физичните свойства на 
материала. 

 
6.6.4.3.3. За подобряване на устойчивостта срещу стареене, или за други цели, в материала на 

едрогабаритната опаковка могат да се включат добавки, при условие, че нямат отрицателно 
въздействие върху физичните и химичните свойства на материала. 

 
6.6.4.4 Специални изисквания за едрогабаритни опаковки от фиброкартон  

 50G - от твърд фиброкартон 
 
6.6.4.4.1 Едрогабаритна опаковка трябва да бъде изработена от здрав и висококачествен плътен или 

гофриран с двойно лице фиброкартон (еднопластов или многопластов), който да е 
съобразен с вместимостта и предназначението й. Водонепропускливостта на външната 
повърхност трябва да е такава, че увеличаването на масата, определено при изпитването, 
проведено в продължение на 30 минути по метода на Коб за определяне на абсорбцията на 
вода, да не надвишава 155 g/m² (виж ISO 535:1991). Фиброкартонът трябва да има 
подходящи характеристики на огъване. Той трябва да е срязан, огънат без нащърбяване и с 
така изрязани прорези (шлицове), че да позволява сглобяване без напукване, повърхностни 
пукнатини, или ненужно сгъване. Рифеловата повърхност, или гофрираният фиброкартон 
трябва да бъдат здраво залепени към лицевите повърхности. 

 
6.6.4.4.2 Стените, в това число дъното и капака, трябва да са с минимална устойчивост на пробив, 

равна на 15J, измерена в съответствие с ISO 3036:1975. 
 
6.6.4.4.3 При външната опаковка на едрогабаритни опаковки съединенията трябва да са с достатъчно 

припокриване и трябва да са облепени с ленти, лепинговани и залепени, или лепинговани и 
подшити с метални скоби, или укрепени с други средства, които са най-малкото еднакво 
ефективни. Когато съединенията се изработват чрез залепяне или облепване с лента, 
трябва да се използва водоустойчиво лепило. Металните скоби (тип телбод) трябва да 
преминават напълно през всички части, подлежащи на закрепване. Те трябва да имат такава 
форма, или да бъдат така осигурени, че да не могат да издраскат, или пробият вътрешната 
обвивка. 

 
6.6.4.4.4  Всяка палета,  която е неподвижно прикрепена към долната част на едрогабаритна опаковка, 

или коя и да е друга подвижна базова палета, трябва да са удобни за механична обработка 
на едрогабаритна опаковка, напълнена до максимално допустимата си обща маса.  
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6.6.4.4.5 Подвижната, или неподвижната базова палета трябва да са така направени, че да се избегне 
каквото и да е слягане или изпъкване на основата на едрогабаритна опаковка, което би 
могло да причини повреди по време на обработката. 

 
6.6.4.4.6 Когато палетата е подвижна, тялото трябва да бъде здраво закрепено към нея, за да се 

осигури желаната стабилност при обработка и превоз. Освен това, горната част на 
подвижната базова палета не трябва да има никаква грапавина, или издатина, които биха 
могли да причинят повреди на едрогабаритна опаковка. 

 
6.6.4.4.7  За да се повиши якостта при подреждането на товарите по височина могат да се използват 

усилващи елементи като дървени подпори, но те трябва да са извън вътрешната обшивка. 
 
6.6.4.4.8 Когато едрогабаритни опаковки са предназначени за подреждане по височина, носещата 

повърхност трябва да е такава, че да разпределя товара по безопасен начин. 
 
6.6.4.5 Специални изисквания за големи дървени опаковки 

 50С естествено дърво 

 50D шперплат 

 50F преработена дървесина 
 
6.6.4.5.1 Якостта на използвания материал и метода на конструиране трябва да са съобразени с 

вместимостта и предназначението на едрогабаритни опаковки. 
 
6.6.4.5.2. Когато едрогабаритна опаковка е от естествено дърво, тя трябва да е от добър отлежал сух 

дървен материал, с добър търговски вид, без никакви дефекти, които биха влошили 
съществено якостта на която и да е част от корпуса. Всеки съставен елемент на 
едрогабаритни опаковки от естествено дърво трябва да бъде изработен от единична 
плоскост, или от еквивалентна такава. Частите се считат еквивалентни на единичен детайл, 
когато е използван подходящ метод на залепена сглобка (например, Линдерманова връзка, 
жлебово съединение с език, корабно лепинговане, или гнездова връзка); или челна връзка с 
най-малко два гофрирани метални скрепващи детайли за всяко съединение. Ако се 
използват други методи, те трябва да са най-малкото еднакво ефективни.  

 
6.6.4.5.3 Когато едрогабаритна опаковка е от шперплат, той трябва да е най-малкото трипластов и да 

бъде изработен от добре отлежал фурнир, нарязан с циркуляр, или отрязан с трион, сух и в 
добър търговски вид без никакви дефекти, които биха влошили съществено якостта на 
корпуса. Всички пластове трябва да са слепени с водоустойчиво лепило. Освен шперплата, 
за направата на едрогабаритни опаковки могат да бъдат използвани и други подходящи 
материали.  

 
6.6.4.5.4 Когато едрогабаритна опаковка е от преработена дървесина, то тя трябва да е 

водонепроницаема, като, например, талашит от едри или дребни частици, или друг 
подходящ материал. 

 
6.6.4.5.5 Плоскостите на едрогабаритни опаковки трябва да са здраво заковани, или укрепени в 

ъгловите и колонки и краища, или да бъдат сглобени с други подходящи ефикасни средства. 
 
6.6.4.5.6 Всяка палета,  която е неподвижно прикрепена съставна част от дадена едрогабаритна 

опаковка, или коя и да е друга подвижна базова палета, трябва да са удобни за механична 
обработка при напълнена до максимално допустимата си обща маса едрогабаритна 
опаковка.  

 
6.6.4.5.7 Подвижната, или неподвижната базова палета трябва да са така направени, че да се избегне 

каквото и да е слягане или изпъкване на дъното на едрогабаритна опаковка, което би могло 
да причини повреди по време на обработката. 

 
6.6.4.5.8 Когато базовата палетата е подвижна, външната опаковка трябва да бъде здраво закрепена 

към нея, за да се осигури желаната стабилност при обработка и превоз. Освен това, горната 
част на подвижната базова палета не трябва да има никаква грапавина, или издатина, които 
биха могли да причинят повреди на едрогабаритна опаковка. 

 
6.6.4.5.9 За да се повиши якостта при подреждането на товарите по височина могат да се използват 

усилващи елементи като дървени подпори, но те трябва да са извън вътрешния съд. 
 
6.6.4.5.10 Когато едрогабаритни опаковки са предназначени за подреждане по височина, носещата 

повърхност трябва да е такава, че да разпределя товара по безопасен начин.  
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6.6.5 Изисквания за изпитвания на едрогабаритни опаковки 
 
6.6.5.1 Провеждане и периодичност на изпитванията 

 
6.6.5.1.1 Ппрототипът на всяка едрогабаритна опаковка трябва да бъде подложен на изпитванията, 

посочени в 6.6.5.3, в съответствие с установените и одобрени от компетентния орган 
процедури за разрешаване поставянето на маркировка и подлежи на одобрение от 
компетентния орган.   

 
6.6.5.1.2 Всеки прототип на едрогабаритна опаковка трябва да издържи успешно описаните в 

настоящата Глава изпитвания преди да бъде пуснат в експлоатация. Прототипът на 
едрогабаритна опаковка се определя от проекта, размера, използвания материал и 
дебелината му, метода на конструкция, както и приспособленията за пълнене и изпразване; 
той би могъл да включва и различни повърхностни обработки. Той включва също така 
едрогабаритни опаковки, които се различават от прототипа само по своя по-малък външен 
размер. 

 
6.6.5.1.3 Изпитванията трябва да бъдат проведени с производствени образци на интервали, 

установени от компетентния орган. При провеждане на такива изпитвания върху прототипи 
на едрогабаритни опаковки от фиброкартон, аклиматизирането при съответните условия на 
околната среда се счита за еквивалентно на това, което отговаря на разпоредбите, посочени 
в 6.6.5.2.4. 

 
6.6.5.1.4 Изпитванията трябва да се повтарят след всяка модификация, която променя конструкцията, 

материала или начина на конструиране на едрогабаритни опаковки. 
 
6.6.5.1.5 Компетентният орган може да разреши селективно изпитване на едрогабаритни опаковки, 

които се различават само по минимални признаци от изпитвания тип: например, 
едрогабаритни опаковки, при които вътрешните опаковки са с по-малък размер, или с по-
малка нетна маса, както и едрогабаритни опаковки, които са произведени с леко намаление 
на външните размери. 

 
6.6.5.1.6 (запазено) 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: По отношение на разпоредбите, отнасящи се до подреждането на 

различни вътрешни опаковки в една едрогабаритна опаковка и 
разрешените варианти във вътрешни опаковки, виж 4.1.1.5.1. 

 
6.6.5.1.7 Компетентният орган може във всеки момент да изиска, чрез провеждане на изпитвания в 

съответствие с настоящия раздел, доказателство, че серийно произведените едрогабаритни 
опаковки отговарят на изискванията на изпитванията, проведени за прототипа на опаковката. 

 
6.6.5.1.8 Със съгласието на компетентния орган, върху един и същ прототип могат да бъдат 

проведени няколко изпитвания, при условие, че това няма да се отрази на валидността на 
резултатите. 

6.6.5.1.9 Едрогабаритни опаковки за разсипани товари 
 

Едрогабаритни опаковки за разсипани товари трябва да бъдат изпитвани и маркирани 
съгласно разпоредбите, приложими по отношение на едрогабаритни опаковки на опаковъчна 
група II, предназначени за превоз на твърди вещества или вътрешни опаковки, с изключение 
на следните случаи: 
a) Изпитваното вещество, използвано при изпълнението на изпитванията, трябва да бъде 

вода, а едрогабаритните опаковки за разсипани товари трябва да бъдат напълнени до не 
повече от 98% от техния максимален капацитет.Разрешено е да се използват добавки, 
като например чували с оловни сачми, за да се постигне необходимата обща маса на 
опаковката, ако са поставени така че да не влияят върху резултатите от 
изпитването.:Алтернативно, при изпълнението на изпитването на падане, височината на 
падане може да варира съгласно 6.6.5.3.4.4.2 (b) 

b) В допълнение едрогабаритни опаковки за разсипани товари трябва да са били успешно 
подложени на изпитването за херметичност при 30 kPa с резултатите от това изпитване, 
отразени в доклада за изпитване, който се изисква от 6.6.5.4; и 

c) Едрогабаритните опаковки за разсипани товари трябва да бъдат маркирани с буквата “T”, 
както е описано в 6.6.2.2. 

 
6.6.5.2 Подготовка за изпитванията 

 
6.6.5.2.1 Изпитванията трябва да се провеждат върху подготвени за превоз едрогабаритни опаковки, 

заедно с вътрешните опаковки и изделия. Вътрешните опаковки трябва да са напълнени до 
не по-малко от 98 % от тяхната максимална вместимост за течности или до 95 % за твърди 
вещества. При едрогабаритни опаковки, при които вътрешните опаковки са проектирани за 
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течности или твърди вещества, се изисква отделно изпитване както за течностите, така и за 
твърдите вещества. Веществата във вътрешните опаковки, или изделията, подлежащи на 
превоз, разположени в едрогабаритни опаковки, могат да бъдат заместени  с друг материал  
или изделия, освен ако това рискува да обезсили резултатите от изпитванията. Когато се 
използват други  вътрешни опаковки или изделия, те трябва да са със същите физически 
свойства (маса и др.) като вътрешните опаковки или изделия, които подлежат на превоз. За 
да се постигне изискваната обща маса на опаковката се допуска  използване на 
допълнителни товари, като например торби с оловни сачми, при условие, че са разположени 
така, че да не оказват влияние на резултатите от изпитванията. 

 
6.6.5.2.2          В капковите тестове за течности, когато друго вещество се използва, трябва да бъде със 

сходна относителна плътност и лепкавост, като веществото което се превозва.  Вода също 
може да се използва за капково изпитване на течности, по условията на 6.6.5.3.4.4 . 

 
6.6.5.2.3    При големите пластмасови опаковки или при едрогабаритни опаковки с вътрешна 

пластмасова опаковка – извън чувалите, предназначени за твърди вещества или изделия – 
прототипът и съдържанието му трябва да се аклиматизират преди извършване на 
изпитването за удар при температура равна или по-ниска от –18ºС. Това изискване не е 
необходимо, ако материалите, от които е направена опаковката са със задоволителна 
гъвкавост и якост на опън при ниски температури. Когато изпитваните прототипи са 
подготвени по този начин, аклиматизирането, предписано в 6.6.5.2.4, не е задължително. 
Течностите, използвани при изпитването, трябва да бъдат поддържани в течно състояние; 
ако е необходимо, се добавя антифриз.   

 
6.6.5.2.4 Едрогабаритни опаковки от фиброкартон трябва да се аклиматизират най-малко за 24 часа в 

атмосфера с регулирани температура и относителна влажност. На разположение са три 
варианта от които трябва се избере един.  
 
Предпочитаната атмосфера е температура 23ºС  ± 2ºС и 50% ± 2% относителна влажност. 
Двата други варианта са  съответно 20ºС ± 2ºС и 65% ± 2% относителна влажност; или 27ºС 
± 2ºС и 65% ± 2% относителна влажност. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Средните стойности трябва да попадат в указаните граници. Краткотрайните 

колебания и ограниченията при измерване могат да бъдат причина отделни 
измервания да варират в порядъка на ±5 % относителна влажност, без това 
има значително въздействие върху възпроизводимостта на изпитването. 

 
6.6.5.3 Изисквания за изпитванията 

 
6.6.5.3.1 Изпитване за повдигане отдолу 

 
6.6.5.3.1.1 Поле на приложение 
 
 Това е изпитване на прототипа на всички едрогабаритни опаковки, оборудвани с устройства 

за повдигане от основата си. 
 
6.6.5.3.1.2 Подготовка на едрогабаритни опаковки за изпитване 
 
 Едрогабаритна опаковка трябва да е натоварена до 1,25-пъти от максимално допустимата й 

бруто-маса като товарът следва да бъде разпределен равномерно. 
 
6.6.5.3.1.3 Метод на изпитване 
 
 Едрогабаритната опаковка трябва да бъде повдигната и спусната два пъти от електрокар, 

чиито вилици са позиционирани централно и разтворени на ¾ от размерите на страната към 
която се подават (освен ако местата за подстъп на вилиците са фиксирани). Вилиците 
трябва да проникнат до ¾ в посоката на подаване. Изпитването трябва да се повтори за 
всички възможни посоки на подстъп за повдигане. 

 
6.6.5.3.1.4 Критерии за преминаване на изпитването 
 
 Не трябва да бъде констатирана никаква остатъчна деформация, които би довела до опасна 

непригодност на едрогабаритна опаковка за превоз, или до загуба на съдържание от 
продукта. 

 
6.6.5.3.2 Изпитване за вдигане отгоре 

 
6.6.5.3.2.1 Поле на приложение 
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 Като прототипно изпитване за всички видове едрогабаритни опаковки, предназначени и 
оборудвани с устройства за повдигане от горната си страна. 

 
6.6.5.3.2.2 Подготовка на едрогабаритни опаковки за изпитване 

 
Едрогабаритна опаковка трябва да бъде напълнена с товар двукратно по-голям от 
максимално допустимата й брутна маса. Едрогабаритна опаковка от гъвкав материал трябва 
да бъде напълнена с товар шест пъти по-голям от максимално допустимата й брутна маса, 
като този товар следва да бъде разпределен равномерно.  

 
6.6.5.3.2.3 Метод на изпитване 
 
 Едрогабаритна опаковка трябва да бъде вдигната до отделяне от пода по конструктивно 

определен способ и задържана в това положение в продължение на 5 минути. 
 
6.6.5.3.2.4 Критерии за преминаване на изпитването 
 

a) За едрогабаритни опаковки от метал, едрогабаритни опаковки от твърда пластмаса: Не 
трябва да възниква никаква остатъчна деформация, която би довела до опасна 
непригодност на едрогабаритните опаковки за превоз, включително и на евентуално 
наличната неподвижна палета, като не трябва да има загуба на съдържание. 

b) За гъвкави едрогабаритни опаковки: Не трябва да се получават никакви увреждания на 
едрогабаритни опаковки, или на приспособленията им за повдигане, които биха довели 
до опасна непригодност на едрогабаритната опаковка за превоз или обработка, и не 
трябва да има загуба на товар. 

 
6.6.5.3.3 Изпитване на подреждане на опаковките по височина (стифиране) 

 
6.6.5.3.3.1 Поле на приложение 
 
 Като прототипно изпитване за всички видове едрогабаритни опаковки, предвидени за 

стифиране. 
 
6.6.5.3.3.2 Подготовка на едрогабаритни опаковки за изпитване 
 
 Едрогабаритна опаковка трябва да бъде напълнена до нейната максимално допустима 

бруто-маса. 
 
6.6.5.3.3.3 Метод на изпитване 
 
 Едрогабаритна опаковка трябва да бъде поставена върху основата си на равна твърда 

повърхност и да бъде подложена на равномерно разпределен добавен отгоре изпитателен 
товар в продължение на най – малко на 5 минути (виж 6.6.5.3.3.4); ако опаковката е от дърво, 
фиброкартон, или пластмаса, тя трябва да бъде подложена на товар в продължение на 24 
часа. 

 
6.6.5.3.3.4 Изчисление на добавения отгоре изпитвателен товар 
 
 Товарът, който трябва да се сложи върху едрогабаритна опаковка, трябва да бъде равен на 

1,8-пъти максимално допустимата бруто-маса на броя на подобните едрогабаритни 
опаковки, които могат да бъдат подредени по височина върху едрогабаритната опаковка по 
време на превоз. 

 
6.6.5.3.3.5 Критерии за преминаване на изпитването 
 

a) За всички типове едрогабаритни опаковки с изключение на гъвкави такива: не трябва да 
възникват никакви остатъчни деформации, които биха довели до опасна непригодност 
на едрогабаритната опаковка за превоз, включително и на неподвижната палетата – ако 
има такава - като не трябва да има и загуба на съдържание. 

b) За гъвкави едрогабаритни опаковки: не трябва да възникват нито остатъчни 
деформации, които биха довели до опасна непригодност на едрогабаритната опаковка 
за превоз, нито загуба на съдържание. 

 
6.6.5.3.4  Изпитване на падане 

 
6.6.5.3.4.1 Поле на приложение 

 
Като прототипно изпитване за всички видове едрогабаритни опаковки. 
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6.6.5.3.4.2. Подготовка на едрогабаритни опаковки за изпитване 

 
Едрогабаритна опаковка трябва да бъде пълнена в съответствие с разпоредбите на 
6.6.5.2.1. 

 
6.6.5.3.4.3. Метод на изпитване 

 
Едрогабаритна опаковка трябва да бъде пусната така, че  основата й да падне върху твърда, 
нееластична, гладка, плоска, масивна и хоризонтална повърхност в съответствие с 
изискванията на 6.1.5.3.4 по такъв начин, че точката на съприкосновение да е най-уязвимата 
част на нейната основа. 

 
6.6.5.3.4.4. Височина на падане  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Големи опаковки за вещества и предмети от Клас 1, се изпитват в опаковъчна 

група II, ниво на представяне. 
 
6.6.5.3.4.4.1  За вътрешни опаковки, съдържащи твърди или течни вещества или предмети, ако 

изпитването се извършва с твърди, течни или изделия за превоз, или с друго вещество или 
изделие, което по същество притежава същите характеристики: 
 

Опаковъчна група I Опаковъчна група II Опаковъчна група IІІ 

1.8 м 1.2 м 0.8 м 

 
6.6.5.3.4.4.2        За вътрешни опаковки, съдържащи течности, ако изпитването се извършва с вода: 

 
(а) в случаите, когато веществата, които ще се превозват имат относителна плътност не 

надвишаваща 1.2 : 
 

Опаковъчна група I Опаковъчна група II Опаковъчна група IІІ 

1.8 м 1.2 м 0.8 м 

 
(b) в случаите, когато веществата, които ще се превозват с относителна плътност над 1.2, 

височината на падане се изчислява въз основа на относителната плътност (d) на 
веществото, което трябва да се превозва, като се прилага закръгляне до първия 
десетичен знак, както следва: 

 

Опаковъчна група I Опаковъчна група II Опаковъчна група IІІ 

d x 1.5 (м)  d x 1.0 (м) d x 0.67 (м) 

 
6.6.5.3.4.5 Критерии за преминаване на изпитването 
 
6.6.5.3.4.5.1 Едрогабаритната опаковка не трябва да получи никакви повреди, които биха могли да 

повлияят отрицателно на безопасността по време на транспорт. Не трябва да има никакво 
изтичане на съдържанието от вътрешната опаковка  или изделие. 

 
6.6.5.3.4.5.2 При едрогабаритните опаковки за изделия от клас 1, не се допускат пробиви, които биха  

допуснали изтичане на насипни взривни вещества или изделия с взривни вещества от 
едрогабаритни опаковки. 

 
6.6.5.3.4.5.3 Когато една едрогабаритна опаковка е подложена на изпитване на удар, счита се, че 

образецът е преминал успешно през изпитването, ако е запазено цялото съдържание, дори 
когато затварящото приспособление не е вече прахонепропускливо. 

 
6.6.5.4 Одобрение и изпитвателен протокол  

 
6.6.5.4.1 Необходимо е да се издаде удостоверение и да се определи маркировка (съгласно 6.6.3) за 

всеки прототип едрогабаритна опаковка и нейното оборудване, които удостоверяват, че те 
съответстват на изискванията за изпитвания. 

 
6.6.5.4.2 Необходимо е да се състави протокол с резултатите от изпитванията, който да бъде 

предоставен за ползване на потребителите на едрогабаритни опаковки. Той следва да 
съдържа най-малко следните конкретни данни: 

1. Име и адрес на изпитвателната лаборатория; 

2. Име и адрес на заявителя (когато това е нужно); 

3. Идентификационна маркировка на протокола от изпитванията; 
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4. Дата на протокола от изпитванията; 

5. Производител на едрогабаритни опаковки; 

6. Описание на прототипа на конструкцията на едрогабаритната опаковка (напр., размери, 
материали, затварящи приспособления, дебелина и др.) и/или снимка(и); 

7. Максимална вместимост/максимално допустима бруто-маса; 

8. Характеристики на съдържанието, използвано при изпитването, напр. видове и описание 
на използваните вътрешни опаковки или изделия; 

9. Описание на изпитванията и резултатите от тях; 

10. Протоколът от изпитванията трябва да бъде подписан с обозначение на  името и 
длъжността на подписващия. 

 
6.6.5.4.3. Протоколът от изпитванията трябва да съдържа декларация, че подготвената за превоз 

едрогабаритна опаковка е била изпитана в съответствие с предписанията на настоящата 
глава, както и че  използването на други опаковъчни методи или конструктивни елементи 
могат да направят изпитвателния протокол невалиден. Един екземпляр от изпитвателния 
протокол трябва да се предостави на разположение на компетентния орган. 
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Глава 6.7  
 
Изисквания към проектирането, изработването, инспекцията и изпитването на 
преносими цистерни и на одобрени по ООН многоелементни газови 
контейнери (МЕГК) (UN-MEGC) 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: За вагон-цистерни, подвижни цистерни, контейнер-цистерни и сменяеми 

каросерии (каса мобили), чиито корпуси са изработени от метал, както и за вагон-
батерии и многоелементни газови контейнери (МЕГК) с изключение на UN-MEGC 
виж глава 6.8; за контейнер-цистерни от фиброусилени пластмаси виж глава 6.9; 
за вакуумни цистерни за отпадъци виж глава 6.10. 

 
6.7.1 Поле на приложение и общи изисквания 

 
6.7.1.1 Изискванията на настоящата Глава се отнасят за подвижни цистерни, предназначени за превоз 

на опасни товари, както и на многоелементни газови контейнери (MEGC), проектирани за превоз 
на неохладени газове от Клас 2 при всички режими на превоз. Освен изискванията, посочени в 
настоящата Глава, трябва да бъдат прилагани и съответните изисквания на Международната 
конвенция за безопасни контейнери (CSC) от 1972 г. и последващите изменения - освен ако не е 
посочено друго – по отношение на всички многорежимни преносими цистерни и MEGC, които 
отговарят на определението за “контейнер” по смисъла на тази Конвенция. Към морските 
преносими офшорни цистерни и MEGC, които се обработват в открито море, могат да се 
предявят и допълнителни изисквания. 

 
6.7.1.2 Техническите изисквания на настоящата Глава могат да бъдат променяни с други разпоредби 

(“алтернативни споразумения”), за да съответстват на постиженията на научно-техническия 
прогрес. Тези алтернативни споразумения трябва да осигуряват степен на експлоатационна 
безопасност не по-малка от описаната в изискванията на настоящата Глава относно 
съвместимостта с превозваното вещество и способността на преносимата цистерна и на MEGC 
да издържат на удар, натоварване и пожар. Преносимите цистерни за международен превоз и 
MEGC, конструирани в съответствие с подобни изисквания, трябва да бъдат одобрени от 
съответния компетентен орган. 

 
6.7.1.3 Компетентният орган от държавата, може да издаде временно разрешение за превоз на 

вещество, произхождащо от същата държава, за което няма определена инструкция за 
преносима цистерна (Т1 - Т23, Т50 или Т75) в колона (10) на таблица А в Глава 3.2. Това 
разрешение трябва да бъде отбелязано в документацията на пратката и да съдържа най-малко 
сведенията, изисквани от инструкциите за преносима цистерна, както и условията при които 
веществото следва да бъде превозвано. 

 
6.7.2 Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на преносими цистерни за 

превоз на вещества от клас 1 и от 3 до 9 
 
6.7.2.1 Определения 

  
За целите на настоящия раздел са в сила следните дефиниции: 

  
Алтернативно споразумение:одобрение, издадено от компетентния орган за преносима 
цистерна или MEGC, проектирани, конструирани или изпитани в съответствие с технически 
изисквания или изпитвателни методи, различни от дефинираните в настоящата Глава. 
 
Разчетно налягане: налягането, което трябва да се използва при изчисленията, в съответствие 
с одобрения правилник за съдове под налягане. Разчетното налягане не трябва да бъде по-
малко от най-високата от следните стойности: 

a) максимално допустимото ефективно манометрично налягане в корпуса на цистерната по 
време на пълнене или изпразване; 

b) сумата от: 

i) абсолютното налягане на парите на веществото (в bar) при 65оС, намалено с 1 bar;  

ii) парциалното налягане (в bar) на въздуха или на други газове, в незапълнения обем, 
което се определя при максималната температура на незапълнения обем равна на 
65оС, както и на разширението на течността при увеличение на средната температура 
на целия обем равно на tr – tf (tf = температурата на пълнене, обикновено равна на 15оС; 
tr = максимална средна температура на товара равна на 50оС); и 

iii) хидравличното налягане, определено въз основа на посочените в 6.7.2.2.12 статични 
сили, но не по-малко от 0,35 bar; 
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с) две трети от минималното изпитвателно налягане, посочено в съответната инструкция за 
преносими цистерни в 4.2.5.2.6 

 
Проектният температурен диапазон за корпуса трябва да бъде от -40 оС до +50оС за 
вещества, превозвани при нормална температура на околната среда. За вещества, които се 
превозват при условия на повишена температура, проектната температура трябва да бъде не 
по-малко от максималната температура на веществото по време на пълнене, изпразване или 
превоз. При преносимите цистерни подлагани на по-сурови климатични условия трябва да се 
предвидят и по-строги изисквания за проектните температури. 

 
Ситнозърнеста стомана: стомана с размер на феритното зърно най-много 6, определимо в 
съответствие с ASTM E 112-96 или стандарт EN 10028-3 част 3.  
 
Стопяем предпазител: незатварящо се отново устройство за освобождаване на налягането, 
което се задейства посредством топлина. 
 
Изпитване на херметичност: изпитване, при което корпусът и неговото експлоатационно 

оборудване се подлагат на ефективно вътрешно налягане не по-малко от 25 % от максимално 
допустимото експлоатационно налягане, като за целта се използва газ; 
 
 
 
 
Максимално допустимо експлоатационно налягане: налягане, което не трябва да бъде по-
малко от най-голямото от долупосочените налягания, измерено в горния край на корпуса, при 
работно положение: 

a) максимално допустимото ефективно манометрично налягане на корпуса по време на 
пълнене или изпразване; или  

b) максимално ефективно манометрично налягане , за което е проектиран корпусът и което не 
трябва да е по-малко от сумата на: 

i) абсолютното налягане на парите на веществото (в bar) при температура от 65оС, 
намалено с 1 bar; 

ii) парциалното налягане (в bar) на въздуха, или на други газове в незапълнения обем, 
което се определя при максимална температура на незапълнения обем равна на 65оС, 
както и на разширението на течността при увеличение на средната температура на 
целия обем равно на tr – tf (tf = температурата на пълнене, обикновено 15оС; tr =  
максимална средна температура на товара, 50 оС); 

 
Максимално допустима бруто-маса: сумата на тарата на преносимата цистерна плюс 
максимално разрешената маса на товара за превоз. 
 
Конструкционна стомана: стомана с гарантирана минимална якост на опън равна на 360 

N/mm2 до 440 N/mm2 и гарантирано минимално удължение при скъсване в съответствие с 
6.7.2.3.3.3; 
 
Преносима офшорна (морска) цистерна: преносима цистерна, специално проектирана за 

многократна употреба за превоз на опасни товари от и между офшорни (морски) обекти. 
Преносимата офшорна цистерна е проектирана и конструирана в съответствие с насоките за 
одобрение на контейнери, обработвани в открито море, определени от Международната морска 
организация в документ MSC/Circ.860. 
 
Преносима цистерна: мултимодална цистерна за превоз на вещества от клас 1 и от 3 до 9. 
Преносимата цистерна включва корпус, съоръжен с експлоатационно и конструктивно 
оборудване, необходими за превоз на опасни вещества. Преносимата цистерна трябва да може 
да бъде напълвана и изпразвана без отстраняване на конструктивното й оборудване. Тя трябва 
да притежава стабилизиращи елементи извън корпуса и трябва да може да бъде вдигана в 
напълнено състояние. Тя трябва да е проектирана предимно за натоварване на пътно превозно 
средство, вагон, морски съд или съд за вътрешно плаване, и да е съоръжена с плъзгачи, 
поставка и принадлежности, които улесняват механическата й обработка. Автоцистерни, вагони-
цистерни, неметални цистерни и средства за едро пакетиране (IBC) не попадат в рамките на 
определението за преносими цистерни; 
 
Еталонна стомана: стомана с якост на опън, равна на 370 N/mm2 и минимално удължение при 
скъсване равно на 27 %; 
 
Експлоатационно оборудване: измервателните прибори и съоръженията за пълнене, 

изпразване, клапаниране, обезопасяване, подгряване, охлаждане и изолиране; 
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Корпус (на цистерна): тази част от преносимата цистерна, която съдържа предназначеното за 
превоз вещество (същинска цистерна), вкл. отворите и затварящите устройства, но изключва 
експлоатационното оборудване или външното конструктивно оборудване; 
 
Конструктивно оборудване: външните армиращи, закрепващи, защитни и стабилизиращи 
елементи на корпуса; 
 
Изпитвателно налягане: максималното надналягане в горната част (темето) на корпуса на 

цистерната по време на провеждане на изпитването на налягане, което е равно на не по-малко 
от 1,5-пъти разчетното налягане. Минималното изпитвателно налягане за преносими цистерни, 
в зависимост от превозваното вещество е посочено в инструкцията за превоз на преносими 
цистерни, т.е. в 4.2.5.2.6. 
 

 
6.7.2.2 Общи изисквания за проектирането и изработването 

 
6.7.2.2.1 Корпусите на цистерните трябва да бъдат проектирани и произведени в съответствие с 

правилника за съдове под налягане, който е признат от компетентния орган. Материалите 
трябва да отговарят по принцип на националните или международните стандарти за материали. 
При заварени корпуси на цистерни трябва да се използват само материали с доказана 
възможност за заваряване. Заварките трябва да са професионално изпълнени и да осигуряват 
пълна сигурност. Когато производственият процес или материалите изискват това, корпусите 
трябва да са термично обработени по подходящ начин за да гарантират задоволителна 
здравина на заварката и на термично повлияните от нея зони. При избора на материал трябва 
да се вземе предвид диапазона на проектна температура, като се отчита риска от крехък лом; 
от напукване, дължащо се на корозия и  устойчивостта на удар. Когато се използва 
ситнозърнеста стомана, гарантираната стойност на границата на провлачване не трябва да е 
повече от 460 N/mm2, а гарантираната стойност на горната граница на якостта на опън трябва 
да е не  повече от 725 N/mm2, в съответствие със спецификациите на материала. Алуминият 
може да се използва като конструктивен материал само в случаите, когато това е указано в 
специална разпоредба за преносима цистерна, предназначена за специално вещество в колона 
(11) на Таблица А от Глава 3.2, или когато той е одобрен от компетентния орган. Когато 
използването на алуминий е разрешено, той трябва да бъде изолиран, за да се предотврати 
значима загуба на физическите му свойства, когато е подложен на термично натоварване от 110 
kW/ m2 в продължение на период не по-малък от 30 минути. Изолацията трябва да е ефективна  
при всички температури по-ниски от 649оС и трябва да е облицована отвън с материал с точка 
на топене не по-ниска от 700 оС. Материалите за преносими цистерни трябва да са подходящи 
за външните условия на околната среда, при която  ще бъдат превозвани. 

 
6.7.2.2.2 Корпусите, фитингите и тръбопроводите на преносимата цистерна трябва да са направени от 

материали, които са: 

a) Практически устойчиви на атаки от предвижданите за превоз вещества;  или 

b) Пасивни или неутрализирани чрез химическа реакция; или 

c) Покрити с корозионно-устойчив материал, който е директно залепен върху корпуса или 
прикрепен към него с помощта на еквивалентно ефективен способ. 

 
6.7.2.2.3 Гарнитурите трябва да са изработени от материали, които не могат да бъдат обект на атака от 

предвижданите за превоз материали.  
 
6.7.2.2.4 Когато корпусите са с вътрешно покритие, то трябва да е принципно устойчиво към веществата 

предвиждани за превоз, да не е поресто, да е хомогенно, без пробойни, достатъчно еластично и 
съвместимо с характеристиките на температурно разширение на корпуса. Обшивката на всеки 
корпус, както и фитингите и тръбопроводите на корпуса, трябва да са непрекъснати и да се 
разпростират около лицевата част на всеки фланец. Когато към корпуса са заварени външни 
фитинги, обшивката не трябва да се прекъсва през фитингите и около лицевата част на 
външните фланци. 

 
6.7.2.2.5 Връзките на шевовете на обшивката трябва да са изработени чрез взаимно сплавяне на 

материалите, или посредством друг еквивалентен способ. 
 
6.7.2.2.6 Трябва да се избягва контактът между нееднородни материали, който бил довел до 

увреждания, причинени от галванично въздействие. 
 
6.7.2.2.7 Материалите на преносимата цистерна, вкл. тези на съоръженията, гарнитурите, обшивките и 

принадлежностите, не трябва да влияят неблагоприятно на веществата, които подлежат на 
превоз в преносимата цистерна. 
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6.7.2.2.8 Преносимите цистерни трябва да бъдат проектирани и конструирани с подпори, които да 
осигуряват надеждна основа по време на превоз.Те следва да са съоръжени и с подходящи 
приспособления за повдигане и спускане. 

 
6.7.2.2.9 Преносимите цистерни трябва да бъдат проектирани и конструирани да издържат, без загуба на 

съдържание, на вътрешното налягане на съдържанието, както и на статичните, динамичните и 
термичните натоварвания при нормални условия на обработка и превоз. Конструкцията трябва 
да докаже, че ефектите на умора вследствие на многократното прилагане на тези натоварвания 
по време на очаквания експлоатационен живот на преносимата цистерна, са били взети 
предвид. 

6.7.2.2.9.1 За преносими цистерни, които са предназначени за офшорна употреба, трябва да бъдат взети 
предвид динамичните напрежения, наложени при манипулиране в открито море 

 
6.7.2.2.10 Всеки корпус, оборудван с вакуум-клапан, трябва да бъде проектиран да издържа, без 

остатъчна деформация, външно манометрично налягане, равно на най-малко 0,21 bar над 
вътрешното налягане. Вакуум-клапанът трябва да е настроен да се задейства при подналягане 
–0,21 bar, освен ако корпусът е проектиран за  по-високо външно надналягане. В този случай, 
налягането на отваряне на вакуум-клапана не трябва да бъде по-голямо от подналягането, за 
което е проектирана цистерната. Корпуси на цистерни, използвани само за превоз на твърди 
(прахообразни или зърнести) вещества от опаковъчна група II или III, които не се втечняват по 
време на превоза, могат с разрешение от компетентния орган да се проектират за по-ниско 
външно манометрично налягане. В такъв случай вакуум-клапанът трябва да бъде така 
регулиран, че да отваря при това по-ниско налягане. Когато един корпус на цистерна не е 
оборудван с вакуум-клапан, то той трябва да е проектиран да издържа без остатъчна 
деформация външно манометрично наляганене по-малко от 0,4 bar. 

 
6.7.2.2.11 Вакуум-клапаните, които се използват при преносимите цистерни предназначени за превоз на 

вещества, чиято точка на възпламеняване отговаря на критериите за вещества от  клас 3, вкл. и 
за вещества с повишена температура превозвани на, или над, точката им на възпламеняване, 
трябва да предотвратяват непосредственото преминаване на пламък в корпуса; или 
преносимата цистерна трябва да има корпус, който да е в състояние да издържа, без утечка, 
вътрешния взрив получен в резултат на проникване на пламък в корпуса. 

 
6.7.2.2.12 Преносимите цистерни и техните укрепващи съоръжения трябва да са в състояние, при 

максимално допустим товар, да поемат следните отделно прилагани статични сили: 
a) По посока на пътуването: два пъти максимално допустимата бруто-маса, умножена по 

гравитационното ускорение (g)1 
b) Хоризонтално под прав ъгъл на посоката на пътуване: максимално допустимата бруто-маса 

(когато посоката на пътуване не е ясно определена, силите трябва да са равни на два пъти 
максимално допустимата бруто-маса) умножена по гравитационното ускорение (g)1; 

c) Вертикално нагоре: максимално допустимата бруто-маса умножена по гравитационното 
ускорение (g)1; 

d) Вертикално надолу: два пъти максимално допустимата бруто-маса (пълното натоварване, 
вкл. ефекта на гравитацията) умножено по гравитационното ускорение (g)1; 

 
6.7.2.2.13 При всяка една от силите, посочени в 6.7.2.2.12, коефициентът на безопасност, който трябва да 

се съблюдава, е както следва: 

a) При метали с ясно дефинирана точка на провлачване, коефициент на безопасност равен на 
1,5, спрямо  гарантираната граница на провлачване; 

b) При метали с неясно дефинирана точка на провлачване, коефициент на безопасност равен 
на 1,5, спрямо гарантираната 0,2 % условна граница на провлачване или, за аустенитни 
стомани 1 % условна граница на провлачване. 

 
6.7.2.2.14 Стойностите за граница на провлачване и за условна граница на провлачване трябва да 

съответстват на националните и международни стандарти за материали. Когато се използват 
аустенитни стомани, специфицираната минимална стойност на границата на провлачване, или 
условната граница на провлачване съгласно  стандартите за материали, може да бъде 
увеличена до 15 %, ако тези по-големи стойности са указани в сертификата за контрол на 
материала. Ако за въпросният материал не съществува стандарт за материали, използваната 
стойност  на граница на провлачване, или на условна граница на провлачване, трябва да бъде 
одобрена от компетентния орган. 

 
6.7.2.2.15 Преносимите цистерни трябва да могат да бъдат електрически заземявани, когато са 

предназначени за превоз на вещества, чиято точка на възпламеняване отговаря на критериите 
за вещества от клас 3, вкл. и вещества с повишена температура, които са превозвани на, или 

                                                           
1 За целите на изчисленията, g = 9,81 м/с2 
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над, точката на възпламеняване. Трябва да се вземат всички предпазни мерки за 
предотвратяване на опасни електростатични разряди. 

 
6.7.2.2.16 Когато съответната инструкция за превоз в преносима цистерна, указана в колона (10) на 

Таблица А от Глава 3.2 и описана в 4.2.5.2.6, или специалната разпоредба за преносима 
цистерна, указана в колона (11) на Таблица А от Глава 3.2 и описана в 4.2.5.3, налагат 
специални изисквания за някои вещества, преносимите цистерни трябва да са снабдени с 
допълнителна защита, която може да бъде под формата на допълнителна дебелина на корпуса, 
или на по – високо изпитвателно налягане, в зависимост от рисковете, характерни за 
съответното вещество. 

6.7.2.2.17 Топлинна изолация, която директно влиза в контакт с корпуса, предназначена за вещества, 
превозвани при повишена температура, трябва да имат минимална температура на запалване с 
50°C по-висока от максималната проектна температура на цистерната 

 
6.7.2.3 Критерии при проектирането 

 
6.7.2.3.1 Корпусите трябва да са с конструкция, която може да бъде математически изчислена по 

отношение на възникващите напрежения, или да бъде експериментално изследвана с помощта 
на съпротивителни тензометрични датчици, или с други методи, одобрени от компетентния 
орган. 

 
6.7.2.3.2 Корпусите трябва да са проектирани и направени да издържат на хидравлично изпитване, което 

да е най – малкото равно на 1,5 пъти разчетното налягане. В съответната инструкция за превоз 
с преносима цистерна, посочена в колона (10) на Таблица А от Глава 3.2 и описана в 4.2.5.2.6, 
или в специалната разпоредба за преносима цистерна, описана в колона (11) на Таблица А от 
Глава 3.2 и, съответно, в 4.2.5.3, се определят специфични изисквания за някои вещества. 
Обръща се внимание на изискванията за минимална дебелина на корпуса,  указани от 6.7.2.4.1 
до 6.7.2.4.10. 

 
6.7.2.3.3 При металите с ясно дефинирана точка на провлачване, или характеризиращи се с гарантирана 

условна граница на провлачване (общо взето, до 0,2 % условна граница на провлачване и до 1 
%  - при аустенитни стомани) първичното мембранно напрежение σ (сигма) на корпуса не 
трябва да надвишава най-малката от стойностите 0,75 Re или 0,50 Rm, при изпитвателното 
налягане, където: 

 Re – граница на провлачване в N/mm2 или до 0,2 % условна граница на провлачване, или до 1 
% - за аустенитни стомани; 

 Rm – минимална якост на опън в N/mm2; 
 
6.7.2.3.3.1 Стойностите, които трябва да бъдат използвани за Re и Rm трябва да бъдат специфицираните 

минимални стойности, в съответствие с националните или международните стандарти за 
материали. Когато се използват аустенитни стомани, специфицираните минимални стойности 
за Re и Rm, съответстващи на използваните стандарти за материали, могат да бъдат увеличени 
до 15 %, ако в сертификата за контрол на материалите са посочени по – големи стойности. 
Когато за въпросния метал не съществуват стандарти, използваните стойности на Re и Rm 
трябва да са одобрени от компетентните власти или от упълномощени от тях орган. 

 
6.7.2.3.3.2 При конструкциите на заварени корпуси, не се допуска използването на стомани, при които 

съотношението Re/Rm е по – голямо от 0,85. Стойностите на Re и Rm, които се използват при 
определяне на това съотношение, трябва да бъдат специфицирани в сертификата за контрол 
на материала. 

 
6.7.2.3.3.3 Стоманите, използвани за конструкция на корпуси, трябва да са с удължение при скъсване в 

проценти най–малко от 10000/Rm, с абсолютен минимум от 16 % за ситнозърнести стомани и 20 
% - за останалите. Използваните за конструкция на корпусите алуминий и алуминиеви сплави 
трябва да са с удължение при скъсване в проценти, което да е не по–малко от 10 000/6Rm, с 
абсолютен минимум от 12 %. 

 
6.7.2.3.3.4 За определяне на действителните стойности за материали трябва да се отбележи, че при 

листов материал оста на типовия модел при изпитването на якост трябва да е под прав ъгъл 
(напречно) на посоката на валцуване. Остатъчното удължение при скъсване трябва да се 
измери върху изпитвани образци с правоъгълно напречно сечение в съответствие с ISO 
6892:1988, като се използва калибрована дължина от 50 mm. 

 
6.7.2.4 Минимална дебелина на стената на корпуса на цистерната 

 
6.7.2.4.1 Минималната дебелина на корпуса трябва да е равна на по – голямата от следните стойности: 

a) Минималната дебелина, определена в съответствие с изискванията на 6.7.2.4.2 до 
6.7.2.4.10; 



 1037 

b) Минималната дебелина, която е определена в съответствие с одобрения правилник за 
съдове под налягане, вкл. и изискванията от 6.7.2.3; и 

c) Минималната дебелина, специфицирана в инструкцията за превоз с преносима цистерна, 
указана в колона (10) на Таблица А от глава 3.2 и описана в 4.2.5.2.6, или в специалната 
разпоредба, посочена в колона (11) на Таблица А от Глава 3.2 и описана в 4.2.5.3; 

 
6.7.2.4.2 Цилиндричните части, дъната и капаците на люковете на корпуси с диаметър не по-голям от 

1,80 m трябва да бъдат с дебелина не по-малка от 5 mm при еталонна стомана, или с 
еквивалентна дебелина - при използвания материал. Корпусите с диаметър над 1,80 m, трябва 
да са с дебелина не по-малка от 6 mm при еталонна стомана или с еквивалентна дебелина - 
при друг метал. За прахообразни или гранулирани вещества от опаковъчна група ІІ или ІІІ, 
изискваната  минимална дебелина може да бъде намалена до не по-малко от 5 mm при 
еталонна стомана или еквивалентна дебелина - при друг метал. 

 
6.7.2.4.3 В случай, че се предвижда допълнителна защита против повреда на корпуса, преносимите 

цистерни с изпитвателно налягане под 2,65 bar, могат да са с намалена минимална дебелина на 
корпуса, пропорционално на предвидената защита, със съгласието на компетентния орган. 
Независимо от това, обаче, корпусите с диаметър по-малък или равен на 1,80 m, трябва да 
бъдат с дебелина не по-малка от 3 mm при еталонна стомана или с еквивалентна дебелина - 
при друг използван метал. Корпусите с диаметър над 1,80 m  трябва да са с дебелина не по-
малка от 4 mm при еталонна стомана или с еквивалентна дебелина - при друг метал. 

 
6.7.2.4.4 Цилиндричните части, дъната и капаците на люковете на всички корпуси трябва да са с 

дебелина не по-малка от 3 mm, независимо от материала на конструкцията им. 
 
6.7.2.4.5 Допълнителната защита, посочена в 6.7.2.4.3, може да бъде осигурена от обща външна 

конструктивна защита, като напр. “сандвич”- конструкция, при която външната облицовка (кожух) 
е здраво закрепена за корпуса, или от конструкция с двойна стена, или  обгръщане на корпуса с 
цяла рамкова конструкция с надлъжни и напречни конструктивни елементи. 

 
6.7.2.4.6 Когато еквивалентната дебелина на един метал е различна от дебелината, предписана за 

еталонна стомана в 6.7.2.4.3, тя трябва да се определи по формулата: 

 
 където: 

е1  = изискваната еквивалентна дебелина (в mm) на използвания метал; 

ео   = минималната дебелина (в mm) на еталонната стомана, посочена в съответната 
инструкция за превоз с преносима цистерна, указана в колона (10) на Таблица А от 
Глава 3.2 и описана в 4.2.5.2.6, или от специалната разпоредба за преносима цистерна, 
посочена в колона (11) на Таблица А от Глава 3.2 и описана в 4.2.5.3; 

Rm1  = гарантирана минимална якост на опън (в N/mm2) на използвания метал (виж 
6.7.2.3.3); 

А1 = гарантирано минимално удължение при скъсване (в проценти) на използвания метал, 
според националните или международните стандарти.  

 
6.7.2.4.7 Когато в приложимата инструкция за превоз в преносима цистерна, посочена в 4.2.5.2.6 е 

определена минимална дебелина от 8 mm, 10 mm или 12 mm, е необходимо да се отбележи, че 
тези дебелини са базирани на свойствата на еталонната стомана за корпус с диаметър равен 
на 1,80 m. Когато се използва метал, различен от мека стомана (виж 6.7.2.1), или корпусът е с 
диаметър по-голям от 1,80 m., дебелината трябва да бъде определена по следната формула: 

 

 
 
  където: 

е1  = изисквана еквивалентна дебелина (в mm) на използвания метал; 
ео   =  минимална дебелина (в mm) на еталонната стомана, посочена в инструкцията за 

превоз с преносима цистерна, указана в колона (10) на Таблица А от Глава 3.2 и 
описана в 4.2.5.2.6, или в специалната разпоредба за преносима цистерна указана в 
колона (11) на Таблица А от Глава 3.2 и описана в 4.2.5.3; 

d1   = диаметър на корпуса (в mm), но не по-малко от 1,80 m; 
Rm1  =  гарантирана минимална якост на опън в (N/mm2)на използвания метал (виж 

6.7.2.3.3); 
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А1  = гарантирано минимално удължение при скъсване (в проценти) на използвания метал 
според националните, или международни стандарти. 

 
6.7.2.4.8 Дебелината на стената на корпуса не трябва в никакъв случай да бъде по-малка от посочените 

в 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 и 6.7.2.4.4 стойности. Всички части на корпуса трябва да са с минимална 
дебелина, определена в 6.7.2.4.2 до 6.7.2.4.4. Посочената дебелина не включва резервен 
допуск за корозия. 

 
6.7.2.4.9 При използване на мека стомана (виж 6.7.2.1) не се изисква изчисление в съответствие с 

формулата от 6.7.2.4.6. 
 
6.7.2.4.10 В съединените краища (дъна) към цилиндричната част на корпуса не трябва да има резки 

промени в дебелината на металния лист. 
 
6.7.2.5 Експлоатационно оборудване 

 
6.7.2.5.1 Експлоатационното оборудване трябва да бъде така разположено, че да е защитено от риск от 

счупване или повреждане по време на обработка и превоз. Когато съединението между рамката 
и корпуса допуска относително движение на под-елементите, оборудването трябва да бъде 
така укрепено, че да позволява подобно движение без риск от повреда на работещите части. 
Външните фитинги за изпразване (муфи за тръбопроводи, затварящи детайли), вътрешният 
спирателен клапан и неговата сглобка трябва да са защитени спрямо опасност от отчупване под 
въздействието на външни сили (напр. при използване на срязващи профили). Съоръженията за 
пълнене и изпразване (вкл. фланците и резбованите запушалки), както и всички защитни 
капачки, трябва да могат да бъдат защитени срещу непредвиденото им отваряне. 

 
6.7.2.5.2 Всички отвори в корпуса, които са предназначени за пълнене и изпразване на преносимата 

цистерна, трябва да са оборудвани с ръчно задействани спирателни клапани, разположени 
максимално близо до корпуса, доколкото това е практически възможно. Другите отвори, с 
изключение на съоръженията за клапаниране или освобождаване на налягане, трябва да са 
оборудвани или със спирателни клапани, или с други подходящи средства за затваряне, 
разположени по възможност максимално близо до корпуса. 

 
6.7.2.5.3 Всички преносими цистерни трябва да са оборудвани с люк, или други достатъчно широки 

отвори, които да позволяват извършването на проверка на вътрешността и достатъчен достъп 
за провеждане на работи по поддръжка и ремонт на тази вътрешност. Преносимите цистерни, 
разпределени на отделения трябва да имат люкове, или други отвори за проверка, за всяко 
едно от отделенията. 

 
6.7.2.5.4 Външните фитинги трябва да са групирани заедно, доколкото това е практически възможно. 

Горните фитинги на изолираните преносими цистерни трябва да са заобиколени от корпус за 
събиране на разливи с подходящ дренаж. 

 
6.7.2.5.5 Всяко съединение към преносимата цистерна трябва да е ясно маркирано с указване на 

функцията му. 
 
6.7.2.5.6 Всеки спирателен клапан, или друго средство за затваряне, трябва да е проектирано и 

конструирано за номинално налягане не по-малко от максимално допустимото експлоатационно 
налягане на корпуса, като се отчита и очакваната по време на превоз температура. Всички 
спирателни клапани с резбовани шпиндели трябва да се затварят с ръкохватката по посока на 
часовниковата стрелка. При другите спирателни клапани, положението (отворено и затворено) и 
посоката на затваряне трябва да бъдат ясно обозначени. Всички спирателни клапани трябва да 
бъдат проектирани по такъв начин, че да се предотвратява непредвиденото им отваряне. 

 
6.7.2.5.7  Нито една подвижна част, като напр. капаци, елементи на затварящите приспособления и др., 

не трябва да бъде изработвана от незащитена от корозия стомана, когато съществува 
вероятност от нейния фрикционен или ударен контакт с алуминиева преносима цистерна, 
предназначена за превоз на вещества, чиято точка на възпламеняване отговаря на критериите 
за вещества от клас 3, вкл. и за вещества с повишена температура превозвани на, или над, 
точката им на възпламеняване. 

 
6.7.2.5.8 Тръбопроводите трябва да бъдат така проектирани, конструирани и монтирани, че да се 

избегне рискът от повреди, дължащи се на температурно разширение и свиване, на механичен 
удар и на вибрации. Всички тръбопроводи трябва да са изработени от подходящ метал. 
Навсякъде, където това е възможно, трябва да се използват заварени тръбни връзки. 

 
6.7.2.5.9 Връзките на медните тръбопроводи трябва да са запоени или да са съоръжени с еквивалентно 

здрави метални тръбни съединения. Точката на топене на спояващите материали не трябва  да 
е по-ниска от 525 ºС. Връзките не трябва да намаляват здравината на тръбопроводите, което 
може да се случи при нарязването им с резба.  
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6.7.2.5.10  Налягането на пръсване на всички тръбопроводи и техните тръбни фитинги не трябва да е по-

малко от най-високата от следните стойности: четирикратното максимално допустимо 
експлоатационно налягане на корпуса, или четирикратното налягане, на което той се подлага 
при експлоатацията от действието на помпа или друго съоръжение (с изключение на 
предпазните съоръжения за налягане). 

 
6.7.2.5.11 При конструкцията на затворите, клапаните и съответните принадлежности, трябва да се 

използва ковък метал. 
6.7.2.5.12  Отоплителната система се проектира или контролира по такъв начин, че вещество не може да 

достигне температура, при която налягането в цистерната надхвърля своето максимално 
допустимо работно налягане или причинява други опасности (напр. опасно термично разпадане) 

6.7.2.5.13  Отоплителната система трябва да бъде проектирана или контролирана така че енергията за 
вътрешни отоплителни елементи да не бъде налична, освен ако отоплителните елементи не са 
изцяло потопени. Температурата на повърхността на отоплителните елементи за вътрешно 
отоплително оборудване или температурата на корпуса за външно отоплително оборудване в 
никакъв случай не трябва да надхвърля 80% от температурата на самозапалване (в °C) на 
превозваното вещество. 

6.7.2.5.14 Ако в цистерната е инсталирана система за електрическо отопление, тя трябва да бъде 
оборудвана с прекъсвач на веригата за утечка към земята с ток при прекъсване по-малък от 100 
mA 

6.7.2.5.15  Електрически комплектни разпределителни устройства, монтирани върху цистерни, не трябва 
да имат пряка връзка с вътрешната част на цистерната и предоставят защита от минимум 
еквивалента на вид IP 56 съгласно IEC 144 или IEC 529. 

 
6.7.2.6 Дънни отвори 

 
6.7.2.6.1 Някои специални вещества не трябва да се превозват в преносими цистерни с дънни отвори. 

Когато инструкцията за превоз с преносими цистерни, описана в колона (10) от таблица А в 
Глава 3.2 и в 4.2.5.2.6 посочва, че дънните отвори са забранени, не трябва да има никакви 
отвори под нивото на течността в корпуса, когато той е напълнен до максимално допустимата 
граница на пълнене. Когато един съществуващ отвор е затворен, това затваряне трябва да се 
извърши чрез заваряване на плоча от вътрешната и от външната страна на корпуса. 

 
6.7.2.6.2 Дънните отвори за изпразване на преносимите цистерни, превозващи определени твърди, 

кристализиращи или вещества с голям вискозитет, трябва да бъдат  съоръжени с не по-малко 
от две последователно монтирани и взаимно независими затварящи се устройства. 
Конструкцията на оборудването трябва да отговаря на изискванията на компетентните органи, 
или упълномощения от последните орган и трябва да включва:   

a) На външните стоп-клапани, монтирани в близост до обвивките, доколкото това е   
приложимо, и проектирани така, че да е предотвратено всякакво неволно отваряне при 
удар или други невнимателни действия; и 

b) Затварящо приспособление, което не пропуска течности, в края на всеки тръбопровод за 
изпразване. То може да бъде заварен глух фланец или резбована капачка. 

 
6.7.2.6.3 Всеки дънен отвор за изпразване, с изключение на описаните в 6.7.2.6.2, трябва да е съоръжен 

с три последователно монтирани и взаимно независими затварящи се устройства. 
Конструкцията на оборудването трябва да бъде отговаря на изискванията на компетентните 
органи, или упълномощения от последните орган и трябва да включва: 

a) Автоматично затварящ се вътрешен спирателен клапан, т.е. спирателен клапан, който да е 
вътре в корпуса, или вътре в заварен фланец или в неговия дублиращ допълнителен 
фланец, така, че: 

i) регулиращите устройства за действие на клапана да са така проектирани, че да 
предотвратяват всякакво случайно отваряне от удар или друго непредвидено действие; 

ii) клапанът да може да се отваря отгоре или отдолу; 

iii) положението на клапана (отворено или затворено) да може – по възможност -  да се 
регулира от земята; 

iv) с изключение на преносимите цистерни за съдържание до 1 000 литра, да е възможно 
клапанът да се затваря от достъпно място на преносимата цистерна, което е 
отдалечено от самият клапан; и 

v) клапанът да продължи да е ефективно действащ в случай на повреда на външното 
устройство за регулация; 

b) Външен спирателен клапан, който да е монтиран възможно най-близко до корпуса; и 
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c) Затвор, който е непропусклив за течности, в края на всеки тръбопровод за изпразване, 
който може да бъде завит глух фланец или резбована капачка. 

 
6.7.2.6.4 При корпуси с вътрешно покритие, вътрешният спирателен клапан посочен в 6.7.2.6.3 a) може 

да бъде заменен с допълнителен външен спирателен клапан. Производителят трябва да 
задоволи изискванията на компетентните власти, или на упълномощения от тях орган. 

 
6.7.2.7 Предпазни устройства 

6.7.2.7.1 Всички преносими цистерни трябва да са оборудвани най-малко с едно предпазно устройство 
за налягане. Всички предпазни  устройства трябва да се проектирани, конструирани и 
маркирани в съответствие с изискванията на компетентните органи или на упълномощения от 
тях орган. 

 
6.7.2.8 Предпазни устройства за освобождаване на налягане 

 
6.7.2.8.1 Всяка преносима цистерна с вместимост най-малко от 1900 литра, както и всяко независимо 

отделение на преносима цистерна с подобна вместимост, трябва да са снабдени с едно или 
повече предпазни устройства за налягане с пружинно действие, като освен това могат да имат и 
паралелно действащи предпазни устройства с предпазна (разкъсваща се) мембрана или 
стопяем предпазител, освен когато това е забранено от инструкцията за превоз с преносими 
цистерни в 4.2.5.2.6. и съгласно 6.7.2.8.3. Предпазните устройства за налягане трябва да са с 
достатъчен капацитет, за да предотвратят пробив на корпуса, дължащ се на свръхналягане или 
свръхвакуум, възникнали при пълнене, изпразване или загряване на съдържанието. 

 
6.7.2.8.2 Предпазните устройства за налягане трябва да бъдат проектирани така, че да предотвратят 

проникване на чужди вещества, изливане на течности и развитие на опасно свръхналягане. 
 
6.7.2.8.3 В съответствие с изискванията за някои специални вещества, изложени в инструкцията за 

превоз с преносима цистерна указана в колона (10) от Таблица А от Глава 3.2 и описана в 
4.2.5.2.6, преносимите цистерни трябва да са оборудвани с предпазно устройство за налягане, 
одобрено от компетентните органи или упълномощения от тях орган. Освен при преносими 
цистерни, предназначени за специална експлоатация и  оборудвани с одобрено предпазно 
устройство, конструирано с материали, съвместими с превозваното вещество, предпазното 
устройство трябва да включва разкъсваща се (предпазна) мембрана, която да предшествува 
предпазното устройство за налягане с пружинно действие. Когато последователно на 
изискваното предпазно устройство за налягане е вмъкната разкъсваща се мембрана, между 
разкъсващата се мембрана и предпазното устройство за налягане трябва да се монтира 
манометър, или подходящ контролно-сигнален индикатор, предназначен за установяване на 
пробив на мембраната, както и за възникване на точковидни дефекти или утечки в нея, които 
биха нарушили правилното действие на системата за освобождаване на налягане. Пробивът на 
разкъсващата се мембрана трябва да възникне при номинално налягане, което е с 10 % над 
граничното налягане на предпазното устройство. 

 
6.7.2.8.4 Всяка преносима цистерна с вместимост под 1900 литра трябва да бъде оборудвана с 

предпазно устройство за налягане, което може да е с разкъсваща се (предпазна) мембрана, ако 
тя отговаря на изискванията, посочени в 6.7.2.11.1. Когато не се използва предпазно устройство 
за налягане с пружинно действие, разкъсващата се мембрана трябва да бъде настроена за 
пробив при нормално налягане, което е равно на изпитвателното налягане. В допълнение, 
стопяеми елементи също да бъдат използвани, ако съответстват на 6.7.2.10.1. 

 
6.7.2.8.5 Ако корпусът е оборудван с предпазни устройства за налягане, линията на входящия отвор 

трябва да е снабдена с подходящо предпазно устройство за налягане, което да е настроено да 
се задейства при налягане не по високо от максимално допустимото експлоатационно налягане 
на корпуса, като максимално близо до корпуса трябва да се монтира по възможност и 
спирателен клапан. 

 
6.7.2.9 Регулиране на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.2.9.1 Трябва да се отбележи, че предпазните устройства за налягане трябва да се задействат само в 

случаите на прекомерно повишаване на температурата, тъй като корпусът не трябва да бъде 
подлаган на ненужни колебания на налягането по време на нормални условия на превоз (виж 
6.7.2.12.2). 

 
6.7.2.9.2 Необходимото предпазно устройство за налягане трябва да бъде настроено да се отваря при 

номинално налягане, равно на 5/6-ти от изпитвателното налягане при корпуси с изпитвателно 
налягане не по-голямо от 4,5 bar, или 110 % от 2/3-ти от изпитвателното налягане при корпуси с 
изпитвателно налягане по-голямо от 4,5 bar. След освобождаване на налягането, устройството 
трябва да се затвори при налягане, което да не е под 10 % от нивото на граничното му 
налягане. Устройството трябва да остане затворено при всички по-ниски налягания. Това 
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изискване не забранява използването на предпазни устройства за вакуум или комбинация от 
предпазни устройства за налягане и предпазни устройства за вакуум. 

 
6.7.2.10 Стопяеми предпазители 

 
6.7.2.10.1 Стопяемите предпазители трябва да се задействат при температури между  100 °C и 149 ºС при 

условие, че налягането в корпуса при температурата на стопяване не трябва да е по-голямо от 
изпитвателното налягане. Те трябва да са разположени в горния край на корпуса, като 
входовете им са към пространството, където се отделят парите  и когато се използват за целите 
за безопасността на превоза не трябва да бъдат  екранирани от външна топлина. Стопяемите 
предпазители не трябва да бъдат използвани на преносими цистерни, чието изпитвателно 
налягане надвишава 2,65 bar, освен ако не е упоменати друго от специална разпоредба TP 36 в 
колона (11) на Таблица А от Глава 3.2. Стопяемите предпазители, предназначени за превоз на 
вещества при повишени температури, трябва да бъдат проектирани за задействане при 
температура, по-висока от максималната температура, която би възникнала по време на превоз. 
Те трябва да отговарят на изискванията на компетентните органи или на упълномощения от тях 
орган. 

 
6.7.2.11 Разкъсващи се мембрани 

 
6.7.2.11.1 Освен описаното в  6.7.2.8.3, разкъсващите се (предпазните) мембрани трябва да бъдат 

настроени за пробив при номинално налягане, равно на изпитвателното налягане в целия 
температурен диапазон. В случаите на използване на разкъсващи се мембрани трябва да се 
обърне специално внимание на изискванията от 6.7.2.5.1 и 6.7.2.8.3. 

 
6.7.2.11.2 Разкъсващите се (предпазните) мембрани трябва да са съобразени с вакуумните налягания, 

които могат да възникнат в преносимата цистерна. 
 
6.7.2.12 Капацитет на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.2.12.1 Споменатото в 6.7.2.8.1 предпазно устройство за налягане с пружинно действие трябва да бъде 

с минимално напречно сечение на площта на светлия отвор еквивалентно на калибриран отвор 
с диаметър от 31,75 mm. Когато се използват предпазни клапани за вакуум, ако има такива, те 
трябва да са с минимално напречно сечение на площта на светлия отвор на по-малко от 284 
mm2. 

 
6.7.2.12.2 Общият капацитет на системата за освобождаване на налягането (при съблюдаване на спада в 

потока, когато преносимата цистерна е оборудвана с разкъсваща се мембрана, поставена пред 
предпазното устройство за налягане с пружинно действие, или когато предпазното устройство 
за налягане с пружинно действие е снабдено с искрогасител) в условия на преносима цистерна, 
напълно обхваната от огън, трябва да е достатъчен да ограничи налягането в корпуса до 20 % 
над граничното налягане на предпазното устройство за освобождаване на налягането. За 
постигане на необходимия общ дебит могат да се използват аварийни предпазни устройства за 
налягане. Тези устройства могат да бъдат стопяеми, с пружинно действие и с разкъсващи се 
мембрани. Максималният необходим капацитет на предпазните устройства може да бъде 
определен с използване на формулата от 6.7.2.12.2.1, или от таблицата в 6.7.2.12.2.3. 

 
6.7.2.12.2.1 За определянето на общия необходим капацитет на предпазните устройства, който трябва да се 

разглежда като сумата от индивидуалните капацитети на всички монтирани устройства, може да 
се използва следната формула: 

 

 
 където: 

Q  = минимално необходим дебит в кубически метри въздух за час (m3/h) при стандартни 
условия 1 bar и 0 º С (273 К); 

F  = коефициент със следната стойност: 

 При корпуси без термоизолация:  F = 1 

 При корпуси с термоизолация:   F = U(649 –t)/13.6, но в никакъв случай по-малък от 
0,25, където: 

 U  = термична проводимост на изолацията при 38ºС в kW.m-2.K-1; 

t  = действителна температура на веществото при пълнене (в оС); когато тази 
температура е неизвестна, t = 15 ºС; 
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Дадената по-горе стойност на F за изолирани корпуси може да бъде възприета, при 
условие, че изолацията е в съответствие с 6.7.2.12.2.4; 

А  = общата площ на външната повърхност на корпуса в m2; 

Z  = коефициент за свиваемост на газа в условията на акумулация (когато този 
коефициент е неизвестен, се приема че Z = 1,0); 

Т = абсолютна температура по Келвин (ºС + 273) над предпазните устройства за налягане 
в условията на акумулиране;   

L  = латентна топлина на изпарение на течността в kJ/kg, в условията на акумулация; 

М  = молекулно тегло на освободения газ; 

С  = константа, изведена от следните формули, която зависи от съотношението "k" на 
специфичните топлини: 

 

 

 

където: 

ср е специфична топлина при константно налягане; и 

cv е специфична топлина при константен обем. 

 

Когато k >1: 

 

 

Когато  k = 1 или k е неизвестно, 

 

Където “е” е математическата константа 2,7183. 
 
Константата С може също да бъде определена и от следната таблица: 
 

k С k С k С 

1,00 0,607 1,26 0,660 1,52 0,704 

1,02 0,611 1,28 0,664 1,54 0,707 

1,04 0,615 1,30 0,667 1,56 0,710 

1,06 0,620 1,32 0,671 1,58 0,713 

1,08 0,624 1,34 0,674 1,60 0,716 

1,10 0,628 1,36 0,678 1,62 0,719 

1,12 0,633 1,38 0,681 1,64 0,722 

1,14 0,637 1,40 0,685 1,66 0,725 

1,16 0,641 1,42 0,688 1,68 0,728 

1,18 0,645 1,44 0,691 1,70 0,731 

1,20 0,649 1,46 0,695 2.00 0,770 

1,22 0,652 1,48 0,698 2.20 0,793 

1,24 0,659 1,50 0,701   

 
6.7.2.12.2.2 Като алтернатива на посочената по-горе формула, корпусите, предназначени за превоз на 

течности, могат да имат предпазни устройства, оразмерени в съответствие с таблицата в 
6.7.2.12.2.3. Тази таблица приема стойност на коефициент за изолация  F = 1 и трябва да 
съответно  да се коригира в случай, че корпусът е изолиран. Другите стойности, които са 
използвани при съставяне на таблицата са: 

 М = 86,7   Т = 394 К 

 L = 334,94 kJ/kg  С = 0,607 
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Z = 1 
 
6.7.2.12.2.3 Минимална изисквана скорост на изпускане "Q" на кубически метри въздух в секунда при 

налягане 1 bar и температура 0 º С (273 К): 
 

А 
Изложена площ 

(квадратни метри) 
 

Q 
(Кубически метри 

въздух за секунда) 

A 
Изложена площ 

(квадратни метри) 

Q 
(Кубически метри 

въздух за секунда) 

2 0,230 37,5 2,539 

3 0,320 40 2,677 

4 0,405 42,5 2,814 

5 0,487 45 2,949 

6 0,565 47,5 3,082 

7 0,641 50 3,215 

8 0,715 52,5 3,346 

9 0,788 55 3,476 

10 0,859 57,5 3,605 

12 0,998 60 3,733 

14 1,132 62,5 3,860 

16 1,263 65 3,987 

18 1,391 67,5 4,112 

20 1,517 70 4,236 

22,5 1,670 75 4,483 

25 1,821 80 4,483 

27,5 1,696 85 4,967 

30 2,115 90 5,206 

32,5 2,258 95 5,442 

35 2,400 100 5,676 

 
6.7.2.12.2.4 Системите за изолация, използвани за ограничаване на вентилационния капацитет, трябва да 

бъдат одобрени от компетентните власти, или упълномощен от тях орган. При всички случаи, 
одобрените за тази цел изолационни системи трябва да: 
a) Останат ефективни при високи температури до 649 оС; и  
b) да са облицовани с материал с точка на топене равна на 700 оС, или по-висока; 

 
6.7.2.13 Маркировка на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.2.13.1 Всяко предпазно устройство за налягане трябва да бъде ясно и трайно маркирано със следните 

конкретни данни: 

a) Налягане (в bar или kРа) или номинална температура (в оС), при което устройството се 
задейства; 

b) Допустими толеранси на критично налягане за устройствата с пружинно действие; 

c) Еталонната температура, съответстваща на номиналното налягане за разкъсващи се 
мембрани; 

d) Допустими температурни толеранси при стопяеми предпазители ;  

e) Номиналният капацитет на пружинните устройства за освобождаване на налягането, на 
разкъсващите се мембрани или на стопяемите предпазители в стандартни кубически метра 
въздух в секунда (m3/s); и 

f) площите на напречно сечение на потока на устройствата за освобождаване на налягането с 
чувствителна пружина, чупливите дискове и разтопимите елементи в mm2; 

g) Трябва да се добави - по възможност - и следната информация: 
 
6.7.2.13.2 Номиналният капацитет, който е маркиран върху пружинните предпазни устройства за налягане, 

трябва да бъде определен в съответствие с ISO 4126-1:2004 и ISO 4126-7:2004. 
 
6.7.2.14 Съединения към предпазните устройства за налягане 

 
6.7.2.14.1 Съединенията към предпазните устройства за налягане трябва да бъдат с достатъчни размери, 

за да осигурят възможност на необходимия дебит да премине безпрепятствено към 
предпазното устройство. Между корпуса и предпазните устройства  за налягане не трябва да се 
монтира никакъв спирателен клапан, с изключение на случаите, когато са предвидени 
дублиращи устройства, използвани при поддръжка и ремонт или когато спирателните клапани 
обслужващи действителното използваните устройства са блокирани в отворено положение, или 
когато спирателните клапани са взаимно блокирани по такъв начин, че поне едно дублиращо 
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устройство да е винаги работещо. Нищо не трябва да запушва отворите към клапаниращите 
устройства или предпазните устройства за налягане, тъй като това би могло да ограничи или да 
спре потока от корпуса към даденото устройство. Когато по необходимост се използват 
клапанационни отвори или тръбопроводи от изходите на предпазните устройства за налягане, 
те трябва да изхвърлят освободените пари или течности към атмосферата, при минимално 
противоналягане върху освобождаващите устройства. 

 
6.7.2.15 Разположение на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.2.15.1 Всеки вход на предпазните устройства за налягане трябва да бъде разположен в горния край на 

корпуса и фиксиран по възможност максимално близо до надлъжния и напречен център на 
корпуса. При максимално напълнено състояние всички входове на предпазните устройства за 
налягане трябва да са разположени в парното пространство на корпуса, като устройствата 
трябва да са така разположени, че да осигуряват безпрепятствено изпускане на отделената 
пара. При запалими вещества отделяната пара трябва да бъде отвеждана далеч извън корпуса 
така, че да не може да се връща обратно към него. Допуска се използването на защитни 
устройства, които отклоняват парния поток, при условие, че не се намалява необходимия 
капацитет на предпазните устройства. 

 
6.7.2.15.2 Трябва да се предвидят мерки за предотвратяване на достъпа на неупълномощени лица до 

предпазните устройства за налягане, както и за предпазване на устройствата от повреди при 
преобръщане на преносимата цистерна. 

 
6.7.2.16 Прибори за отчитане на нивото на напълване 

 
6.7.2.16.1 Не се разрешава използване на Прибори за отчитане на нивото на напълване от стъкло или от 

други чупливи материали, които са в директен контакт със съдържанието на цистерната. 
 
6.7.2.17 Опорни лагери, рамки, приспособления за повдигане и закрепване на преносими 

цистерни 

 
6.7.2.17.1 Преносимите цистерни трябва да бъдат проектирани и направени с поддържаща структура, 

която да осигурява надеждна основа по време на превоз. В тази връзка, следва да се вземат 
предвид силите, описани в 6.7.2.2.12 и указаният в 6.7.2.2.13 коефициент на безопасност. 
Плъзгачите, рамковите конструкции, спусковите шейни или други подобни конструкции се считат 
за напълно приемливи. 

 
6.7.2.17.2 Комбинираните напрежения, причинени от монтажни елементи (спускови шейни, рамкови 

конструкции и др.), както и приспособленията за повдигане и закрепване, не трябва да водят до 
възникване на прекомерно напрежение в която и да е част на цистерната. Всички преносими 
цистерни трябва да бъдат оборудвани с постоянни приспособления за повдигане и закрепване. 
Те трябва да бъдат монтирани към подпорите на преносимите цистерни, но могат да бъдат 
закрепени и към укрепващите плочи, фиксирани към опорните точки на корпуса. 

 
6.7.2.17.3 При проектирането на подпори и рамкови конструкции трябва да се взема предвид и влиянието 

на корозията, породена от условията на околната среда. 
 
6.7.2.17.4 Гнездата за вилковите повдигачи трябва могат да бъдат затваряни. Средствата за затваряне на 

гнездата на вилковите повдигачи трябва да са неподвижна част от рамковата конструкция или 
да са неподвижно закрепени към рамковата конструкция. При преносимите цистерни с единично 
отделение и с дължина  по-малка от 3,65 м не е необходимо гнездата за вилкови повдигачи да 
са затворени, ако: 

a) Корпусът, вкл. всички фитинги, са добре защитени от удар, причинен от вилките на 
устройствата за повдигане;   и 

b) Разстоянието между центровете на гнездата за вилковите повдигачи са най-малкото равни 
на половината от максималната дължина на преносимата цистерна. 

 
6.7.2.17.5 Когато преносимите цистерни не са защитени по време на превоз, в съответствие с 

изискванията, изложени в 4.2.1.2, корпусите и експлоатационното оборудване трябва да бъдат 
защитени от повреди получавани в резултат на напречен или надлъжен удар, или 
преобръщане. Външните фитинги трябва да са защитени така, че да изключват изпускане на 
съдържанието при удар или преобръщане на преносимата цистерна върху фитингите. 
Примерите на защита  включват: 

a) Защита против странични удари, която може да включва надлъжни греди, защитаващи 
корпуса от двете страни, на нивото на средната му линия; 

b) Защита на преносимата цистерна от преобръщане, която може да включва армиращи 
пръстени или греди, фиксирани по рамката; 
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c) Защита против удар отзад, която включва броня или рамка; 

d) Защита на корпуса от повреда, причинена от удар или преобръщане с използване на ISO 
рамка в съответствие с ISO 1496-3:1995. 

 
6.7.2.18 Прототипно одобрение  

 
6.7.2.18.1 Компетентните власти, или упълномощеният от тях орган, трябва да издадат сертификат за 

годностза всеки нов прототип (типов модел) преносима цистерна. То трябва да удостоверява, 
че дадената преносима цистерна е проверена от тези органи, че е годна за предназначената й 
цел, че отговаря на общите изисквания на настоящата Глава и – по възможност - на 
разпоредбите за вещества описани в Глава 4.2 и в Таблица А на Глава 3.2. Когато се 
произвежда серия от преносими цистерни без промяна на конструкцията им, сертификатът е 
валиден за цялата производствена серия. Сертификатът следва да посочва изпитателния 
протокол на типовия модел, веществата, или групата от вещества, които се допускат за превоз, 
конструктивните материали на корпуса и на вътрешната му обшивка (по възможност), както и  
номера на одобрението. Номерът на одобрението трябва да се състои от отличителния знак, 
или обозначение на държавата, издала одобрението, посочено чрез отличителния знак, 
използван на превозни средства в международно пътно движение2, както и съответен 
регистрационен номер. Удостоверенията трябва да посочват евентуалните алтернативни 
споразумения, издадени в съответствие с 6.7.1.2. Одобряването на типовия модел може да 
служи за одобряване на годността на по-малки преносими цистерни, изработени от материали 
от същия вид и дебелина, при едни и същи производствени методи и с идентични подпори, 
еквивалентни затвори и други принадлежности. 

 
6.7.2.18.2 Протоколът от изпитванията на прототипа трябва да включва най-малко следното: 

a) Резултатите от съответното изпитване на рамкова конструкция, съгласно ISO 1496-3:1995; 

b) Резултатите от първоначалния контрол и изпитване, съгласно 6.7.2.19.3 ; и 

c) Резултатите от изпитването на удар в съответствие с 6.7.2.19.1, когато това е приложимо. 
 
6.7.2.19 Проверка и изпитване 

 
6.7.2.19.1 Преносими цистерни, отговарящи на определението за контейнер в Международната конвенция 

за безопасни контейнери (CSC) от 1972 в актуалната й редакция, не могат да се използват, 
освен в случаите, когато са признати за годни, след като един обичаен прототип  от всяка 
конструкция е бил подложен на описаното в Ръководство за изпитвания и критерии част IV, 
раздел 41 динамично изпитване на удар.  

 
6.7.2.19.2 Корпусът и оборудването на всяка преносима цистерна трябва да бъдат подложени на 

първоначална проверка и изпитване преди въвеждането им в експлоатация, които, 
впоследствие се извършват на интервали не по-малки от пет години (5-годишен периодичен 
контрол и изпитване), с междинна периодична проверка (контрол и изпитване на 2,5 години) 
провеждани в средата на 5-годишните проверки и изпитвания. 2,5-годишния контрол и 
изпитване могат да бъдат проведени в срок от 3 месеца след определената дата. При 
необходимост, в съответствие с 6.7.2.19.7, независимо от датата на последната периодична 
проверка и изпитване, следва да се проведат извънредни проверки и изпитвания. 

 
6.7.2.19.3 Първоначалните проверка и изпитване на преносима цистерна трябва да включват проверка на 

проектните характеристики, вътрешен и външен оглед на преносимата цистерна и нейните 
фитинги, в зависимост на веществата подлежащи на превоз, както и изпитване за налягане. 
Преди въвеждане на преносимата цистерна в експлоатация трябва да се проведат също 
изпитвания за херметичност и проверка на задоволителното действие на цялото 
експлоатационно оборудване. Когато корпусът и неговите фитинги са изпитани на налягане 
поотделно, те трябва да бъдат подложени на изпитване за херметичност заедно след общия 
монтаж. 

 
6.7.2.19.4 Петгодишната проверка и изпитване трябва да включват вътрешен и външен оглед на 

преносимата цистерна, както и, по общо правило, провеждане на изпитване за хидравлично 
налягане. За цистерни, използвани само за превоз на твърди вещества, различни от токсични 
или корозивни вещества, които не се втечняват по време на превоз, изпитването за 
хидравлично налягане може да бъде заменено от изпитване на подходящо налягане при 1.5 
пъти  максимално допустимото работно налягане, което подлежи на одобрение от компетентния 
орган.Облицовката, термоизолацията и другите покрития трябва да се отстранят само когато 
следва да се извърши надеждна оценка на състоянието на преносимата цистерна. Когато 

                                                           
2 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен транспорт, 
напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за движението по пътищата, 
подписана във Виена, 1968 г. 
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корпусът и неговите фитинги са изпитани на налягане поотделно, те трябва да бъдат 
подложени на изпитване за херметичност заедно след общия монтаж. 

 
6.7.2.19.5 Междинните 2,5-годишни периодични проверки и изпитвания трябва да  включват най-малкото 

вътрешен и външен оглед на преносимата цистерна и нейните фитинги, в зависимост от 
веществата, подлежащи на превоз, както и изпитване за херметичност и проверка на 
задоволителното действие на цялото експлоатационно оборудване. Облицовката, 
термоизолацията и другите покрития трябва да се отстранят само когато следва да се извърши 
надеждна оценка на състоянието на преносимата цистерна. При преносимите цистерни, 
предназначени за превозване само на едно вещество, 2,5-годишният вътрешен оглед може да 
се отмени или да се замести с друг изпитателен способ или  процедура за контрол, посочени от 
компетентните органи или упълномощен от тях орган. 

 
6.7.2.19.6 Преносимата цистерна не може да бъде напълнена и предложена за превоз след датата на 

изтичане на срока на последните 5-годишни или 2,5-годишни периодични проверки и 
изпитвания, в съответствие с 6.7.2.19.2. Независимо от това, преносима цистерна, която е 
напълнена преди датата на изтичане на срока на последните периодични проверки и 
изпитвания, може да бъде превозвана за период не по-голям от три месеца след датата на 
изтичане на срока на последните периодични изпитвания и контрол. Освен това, преносимата 
цистерна може да бъде транспортирана след датата на изтичане на срока на последните 
периодични изпитвания и проверки: 

a) След изпразването, но преди почистване, с цел провеждане на следващите изпитвания и 
проверка, преди да бъде напълнена цистерната;  и 

b) Освен ако компетентният орган е разпоредил друго, за период до шест месеца след датата 
на изтичане на срока на последните периодични изпитвания и проверки, когато с цел да се 
даде възможност за връщане на опасните товари, предназначени за изхвърляне или 
рециклиране. Това изключение трябва да бъде изрично споменато в превозния документ. 

 
6.7.2.19.7 Извънредните проверки и изпитвания са необходими при наличие на данни, че преносимата 

цистерна има повредени или корозирали повърхности, или са възникнали други обстоятелства, 
свидетелстващи за допълнителни дефекти, които биха могли да повлияят отрицателно на 
целостта на преносимата цистерна. Обсегът на извънредните проверки и изпитвания ще зависи 
от степента на уврежданията или влошаването на качеството на преносимата цистерна. Те 
трябва да включват най-малко 2,5-годишни проверки и изпитвания, в съответствие с 6.7.2.19.5. 

 
6.7.2.19.8 Вътрешният и външният оглед трябва да докажат, че: 

a) Корпусът е проверен за микродефекти, корозия, абразия, следи от удари, деформации, 
дефекти от заварки или други недостатъци, вкл. и за изтичане, поради които преносимата 
цистерна може да бъде счетена като опасна за превоз. Дебелината на стената трябва да 
бъде проверена чрез надлежно измерване, ако тази проверка посочва редуциране на 
дебелина на стената; 

b) Тръбопроводите, клапаните, отоплителните и охладителни системи, както и гарнитурите са 
проверени за откриване на  корозирали повърхнини, за дефекти, или  други недостатъци, 
поради които преносимата цистерна може да бъде счетена като опасна за пълнене, 
изпразване или превоз; 

c) Съоръженията за притягане на капаците на люковете са изрядно действуващи и че 
капаците, или гарнитурите нямат утечки; 

d) Липсващите или разхлабените болтове или гайки на всички фланцови съединения, или 
глухи фланци, са подменени или притегнати; 

e) Всички аварийни устройства и клапани нямат корозия, деформации или каквито и да са 
увреждания, или дефекти, които биха попречили на тяхното нормално действие. 
Съоръженията за дистанционно затваряне и автоматично затварящите се спирателни 
клапани трябва да бъдат изпробвани в действие, за да се докаже доброто им състояние; 

f) Обшивките, ако има такива, се проверяват в съответствие с критериите, описани от техните 
производители; 

g) Необходимите знаци на преносимата цистерна са четливи и в съответствие с приложимите 
изисквания; и 

h) Рамковата конструкция, подпорите и приспособленията за вдигане на преносимата 
цистерна са в задоволително състояние. 

 
6.7.2.19.9 Контролът и изпитванията описани в 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 и 6.7.2.19.7, 

трябва да бъдат проведени или удостоверени от експерт, който е одобрен от компетентните 
власти, или упълномощен от тях орган. Когато провеждането на изпитването за налягане е част 
от контрола  и изпитванията, то следва да се извърши при изпитвателното налягане, посочено 
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върху информационната табелка на преносимата цистерна. Когато е под налягане, 
преносимата цистерна трябва да бъде проверена за изтичане от корпуса, тръбопроводите или 
оборудването. 

 
6.7.2.19.10 При всички случаи, когато са извършвани работи по рязане, горене или заваряване на корпуса, 

тези действия подлежат на одобрение от компетентните власти, или упълномощен  от тях 
орган, като се вземат предвид разпоредбите на правилника за съдове под налягане, приложени 
при конструкцията на корпуса. След завършване на работите  трябва да се проведе изпитване 
на налягане, при налягане отговарящо на първоначалното изпитвателно налягане. 

 
6.7.2.19.11 При доказателство за наличие на дефект, който би могъл да доведе до опасно състояние, 

преносимата цистерна не трябва да се връща в експлоатация преди да е отстранен дефектът и 
преди успешно провеждане на ново изпитване за налягане.  

 
6.7.2.20 Маркировка 

 
6.7.2.20.1 Всяка преносима цистерна трябва да бъде снабдена с устойчива на корозия метална плоча, 

трайно прикрепена към преносимата цистерна, на видно място, лесно достъпно за проверка. 
Когато по договорени причини, свързани с преносимата цистерна, плочата не може да бъде 
постоянно закрепена за обшивката, обвивката трябва да бъде маркирана с най-малко 
информацията, която се изисква за код на съдовете под налягане. Като минимум, най-малко 
следната информация трябва да бъде маркирана върху плаката, посредством щамповане или 
чрез всеки друг подобен метод: 

 
(а) информация за собственика 

 
(I) регистрационен номер на собственика; 

 
(b) производствена информация 

 
(i) Страната на производство; 
 
(ii) Година на производство; 
 
(iii) Име на производителя или марката; 
 
(iv) сериен номер на производителя; 

 
(c) одобрение на информацията 

(i) символ на Обединените нации върху опаковката;   
Този символ, не се използва за никакви други цели, освен да удостоверява, че опаковката, 

гъвкавия контейнер за насипни товари, преносимата цистерна или MEGC отговаря на 
съответните изисквания от глава 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6,6.7 или 6.11; 

 
(ii) страна на одобрение; 
 
(iii) упълномощен орган за одобрение на проекта; 
 
(iv) номер на одобрение на проекта; 
 
(v) букви "АА", ако проектът е бил одобрен съгласно алтернативни мерки (виж 6.7.1.2 ); 
 
(vi) код на съд под налягане, на които обвивката е проектирана; 

 
(d) Налягане 

 
(i)  максимално допустимо експлоатационно налягане (в bar или kPa)2; 
 
(ii)  изпитване на налягането (в bar или kPa)3; 
 
(iii)  дата на първоначалния тест на налягането (месец и година); 
 
(iv)  идентификационен знак, удостоверяващ първоначалното изпитване; 
 
(v)  външно разчетно налягане3 (в bar или kPa) ; 

                                                           
2 Посочва се използваната единица. 
3 Вж. 6.7.2.2.10. 
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(vi) максимално допустимо експлоатационно налягане за отоплителна или охладителна 

система (в bar или kPa)3 (когато е приложимо); 
 
(e) Температури 

 
(I) проектиране според температурен диапазон (в °C) 3 ; 

 
(f) материали 

 
(i) Материал(и) на корпуса и препратка(и) към стандарт(и) за материали; 

 
(ii) еквивалентна дебелина на еталонната стомана (в mm) 3 ; 
 
(iii) материал на обшивката (когато е приложимо); 

 
(g) капацитет 

 
(i)  капацитета на вода в цистерната при 20 °C (в литри)3 ; 

Това обозначение трябва да бъде последвано от символа "S", когато обшивката е 
разделена от нарезни пластини, в части от не повече от 7 500 литра; 
 

(ii)  капацитета на вода на всяко отделение при 20 °C (в литри)3 (когато е приложимо, за 
цистерни с няколко  отделения). 
Това обозначение трябва да бъде последвано от символа "S", когато отделението е 
разделено от нарезни пластини, в части от не повече от 7 500 литра; 

 
(h) Периодични проверки и изпитания 

 
(i)  вида на най-последната периодична проверка (2.5 годишна, 5-годишна или 

извънредна); 
 
(ii) датата на най-последната периодична проверка (месец и година); 
 
(iii) изпитване на налягането (в bar или kPa)3 от най-последната периодична проверка (ако е 

приложимо); 
 
(iv) маркировка за идентификация на упълномощен орган, извършил или присъствал на 

най-последното изпитание. 
___ 
2 използваната единица се посочва 
3 Виж 6.7.2.2.10 . 
 
Фигура 6.7.2.20.1 : Пример на марка за идентификационна табела  

 

Регистрационен номер на собственика  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

Страна на производство  

Година на производство  

Производител  

Сериен номер на производителя  

ОДОБРЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Страната на одобрение  

Упълномощен орган за одобрение на 
проекта 

 

Номер на одобрение на проекта  
"AA" (ако е 
приложимо)  

Проектен код на цистерна (код на съда 
под налягане) 

 

НАЛЯГАНЕ 

максимално допустимо експлоатационно 
налягане 

bar или kPa  

Налягане при тестване bar или kPa  

Първоначално 
изпитване, дата 
изпитание: 

(мм/гггг) Присъствал печат:  

Външно разчетно налягане bar или kPa  

максимално допустимо експлоатационно 
налягане за отоплителна или 

bar или kPa  
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охладителна система (когато е 
приложимо)  

ТЕМПЕРАТУРИ 

Проектен температурен диапазон от °C до °C 

МАТЕРИАЛИ 

Материал(и) на корпуса и препратка(и) 
към стандарт(и) за материали 

 

Еквивалентна дебелина на еталонната 
стомана 

ММ 

Материал на обшивката (когато е 
приложимо)  

 

КАПАЦИТЕТ 

Водна вместимост при температура 20 °C литра 
"S" (ако е 
приложимо)  

Водна вместимост на всяка камера при  20 °C 
(когато е приложимо, за цистерни с няколко 
отделения)  

литра 
"S" (ако е 
приложимо)  

ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ / ИЗПИТАНИЯ 

Изпитва
не от тип 

Дата на 
изпитванет

о 

Свидетел печат 
и изпитване на 

наляганетоа  

тип 
изпитване 

Дата на 
изпитването 

Печат на 
присъствалия и 

изпитване на 
наляганетоа 

 (мм/гггг)  
bar 
или 
kPa  

 (мм/гггг)  
bar или 

kPa  

        

        

        

        
                                           а Изпитване за налягане, ако е приложимо. 
 
6.7.2.20.2 Посочените по-долу данни трябва да бъдат трайно маркирани или върху самата преносима 

цистерна, или върху здраво прикрепена към преносимата цистерна метална табелка: 

 Име на държателя 

 Наименование на превозваното/ите вещество/а и максимална средна температура на товара, 
когато тя е по-висока от 50 oC. 

 Максимално допустима бруто-маса  ________ кг. 

 Маса в празно състояние (Тара) ___________ кг. 

                             Инструкция за преносима цистерна в съответствие с 4.2.5.2.6. 
  

ЗАБЕЛЕЖКА: За маркирането на превозваното вещество виж и част 5. 

 
6.7.2.20.3 Когато една преносима цистерна е проектирана и одобрена за използване в открито море, 

върху идентификационната табелка трябва да бъде отбелязан текстът “OFFSHORE PORTABLE 
TANK” (“ОФШОРНА ПРЕНОСИМА ЦИСТЕРНА”). 

 
6.7.3 Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на преносими цистерни за 

превоз на неохладени втечнени газове 
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези изисквания са приложими и към преносимите цистерни, предназначени за 

превоз на химикали под налягане (UN 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и 3505). 
 
6.7.3.1 Определения 

   
За целите на настоящия раздел са в сила следните дефиниции: 
 
Алтернативно споразумение:одобрение, издадено от компетентния орган за преносима 
цистерна или MEGC, проектирани, конструирани или изпитани в съответствие с технически 
изисквания или изпитвателни методи, различни от дефинираните в настоящата Глава. 
 
Разчетно налягане: налягането, което трябва да се използва при изчисленията, в съответствие 
с одобрения правилник за съдове под налягане. Разчетното налягане не трябва да бъде по-
малко от най-високата от следните стойности: 

a) Максимално допустимото ефективно манометрично налягане за корпуса по време на 
пълнене или изпразване; или 

b)  Сумата от: 
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(i) максимално ефективното манометрично налягане, за което е проектиран корпуса, 
съгласно алинея b) на определението за максимално допустимо експлоатационно 
налягане  (виж по-долу);   и  

(ii) налягането на дъното, изчислено въз основа на динамичните сили, определени в 
6.7.3.2.9., но не-по-малко от 0,35 bar 

 
Проектна еталонна температура: температура, при която парното налягане на съдържанието 
се определя за целите на изчислението на максимално допустимо експлоатационно налягане. 
Проектната еталонна температура трябва да е под критичната температура на неохладения 
втечнен газ или втечнени газови пропеланти на химикали под налягане, предназначен за 
превоз, за да се осигури втечнено състояние на газа във всеки един момент. Тази стойност за 
различните видове преносими цистерни е,  както следва: 

a) Корпус с диаметър равен на 1,5 m - максимум: 65 oC; 

b) Корпус с диаметър по-голям от 1,5 m : 

(i)  без изолация или екран за слънце: 60 oC 

(ii)  със слънцезащитен екран (виж 6.7.3.2.12): 55 oC 

(iii) с изолация (виж 6.7.3.2.12): 50 oC; 
 
Проектният температурен диапазон за корпуса трябва да бъде от -40оС до +50оС за 
вещества, превозвани при нормална температура на околната среда. При преносимите 
цистерни подлагани на по-сурови климатични условия трябва да се предвидят и по-строги 
изисквания за проектните температури. 
 
Плътност при пълнене: средната маса на неохладения втечнен газ за литър от вместимостта 
на корпуса (kg/1). Плътността при пълнене е посочена в инструкция за преносими цистерни Т50 
в 4.2.5.2.6. 
 
Изпитване на херметичност: изпитване, при което корпусът и неговото експлоатационно 
оборудване се подлагат на ефективно вътрешно налягане не по-малко от 25 % от максимално 
допустимото експлоатационно налягане, като за целта се използва газ; 
 
Максимално допустимо експлоатационно налягане: налягане, което не трябва да бъде по-
малко от най-голямото от долупосочените налягания, измерено в горния край на корпуса, при 
работно положение. То в никакъв случай не трябва да бъде по-малко от 7 bar: 

a)  Максимално допустимото ефективно надналягане в корпуса на цистерната по време на 
пълнене или изпразване; 

b)  Максималното ефективно манометрично налягане, за което е проектиран корпусът на 
цистерната и което трябва да бъде: 

(i) за посочен в 4.2.5.2.6 инструкция Т50 за преносими цистерни недълбоко охладен втечнен 
газ – предписаното в инструкцията за преносими цистерни Т50 за съответния газ 
максимално допустимо експлоатационно налягане (в bar); 

(ii) за другите неохладени втечнени газове, сумата от: 

- абсолютното налягане на парите (в bar) на неохладения втечнен газ при проектна 
еталонна температура, минус 1 bar;   и 

- парциалното налягане (в bar) на въздуха, или на други газове в незапълнения 
обем, което се определя от проектната еталонна температура и разширението на 
течната фаза, дължащо се на увеличение на средната температура на целия обем 
равно на tr – tf (tf = температурата на пълнене, обикновено 15оС; tr =  максимална 
средна температура на товара, 50оС); 

(iii) за химикали под налягане, МДЕН (изчислено с мерна единица bar), посочено в Т 50 
указания за подвижни цистерни, за частта от пропелантите, посочени в Т 50,  4.2.5.2.6, 
която се състои от втечнен газ; 

 
Максимално допустима бруто-маса: сумата на тарата на преносимата цистерна плюс 

максимално разрешената маса на товара за превоз. 
 
Конструкционна стомана: стомана с гарантирана минимална якост на опън равна на 360 
N/mm2 до 440  N/mm2 и гарантирано минимално удължение при скъсване в съответствие с 
6.7.2.3.3.3; 
 
Преносима цистерна: мултимодална цистерна с вместимост над 450 литра, която се използва 
за превоз на неохладени втечнени газове от клас 2. Преносимата цистерна включва корпус, 
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съоръжен с експлоатационно и конструктивно оборудване, необходими за превоз на газове. 
Преносимата цистерна трябва да може да бъде напълвана и изпразвана без отстраняване на 
конструктивното й оборудване. Тя трябва да притежава стабилизиращи елементи извън корпуса 
и трябва да може да бъде вдигана в напълнено състояние. Тя трябва да е проектирана 
предимно за натоварване на пътно превозно средство, вагон, морски съд или съд за вътрешно 
плаване и да е снабдена с плъзгачи, поставка и принадлежности, които улесняват 
механическата и обработка. Автоцистерни, вагони-цистерни, неметални цистерни, средства за 
едро пакетиране (IBC), газови бутилки и едрогабаритни съдове не попадат в рамките на 
определението за преносими цистерни; 
 
Еталонна стомана: стомана с якост на опън равна на 370 N/mm2 и минимално удължение при 
скъсване равно на 27 %; 
 
Експлоатационно оборудване: измервателните прибори и съоръженията за пълнене, 
изпразване, клапаниране, обезопасяване и изолиране; 
 
Корпус (на цистерна): тази част от преносимата цистерна, която съдържа предвидения за 

превоз недълбоко охладен втечнен газ (същинска цистерна), вкл. отворите и затварящите 
устройства, но изключва експлоатационното оборудване или външното конструктивно 
оборудване; 
 
Конструктивно оборудване: външните армиращи, закрепващи, защитни и стабилизиращи 
елементи на корпуса; 
 
Изпитвателно налягане: максималното надналягане в горната част (темето) на корпуса на 

цистерната по време на провеждане на изпитването на налягане; 
 
6.7.3.2 Общи изисквания към проектирането и изработването 

 
6.7.3.2.1 Корпусите трябва да бъдат проектирани и конструирани в съответствие с правилника за съдове 

под налягане, признат от компетентния орган. Те трябва да са изработени от стомана, 
подходяща за формоване. Материалите трябва да отговарят по принцип на националните или 
международните стандарти за материали. При заварени корпуси трябва да се използват само 
материали с доказана възможност за заваряване. Заварките трябва да са професионално 
изпълнени и да осигуряват пълна сигурност. Когато производствения процес, или материалите, 
изискват това, корпусите трябва да са термично обработени по подходящ начин за да 
гарантират задоволителна здравина на заварката и на термично повлияните от нея зони. При 
избора на материал трябва  да се вземе предвид диапазона на проектна температура, като се 
отчита риска от крехък лом при налягане, от напукване дължащо се на корозия и  устойчивостта 
на удар. Когато се използва ситнозърнеста стомана, гарантираната стойност на границата на 
провлачване не трябва да е повече от 460 N/mm2 , а гарантираната стойност на горната граница 
на якостта на опън трябва да е не  повече от 725 N/mm2, в съответствие със спецификациите на 
материала. Материалите за преносими цистерни трябва да са подходящи за външните условия 
на околната среда, при която  ще бъдат превозвани. 

 
6.7.3.2.2 Корпусите, фитингите и тръбопроводите на преносимата цистерна трябва да са направени от 

материали, които са: 

a) Практически устойчиви на атаки от предвижданите за превоз неохладени втечнени газове;  
или 

b) Пасивни или неутрализирани чрез химическа реакция материали. 
 
6.7.3.2.3 Гарнитурите трябва да са изработени от материали, които не могат да бъдат обект на атака от 

предвижданите за превоз неохладени втечнени газове.  
 
6.7.3.2.4 Трябва да се избягва контактът между нееднородни материали, който бил довел до увреждания 

причинени от галванично въздействие. 
 
6.7.3.2.5 Материалите на преносимата цистерна, вкл. тези на съоръженията, гарнитурите, обшивките и 

принадлежностите, не трябва да влияят неблагоприятно на неохладените втечнени газове, 
предвиждани за превоз в преносимата цистерна. 

 
6.7.3.2.6 Преносимите цистерни трябва да бъдат проектирани и направени с подпори, които да 

осигуряват надеждна основа по време на превоз. Те следва да са снабдени и с подходящи 
приспособления за повдигане и спускане. 

 
6.7.3.2.7 Преносимите цистерни трябва да бъдат проектирани и конструирани да могат да издържат, без 

загуба на съдържание на вътрешното налягане на съдържанието, както и на статичните, 
динамичните и термичните натоварвания при нормални условия на обработка и превоз. 
Конструкцията трябва да демонстрира, че ефектите на умора вследствие на многократното 
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прилагане на тези натоварвания по време на очаквания живот на преносимата цистерна, са 
били взети предвид. 

 
6.7.3.2.8 Корпусите трябва да са проектирани така, че да издържат без остатъчна деформация на 

външно налягане равно на най-малко 0,4 bar (манометрично). Когато корпусът ще бъде 
подлаган на значително налягане преди неговото пълнене или по време на изпразването му, 
той трябва да може да издържа външно свръхналягане от най-малко 0,9 bar (манометрично) 
над вътрешното налягане, като неговата издръжливост при подобно налягане следва да бъде 
доказана. 

 
6.7.3.2.9 Преносимите цистерни и техните укрепващи съоръжения трябва да са в състояние, при 

максимално допустим товар, да поемат следните отделно прилагани статични сили: 

a) По посока на пътуването: два пъти максимално допустимата бруто-маса, умножена по 
гравитационното ускорение (g)4;  

b) Хоризонтално под прав ъгъл на посоката на пътуване: максимално допустимата бруто-маса 
(когато посоката на пътуване не е ясно определена, силите трябва да са равни на два пъти 
максимално допустимата бруто-маса) умножена по гравитационното ускорение (g)5;  

c) Вертикално нагоре: максимално допустимата бруто-маса, умножена по гравитационното 
ускорение (g)5; 

d) Вертикално надолу: два пъти максимално допустимата бруто-маса, (пълното натоварване, 
вкл. ефекта на гравитацията) умножена по гравитационното ускорение (g)5. 

 
6.7.3.2.10 При всяка една от силите, посочени в 6.7.3.2.9, коефициентът на безопасност, който трябва да 

се съблюдава е както следва: 

a) При метали с ясно дефинирана точка на провлачване, коефициент на безопасност равен на 
1,5, спрямо  гарантираната граница на провлачване; 

b) При метали с неясно дефинирана точка на провлачване, коефициент на безопасност равен 
на 1,5, спрямо гарантираната 0,2 % условна граница на провлачване или, за аустенитни 
стомани -  1 % условна граница на провлачване. 

 
6.7.3.2.11 Стойностите за граница на провлачване и за условна граница на провлачване трябва да бъдат 

съответстват  на националните и международни стандарти за материали. Когато се използват 
аустенитни стомани, специфицираната минимална стойност на границата на провлачване, или 
условната граница на провлачване съгласно  стандартите за материали, може да бъде 
увеличена до 15 %, ако тези по-големи стойности са указани в сертификата за контрол на 
материала. Ако за въпросният материал не съществува стандарт за материали, използваната 
стойност  на граница на провлачване, или на условна граница на провлачване, трябва да бъде 
одобрена от компетентния орган. 

 
6.7.3.2.12 Когато корпусите предназначени за превоз на неохладени втечнени газове са оборудвани с 

система за термоизолация, тя трябва да отговаря на следните изисквания: 

a) Тя ще трябва да се състои от екраниращ кожух, който е не по-малък от горната 1/3, но не 
по-голям от горната половина на повърхността на корпуса, отделен от корпуса с въздушен  
слой от около 40 mm; 

b) Тя ще трябва да се състои от цялостно армиране с изолационни материали със 
задоволителна дебелина и с такава защита, която да предотврати проникването на влага и 
възникването на повреди при нормални условия на превоз, като едновременно с това да 
осигури топлинна проводимост не по-голяма от 0,67 (W.m-2.K-1); 

c) Когато защитният кожух е затворен, за да бъде газонепропусклив, трябва да се предвиди 
съоръжение за предотвратяване на развиването на опасно налягане в изолационния слой, 
в случай на утечка от корпуса или от неговото оборудване;  

d) Термоизолацията не трябва да препятства достъпа до фитингите и до устройствата за 
изпразване. 

 
6.7.3.2.13 Преносимите цистерни, предназначени за превоз на неохладени втечнени газове, трябва да 

могат да бъдат електрически заземявани. 
 
6.7.3.3 Проектни критерии 

 
6.7.3.3.1 Корпусите трябва да са с цилиндрично напречно сечение. 
 

                                                           
4 За целите на изчисленията g = 9,81 m/s2 
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6.7.3.3.2 Корпусите трябва да са проектирани и конструирани да издържат на изпитвателно налягане, 
което да е най – малко равно на 1,3-пъти разчетното налягане. При конструкцията на корпуса 
трябва да се вземат предвид минималните стойности, предвидени за максимално допустимо 
експлоатационно налягане в инструкцията Т50 за превоз с преносими цистерни от 4.2.5.2.6, по 
отношение на всеки недълбоко охладен втечнен газ, предназначен за превоз. Специално 
внимание следва да се обърне на изискванията за минимална дебелина на корпуса,  
формулирани в 6.7.3.4. 

 
6.7.3.3.3 При стоманите с ясно дефинирана точка на провлачване, или характеризиращи се с 

гарантирана условна граница на провлачване (общо взето, до 0,2 % условна граница на 
провлачване и до 1 %  - при аустенитни стомани) първичното мембранно напрежение σ (сигма) 
на корпуса не трябва да надвишава най-малката от стойностите 0,75Re или 0,50Rm, при 
изпитвателното налягане, където: 

Re – граница на провлачване в N/mm2 или до 0,2 % условна граница на провлачване, или до 1 
% - за аустенитни стомани; 

Rm – минимална якост на опън в N/mm2; 
 
6.7.3.3.3.1 Стойностите, които трябва да бъдат използвани за Re и Rm трябва да бъдат определените 

минимални стойности, в съответствие с националните или международните стандарти за 
материали. Когато се използват аустенитни стомани, специфицираните минимални стойности 
за Re и Rm, съответстващи на използваните стандарти за материали, могат да бъдат увеличени 
до 15 %, ако в сертификата за контрол на материалите са посочени по – големи стойности. 
Когато за въпросната стомана не съществуват стандарти, използваните стойности на Re и Rm 
трябва да са одобрени от компетентните органи или от упълномощени от тях орган. 

 
6.7.3.3.3.2 При конструкциите на заварени корпуси, не се допуска използването на стомани, при които 

съотношението Re/Rm е по – голямо от 0,85. Стойностите на Re и Rm, които се използват при 
определяне на това съотношение, трябва да бъдат специфицирани в сертификата за контрол 
на материала. 

 
6.7.3.3.3.3 Стоманите, използвани за конструкция на корпуси, трябва да са с удължение при скъсване в 

проценти най–малко от 10 000/Rm, с абсолютен минимум от 16 % за ситнозърнести стомани и 
20 % - за останалите.  

 
6.7.3.3.3.4 За определяне на действителните стойности за материали трябва да се отбележи, че при 

листов материал оста на типовия модел при изпитването на якост трябва да е под прав ъгъл 
(напречно) на посоката на валцуване. Остатъчното удължение при скъсване трябва да се 
измери върху изпитвани образци с правоъгълно напречно сечение в съответствие с ISO 
6892:1998, като се използва калибрована дължина от 50 mm. 

 
6.7.3.4 Минимална дебелина на стената на корпуса на цистерната 

 
6.7.3.4.1 Минималната дебелина на един корпус трябва да е равна на по – голямата от следните 

стойности: 

a) Минималната дебелина, определена в съответствие с изискванията на 6.7.3.4;  и 

b) Минималната дебелина, която е определена в съответствие с одобрения правилник за 
съдове под налягане, вкл. и изискванията от 6.7.3.3. 

 
6.7.3.4.2 Цилиндричните части, дъната и капаците на люковете на корпуси с диаметър не по-голям от 

1,80 m , трябва да са с дебелина не по-малка от 5 mm при еталонна стомана, или с 
еквивалентна дебелина - при използвания материал. Корпусите с диаметър над 1,80 m, трябва 
да са с дебелина не по-малка от 6 mm при еталонна стомана или с еквивалентна дебелина - 
при друга стомана. 

 
6.7.3.4.3 Цилиндричните части, дъната и капаците на люковете на всички корпуси трябва да са с 

дебелина не по-малка от 4 mm, независимо от материала на конструкцията им. 
 
6.7.3.4.4 Когато еквивалентната дебелина на един метал е различна от дебелината, предписана за 

еталонна стомана в 6.7.3.4.2, тя трябва да се определи по формулата: 

 
 където: 

е1  = изискваната еквивалентна дебелина (в mm) на използвания метал; 

ео   =  минималната дебелина (в mm) на еталонната стомана, посочена в 6.7.3.4.2.; 
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Rm1  = гарантирана минимална якост на опън (в N/mm2) на използвания метал (виж 
6.7.3.3.3); 

А1 = гарантирано минимално удължение при скъсване (в проценти) на използвания метал, 
според националните или международните стандарти.  

 
6.7.3.4.5 Дебелината на стената на корпуса не трябва в никакъв случай да бъде по-малка от посочените 

в 6.7.3.4.1 до 6.7.3.4.3 стойности. Всички части на корпуса трябва да са с минимална дебелина, 
определена в 6.7.3.4.1 до 6.7.3.4.3. Посочената дебелина не включва резервен допуск за 
корозия. 

 
6.7.3.4.6 При използване на мека стомана (виж 6.7.3.1) не се изисква изчисление в съответствие с 

формулата от 6.7.3.4.4. 
 
6.7.3.4.7 В съединените краища (дъна) към цилиндричната част на корпуса не трябва да има резки 

промени в дебелината на металната плоча. 
 
6.7.3.5 Експлоатационно оборудване 

 
6.7.3.5.1 Експлоатационното оборудване трябва да бъде така разположено, че да е защитено от риск от 

счупване или повреждане по време на обработка и превоз. Когато съединението между рамката 
и корпуса допуска относително движение на под-елементите, оборудването трябва да бъде 
така укрепено, че да позволява подобно движение без риск от повреда на работещите части. 
Външните фитинги за изпразване (муфи за тръбопроводи, затварящи детайли), вътрешният 
спирателен клапан и неговата сглобка трябва да са защитени спрямо опасност от отчупване под 
въздействието на външни сили (напр. при използване на срязващи профили). Съоръженията за 
пълнене и изпразване (вкл. фланците и резбованите запушалки), както и всички защитни 
капачки, трябва да могат да бъдат защитени срещу непредвиденото им отваряне. 

 
6.7.3.5.2 Всички отвори в корпуса на преносимата цистерна, които са с диаметър над 1,5 mm, с 

изключение на отворите на предпазните устройства за налягане, отворите за проверка и 
затворените обезвъздушителни отвори трябва да са оборудвани с най-малко три взаимно 
независими затварящи се устройства, включени последователно, като първото трябва да е 
вътрешен спирателен клапан, а третото е глух фланец или еквивалентно съоръжение. 

 Ако една подвижна цистерна е оборудвана с клапан за свръхдебит, този клапан трябва да бъде 
монтиран така, че леглото му да е във вътрешността на корпуса, или вътре във вътрешността 
на заварения фланец. Когато клапанът за свръхдебит е монтиран външно, неговите монтажни 
приспособления трябва да са така проектирани, че да запазват ефективността си в случай на 
удар. Клапанът за свръхдебит трябва да бъде така подбран и монтиран, че да се затваря 
автоматично при достигане на номиналния дебит, определен от производителя. Съединенията 
и принадлежностите към и от подобен клапан, трябва да са с по-голям дебитен капацитет от 
този на клапанът за свръхдебит. 

 
6.7.3.5.3 Първото спирателно устройство при отворите за пълнене и изпразване трябва да бъде 

вътрешен спирателен клапан, а второто – спирателен клапан, който е разположен на достъпно 
място върху всеки тръбопровод за пълнене и изпразване. 

 
6.7.3.5.4 При дънните отвори (на дъното) за пълнене и изпразване на преносими цистерни, 

предназначени за превоз на запалими и/или токсични неохладени втечнени газове или 
химикали под налягане, вътрешният спирателен клапан трябва да представлява 
бързодействащо предпазно устройство, което се затваря автоматично в случай на 
непредвидено движение на преносимата цистерна по време на пълненето или изпразването й, 
или при обхващането й от пожар. С изключение на преносимите цистерни с вместимост до 1 
000 литра, трябва да съществува възможност за дистанционно управление на това устройство. 

 
6.7.3.5.5 Освен калибрираните отвори за пълнене, изпразване или изравняване на налягането на 

газовете, корпусите трябва да бъдат снабдени с отвори, към които да се монтират 
измервателни уреди, термометри и манометри. Съединенията за подобни инструменти трябва 
да се изработят от подходящо заварени щуцери или гнезда, а да не бъдат резбовани 
съединения към корпуса.   

 
6.7.3.5.6 Всички преносими цистерни трябва да са оборудвани с люк, или други достатъчно широки 

отвори, които да позволяват извършването на проверка на вътрешността и задоволителен 
достъп за провеждане на работи по поддръжка и ремонт на тази вътрешност.  

 
6.7.3.5.7 Външните фитинги трябва да са групирани заедно, доколкото това е практически възможно.  
 
6.7.3.5.8 Всяко съединение към преносимата цистерна трябва да е ясно маркирано с указване на 

функцията му. 
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6.7.3.5.9 Всеки спирателен клапан, или друго средство за затваряне, трябва да е проектирано и 
конструирано за номинално налягане не по-малко от максимално допустимото експлоатационно 
налягане на корпуса, като се отчита и очакваната по време на превоз температура. Всички 
спирателни клапани с резбовани шпиндели трябва да се затварят с ръкохватката по посока на 
часовниковата стрелка. При другите спирателни клапани, положението (отворено и затворено) и 
посоката на затваряне трябва да бъдат ясно обозначени. Всички спирателни клапани трябва да 
бъдат проектирани по такъв начин, че да се предотвратява непредвиденото им отваряне. 

 
6.7.3.5.10  Тръбопроводите трябва да бъдат така проектирани, направени и монтирани, че да се избегне 

рискът от повреди дължащи се на температурно разширение и свиване, на механичен удар и на 
вибрации. Всички тръбопроводи трябва да са изработени от подходящ метал. Навсякъде, 
където това е възможно, трябва да се използват заварени тръбни връзки. 

 
6.7.3.5.11 Връзките на медните тръбопроводи трябва да бъдат запоени или снабдени с еквивалентно 

здрави метални тръбни съединения. Точката на топене на спояващите материали не трябва  да 
е по-ниска от 525ºС. Връзките не трябва да намаляват здравината на тръбопроводите, което 
може да се случи при нарязването им с резба.  

 
6.7.3.5.12  Налягането на пръсване на всички тръбопроводи и техните тръбни фитинги не трябва да е по-

малко от най-високата от следните стойности: четирикратното максимално допустимо 
експлоатационно налягане на корпуса, или четирикратното налягане на което той се подлага 
при експлоатацията от действието на помпа или друго съоръжение (с изключение на 
предпазните съоръжения за налягане). 

 
6.7.3.5.13 При конструкцията на затворите, клапаните и съответните принадлежности, трябва да се 

използва ковък метал. 
 
6.7.3.6 Дънни отвори 

 
6.7.3.6.1 Някои специални неохладени втечнени газове не трябва да се превозват в преносими цистерни 

с дънни отвори, когато инструкцията за превоз с преносими цистерни Т50, изложена в 4.2.5.2.6 
посочва, че дънните отвори са недопустими. Не трябва да има никакви отвори под нивото на 
течността в корпуса, когато той е напълнен до максимално допустимата граница на пълнене.  

 
6.7.3.7 Предпазни устройства за освобождаване на налягане 

 
6.7.3.7.1 Всички преносими цистерни трябва да са оборудвани с едно или повече предпазни устройства 

за налягане с пружинно действие. Устройствата трябва да се отварят автоматично при налягане 
над максимално допустимото експлоатационно налягане и да бъдат напълно отворени при 
налягане, равно на 110  %  максимално допустимото експлоатационно налягане. След 
декомпресия тези устройства трябва да се затварят при налягане, което не трябва да бъде по-
малко от 10 % от налягането при което започва изпразването, като трябва да останат затворени 
при по-ниски налягания. Предпазните устройства за налягане трябва да са от такъв тип, че да 
издържат на динамични сили, вкл. и на хидростатичен удар. Не се разрешава използването на 
разкъсващи се мембрани, които не са последователно свързани с предпазни устройства за 
налягане с пружинно действие. 

 
6.7.3.7.2 Предпазните устройства за налягане трябва да са така проектирани, че да предотвратяват 

проникване на чужди вещества, изтичане на газ и развитие на опасно свръхналягане. 
 
6.7.3.7.3 Преносимите цистерни предназначени за превоз на някои специални неохладени втечнени 

газове, посочени в инструкция Т50 за превоз с преносими цистерни, изложена в 4.2.5.2.6, трябва 
да са оборудвани с предпазни устройства за налягане, одобрени от компетентния орган. Освен 
ако дадена преносима цистерна със специално предназначение е оборудвана с одобрено 
предпазно устройство изработено от материали, които са съвместими с товара, такова 
устройство ще трябва да включва разкъсваща мембрана, предшествана от устройство с 
пружинно действие. В разстоянието между разкъсващата се мембрана и  устройството трябва 
да се монтира манометър, или подходящ контролно-сигнален индикатор, предназначен за 
установяване на пробив на мембраната, както и за възникване на точковидни дефекти или 
утечки в нея, които биха нарушили правилното действие на системата за освобождаване на 
налягане. Пробивът на разкъсващата се мембрана трябва да възникне при номинално 
налягане, което е с 10 % над граничното налягане на предпазното устройство.  

 
6.7.3.7.4 При  многофункционалните преносими цистерни, предпазните устройства за налягане трябва да 

се отварят при допустимо налягане, посочено в 6.7.3.7.1., за газове с най-високо максимално 
допустимо експлоатационно налягане, одобрени за превоз в преносими цистерни. 
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6.7.3.8  Капацитет на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.3.8.1 Ако преносимата цистерна е изцяло обхваната от пожар, комбинираният дебитен капацитет на 

предпазните устройства трябва да е достатъчен да ограничи налягането в корпуса (вкл. 
акумулацията) до 120 % над максимално допустимото експлоатационно налягане. За постигане 
на необходимия пълен дебитен капацитет могат да се използват предпазни устройства с 
пружинно действие. При многофункционалните цистерни, комбинираният дебитен капацитет на 
предпазните устройства за налягане трябва да бъде изчислен за този газ, който има най-голям 
дебитен капацитет от всички газове, допуснати за превоз в преносими цистерни.   

 
6.7.3.8.1.1 За определянето на общия необходим дебит на предпазните устройства, който трябва да се 

разглежда като сумата от индивидуалните капацитети на всички монтирани устройства, може да 
се използва следната формула5: 

 
 където: 

Q = минимално необходим дебит в кубически метри въздух за час (м3/час) при стандартни 
условия: налягане 1 bar и 0º С (273 К); 

 F = коефициент със следната стойност: 

        При корпуси без термоизолация: F = 1 

 При корпуси с термоизолация:  F = U (649 –t) /13.6, но в никакъв случай по-малък от 0,25, 
където: 

 U = термична проводимост на изолацията в kW.m-2.K-1, при 38º С; 

t = на действителната температура на веществото по време на пълнене (в оС); когато тази 
температура е неизвестна, стойността на температурата се приема за t = 15 ºС; 

Дадената по-горе стойност на F за изолирани корпуси може да бъде възприета, при 
условие, че изолацията е в съответствие с 6.7.3.8.1.2; 

А = общата площ на външната повърхност на корпуса в m2; 

Z = коефициент за свиваемост на газа в условията на акумулация (когато този коефициент е 
неизвестен, се приема че Z = 1, 0); 

Т = абсолютна температура по Келвин (ºС + 273) над предпазните устройства за налягане в 
условията на акумулиране;   

L = латентна топлина на изпарение на течността в kJ/kg, в условията на акумулация; 

М = молекулно тегло на освободения газ; 

С = константа, изведена от следните формули, която зависи от съотношението "k" на 
специфичните топлини: 

 

ср е специфична топлина при константно налягане; и 

cv е специфична топлина при константен обем. 

Когато k >1: 

 

 

Когато  k = 1 или k е неизвестно, 

 

                                                           
5 Тази формула е приложима само за неохладени втечнени газове с критична температура значително над температурата в 
условията на акумулация. При газове с критична температура близо до или под температурата в условията за акумулация, 
изчислението на дебитния капацитет на предпазното устройство за налягане трябва да отчете и другите термодинамични 
свойства на газа (виж напр. CGA S-1.2-2003 „Pressure Relief Device Standarts – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed 
Gases“ (Стандарти за предпазни устройства за освобождаване на налягането – Част 2 – Товарни и преносими цистерни за 
сгъстени газове). 
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Където “е” е математическа константа 2,7183. 
 
Константата С може също да бъде определена и от следната таблица: 

 

k С k С k С 

1,00 0,607 1,26 0,660 1,52 0,704 

1,02 0,611 1,28 0,664 1,54 0,707 

1,04 0,615 1,30 0,667 1,56 0,710 

1,06 0,620 1,32 0,671 1,58 0,713 

1,08 0,624 1,34 0,674 1,60 0,716 

1,10 0,628 1,36 0,678 1,62 0,719 

1,12 0,633 1,38 0,681 1,64 0,722 

1,14 0,637 1,40 0,685 1,66 0,725 

1,16 0,641 1,42 0,688 1,68 0,728 

1,18 0,645 1,44 0,691 1,70 0,731 

1,20 0,649 1,46 0,695 2,00 0,770 

1,22 0,652 1,48 0,698 2,20 0,793 

1,24 0,659 1,50 0,701   

 
6.7.3.8.1.2 Системите за изолация, използвани за ограничаване на клапанационния капацитет, трябва да 

бъдат одобрени от компетентните власти, или упълномощен от тях орган. При всички случаи, 
одобрените за тази цел изолационни системи трябва да: 

a) Останат ефективни при високи температури до 649 оС; и 

b) Да са облицовани с материал с точка на топене равна на 700 оС, или по-висока; 
 
6.7.3.9 Маркировка на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.3.9.1 Всяко предпазно устройство за налягане трябва да бъде ясно и трайно маркирано със следните 

конкретни данни: 

a) Налягане (в bar или kРа) или номинална температура (в о С), при което устройството се 
задейства; 

b) Допустими толеранси на критично налягане за устройствата с пружинно действие; 

c) Еталонната температура, съответстваща на номиналното налягане за разкъсващи ( 
предпазни) мембрани; 

d) Номиналният дебит на устройството в стандартни кубически метри въздух в секунда (m3/s); 
и 

e) площите на напречно сечение на потока на устройствата за освобождаване на налягането с 
чувствителна пружина и чупливите дискове в mm2 

Трябва да се добави - по възможност - и следната информация: 

f) Наименованието на производителя и съответният каталожен номер на устройството. 
 
6.7.3.9.2 Номиналният дебитен капацитет, върху предпазните устройства за налягане, трябва да бъде 

определен в съответствие с ISO 4126-1:2004 и ISO 4126-7:2004. 
 
6.7.3.10 Съединения към предпазните устройства за налягане 

  
6.7.3.10.1     Съединенията към предпазните устройства за налягане трябва да са с достатъчни размери, за да 

осигурят възможност на необходимия дебит да премине безпрепятствено към предпазното 
устройство. Между корпуса и предпазните устройства  за налягане не трябва да се монтира 
спирателен клапан, с изключение на случаите, когато са предвидени дублиращи устройства, 
използвани при поддръжка и ремонт, или когато спирателните клапани обслужващи 
действителното използваните устройства са блокирани в отворено положение, или когато 
спирателните клапани са взаимно блокирани по такъв начин, че поне едно дублиращо 
устройство да е винаги работещо и да отговаря на изискванията на 6.7.3.8. Нищо не трябва да 
запушва отворите към вентилиращите устройства или предпазните устройства за налягане, тъй 
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като това би могло да ограничи или да спре потока от корпуса към даденото устройство. Когато 
по необходимост се използват вентилационни отвори или тръбопроводи от изходите на 
предпазните устройства за налягане, те трябва да изхвърлят освободените пари или течности 
към атмосферата, при минимално противоналягане върху освобождаващите устройства. 

 
6.7.3.11 Разположение на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.3.11.1 Всеки вход на предпазните устройства за налягане трябва да бъде разположен в горния край на 

корпуса и фиксиран по възможност максимално близо до надлъжния и напречен център на 
корпуса. При максимално напълнено състояние всички входове на предпазните устройства за 
налягане трябва да са разположени в парното пространство на корпуса, като устройствата 
трябва да са така разположени, че да осигуряват безпрепятствено изпускане на отделената 
пара. При запалими неохладени втечнени газове отделяната пара трябва да бъде отвеждана 
далеч извън корпуса така, че да не може да се връща обратно към него. Допуска се 
използването на защитни устройства, които отклоняват парния поток, при условие, че 
необходимия капацитет на предпазните устройства не се намалява. 

 
6.7.3.11.2 Трябва да се предвидят мерки за предотвратяване на достъпа на неупълномощени лица до 

предпазните устройства за налягане, както и за предпазване на устройствата от повреди при 
преобръщане на преносимата цистерна. 

 
6.7.3.12 Прибори за отчитане на нивото на напълване 

 
6.7.3.12.1 Всяка преносима цистерна трябва да бъде оборудвана с един, или повече измервателни уреди, освен 

ако е предназначена за пълнене по тегло. Не се разрешава използване на измервателни уреди 
от стъкло или от друг чуплив материал, които са в пряк контакт със съдържанието на 
цистерната. 

 
6.7.3.13 Опорни лагери, рамки, приспособления за повдигане и закрепване на преносими 

цистерни 

 
6.7.3.13.1 Преносимите цистерни трябва да бъдат проектирани и направени с поддържаща структура, 

която да осигурява надеждна основа по време на превоз. В тази връзка, следва да се вземат 
предвид силите, описани в 6.7.3.2.9 и указаният в 6.7.3.2.10 коефициент на безопасност. 
Плъзгачите, рамковите конструкции, спусковите шейни или други подобни конструкции се считат 
за напълно приемливи. 

 
6.7.3.13.2 Комбинираните напрежения, причинени от монтажни елементи (спускови шейни, рамкови 

конструкции и др.), както и приспособленията за повдигане и закрепване, не трябва да водят до 
възникване на прекомерно напрежение в която и да е част на цистерната. Всички преносими 
цистерни трябва да бъдат оборудвани с постоянни приспособления за повдигане и закрепване. 
Те трябва да бъдат монтирани към подпорите на преносимите цистерни, но могат да бъдат 
закрепени и към укрепващите плочи, фиксирани към опорните точки на корпуса. 

 
6.7.3.13.3 При проектирането на подпори и рамкови конструкции трябва да се взема предвид и влиянието 

на корозията, породена от условията на околната среда. 
 
6.7.3.13.4 Гнездата за вилковите повдигачи трябва могат да бъдат затваряни. Средствата за затваряне на 

гнездата на вилковите повдигачи трябва да са неподвижна част от рамковата конструкция или 
да са неподвижно закрепени към рамковата конструкция. При преносимите цистерни с единично 
отделение и с дължина  по-малка от 3,65 м не е необходимо гнездата за вилкови повдигачи да 
са затворени, ако: 

a) Корпусът, вкл. всички фитинги, са добре защитени от удар причинен от вилките на 
устройствата за повдигане;   и 

b) Разстоянието между центровете на гнездата за вилковите повдигачи са най-малкото равни 
на половината от максималната дължина на преносимата цистерна. 

 
6.7.3.13.5 В случаите когато преносимите цистерни не са защитени по време на превоз, в съответствие с 

изискванията, изложени в 4.2.2.3, корпусите и експлоатационното оборудване трябва да бъдат 
защитени от повреди, получавани в резултат на напречен или надлъжен удар, или 
преобръщане. Външните фитинги трябва да са защитени така, че да не позволяват изпускане 
на съдържанието при удар или преобръщане на преносимата цистерна върху фитингите. 
Примерите на защита  включват: 

a) Защита против странични удари, която може да включва надлъжни греди, защитаващи 
корпуса от двете страни на нивото на средната му линия; 

b) Защита на преносимата цистерна от преобръщане, която може да включва армиращи 
пръстени или греди, фиксирани по рамката; 
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c) Защита против удар отзад, която включва броня или рамка; 

d) Защита на корпуса от повреда, причинена от удар или преобръщане с използване на ISO 
рамка в съответствие с ISO 1496-3:1995. 

 
6.7.3.14 Прототипно одобрение 

 
6.7.3.14.1 Компетентните органи или упълномощеният от тях орган трябва да издадат сертификат за 

годностза всеки нов типов модел на преносима цистерна. То трябва да удостоверява, че 
дадената преносима цистерна е проверена от тези органи, че е годна за предназначената й 
цел, че отговаря на общите изисквания на настоящата Глава и – по възможност - на 
разпоредбите за газове, описани в инструкцията за превоз с преносими цистерни Т50, изложена 
в 4.2.5.2.6. Когато се произвежда серия от преносими цистерни без промяна на конструкцията 
им, сертификатът е валиден за цялата производствена серия. Сертификатът следва да посочва 
протокола от изпитванията на типовия модел, газовете, които се допускат за превоз, 
конструктивните материали на корпуса и  на вътрешната му обшивка (по възможност), както и  
номера на одобрението. Номерът на одобрението трябва да се състои от отличителния знак 
или обозначение на държавата, издала одобрението, обозначена от отличителния знак, 
използван за превозните средства в международен пътен транспорт7, както и съответен 
регистрационен номер. Удостоверенията трябва да посочват евентуалните алтернативни 
споразумения, издадени в съответствие с 6.7.1.2. Одобряването на типовия модел може да 
служи за одобряване на годността по-малки преносими цистерни, изработени от  материали от 
същия вид и дебелина, при едни и същи производствени методи и с идентични подпори, 
еквивалентни затвори и други принадлежности. 

 
6.7.3.14.2 Протоколът от изпитванията на типовия модел трябва да включва най-малко следното: 

a) Резултатите от съответното изпитване на рамковата конструкция, съгласно ISO 1496-
3:1995; 

b) Резултатите от първоначалния контрол и изпитване съгласно 6.7.3.15.3;  и 
c) Резултатите от изпитването на удар в съответствие с 6.7.3.15.1, когато това е приложимо. 

 
6.7.3.15 Проверка и изпитване 

 
6.7.3.15.1 Преносими цистерни, отговарящи на определението за контейнер в Международната конвенция 

за безопасни контейнери (CSC) от 1972 г. в актуалната й редакция, не могат да се използват, 
освен в случаите, когато са признати за годни, след като един обичаен прототип  от всяка 
конструкция е бил подложен на описаното в Ръководство за изпитвания и критерии част 4, 
раздел 41 динамично изпитване на удар. 

 
6.7.3.15.2 Корпусът и оборудването на всяка преносима цистерна трябва да бъдат подложени на 

първоначална проверка и изпитване преди въвеждането им в експлоатация, които, 
впоследствие, се извършват на интервали не по-малки от пет години (5-годишен периодичен 
контрол и изпитване), с междинна периодична проверка (контрол и изпитване на 2,5 години) 
провеждани в средата на 5-годишните проверки и изпитвания. 2,5-годишният контрол и 
изпитване могат да бъдат проведени в срок от 3 месеца след определената дата. При 
необходимост, в съответствие с 6.7.3.15.7, независимо от датата на последната периодична 
проверка и изпитване, следва да се проведат извънредни проверки и изпитвания. 

 
6.7.3.15.3 Първоначалните проверки и изпитвания на преносимата цистерна трябва да включват проверка 

на проектните характеристики, вътрешен и външен оглед на преносимата цистерна и нейните 
фитинги, в зависимост на веществата подлежащи на превоз, както и изпитване за налягане, 
като се прилага изпитвателното налягане, посочено в 6.7.3.3.2. Изпитването за налягане може 
да се проведе било като хидравлично изпитване, било с използване на друга течност или газ, 
със съгласието на компетентните власти, или на упълномощения от тях орган.  Преди 
въвеждане на преносимата цистерна в експлоатация трябва да се проведат също изпитвания за 
херметичност и проверка на задоволителното действие на цялото експлоатационно 
оборудване. Когато корпусът и неговите фитинги са изпитани на налягане поотделно, те трябва 
да бъдат подложени на изпитване за херметичност заедно след общия монтаж. Всички заварки, 
подлагани на максимална степен на напрежение в корпуса, трябва да бъдат подложени по 
време на първоначалната проверка на недеструктивен контрол посредством радиографичен, 
ултразвуков, или друг подходящ метод. Това изискване не се отнася за кожуха. 

 
6.7.3.15.4 Петгодишните проверки и изпитвания трябва да включват вътрешен и външен оглед на 

преносимата цистерна, както и, по общо правило, провеждане на изпитване за хидравлично 
налягане. Облицовката, термоизолацията и другите покрития трябва да се отстранят само 
когато следва да се извърши надеждна оценка на състоянието на преносимата цистерна. Когато 

                                                           
7 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен транспорт, 
напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за движението по пътищата, 
подписана във Виена, 1968 г. 
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корпусът е неговите фитинги са изпитани на налягане поотделно, те трябва да бъдат 
подложени на изпитване за херметичност заедно след общия монтаж. 

 
6.7.3.15.5 Междинните 2,5-годишни периодични проверки и изпитвания трябва да  включват най-малкото 

вътрешен и външен оглед на преносимата цистерна и нейните фитинги, в зависимост от 
неохладените втечнени газове, подлежащи на превоз, както и изпитване за херметичност и 
проверка на задоволителното действие на цялото експлоатационно оборудване. Облицовката, 
термоизолацията и другите покрития трябва да се отстранят само когато следва да се извърши 
надеждна оценка на състоянието на преносимата цистерна. При преносимите цистерни, 
предназначени за превозване само на един неохладен втечнен газ, 2,5-годишният вътрешен 
оглед може да се отмени, или да се замени с други изпитателен способ или  процедура за 
контрол, посочени от компетентните органи или упълномощен от тях орган. 

 
6.7.3.15.6 Преносимата цистерна не може да бъде напълнена и предложена за превоз след датата на 

изтичане на срока на последните 5-годишни или 2,5-годишни периодични проверки и 
изпитвания, в съответствие с 6.7.3.15.2. Независимо от това, преносима цистерна, напълнена 
преди датата на изтичане на срока на последните периодични проверки и изпитвания, може да 
бъде превозвана за период не по-голям от три месеца след датата на изтичане на срока на 
последните периодични изпитвания и контрол. Освен това, преносимата цистерна може да бъде 
превозвана след датата на изтичане на срока на последните периодични изпитвания и 
проверки: 

a) След изпразването и, но преди почистване, с цел на провеждане на следващите 
изпитвания и проверка, преди да бъде напълнена;  и 

b) Освен ако компетентният орган е разпоредил друго, за период до шест месеца след датата 
на изтичане на срока на последните периодични изпитвания и проверки, с цел да се даде 
възможност за връщане на опасните товари, предназначени за изхвърляне или 
рециклиране. Това изключение трябва да бъде изрично споменато в превозния документ. 

 
6.7.3.15.7 Извънредните проверки и изпитвания са необходими при наличие на белези, че преносимата 

цистерна има повредени или корозирали повърхности или са възникнали други обстоятелства, 
свидетелстващи за допълнителни дефекти, които биха могли да повлияят отрицателно на 
целостта на преносимата цистерна. Обхватът на извънредните проверки и изпитвания ще 
зависи от степента на уврежданията или влошаването на качеството на преносимата цистерна. 
Те трябва да включват най-малко 2,5-годишни проверки и изпитвания, в съответствие с 
6.7.3.15.5. 

 
6.7.3.15.8 Вътрешният и външният оглед трябва да докажат, че: 

a) Корпусът е проверен за микродефекти, корозия, абразия, следи от удари, деформации, 
дефекти от заварки или други недостатъци, вкл. и за изтичане, поради които преносимата 
цистерна може да бъде счетена за опасна за превоз. Дебелината на стената трябва да 
бъде проверена чрез надлежно измерване, ако тази проверка посочва редуциране на 
дебелина на стената; 

b) Тръбопроводите, клапаните, отоплителните и охладителни системи, както и гарнитурите са 
проверени за откриване на  корозирали повърхности, за дефекти, или  други недостатъци, 
поради които преносимата цистерна може да бъде счетена за опасна за пълнене, 
изпразване или превоз; 

c) Съоръженията за притягане на капаците на люковете са изрядно действуващи и че 
капаците, или гарнитурите, нямат утечки; 

d) Липсващите или разхлабените болтове или гайки на всички фланцови съединения, или 
глухи фланци, са подменени или затегнати; 

e) Всички аварийни устройства и клапани нямат корозия, деформации или каквито и да са 
увреждания, или дефекти, които биха попречили на тяхното нормално действие. 
Съоръженията за дистанционно затваряне и автоматично затварящите се спирателни 
клапани трябва да бъдат изпробвани в действие, за да се демонстрира доброто им 
състояние; 

f) Необходимите марки на преносимата цистерна са четливи и в съответствие с приложимите 
изисквания; и 

g) Рамковата конструкция, подпорите и приспособленията за вдигане на преносимата 
цистерна са в задоволително състояние. 

 
6.7.3.15.9 Контролът и изпитванията описани в 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 и 6.7.3.15.7, 

трябва да бъдат проведени или удостоверени от експерт, който е одобрен от компетентните 
органи или упълномощен от тях орган. Когато провеждането на изпитването за налягане е част 
от контрола  и изпитванията, то следва да се извърши при изпитвателното налягане, посочено 
върху информационната табелка на преносимата цистерна. Когато е под налягане, 
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преносимата цистерна трябва да бъде проверена за изтичане от корпуса, тръбопроводите или 
оборудването. 

 
6.7.3.15.10 При всички случаи, когато са извършвани работи по рязане, горене или заваряване на корпуса, 

тези действия подлежат на одобрение от компетентните органи или упълномощен  от тях орган, 
като се вземат предвид разпоредбите на правилника за съдове под налягане, приложени при 
конструирането на корпуса. След завършване на работите  трябва да се проведе изпитване на 
налягане, при налягане отговарящо на първоначалното изпитвателно налягане. 

 
6.7.3.15.11 При доказателство за наличие на дефект, който би могъл да доведе до опасно състояние, 

преносимата цистерна не трябва да се връща в експлоатация до отстраняване на дефекта, 
преди да бъде проведено успешно ново изпитване за налягане.  

 
6.7.3.16 Маркировка 

 
6.7.3.16.1 Всяка преносима цистерна трябва да бъде оборудвана с корозионно-устойчива метална 

табелка, неподвижно закрепена към преносимата цистерна на видно и лесно достъпно място. 
Когато поради причина свързана с невъзможността да се закрепи неподвижно табелката към 
корпуса, корпусът трябва да има маркировка съдържаща поне тази информация, която се 
изисква от правилника за съдовете под налягане. Върху табелката, чрез щамповане, или 
посредством друг подобен метод, трябва да бъде отбелязана най-малкото следната минимална 
информация: 
 
(а) информация за собственика;  

 
(i) Регистрационен номер на собственика; 

 
(b) Информация за производството 

 
(i) Страната на производство; 
 
(ii) Година на производство; 
 
(iii) Име на производителя или марката; 
 
(iv) Сериен номер на производителя; 

 
(c) Информация за одобрение 

(i)  символ върху опаковките на Обединените нации;  
 Този символ няма да се използва за никакви други цели, освен да удостоверява, че 

опаковката, гъвкав контейнер за насипни товари, преносимата цистерна или MEGC 
отговаря на изискванията от Глава 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 или 6.11' 

 
(ii)  Страна на одобрение; 
 
(iii)  Упълномощен орган за одобрение на проекта; 
 
(iv)  Номер на одобрение на проекта; 
 
(v) Букви "АА", ако проектът е бил одобрен съгласно алтернативни мерки (виж 6.7.1.2 ); 
 
(vi) код на съда под налягане, за когото е предназначен корпуса; 

 
(d) Налягане 

 
(i) Максимално допустимо експлоатационно налягане (в bar или kPa)6 ; 
 
(ii)  Изпитване на налягането (в bar или kPa)8; 

 
(iii)  Дата на първоначално изпитване на налягането (месец и година); 
 
(iv)  идентификационна маркировка на експерта, присъствал на изпитването на 

налягането; 
 
(v) Външно разчетно налягане7 (в bar или kPa)8; 

                                                           
6 Посочва се използваната единица. 
7 Вж. 6.7.3.2.8 
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(e) Температури 

 
(i) проектен температурен диапазон (в °C)8 ; 
 
(ii) еталонна проектна температура (в °C)8 ; 

 
(f) Материали 

 
(i) Материал(и) на корпуса и справка(и) за стандарти за материали; 

 
(ii) еквивалентна дебелина на еталонната стомана (в mm)8 ; 

 
(g) Капацитет 

 
(i) Водна вместимост на цистерната при 20 °C (в литри)8 ; 
 

(h) Периодични проверки и изпитвания 
 
(i)  вида на най-последната периодична проверка (2,5 -година, 5-годишен или 

извънредни); 
 
(ii) датата на последната периодична проверка (месец и година); 
 
(iii) изпитване на налягането (в bar или kPa)8от най-последната периодична проверка (ако е 

приложимо); 
 
(iv) идентификационна маркировка на експерта, извършил или присъствал на най-

последното изпитване. 
___ 
6 съответните мерни единици се посочват. 
7 Виж 6.7.3.2.8 .  

 
Фигура 6.7.3.16.1 : Пример на марка на идентификационна табела 

 

Регистрационен номер на собственика  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

Страна на производство  

Година на производство  

Производител  

Сериен номер на производителя  

ОДОБРЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Страна на одобрение  

Упълномощен орган за одобрение на 
проекта 

 

Номер на одобрение на проекта  
"AA" (ако е 
приложимо)  

Проектен код на цистерна (код на съда 
под налягане) 

 

НАЛЯГАНЕ 

максимално допустимо експлоатационно 
налягане 

bar или kPa  

Налягане при тестване bar или kPa  

Първоначално 
изпитване, дата 
изпитание: 

(мм/гггг) 
Присъствал печат:  

Външно разчетно налягане bar или kPa  

ТЕМПЕРАТУРИ 

Проектен температурен диапазон от °C до °C 

Еталонна проектна температура °C 

МАТЕРИАЛИ 

Материал(и) на корпуса и справка(и) за 
стандарти за материали 

 

Еквивалентна дебелина на еталонната 
стомана 

мм 

КАПАЦИТЕТ 

Водна вместимост на цистерната при 
температура 20 °C 

литра 

ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ / ИЗПИТВАНИЯ 
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Изпитва
не от тип 

Дата на 
изпитванет
о 

Свидетел печат 
и изпитване на 
налягането а 

Тип 
изпитване 

Дата на 
изпитването 

Печат на 
присъствалия и 
изпитване на 
наляганетоа 

 (мм/гггг)  
bar или 

kPa 
 (мм/гггг)  

bar или 
kPa 

        

        

        

        
                                            а Тест за налягане, ако е приложимо. 
 
6.7.3.16.2 Посочените по-долу данни трябва да бъдат трайно маркирани или върху самата преносима 

цистерна, или върху здраво прикрепена към преносимата цистерна метална табелка: 

 Наименование на държателя 

 Наименование на неохладения втечнен газ (газове), разрешен за превоз 

 Максимално допустима товарна маса, разрешена за всеки недълбоко охладен втечнен газ 
___________ кг. 

 Максимално допустима бруто маса (MВМА)_________ кг. 

 Маса без товар (Тара)_____________кг. 

                             Инструкция за преносима цистерна, в съответствие с 4.2.5.2.6. 
  

ЗАБЕЛЕЖКА: За маркирането на превозваните неохладени втечнени газове  виж и част 

5.  
 

6.7.3.16.3 Когато дадена преносима цистерна е проектирана и одобрена за обработка в открито море, 
върху идентификационната табелка трябва да бъдат отбелязани думите “OFFSHORE 
PORTABLE TANK  (“ОФШОРНА ПРЕНОСИМА ЦИСТЕРНА”). 

 
6.7.4 Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на преносими цистерни за 

превоз на силно охладени втечнени газове 
 
6.7.4.1 Определения 

 
  За целите на настоящия раздел са в сила следните дефиниции: 

 
Алтернативно споразумение:одобрение, издадено от компетентния орган за преносима 
цистерна или MEGC, проектирани, конструирани или изпитани в съответствие с технически 
изисквания или изпитвателни методи, различни от дефинираните в настоящата Глава. 
 
Време на закъснение: времето, което ще изтече, между от установяването на началните 

условия на пълнене и времето до понижаване на налягането, причинено от притока на топлина, 
до най-ниската стойност, зададена върху устройството (устройствата) за ограничаване на 
налягането; 
 
Кожух: външната изолационна обвивка или облицовка, които могат да са част от изолационната 
система; 
 
Изпитване на херметичност: изпитване, при което корпусът и неговото експлоатационно 

оборудване се подлагат на ефективно вътрешно налягане не по-малко от 90 % от максимално 
допустимото експлоатационно налягане, като за целта се използва газ; 
 
Максимално допустимо експлоатационно налягане: максимално ефективното надналягане, 

измерено в горната част (темето) на корпуса на преносима цистерна, напълнена при работно 
положение, вкл. най-високото ефективно налягане по време на пълнене и изпразване; 
 
Максимално допустима бруто-маса: сумата на тарата на преносимата цистерна плюс 
максимално разрешената маса на товара за превоз; 
 
Минимална проектна температура: температурата, която се използва при проектирането и 
конструирането на корпуса, която не е по-висока от най-ниската (най-студената) температура 
(експлоатационна температура) на съдържанието, при нормални условия на пълнене, 
изпразване и превоз. 
 
Преносима цистерна: термоизолирана мултимодална цистерна с вместимост над 450 литра, 
съоръжена с експлоатационно и конструктивно оборудване, която се използва за превоз на 
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дълбоко охладени втечнени газове. Преносимата цистерна трябва да може да бъде напълвана 
и изпразвана без отстраняване на конструктивното й оборудване. Тя трябва да притежава 
стабилизиращи елементи извън корпуса и трябва да може да бъде вдигана в напълнено 
състояние. Тя трябва да е проектирана предимно за натоварване на пътно превозно средство, 
вагон, морски съд или съд за вътрешно плаване и да е снабдена с плъзгачи, поставка и 
принадлежности, които улесняват механичната й обработка. Автоцистерните, вагоните-
цистерни, неметалните цистерни, големите контейнери за насипни товари (IBC), газовите 
бутилки и съдовете с големи размери не попадат в рамките на определението за преносими 
цистерни; 
 
Еталонна стомана: стомана с якост на опън равна на 370 N/mm2 и минимално удължение при 
скъсване равно на 27 %; 
 
Експлоатационно оборудване: измервателните прибори и съоръженията за пълнене, 
изпразване, клапаниране, обезопасяване, създаване на налягане, охлаждане и  термоизолация; 
 
Корпус (на цистерна): тази част от преносимата цистерна, която съдържа силно охладения 

втечнен газ, предназначен за превоз, вкл. отворите и затварящите устройства, но изключва 
експлоатационното оборудване или външното конструктивно оборудване; 
 
Конструктивно оборудване: външните армиращи, закрепващи, защитни и стабилизиращи 

елементи на корпуса; 
 
Цистерна: конструкция, състояща се нормално от: 

a) или от кожух и един или повече вътрешни корпуси, с обезвъздушено пространство между 
корпуса (корпусите) и кожуха (вакуумна изолация), която може да съдържа система за 
термоизолация;  или 

b) или от кожух и вътрешен корпус, с междинен слой от твърд термоизолационен материал 
(напр. твърд пенопласт); 

 
Изпитвателно налягане: максималното надналягане в горната част (темето) на корпуса на 
цистерната по време на провеждане на изпитването на налягане; 

 
6.7.4.2 Общи изисквания към проектирането и изработването 

 
6.7.4.2.1 Корпусите трябва да бъдат проектирани и конструирани в съответствие с правилника за съдове 

под налягане,  признат от компетентния орган. Те трябва да са изработени от стомана, 
подходяща за формоване. Кожусите трябва да са изработени от стомана. За приспособленията 
и подпорите, разположени между корпуса и кожуха, могат да се използват неметални 
материали, при условие, че свойствата на тези материали са доказано задоволителни при 
минимални проектни температури. Материалите трябва да отговарят по принцип на 
националните или международните стандарти за материали. При заварените корпуси и кожуси 
трябва да се използват само материали с доказана възможност за заваряване. Заварките 
трябва да са професионално изпълнени и да осигуряват пълна сигурност. Когато 
производственият процес, или материалите изискват това, корпусите трябва да са термично 
обработени по подходящ начин за да гарантират задоволителна здравина на заварката и на 
термично повлияните от нея зони. При избора на материал трябва  да се вземе предвид 
диапазона на проектна температура, като се отчита риска от крехък лом, от водородна крехкост, 
от напукване дължащо се на корозия и устойчивостта на удар. Когато се използва 
ситнозърнеста стомана, гарантираната стойност на границата на провлачване не трябва да е 
повече от 460 N/mm2, а гарантираната стойност на горната граница на якостта на опън трябва 
да е не  повече от 725 N/mm2, в съответствие със спецификациите на материала. Материалите 
за преносими цистерни трябва да са подходящи за външните условия на околната среда, при 
която  ще бъдат превозвани. 

 
6.7.4.2.2 Всички части на преносимата цистерна, вкл. и нейните фитинги, гарнитури и тръбопроводи, за 

които може да се приеме, че при нормални условия влизат в контакт с превозвания дълбоко 
охладен втечнен газ, трябва да са съвместими с този газ. 

 
6.7.4.2.3 Трябва да се избягва контактът между нееднородни материали, който бил довел до увреждания 

причинени от галванично въздействие. 
 
6.7.4.2.4 Термоизолационната система трябва да включва цялостно покритие на корпуса (корпусите) с 

ефективни термоизолационни материали. Външната изолация трябва да бъде защитена от 
кожух, така че да се предотврати проникването на влага, или възникването на други повреди 
при нормални условия на превоз. 

 
6.7.4.2.5. Когато кожухът е така затворен, че е газонепропусклив, трябва да се предвиди устройство, 

което да предотврати развитието на опасно налягане в изолационното пространство.  
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6.7.4.2.6 Преносимите цистерни, предназначени за превоз на дълбоко охладени втечнени газове с точка 

на кипене под –182 º С при атмосферно налягане, не трябва да включват материали, които 
могат да реагират по опасен начин при контакт с кислород, или с кислородно обогатена 
атмосфера, ако са разположени в части на термоизолацията, при които съществува опасност от 
контакт с кислород, или с кислородно обогатен флуид. 

 
6.7.4.2.7 Изолационните материали не трябва да влошават качествата си безпричинно по време на 

експлоатация. 
 
6.7.4.2.8 За всеки дълбоко охладен втечнен газ, предназначен за превоз в преносима цистерна, трябва 

да се определи еталонно време за закъснение. 
 
6.7.4.2.8.1 Еталонното време за закъснение трябва да бъде определено в съответствие с метод, признат 

от компетентния орган, въз основа на следното: 

a) Ефективността на изолационната система, определена съгласно 6.7.4.2.8.2; 

b) Най-ниското зададено налягане на устройството (устройствата) за ограничаване на 
налягането; 

c) Началните условия за пълнене; 

d) Възприетата температура на околната среда, равна на 30ºС; 

e) Физичните свойства на дълбоко охладения втечнен газ, предназначен за превоз. 
 
6.7.4.2.8.2 Ефективността на изолационната система (приток на топлина във ватове) трябва да се 

определи, чрез изпитване на типовия модел, в съответствие с процедура, призната от 
компетентния орган. Това изпитване трябва да включва: 

a) Или изпитване при постоянно налягане (напр. при атмосферно налягане), където загубата 
на дълбоко охладен втечнен газ се измерва за зададен период от време; 

b) Или изпитване на затворена система, където повишаването на налягането в корпуса се 
измерва за определен период от време.  

 
 При провеждане на изпитване с постоянно налягане трябва да се отчетат и колебанията на 

атмосферното налягане. При провеждане на двете изпитвания трябва да се въведат корекции 
за всяко изменение на температурата на околната среда спрямо възприетата еталонна 
температура на околната среда, равна на 30 º С. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  За определяне на реалното време на закъснение преди всеки превоз виж 

4.2.3.7. 
 
6.7.4.2.9 Кожухът на вакуумно-изолиран двустенен корпус трябва да издържа или външно разчетно 

налягане най-малко от 100 kРа (1bar) (надналягане), изчислено съгласно признат технически 
правилник, или пък изчислено критично разрушаващо налягане, което най-малко от 200 kРа (2 
bar) (надналягане). При изчисление на издръжливостта на кожуха на външно налягане могат да 
се включат и вътрешните и външни укрепващи елементи. 

 
6.7.4.2.10 Преносимите цистерни трябва да бъдат проектирани и направени с подпори, които да 

осигуряват надеждна основа по време на превоз.Те следва да са съоръжени и с подходящи 
приспособления за повдигане и спускане. 

 
6.7.4.2.11 Преносимите цистерни трябва да бъдат проектирани и направени така, че да издържат, без 

загуба на съдържание, най-малко на вътрешното налягане на съдържанието, както и на 
статичните, динамичните и термичните натоварвания при нормални условия на обработка и 
превоз. Конструкцията трябва да докаже, че ефектите на умора вследствие на многократното 
прилагане на тези натоварвания по време на очаквания живот на преносимата цистерна, са 
били взети предвид. 

 
6.7.4.2.12 Преносимите цистерни и техните укрепващи съоръжения трябва да са в състояние, при 

максимално допустим товар, да поемат следните отделно прилагани статични сили: 

a) По посока на пътуването: два пъти максимално допустимата бруто-маса, умножена по 
гравитационното ускорение (g)8; 

b) Хоризонтално под прав ъгъл на посоката на пътуване: максимално допустимата бруто-маса 
(когато посоката на пътуване не е ясно определена, силите трябва да са равни на два пъти 
максимално допустимата бруто-маса) умножена по гравитационното ускорение (g)10 

                                                           
8 За целите на изчисленията g = 9,81 m/s2 
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c) Вертикално нагоре: максимално допустимата бруто-маса умножена по гравитационното 
ускорение (g)10 

d) (г)  Вертикално надолу: два пъти максимално допустимата бруто-маса (пълното 
натоварване, вкл. ефекта на гравитацията) умножено по гравитационното ускорение (g)10 

 
6.7.4.2.13 При всяка една от силите, посочени в 6.7.4.2.12, коефициентът на безопасност, който трябва да 

се съблюдава е както следва: 

a) При метали с ясно дефинирана точка на провлачване, коефициент на безопасност равен на 
1,5, спрямо  гарантираната граница на провлачване; 

b) При метали с неясно дефинирана точка на провлачване, коефициент на безопасност равен 
на 1,5, спрямо гарантираната 0,2 % условна граница на провлачване или, за аустенитни 
стомани - 1 % условна граница на провлачване. 

 
6.7.4.2.14 Стойностите за граница на провлачване и за условна граница на провлачване трябва да 

съответстват  на националните и международни стандарти за материали. Когато се използват 
аустенитни стомани, специфицираната минимална стойност на границата на провлачване 
съгласно  стандартите за материали, може да бъде увеличена до 15%, ако тези по-високи 
стойности са указани в сертификатът за контрол на материала. Ако за въпросният метал не 
съществува стандарт за материали, използваната стойност  на граница на провлачване, или на 
условна граница на провлачване, трябва да бъде одобрена от компетентния орган. 

 
6.7.4.2.15 Преносимите цистерни, предназначени за превоз на неохладени втечнени газове, трябва да 

могат да бъдат електрически заземявани. 
 
6.7.4.3 Проектни критерии 

 
6.7.4.3.1 Корпусите трябва да са с цилиндрично напречно сечение. 
 
6.7.4.3.2 Корпусите трябва да са проектирани и конструирани да издържат на изпитвателно налягане, 

най – малко равно на 1,3-пъти максимално допустимото експлоатационно налягане. При 
корпусите с вакуумна изолация изпитвателното налягане трябва да бъде не по-малко от 1,3-
пъти сумата от максимално допустимото експлоатационно налягане и 100 kРа (1 bar). 
Изпитвателното налягане не трябва в никакъв случай да бъде под 300 kРа (3 bar) 
(манометрично налягане). Специално внимание следва да се обърне на изискванията за 
минимална дебелина на корпуса,  формулирани в 6.7.4.4.2 до 6.7.4.4.7. 

 
6.7.4.3.3 При стоманите с ясно дефинирана точка на провлачване, или характеризиращи се с 

гарантирана условна граница на провлачване (общо взето, до 0,2 % условна граница на 

провлачване и до 1 %  - при аустенитни стомани) първичното мембранно напрежение  (сигма) 
на корпуса не трябва да надвишава най-малката от стойностите 0,75 Re или 0,50 Rm, при 
изпитвателното налягане, където: 

 Re – граница на провлачване в N/mm2 или до 0,2 % условна граница на провлачване, или до 1 
% - за аустенитни стомани; 

 Rm – минимална якост на опън в N/mm2; 
 
6.7.4.3.3.1 Стойностите, които трябва да бъдат използвани за Re и Rm трябва да бъдат минималните 

стойности, определени в съответствие с националните или международните стандарти за 
материали. Когато се използват аустенитни стомани, специфицираните минимални стойности 
за Re и Rm, съответстващи на използваните стандарти за материали, могат да бъдат увеличени 
до 15 %, ако в сертификата за контрол на материалите са посочени по – големи стойности. 
Когато за въпросната стомана не съществуват стандарти, използваните стойности на Re и Rm 
трябва да са одобрени от компетентните власти или от упълномощен от тях орган. 

 
6.7.4.3.3.2 При конструкциите на заварени корпуси, не се допуска използването на стомани, при които 

съотношението Re/Rm е по – голямо от 0,85. Стойностите на Re и Rm, които се използват при 
определяне на това съотношение, трябва да бъдат специфицирани в сертификата за контрол 
на материала. 

 
6.7.4.3.3.3 Стоманите, използвани за конструкция на корпуси, трябва да са с удължение при скъсване в 

проценти най–малко от 10 000/Rm, с абсолютен минимум от 16 % за ситнозърнести стомани и 
20 % - за останалите. Алуминият и алуминиевите сплави, използвани за конструиране на 
корпуси, трябва да бъдат с удължение при скъсване в проценти най-малко 10 000/6Rm, при 
абсолютен минимум от 12  %.  

 
6.7.4.3.3.4 За определяне на действителните стойности за материали трябва да се отбележи, че при 

листов материал оста на типовия модел при изпитването на якост трябва да е под прав ъгъл 
(напречно) на посоката на валцуване. Остатъчното удължение при скъсване трябва да се 
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измери върху изпитвани образци с правоъгълно напречно сечение в съответствие с ISO 
6892:1998, като се използва калибрована дължина от 50 mm. 

 
6.7.4.4 Минимална дебелина на стената на корпуса на цистерната 

 
6.7.4.4.1 Минималната дебелина на един корпус трябва да е равна на по – голямата от следните 

стойности: 

a) Минималната дебелина, определена в съответствие с изискванията на 6.7.4.4.2 до 6.7.4.4.7;  
и 

b) Минималната дебелина, която е определена в съответствие с одобрения правилник за 
съдове под налягане, в съответствие с изискванията от 6.7.4.3. 

 
6.7.4.4.2 Дебелината на корпусите с диаметър не по-голям от 1,80 m, трябва да е не по-малка от 5 mm 

при еталонна стомана, или с еквивалентна дебелина – при друг метал. Корпусите с диаметър 
над 1,80 m, трябва да са с дебелина не по-малка от 6 mm. при еталонна стомана или с 
еквивалентна дебелина - при друг метал. 

 
6.7.4.4.3 Корпусите на вакуумните цистерни с диаметър не по-голям от 1,80 m, трябва да са с дебелина 

не по-малка от 3 mm при еталонна стомана, или с еквивалентна дебелина – при друг метал. 
Корпусите с диаметър над 1,80 m трябва да са с дебелина не по-малка от 4 mm при еталонна 
стомана, или с еквивалентна дебелина –при друг метал. 

 
6.7.4.4.4 При вакуумните цистерни общата дебелина на кожуха и корпуса трябва да съответстват на 

минималната дебелина, посочена в 6.7.4.4.2, като дебелината на самия корпус не трябва да е 
по-малка от минималната дебелина, посочена в 6.7.4.4.3. 

 
6.7.4.4.5 Корпусите не трябва да са с дебелина по-малка от 3 mm, независимо от материала на 

конструкцията. 
 
6.7.4.4.6 Когато еквивалентната дебелина на един метал е различна от дебелината, предписана за 

еталонна стомана в 6.7.4.4.2 и 6.7.4.4.3, тя трябва да се определи по формулата: 

 
  

където: 

е1  = изискваната еквивалентна дебелина (в mm) на използвания метал; 

ео   =  минималната дебелина (в mm) на еталонната стомана, посочена в 6.7.4.4.2. и 
6.7.4.4.3.; 

Rm1 = гарантирана минимална якост на опън (в N/mm2) на използвания метал (виж 6.7.4.3.3); 

А1 = гарантирано минимално удължение при скъсване (в проценти) на използвания метал, 
според националните или международните стандарти.  

 
6.7.4.4.7 Дебелината на стената на корпуса не трябва в никакъв случай да бъде по-малка от посочените 

в 6.7.4.4.1 до 6.7.4.4.5 стойности. Всички части на корпуса трябва да са с минимална дебелина, 
определена в 6.7.4.4.1 до 6.7.4.4.6. Тази дебелина не включва резервен допуск за корозия. 

 
6.7.4.4.8 В съединените краища (дъна) към цилиндричната част на корпуса не трябва да има резки 

промени в дебелината на металната плоча. 
 
6.7.4.5 Експлоатационно оборудване 

 
6.7.4.5.1 Експлоатационното оборудване трябва да бъде така разположено, че да е защитено от риск от 

счупване или повреждане по време на обработка и превоз. Когато съединението между рамката 
и корпуса, или кожуха и корпуса, допуска относително движение, оборудването трябва да бъде 
така укрепено, че да позволява подобно движение без риск от повреда на работещите части. 
Външните фитинги за изпразване (муфи за тръбопроводи, затварящи детайли), вътрешният 
спирателен клапан и неговата сглобка трябва да са защитени спрямо опасност от отчупване под 
въздействието на външни сили (напр. при използване на срязващи профили). Съоръженията за 
пълнене и изпразване (вкл. фланците и резбованите запушалки), както и всички защитни 
капачки, трябва да могат да бъдат защитени срещу непредвиденото им отваряне. 

 
6.7.4.5.2 Всички отвори в корпуса за пълнене и изпразване на преносимите цистерни, използвани за 

превоз на запалими дълбоко охладени втечнени газове, трябва да са оборудвани с най-малко 
три взаимно независими затварящи се устройства включени последователно, като първото 
трябва да е вътрешен спирателен клапан, разположен максимално близо до кожуха, второто – 
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спирателен клапан, или еквивалентно устройство, а третото  е глух фланец или еквивалентно 
съоръжение. Спирателното устройство най-близо до кожуха трябва да бъде бързодействащо, 
което да се затваря автоматично при непредвидено движение на преносимата цистерна по 
време на пълнене, или изпразване, в случай на обхващането й от пожар. Това устройство 
трябва да предвижда възможност за дистанционно задействане. 

 
6.7.4.5.3 Всички отвори за пълнене и изпразване на преносимите цистерни, използвани за превоз на 

незапалими дълбоко охладени втечнени газове, трябва да са оборудвани с най-малко две 
взаимно независими затварящи устройства, включени последователно, като първото трябва да 
е вътрешен спирателен клапан, разположен по възможност максимално близо до кожуха, а 
второто – глух фланец или еквивалентно съоръжение.  

 
6.7.4.5.4 За тези секции от тръбопроводите, които могат да бъдат затворени и в двата си края и където 

течният продукт може да бъде задържан, трябва да се предвиди метод за автоматично 
освобождаване на налягането, което ще предотврати възникване на свръхналягане в 
тръбопроводната секция. 

 
6.7.4.5.5 При вакуумно-изолираните цистерни не са необходими отвори за проверка.  
 
6.7.4.5.6 Външните фитинги трябва да са групирани заедно, доколкото това е практически възможно.  
 
6.7.4.5.7 Всяко съединение към преносимата цистерна трябва да е ясно маркирано с указване на 

функцията му. 
 
6.7.4.5.8 Всеки спирателен клапан, или друго средство за затваряне, трябва да е проектирано и 

конструирано за номинално налягане не по-малко от максимално допустимото експлоатационно 
налягане на корпуса, като се отчита и очакваната по време на превоз температура. Всички 
спирателни клапани с резбовани шпиндели трябва да се затварят с ръкохватката по посока на 
часовниковата стрелка. При другите спирателни клапани, положението (отворено и затворено) и 
посоката на затваряне трябва да бъдат ясно обозначени. Всички спирателни клапани трябва да 
бъдат проектирани по такъв начин, че да се предотвратява непредвиденото им отваряне. 

 
6.7.4.5.9 Когато се използват съоръжения за повишено налягане, съединенията за течности и пари към 

това съоръжение трябва да са оборудвани с клапан, разположен по възможност максимално 
близо до кожуха, за да се предотврати загуба на съдържанието при повреда на съоръжението 
за повишено налягане.  

 
6.7.4.5.10  Тръбопроводите трябва да бъдат така проектирани, направени и монтирани, че да се избегне 

рискът от повреди, дължащи се на температурно разширение и свиване, на механичен удар и 
на вибрации. Всички тръбопроводи трябва да са изработени от подходящ материал. За да се 
предотвратят утечки при пожар, между кожуха и съединението към първия затвор на всеки 
изпускателен отвор трябва да се използват само стоманени тръбопроводи и заварени връзки. 
Методът за закрепване на затварящото устройство към неговото съединение трябва да се 
приеме за задоволителен от компетентните власти, или упълномощен от тях орган. Навсякъде 
другаде, където това е възможно, трябва да се използват заварени тръбни връзки. 

 
6.7.4.5.11 Връзките на медните тръбопроводи трябва да са запоени или да са съоръжени с еквивалентно 

здрави метални тръбни съединения. Връзките не трябва да намаляват здравината на 
тръбопроводите, което може да се случи при нарязването им с резба. Точката на топене на 
спояващите материали не трябва  да е по-ниска от 525ºС.  

 
6.7.4.5.12 Материалите на конструкцията на клапаните и техните приспособления трябва да имат 

задоволителни средства при най-ниската работна температура на преносимата цистерна.   
 
6.7.4.5.13 Налягането на пръсване на всички тръбопроводи и техните тръбни фитинги не трябва да е по-

малко от четирикратното максимално допустимо експлоатационно налягане на корпуса, или 
четирикратното налягане на което той се подлага при експлоатацията от действието на помпа 
или друго съоръжение (с изключение на предпазните съоръжения за налягане). 

 
6.7.4.6 Предпазни устройства за освобождаване на налягане 

 
6.7.4.6.1 Всички преносими цистерни трябва да са оборудвани с едно или повече независими предпазни 

устройства за налягане с пружинно действие. Устройствата трябва да се отварят автоматично 
при налягане над максимално допустимото експлоатационно налягане и да бъдат напълно 
отворени при налягане, равно на 110  % максимално допустимото експлоатационно налягане. 
След освобождаване на налягането, тези устройства трябва да се затварят при налягане, което 
не трябва да бъде по-малко от 10 % от налягането при което е започнало отварянето, като 
трябва да останат затворени при по-ниски налягания. Предпазните устройства за налягане 
трябва да са от такъв тип, че да издържат на динамични сили, вкл. хидравличен удар. 
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6.7.4.6.2 Корпусите, предназначени за превоз на незапалими силно охладени втечнени газове и водород 
трябва да са снабдени с разкъсваща мембрана, паралелно свързана с устройството за 
освобождаване на налягането с пружинно действие, в съответствие с изискванията на 6.7.4.7.2 
и 6.7.4.7.3.  

 
6.7.4.6.3 Предпазните устройства за налягане трябва да са така проектирани, че да не позволяват 

проникване на чужди вещества, изтичане на газ и развитие на опасно свръхналягане. 
 
6.7.4.6.4 Предпазните устройства за налягане трябва да бъдат одобрени от компетентните власти,  

   
 
6.7.4.7  Капацитет и регулиране на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.4.7.1 При  загуба на вакуум във вакуумна цистерна или загуба на 20  % от изолацията на цистерна, 

изолирана с твърди материали, комбинираният капацитет на всички монтирани предпазни 
устройства за налягане трябва да бъде достатъчен, за да може налягането (вкл. акумулираното 
налягане) вътре в корпуса да не надвишава 120 % над максимално допустимото 
експлоатационно налягане.  

 
6.7.4.7.2 При незапалимите дълбоко охладени втечнени газове (с изключение на кислорода) и водорода, 

този капацитет може да бъде постигнат с използването на разкъсващи се мембрани, паралелно 
свързани към предпазните устройства за обезопасяване. В разкъсващите се мембрани трябва 
да възникне пробив при номинално налягане, равно на изпитвателното налягане на корпуса. 

 
6.7.4.7.3 При описаните в 6.7.4.7.1 и 6.7.4.7.2. обстоятелства, придружени от цялостно обхващане на 

цистерната от пожар, комбинираният капацитет на всички монтирани предпазни устройства 
трябва да е достатъчен за ограничаване на налягането в корпуса до изпитвателното налягане. 

 
6.7.4.7.4 Необходимият капацитет на предпазните устройства трябва да се изчисли в съответствие с 

добре съставен технически правилник, признат от компетентните власти.9  
 
6.7.4.8 Маркировка на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.4.8.1 Всяко предпазно устройство за налягане трябва да бъде ясно и трайно маркирано със следните 

конкретни данни: 

a) Номинално налягане (в bar или kРа) при което устройството се задейства; 

b) Допустими толеранси на критично налягане за устройствата с пружинно действие; 

c) Еталонна температура, съответстваща на номиналното налягане за разкъсващи ( 
предпазни) мембрани; 

d) номиналният дебитен капацитет на устройството в стандартни кубически метри въздух в 
секунда (m3/s); и 

e) площите на напречно сечение на потока на устройствата за освобождаване на налягането с 
чувствителна пружина и чупливите дискове в mm2 

Трябва да се добави - по възможност - и следната информация: 

f) Наименованието на производителя и съответният каталожен номер на устройството. 
 
6.7.4.8.2 Номиналният дебитен капацитет, маркиран върху предпазните устройства за налягане, трябва 

да бъде определен в съответствие с ISO 4126-1:2004 и ISO 4126-7:2004. 
 
6.7.4.9 Съединения към предпазните устройства за налягане 

 
6.7.4.9.1 Съединенията към предпазните устройства за налягане трябва да са с достатъчни размери, за 

да осигурят безпрепятствено преминаване на необходимия дебит към предпазното устройство. 
Между корпуса и предпазните устройства  за налягане не трябва да се монтира спирателен 
клапан, с изключение на случаите, когато са предвидени дублиращи устройства използвани при 
поддръжка и ремонт, или когато спирателните клапани обслужващи действителното 
използваните устройства са блокирани в отворено положение, или когато спирателните клапани 
са взаимно блокирани по такъв начин, че изискванията, посочени в 6.7.4.7. да са винаги 
изпълнени. Нищо не трябва да запушва отворите към вентилиращите устройства или 
предпазните устройства за налягане, тъй като това би могло да ограничи или да спре потока от 
корпуса към даденото устройство. Когато по необходимост се използват вентилационни отвори 
или тръбопроводи от изходите на предпазните устройства за налягане, те трябва да изхвърлят 

                                                           
9 Виж например "CGA S-1.2-2003 „Pressure Relief Device Standarts – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases“ 
(Стандарти за предпазни устройства за освобождаване на налягането – Част 2 – Товарни и преносими цистерни за сгъстени 
газове). 
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освободените пари или течности към атмосферата, при минимално противоналягане върху 
освобождаващите устройства. 

 
6.7.4.10 Разположение на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.4.10.1 Всеки вход на предпазните устройства за налягане трябва да бъде разположен в горния край на 

корпуса и фиксиран по възможност максимално близо до надлъжния и напречен център на 
корпуса. При максимално напълнено състояние всички входове на предпазните устройства за 
налягане трябва да са разположени в паровъздушното пространство на корпуса, като 
устройствата трябва да са така разположени, че да осигуряват безпрепятствено изпускане на 
отделената пара. При силно охладени втечнени газове отделяната пара трябва да бъде 
отвеждана далеч извън корпуса така, че да не може да се връща обратно към него. Допуска се 
използването на защитни устройства, които отклоняват парния поток, при условие, че 
необходимия капацитет на предпазните устройства не се намалява. 

 
6.7.4.10.2 Трябва да се предвидят мерки за предотвратяване на достъпа на неупълномощени лица до 

предпазните устройства за налягане, както и за предпазване на устройствата от повреди при 
преобръщане на преносимата цистерна. 

 
6.7.4.11 Прибори за отчитане на нивото на напълване 

 
6.7.4.11.1 Всяка преносима цистерна трябва да бъде оборудвана с един, или повече измервателни уреди, 

освен ако е предназначена за пълнене по тегло. Не се разрешава използване на измервателни 
уреди от стъкло, или от друг чуплив материал, които са в пряк контакт със съдържанието на 
цистерната. 

 
6.7.4.11.2 В корпуса на вакуумно-изолираните преносими цистерни трябва да се предвиди съединение за 

вакуумен манометър.  
 
6.7.4.12 Опорни лагери, рамки, приспособления за повдигане и закрепване на преносими 

цистерни 

 
6.7.4.12.1 Преносимите цистерни трябва да бъдат проектирани и конструирани с опорна структура, която 

да осигурява надеждна основа по време на превоз. В тази връзка, следва да се вземат предвид 
силите, описани в 6.7.4.2.12 и указаният в 6.7.4.2.13 коефициент на безопасност. Плъзгачите, 
рамковите конструкции, спусковите шейни или други подобни конструкции се считат за напълно 
приемливи. 

 
6.7.4.12.2 Комбинираните напрежения, причинени от монтажни елементи (спускови шейни, рамкови 

конструкции и др.), както и приспособленията за повдигане и закрепване, не трябва да водят до 
възникване на прекомерно напрежение в която и да е част на цистерната. Всички преносими 
цистерни трябва да бъдат оборудвани с постоянни приспособления за повдигане и закрепване. 
Те трябва да бъдат монтирани към подпорите на преносимите цистерни, но могат да бъдат 
закрепени и към укрепващите плочи, фиксирани към опорните точки на корпуса. 

 
6.7.4.12.3 При проектирането на подпори и рамкови конструкции трябва да се взема предвид и влиянието 

на корозията, породена от условията на околната среда. 
 
6.7.4.12.4 Гнездата за вилковите повдигачи трябва да могат да бъдат затваряни. Средствата за затваряне 

на гнездата на вилковите повдигачи трябва да са неподвижна част от рамковата конструкция 
или да са неподвижно закрепени към рамковата конструкция. При преносимите цистерни с 
единично отделение и с дължина  по-малка от 3,65 m не е необходимо гнездата за вилкови 
повдигачи да са затворени, ако: 

a) Корпусът, вкл. всички фитинги, са добре защитени от удар причинен от вилките на 
устройствата за повдигане;   и 

b) Разстоянието между центровете на гнездата за вилковите повдигачи са най-малкото равни 
на половината от максималната дължина на преносимата цистерна. 

 
6.7.4.12.5 Когато преносимите цистерни не са защитени по време на превоз, в съответствие с 

изискванията, изложени в 4.2.3.3, корпусите и експлоатационното оборудване трябва да бъдат 
защитени от повреди, получавани в резултат на напречен или надлъжен удар, или 
преобръщане. Външните фитинги трябва да са защитени така, че да изключват изпускане на 
съдържанието при удар или преобръщане на преносимата цистерна върху фитингите. 
Примерите на защита  включват: 

a) Защита против странични удари, която може да включва надлъжни греди, защитаващи 
корпуса от двете страни, на нивото на средната му линия; 

b) Защита на преносимата цистерна от преобръщане, която може да включва армиращи 
пръстени или греди, фиксирани по рамката; 
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c) Защита против удар отзад, която включва броня или рамка; 

d) Защита на корпуса от повреда причинена от удар или преобръщане с използване на ISO 
рамка в съответствие с ISO 1496-3:1995. 

e) Защита на преносимата цистерна от удар или преобръщане чрез вакуумно изолиран кожух. 
 
6.7.4.13 Прототипно одобрение 

 
6.7.4.13.1 Компетентните органи или упълномощеният от тях орган, трябва да издадат сертификат за 

годност за всеки нов типов модел на преносима цистерна. То трябва да удостоверява, че 
дадената преносима цистерна е проверена от тези органи, че е годна за предназначената й 
цел, че отговаря на общите изисквания, посочени в настоящата Глава. Когато се произвежда 
серия от преносими цистерни без промяна на конструкцията им, сертификатът е валиден за 
цялата производствена серия. Сертификатът следва да посочва протокола от изпитванията на 
типовия модел, силно охладените втечнени газове, които се допускат за превоз, 
конструктивните материали на корпуса и  на неговата обшивка, както и  номера на одобрението. 
Номерът на одобрението трябва да се състои от отличителния знак, или обозначение на 
държавата, издала одобрението, обозначена от отличителния знак, използван за превозните 
средства в международен пътен транспорт12, както и съответен регистрационен номер. 
Удостоверенията трябва да посочват евентуалните алтернативни споразумения, издадени в 
съответствие с 6.7.1.2. Одобряването на типовия модел може да служи за одобряване на 
годността на по-малки преносими цистерни, изработени от  материали от същия вид и 
дебелина, при едни и същи производствени методи и с идентични подпори, еквивалентни 
затвори и други принадлежности. 

 
6.7.4.13.2 Протоколът от изпитванията на типовия модел трябва да включва най-малко следното: 

a) Резултатите от съответното изпитване на рамковата конструкция, съгласно ISO 1496-
3:1995; 

b) Резултатите от първоначалния контрол и изпитване, съгласно 6.7.4.14.3 ;  и 

c) Резултатите от изпитването на удар в съответствие с 6.7.4.14.1. 
 
6.7.4.14 Проверка и изпитване 

 
6.7.4.14.1 Преносими цистерни, отговарящи на определението за контейнер в Международната конвенция 

за безопасни контейнери (CSC) от 1972 г. в актуалната й редакция, не могат да се използват, 
освен в случаите, когато са признати за годни, след като един обичаен прототип  от всяка 
конструкция е бил подложен на описаното в Ръководство за изпитвания и критерии част 4, 
раздел 41 динамично изпитване на удар. 
 

6.7.4.14.2 Корпусът и оборудването на всяка преносима цистерна трябва да бъдат подложени на 
първоначална проверка и изпитване преди въвеждането им в експлоатация, които, 
впоследствие, се извършват на интервали не по-малки от пет години (5-годишен периодичен 
контрол и изпитване), с междинна периодична проверка (контрол и изпитване на 2,5 години) 
провеждани в средата на 5-годишните проверки и изпитвания. 2,5-годишният контрол и 
изпитване могат да бъдат проведени в срок от 3 месеца след определената дата. При 
необходимост, в съответствие с 6.7.4.14.7, независимо от датата на последната периодична 
проверка и изпитване, следва да се проведат извънредни проверки и изпитвания. 

 
6.7.4.14.3. Първоначалните проверки и изпитвания на преносимата цистерна трябва да включват проверка 

на проектните характеристики, вътрешен и външен оглед на преносимата цистерна и нейните 
фитинги, в зависимост от силно охладените втечнени газове, подлежащи на превоз, както и 
изпитване за налягане, като се прилага изпитвателното налягане, посочено в 6.7.4.3.2. 
Изпитването за налягане може да се проведе като хидравлично изпитване или с използване на 
друга течност или газ със съгласието на компетентните органи или на упълномощения от тях 
орган.  Преди въвеждане на преносимата цистерна в експлоатация трябва да се проведат също 
изпитвания за херметичност и проверка на задоволителното действие на цялото 
експлоатационно оборудване. Когато корпусът и неговите фитинги са изпитани на налягане 
поотделно, те трябва да бъдат подложени на изпитване за херметичност заедно след общия 
монтаж. Всички заварки, подлагани на максимална степен на напрежение в корпуса, трябва да 
бъдат подложени по време на първоначалната проверка на недеструктивен контрол 
посредством радиографичен, ултразвуков, или друг подходящ метод. Това изискване не се 
отнася за кожуха. 

 

                                                           
12 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен транспорт, 
напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за движението по пътищата, 
подписана във Виена, 1968 г. 
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6.7.4.14.4 Петгодишната и 2,5-годишните периодични проверки и изпитвания трябва да включват външен 
оглед на преносимата цистерна и на нейните фитинги, като се обърне специално внимание на 
дълбоко охладените втечнени газове, подлежащи на превоз, както и изпитване за херметичност 
и проверка на задоволителното действие на цялото експлоатационно оборудване и, по 
възможност, отчитане стойността на вакуума. При цистерни, които не са вакуумно изолирани, 
кожухът и изолацията трябва да се свалят при 2,5-годишните и 5-годишните периодични 
проверки и изпитвания, но само ако това е необходимо за извършване на надеждна оценка. 

 
6.7.4.14.5 [заличена]  
 
6.7.4.14.6 Преносимата цистерна не трябва да бъде напълвана и предлагана за превоз след датата на 

изтичане на срока на последните 5-годишни или 2,5-годишни периодични проверки и 
изпитвания, предписани в 6.7.4.14.2. Независимо от това, преносима цистерна, която е 
напълнена преди датата на изтичане на срока на последните периодични проверки и 
изпитвания, може да бъде превозвана за период не по-голям от три месеца след датата на 
изтичане на срока на последните периодични изпитвания и контрол. Освен това преносимата 
цистерна може да бъде превозвана след датата на изтичане на срока на последните 
периодични изпитвания и проверки: 

a) След изпразването й, но преди почистване, с цел провеждане на следващите изпитвания и 
проверка, преди да бъде напълнена;  и 

b) Освен ако компетентният орган е разпоредил друго, за период до шест месеца след датата 
на изтичане на срока на последните периодични изпитвания и проверки, с цел да се даде 
възможност за връщане на опасните товари, предназначени за изхвърляне или 
рециклиране. Това изключение трябва да бъде изрично споменато в превозния документ. 

 
6.7.4.14.7 Извънредните проверки и изпитвания са необходими при наличие на данни, че преносимата 

цистерна има повредени или корозирали повърхности, или са възникнали други обстоятелства 
свидетелстващи за допълнителни дефекти, които биха могли да повлияят отрицателно на 
целостта на преносимата цистерна. Обсегът на извънредните проверки и изпитвания ще зависи 
от степента на уврежданията или влошаването на качеството на преносимата цистерна. Те 
трябва да включват най-малко ефективни 2,5-годишни проверки и изпитвания, в съответствие с 
6.7.4.14.4. 

 
6.7.4.14.8 Вътрешният оглед при първоначалната проверка и изпитване трябва да докаже, че корпусът е 

проверен за микродефекти, корозия, абразия, следи от удари, деформации, дефекти от заварки 
или други недостатъци, поради които преносимата цистерна може да бъде счетена като опасна 
за превоз; 

 
6.7.4.14.9 Вътрешният и външният оглед трябва да докажат, че: 

a) Външните тръбопроводи, клапаните, отоплителните и охладителни системи, както и – по 
възможност – гарнитурите, са проверени за откриване на  корозирали повърхнини, за 
дефекти, или  други недостатъци, поради които преносимата цистерна може да бъде 
счетена за опасна за пълнене, изпразване или превоз; 

b) При капаците на люковете, или гарнитурите няма изтичане; 

c) Липсващите или разхлабените болтове или гайки на всички фланцови съединения, или 
глухи фланци, са подменени или затегнати; 

d) Всички аварийни устройства и клапани нямат корозия, деформации или каквито и да са 
увреждания, или дефекти, които биха попречили на тяхното нормално действие. 
Съоръженията за дистанционно затваряне и автоматично затварящите се спирателни 
клапани трябва да бъдат изпробвани в действие за да се провери доброто им състояние; 

e) Необходимите марки на преносимата цистерна са четливи и в съответствие с приложимите 
изисквания; и 

f) Рамковата конструкция, подпорите и приспособленията за вдигане на преносимата 
цистерна са в задоволително състояние. 

 
6.7.4.14.10 Контролът и изпитванията описани в 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 и 6.7.4.14.7, 

трябва да бъдат проведени или удостоверени от експерт, одобрен от компетентните власти, 
или упълномощен от тях орган. Когато провеждането на изпитването за налягане е част от 
контрола  и изпитванията, то следва да се извърши при изпитвателното налягане, посочено 
върху информационната табелка на преносимата цистерна. Когато е под налягане, 
преносимата цистерна трябва да бъде проверена за изтичане от корпуса, тръбопроводите или 
оборудването. 

 
6.7.4.14.11 При всички случаи, когато са извършвани работи по рязане, горене или заваряване на корпуса, 

тези действия подлежат на одобрение от компетентните органи или упълномощен  от тях орган, 
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като се вземат предвид разпоредбите на правилника за съдове под налягане, приложени при 
конструирането на корпуса. След завършване на работите  трябва да се проведе изпитване на 
налягане, при налягане отговарящо на първоначалното изпитвателно налягане. 

 
6.7.4.14.12 При установяване на доказан дефект, който би могъл да доведе до опасно състояние, 

преносимата цистерна не трябва да се връща в експлоатация до отстраняване на дефекта и 
преди да бъде проведено успешно ново изпитване за налягане.  

 
6.7.4.15 Маркировка 

 
6.7.4.15.1 Всяка преносима цистерна трябва да бъде оборудвана с корозионно-устойчива метална 

табелка, неподвижно закрепена към преносимата цистерна на видно и лесно достъпно място. 
 Когато поради закрепването на преносимата цистерна табелката не може да се закрепи 

неподвижно към корпуса, корпусът трябва да бъде с маркировка, съдържаща поне 
информацията, която се изисква от правилника за съдове под налягане. Върху табелката, чрез 
щамповане, или посредством друг подобен метод, трябва да бъде отбелязана най-малкото 
следната минимална информация: 
 
(а) Информация за собственика 

 
(i) регистрационен номер на собственика; 

 
(b) Информация за производството 

 
(i) страната на производство; 
 
(ii) Година на производство; 
 
(iii) Име на производителя или марката; 
 
(iv) Сериен номер на производителя; 

 
(c) Информация за одобрение 

(i) символ върху опаковките на Обединените нации;   
Този символ, не се използват за никакви други цели, освен да удостоверява, че опаковката, 
гъвкав контейнер за насипни товари, преносимата цистерна или MEGC отговаря на 
изискванията от Глава 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 или 6.11; 

 
(ii)  Страна на одобрение; 
 
(iii)  Упълномощен орган за одобрение на проекта; 
 
(iv)  Номер на одобрение на проекта; 
 
(v) Букви "АА", ако проектът е бил одобрен съгласно алтернативни мерки (виж 6.7.1.2 ); 
 
(vi) код на съда под налягане, за когото е предназначен корпуса; 
 

 (d) Налягане 
 
(i) Максимално допустимо експлоатационно налягане (в bar или kPa)10 ; 

 
(ii) Изпитване на налягането (в bar или kPa)13; 

 
(iii) Дата на първоначално изпитване на налягането (месец и година); 

 
 

(iv) идентификационна маркировка на експерта, присъствал на изпитването на налягането; 
 

(e) Температури 
 
(I) Минимална проектна температура (в °C)13 ; 

 
(f) Материали 

 
(i) Материал(и) на корпуса и справка(и) за стандарти за материали; 

                                                           
10 Посочва се използваната единица. 
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(ii) еквивалентна дебелина на еталонната стомана (в мм)13 ; 
 
(g) Капацитет 

 
(i) Водна вместимост на цистерната при 20 °C (в литри)13 ; 

 
(h) Изолация 
 

(i) или "термоизолиращия" или "вакуум изолирани" (където е приложимо); 
 
(ii) ефективността на системата за изолация (приток на топлина) (във вата)13 ; 

 
(i) Държател и превозвач - за всеки охладен втечнен газ, разрешен да бъде превозван в 

преносима цистерна 
 
(i) наименование, пълно, на охладения втечнен газ; 
 
(ii) времето на задържане (в дни или часа)13 ; 
 
(iii) първоначално налягане (в bar или kPa)13 ; 
 
(iv) степента на напълване (в кг)13 ; 

 
(j) периодични проверки и изпитвания 

 
 (i)  вида на най-последната периодична проверка (2,5 -година, 5-годишен или извънредни); 
 

(ii) датата на последната периодична проверка (месец и година); 
 

(iii) идентификационна маркировка на експерта, извършил или присъствал на най-
последното изпитване. 

______ 
10 съответните мерни единици се посочват. 
 
Фигура 6.7.4.15.1 : Пример на табела за маркиране 

 

Регистрационен номер на собственика  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

Страна на производство  

Година на производство  

Производител  

Сериен номер на производителя  

ОДОБРЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

  

 

Страна на одобрение  

Упълномощен орган за одобрение на 
проекта 

 

Номер на одобрение на проекта  "AA" (ако е 
приложимо)  

Проектен код на цистерна (код на съда 
под налягане) 

 

НАЛЯГАНЕ 

максимално допустимо експлоатационно 
налягане 

bar или kPa  

Налягане при тестване bar или kPa  

Първоначално 
изпитване, дата 
изпитание: 

(мм/гггг) Присъствал печат:  

ТЕМПЕРАТУРИ 

Минимална проектна температура °C 

МАТЕРИАЛИ 

Материал(и) на корпуса и справка(и) за 
стандарти за материали 

 

Еквивалентна дебелина на еталонната 
стомана 

мм 

КАПАЦИТЕТ 

Водна вместимост на цистерната при 
температура 20 °C 

литра 

ИЗОЛАЦИЯ 

"Термоизолиращия" или "Вакуум изолирани" (където е приложимо) 
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Приток на топлина Вата 

ПЪТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Разрешени охладени 
втечнени газове(и)  

Препратка към времето на 
задържане 

Първоначалното 
налягане 

Степен на 
зареждане 

  дни или часа bar или kPa кг 

    

    

    

ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ / ИЗПИТВАНИЯ 

Изпитва
не от тип 

Дата на 
изпитванет
о 

Печат на 
присъствалия 
на 
изпитванетоа 

Тип 
изпитване 

Дата на 
изпитването 

Печат на 
присъствалия на 
изпитванетоа 

 (мм/гггг)   (мм/гггг)  

      

      

      

      

 
 
6.7.4.15.2 Посочените по-долу данни трябва да бъдат трайно маркирани или върху самата преносима 

цистерна, или върху здраво прикрепена към преносимата цистерна метална табелка: 

 Наименование на държателя и оператора; 

 Наименование на превозваните силно охладени втечнени газове (и минимална средна 
температура на съдържанието); 

 Максимално допустима бруто-маса  ___________ kg. 

 Маса без товар (Тара)_____________kg. 

                             Инструкция за преносима цистерна, в съответствие с 4.2.5.2.6. 
  

ЗАБЕЛЕЖКА: За маркирането на превозваните охладени втечнени газове, виж и глава 5. 

 
6.7.4.15.3 Когато дадена преносима цистерна е проектирана и одобрена за обработка в открито море, 

върху идентификационната табелка трябва да бъдат отбелязан текстът “OFFSHORE 
PORTABLE TANK” (“ОФШОРНА ПРЕНОСИМА ЦИСТЕРНА”). 

 
6.7.5 Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на одобрени по ООН 

многоелементни газови контейнери (MEGC), предвидени за превоз на неохладени газове 
 
6.7.5.1 Определения 

 
 За целите на настоящия раздел са в сила следните дефиниции: 
  

Алтернативно споразумение:одобрение, издадено от компетентния орган за преносима 
цистерна или MEGC, проектирани, конструирани или изпитани в съответствие с технически 

изисквания или изпитателни методи, различни от дефинираните в настоящата Глава; 
 
Елементи: бутилки, туби, или връзки от бутилки; 
 
Изпитване на херметичност: изпитване, при което елементите и експлоатационното 
оборудване на даден MEGC се подлагат на ефективно вътрешно налягане не по-малко от 20  % 
от изпитвателното налягане, като за целта се използва газ ; 
 
Колектор: система от тръбопроводи и клапани, които  свързват отворите за пълнене и 

изпразване на елементите. 
 

  Максимално допустима бруто-маса: сумата от тарното тегло на даден   MEGC                  

                             плюс максимално разрешената маса на товара за превоз ; 
 
Експлоатационно оборудване: измервателните прибори и съоръженията за пълнене, 
изпразване, вентилиране и обезопасяване ; 
 
Конструктивно оборудване: армиращите, закрепващите, защитните и стабилизиращите 
елементи, които са външни на контейнера; 
 
Одобрен по ООН многоелементен газов контейнер (UN-MEGC): система предназначена за 

мултимодален превоз, която се състои от бутилки, туби и връзки от бутилки, свързани с 
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колекторна тръба и монтирани в обща рамка. Всеки MEGC е съоръжен с конструктивно и 
експлоатационно оборудване, необходимо за превоз на газове ; 

 
6.7.5.2 Общи изисквания към проектирането и изработването 

 
6.7.5.2.1 MEGC трябва да бъдат пълнени и изпразвани без демонтаж на тяхното конструктивно 

оборудване. Те трябва да бъдат снабдени с външни стабилизиращи съоръжения, които 
гарантират целостта на системата по време на обработка и превоз. Те следва да бъдат 
проектирани и направени с подпори, които да осигуряват надеждна основа по време на превоз, 
както и с подходящи приспособления за вдигане и привързване, за да могат да бъдат повдигани 
и натоварени по максимално допустимата си бруто-маса. Те трябва да бъдат проектирани така, 
че да могат бъдат натоварени върху пътно превозно средство, вагон, морски съд или съд за 
вътрешно плаване, и трябва да бъдат оборудвани с плъзгачи, подпори или други допълнителни 
приспособления за улесняване на механичната обработка. 

 
6.7.5.2.2 MEGC трябва да бъдат проектирани, конструирани и оборудвани така, че да издържат на 

нормалните условия на обработка и превоз. При тяхното проектиране следва да се отчете 
въздействието на динамичните сили и умората на материала. 

 
6.7.5.2.3 Елементите на MEGC трябва да бъдат изработени от безшевна стомана. Те следва да бъдат 

конструирани и изпитвани в съответствие с изискванията на 6.2.1 и 6.2.2. Всички елементи на 
MEGC трябва да бъдат от един и същ типов модел. 

 
6.7.5.2.4 Елементите на MEGC, техните фитинги и тръбопроводи трябва да са : 

a) съвместими с предвиденото за превоз вещество (виж стандарт ISO 11114-1:2012и 11114-
2:2013);  или 

b) пасивни, или неутрализирани чрез химична реакция. 
 
6.7.5.2.5 Трябва да се избягва контактът между различни материали, който би довел до увреждания, 

причинени от галванично въздействие. 
 
6.7.5.2.6 Материалите на MEGC, вкл. тези на съоръженията, гарнитурите, херметичните затвори и 

фитингите, не трябва да влияят неблагоприятно на веществата, които подлежат на превоз. 
 
6.7.5.2.7 MEGC трябва да бъдат проектирани и направени така, че да издържат без загуба на 

съдържание, на вътрешното налягане на съдържанието, както и на статичните, динамичните и 
термичните натоварвания при нормални условия на обработка и превоз. Конструкцията трябва 
да докаже, че ефектите на умора вследствие на многократкото прилагане на тези натоварвания 
по време на очаквания експлоатационен живот на MEGC, са били взети предвид. 

 
6.7.5.2.8 MEGC и техните укрепващи съоръжения трябва да са в състояние при максимално допустим 

товар, да поемат следните отделно прилагани статични сили : 

a) по посока на пътуването : два пъти максимално допустимата бруто-маса, умножена по 
ускорението, дължащо се на гравитацията (g)11; 

b) хоризонтално, под прав ъгъл на посоката на пътуване : максимално допустимата бруто-
маса ( когато посоката на пътуване не е ясно определена, силите трябва да са равни на два 
пъти максимално допустимата бруто-маса), умножена по ускорението, дължащо се на 
гравитацията (g)14 

c) вертикално нагоре : максимално допустимата бруто-маса, умножена по ускорението, 
дължащо се на гравитацията (g)14; 

d) вертикално надолу : два пъти максимално допустимата бруто-маса ( пълното натоварване, 
вкл. ефекта на гравитацията), умножена по ускорението, дължащо се на гравитацията (g)14 ;  

 
6.7.5.2.9 При всяка една от силите, посочени в 6.7.5.2.8., най-високото напрежение на отделните 

елементи не трябва да надвишава стойностите посочени в приложимите стандарти в 6.2.2.1. 
Ако елементите не са проектирани, конструирани и изпитани в съответствие с тези стандарти, 
следва да се спазват стойностите, посочени в техническия правилник или норма, призната или 
одобрена от компетентния орган на държавата-ползвател (виж 6.2.5.). 

 
6.7.5.2.10 При всяка една от силите, посочени в 6.7.5.2.8., коефициентът на безопасност, който трябва да 

се съблюдава е следният : 

a) при стомани с ясно дефинирана точка на провлачване, коефициент на безопасност, равен 
на 1,5 спрямо гарантираната граница на провлачване ; 

                                                           
11 За целите на изчисленията g = 9,81 m/s2 
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b) при стомани с неясно дефинирана точка на провлачване, коефициент на безопасност, 
равен на 1,5 спрямо гарантираната 0,2  % условна граница на провлачване, или за 
аустенитните стомани – 1 % условна граница на провлачване. 

 
6.7.5.2.11 Когато MEGC са предназначени за превоз на запалими газове, те трябва да бъдат електрически 

заземени. 
 
6.7.5.2.12 Елементите трябва да бъдат неподвижно прикрепени, за да се предотврати всякакво случайно 

преместване в рамките на системата, както и местното концентриране на напрежения. 
 
6.7.5.3 Експлоатационно оборудване 

 
6.7.5.3.1 Експлоатационното оборудване трябва да бъде така разположено или проектирано, че да се 

предотвратява опасността от всякакви повреди, които биха могли да доведат до изтичане на 
съдържащото се в съда под налягане вещество при нормални условия на обработка или на 
превоз. Ако връзката между рамката (контейнера) и елементите допуска относително движение 
на под-елементите, оборудването трябва да бъде така укрепено, че да позволява подобно 
движение без риск от повреда на работещите части. Колекторните тръби, външните фитинги за 
изпразване (муфи за тръбопроводи, затварящи приспособления) и външните спирателни 
клапани трябва да са защитени спрямо опасност от счупване под въздействието на външни 
сили. Колекторните тръби, свръзващи фитингите, трябва да са достатъчно гъвкави, за да 
предпазят системата от счупване, или от изтичане на съдържанието от съда под налягане. 
Съоръженията за пълнене и изпразване (вкл. фланците и резбованите запушалки) както и 
всички защитни капачки, трябва да могат да бъдат защитени срещу непредвиденото им 
отваряне.  

 
6.7.5.3.2 Всеки елемент, проектиран за превоз на токсични газове (газове от групи Т, TF, TC, TО, TFC и 

TOC) трябва да бъде снабден с клапан. При втечнените токсични газове (газове с 
класификационен код 2Т, 2TF, 2ТС, 2ТО, 2TFC и 2ТОС, колекторната тръба трябва да бъде така 
проектирана, че елементите да могат да бъдат пълнени отделни и да са изолирани със 
спирателен клапан, който може да се блокира в затворена позиция. При превоз на запалими 
газове (газове от група F) елементите се разделят на блокове с обем под 3 000 литра, отделени 
чрез клапан. 

 
6.7.5.3.3 Отворите за пълнене и изпразване на MEGC трябва да бъдат съоръжени с две затварящи се 

устройства, монтирани последователно на лесно достъпно място върху всеки от 
тръбопроводите за пълнене и изпразване. Едно от двете устройства може да бъде заменено с 
възвратен клапан. Съоръженията за пълнене и изпразване могат да бъдат съединени с 
колекторната връзка. За тези секции от тръбопроводите, които могат да бъдат затворени и в 
двата си края и където течният продукт може да бъде задържан, трябва да се предвиди метод 
за автоматично освобождаване на налягането, което ще предотврати възникване на 
свръхналягане. Върху основните затварящи устройства на MEGC трябва да бъде ясно 
обозначена посоката на затваряне. Всеки спирателен клапан, или друго средство за затваряне, 
трябва да е проектиран и конструиран за налягане от 1,5-пъти по-високо от изпитвателното 
налягане на MEGC. Всички спирателни клапани с резбовани шпиндели трябва да се затварят с 
ръкохватката по посока на часовниковата стрелка. При другите спирателни клапани 
положението (отворено и затворено) и посоката на затваряне трябва да бъдат ясно обозначени. 
Всички спирателни клапани трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да се 
предотвратява непредвиденото им отваряне. При конструкцията на затворите, клапаните и 
фитингите, трябва да се използва ковък метал. 

 
6.7.5.3.4 Тръбопроводите трябва да бъдат така проектирани, конструирани и монтирани, че да се 

избегне рискът от повреди, дължащи се на температурно разширение и свиване, на механичен 
удар и на вибрации. Връзките на тръбопроводите трябва да са запоени, или да са съоръжени с 
еквивалентно здрави метални тръбни съединения. Точката на топене на свояващите мателиали 
не трябва да бъде под 525ºС. Номиналното налягане на експлоатационното оборудване и на 
колекторната тръба не трябва да бъде по-малко от 2/3 от изпитвателното налягане на 
елементите.  

 
6.7.5.4 Предпазни устройства за освобождаване на налягане 
 

6.7.5.4.1 Елементите на MEGC, предназначени за превоз на UN 1013 въглероден двуокис и на UN 1070 
двуазотен оксид, трябва да бъдат разделяни на блокове от не повече от 3000 литра, изолирани 
посредством клапан. Всеки блок трябва да бъде снабден с едно или повече предпазни 
устройства за налягане. Ако това се изисква от компетентния орган на страната на използване, 
МЕГК за други газове, се оборудват с предпазни устройства, както е определено от този 
компетентен орган. 

 
6.7.5.4.2 Ако върху MEGC се монтират устройства за освобождаване на налягането, всеки от елементите 

или от групата елементи на контейнера който може да бъде изолиран, следва да бъде 
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оборудван с поне едно подобно устройство. Предпазните устройства за налягане трябва да са 
от такъв тип, че да издържат на динамични сили, вкл. хидравличен удар от движението на 
течността. Те трябва да са така проектирани, че да предотвратяват проникване на чужди 
вещества, изтичане на газ и развитие на опасно свръхналягане. 

 
6.7.5.4.3 MEGC, предназначени за превоз на някои неохладени газове, посочени в инструкцията за 

превоз с преносими цистерни Т50 в 4.2.5.2.6., трябва да бъдат оборудвани с едно предпазно 
устройство за налягане, одобрено от компетентния орган на държавата-ползвател. С 
изключение на случаите, отнасящи се до MEGC, предназначен за специално ползване и 
оборудван с устройство за освобождаване на налягането, произведено от материали, 
съвместими със свойствата на транспортирания газ, устройствата трябва да бъдат снабдени с 
предпазна (разкъсваща се) мембрана, паралелно свързана с устройство за освобождаване на 
налягането с пружинно действие. Между предпазната (разкъсваща се) мембрана и устройството 
за освобождаване на налягането трябва да се монтира манометър, или подходящ контролно-
сигнален индикатор. Това приспособление дава възможност да се установи пробив на 
мембраната или възникване на изтичане, които биха нарушили правилното действие на 
системата за освобождаване на налягане. Пробивът на разкъсващата се мембрана трябва да 
възникне при номинално налягане, което е с 10  % над граничното налягане на предпазното 
устройство. 

 При многофункционален MEGC, предназначен за превоз на втечнени газове под ниско 
налягане, устройството за освобождаване на налягането трябва да се отвори при допустимо 
налягане, посочено в 6.7.3.7.1 за газове с най-високо максимално допустимо експлоатационно 
налягане, одобрени за превоз в  MEGC. 

 
6.7.5.5 Капацитет на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.5.5.1 В случай на цялостно обгръщане на MEGC от пожар комбинираният капацитет на предпазните 

устройства – когато са монтирани такива – трябва да бъде достатъчен, за да ограничи 
налягането в корпуса (вкл. акумулацията) в елементите до 120  % от номиналното налягане на 
тези устройства. За да се изчисли минималния дебитен капацитет на системата от устройства 
за освобождаване на налягането, трябва да се използва формулата, посочена в CGA S-1.2-2003 
„Pressure Relief Device Standarts – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases“ 
(Стандарти за предпазни устройства за освобождаване на налягането – Част 2 – Товарни и 
преносими цистерни за сгъстени газове)). От своя страна, CGA S-1.1-2003 „Pressure Relief 
Device Standarts – Part 1 – Cylinders for Compressed Gases“ (Стандарти за предпазни устройства 
за освобождаване на налягането – Част 1 – Бутилки за сгъстени газове)) може да бъде 
използван за определяне на капацитета на освобождаване на налягането при всеки един 
елемент. Пълният капацитет на освобождаване на налягането при втечнени газове с ниско 
налягане може да бъде определен с помощта на предпазно устройство с пружинно действие. 
При многофункционални MEGC, комбинираният капацитет на освобождаване на налягането 
следва да бъде изчислен на базата на този от газовете, който е одобрен за превоз с MEGC и 
който изисква най-голям дебит. 

 
6.7.5.5.2 За да се определи общият необходим капацитет на предпазните устройства, монтирани върху 

елементите, предназначени за превоз на втечнени газове, трябва да се вземат предвид 
термодинамичните свойства на газовете (виж напр. CGA S-1.2-2003 „Pressure Relief Device 
Standarts – Part 2 – Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases“ (Стандарти за предпазни 
устройства за освобождаване на налягането – Част 2 – Товарни и преносими цистерни за 
сгъстени газове)) - за втечнени газове под ниско налягане и CGA  S-1.1-2003 „Pressure Relief 
Device Standarts – Part 1 – Cylinders for Compressed Gases“ (Стандарти за предпазни устройства 
за освобождаване на налягането – Част 1 – Бутилки за сгъстени газове)) – за втечнени газове 
под високо налягане). 

 
6.7.5.6 Маркировка на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.5.6.1 Предпазните устройства за освобождаване на налягане трябва да бъдат ясно и трайно 

маркирани със следните конкретни данни: 

a) Име на производителя и съответният регистрационен номер на предпазното устройство за 
освобождаване на налягане; 

b) Налягане и/или температура, при които устройството се задейства; 

c) Дата на последния преглед; 

d) Площите на напречно сечение на потока на устройствата за освобождаване на налягането 
с чувствителна пружина и чупливите дискове в mm2. 

 
6.7.5.6.2 Номиналният дебит, посочен върху предпазните устройства за налягане с пружинно действие 

за втечнени газове с ниско налягане трябва да бъде определен в съответствие с ISO 4126-
1:2004 и ISO 4126-7:2004. 
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6.7.5.7 Съединения към предпазните устройства за налягане 

 
 Съединенията към предпазните устройства за налягане трябва да са с достатъчни размери за 

да осигурят безпрепятствено преминаване на необходимия дебит към предпазното устройство. 
Между елемента и предпазните устройства  за налягане не трябва да се монтира спирателен 
клапан, с изключение на случаите, когато са предвидени дублиращи устройства, използвани при 
поддръжка и ремонт или когато спирателните клапани, обслужващи действителното 
използваните устройства са блокирани в отворено положение, или когато спирателните клапани 
са взаимно блокирани по такъв начин, че изискванията, посочени в 6.7.5.5. да са винаги 
изпълнени. Нищо не трябва да запушва отворите към клапаниращите устройства или 
предпазните устройства за налягане, тъй като това би могло да ограничи или да спре потока от 
елемента към даденото устройство. Когато по необходимост се използват клапанационни 
отвори или тръбопроводи от изходите на предпазните устройства за налягане, те трябва да 
изхвърлят освободените пари или течности към атмосферата, при минимално противоналягане 
върху освобождаващите устройства. 

 
6.7.5.8 Разположение на предпазните устройства за налягане 

 
6.7.5.8.1 При превоза на всеки вход на предпазните устройства за налягане трябва да бъде разположен 

в горния край на корпуса и фиксиран по възможност максимално близо до надлъжния и 
напречен център на корпуса. В максимално напълнено състояние всички входове на 
предпазните устройства за налягане трябва да са разположени в парното пространство на 
корпуса, като устройствата трябва да са така разположени, че да осигуряват безпрепятствено 
изпускане на отделената пара и да се предотврати въздействието на изпускания газ или 
изпусканата течност върху MEGC, неговите елементи или персонала. При запалими, пирофорни 
и окисляващи газове отделяната пара трябва да бъде отвеждана далеч извън корпуса така, че 
да не може да се връща обратно към него. Допуска се използването на защитни устройства, 
които отклоняват парния поток, при условие, че необходимия капацитет на предпазните 
устройства не се намалява. 

 
6.7.5.8.2 Трябва да се предвидят мерки за предотвратяване на достъпа на неупълномощени лица до 

предпазните устройства за налягане, както и за предпазване на устройствата от повреди при 
преобръщане на  MEGC. 

 
6.7.5.9 Прибори за отчитане на нивото на напълване 

 
Всеки MEGC трябва да бъде оборудван с един, или повече измервателни уреди, ако е 
предназначен за пълнене по тегло. Не се разрешава използване на измервателни уреди от 
стъкло, или от друг чуплив материал. 

 
6.7.5.10 Опорни лагери, рамки, приспособления за повдигане и закрепване на MEGC 

 
6.7.5.10.1 MEGC трябва да бъдат проектирани и направени с поддържаща структура, която да осигурява 

надеждна основа по време на превоз. В тази връзка, следва да се вземат предвид силите, 
описани в 6.7.5.2.8 и указаният в 6.7.5.2.10 коефициент на безопасност. Плъзгачите, рамковите 
конструкции, спусковите шейни или други подобни конструкции се считат за напълно 
приемливи. 

 
6.7.5.10.2 Комбинираните напрежения, причинени от монтажни елементи (спускови шейни, рамкови 

конструкции и др.), както и приспособленията за повдигане и закрепване на MEGC, не трябва да 
водят до възникване на прекомерно напрежение в която и да е част на цистерната. Всички 
MEGC трябва да бъдат оборудвани с постоянни приспособления за повдигане и закрепване. 
Подпорите и приспособленията за повдигане и закрепване не трябва в никакъв случай да бъдат 
заварени за елементите.  

 
6.7.5.10.3 При проектирането на подпори и рамкови конструкции трябва да се взема предвид и влиянието 

на корозията, породена от условията на околната среда. 
 
6.7.5.10.4 Когато MEGC не са защитени по време на превоз, в съответствие с изискванията, изложени в 

4.2.4.3, корпусите и експлоатационното оборудване трябва да бъдат защитени от повреди, 
получавани в резултат на напречен или надлъжен удар, или преобръщане. Външните фитинги 
трябва да са защитени така, че да не позволяват изпускане на съдържанието при удар или 
преобръщане на MEGC върху  фитингите. Примерите на защита  включват: 

a) Защита против странични удари, която може да включва надлъжни греди; 

b) Защита против преобръщане, която може да включва армиращи пръстени или греди, 
фиксирани по рамката; 

c) Защита против удар отзад, която включва броня или рамка; 
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d) Защита на елементите и на експлоатационното оборудване от повреда, причинена от удар 
или преобръщане с използване на ISO рамка в съответствие с ISO 1496-3:1995. 

 
6.7.5.11 Прототипно одобрение 

 
6.7.5.11.1 Компетентните органи или упълномощеният от тях орган, трябва да издадат сертификат за 

годност за всеки нов типов модел на MEGC. То трябва да удостоверява, че даденият MEGC е 
проверен от тези органи, че е годен за предназначената му цел, че отговаря на общите 
изисквания на настоящата Глава и – по възможност - на разпоредбите за газове, описани в 
инструкцията за пакетаж Р200, изложена в Глава 4.1. Когато се произвежда серия от MEGC без 
промяна на конструкцията им, сертификатът е валиден за цялата производствена серия. 
Сертификатът следва да посочва протокола от изпитванията на типовия модел, газовете, които 
се допускат за превоз, конструктивните материали на колектора, стандартите, на които 
отговарят елементите, както и  номера на одобрението. Номерът на одобрението трябва да се 
състои от отличителния знак, или обозначение на държавата, издала одобрението, обозначена 
от отличителния знак, използван за превозните средства в международен пътен транспорт15, 
както и съответен регистрационен номер. Удостоверенията трябва да посочват евентуалните 
алтернативни споразумения, издадени в съответствие с 6.7.1.2. Одобряването на типовия 
модел може да служи за одобряване на годността по-малки MEGC, изработени от  материали 
от същия вид и дебелина, при едни и същи производствени методи и с идентични подпори, 
еквивалентни затвори и други принадлежности. 

 
6.7.5.11.2 Протоколът от изпитванията на типовия модел трябва да включва най-малко следното: 

a) Резултатите от съответното изпитване на рамковата конструкция, съгласно ISO 1496-
3:1995; 

b) Резултатите от първоначалния контрол и изпитване, съгласно 6.7.5.12.3 ;   

c) Резултатите от изпитването на удар в съответствие с 6.7.5.12.1;  и 

d) удостоверенията за одобрение, потвърждаващи, че цилиндрите и бутилките съответстват 
на действащите норми и стандарти. 

 
6.7.5.12 Проверка и изпитване 

 
6.7.5.12.1 MEGC, отговарящи на определението за контейнер в Международната конвенция за безопасни 

контейнери (CSC) от 1972 г. в актуалната й редакция, не могат да се използват, освен в 
случаите, когато са признати за годни, след като един обичаен прототип от всяка конструкция е 
бил подложен на описаното в Ръководство за изпитвания и критерии част 4 раздел 40 
динамично изпитване на удар. 
 

6.7.5.12.2 Елементите и оборудването на всеки MEGC трябва да бъдат подложени на първоначална 
проверка и изпитвания, преди въвеждането им в експлоатация, които, впоследствие, се 
извършват на интервали не по-малки от пет години (5-годишен периодичен контрол и 
изпитване). При необходимост в съответствие с 6.7.5.12.5, независимо от датата на последната 
периодична проверка и изпитване, следва да се проведат извънредни проверки и изпитвания. 

 
6.7.5.12.3 Първоначалните проверки и изпитвания на MEGC трябва да включват проверка на проектните 

характеристики, вътрешен и външен оглед на MEGC и неговите фитинги, в зависимост от 
газовете, подлежащи на превоз, както и изпитване за налягане, като се прилага изпитвателното 
налягане, посочено в инструкцията за пакетаж Р200 в 4.1.4.1. Изпитването за налягане на 
колекторната тръба може да се проведе било като хидравлично изпитване, било с използване 
на друга течност или газ, със съгласието на компетентните власти, или на упълномощения от 
тях орган.  Преди въвеждане на MEGC в експлоатация трябва да се проведат също изпитвания 
за херметичност и проверка на задоволителното действие на цялото експлоатационно 
оборудване. Когато елементите и техните фитинги са изпитани на налягане поотделно, те 
трябва да бъдат подложени на изпитване за херметичност заедно след общия монтаж.  

 
6.7.5.12.4 Петгодишните проверки и изпитвания трябва да включват вътрешен и външен оглед на 

конструкцията, на елементите и на експлоатационното оборудване, съгласно 6.7.5.12.6. 
Елементите и тръбопроводите трябва да бъдат подложени на периодични проверки в 
съответствие с инструкцията за пакетаж Р200 съгласно описаните в 6.2.1.6 разпоредби. Когато 
елементите и оборудването са изпитани на налягане поотделно, те трябва да бъдат подложени 
на изпитване за херметичност заедно след общия монтаж. 

 
6.7.5.12.5 Извънредните проверки и изпитвания са необходими при наличие на данни, че MEGC има 

повредени или корозирали повърхности, или възникване на други обстоятелства, 

                                                           
15 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен транспорт, 
напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за движението по пътищата, 
подписана във Виена, 1968 г. 



 1081 

свидетелстващи за допълнителни дефекти, които биха могли да повлияят отрицателно на 
целостта на MEGC. Обхватът на извънредните проверки и изпитвания ще зависи от степента на 
уврежданията или влошаването на качеството на преносимата цистерна. Те трябва да включват 
най-малко проверките и изпитванията, предвидени в съответствие с 6.7.5.12.6. 

 
6.7.5.12.6 Външният и вътрешният оглед трябва да докажат, че: 

a) елементите са огледани отвън, за откриване на микродефекти, корозия, абразия, следи от 
удари, деформации, дефекти от заварки, или други недостатъци, вкл. и  изтичане, поради 
които MEGC може да бъде счетен като несигурно транспортно средство ; 

b) тръбопроводите, клапаните, връзките и гарнитурите са били проверени за откриване следи 
от корозирани повърхности, за дефекти, или други недостатъци, поради които MEGC би 
могъл да бъде счетен за опасен за пълнене, изпразване, или превоз; 

c) липсващите, или разхлабените болтове, или гайки на всички фланцови съоръжения  или 
глухи фланци, са подменени, или притегнати ; 

d) всички аварийни устройства и клапани нямат корозия, деформации или каквито и да са 
увреждания, или дефекти, които биха попречили на тяхното нормално действие. 
Съоръженията за дистанционно затваряне и автоматично затварящите се спирателни 
клапани трябва да бъдат изпробвани в действие, за да се провери доброто им състояние ; 

e) необходимите знаци на MEGC са четливи и в съответствие с приложимите изисквания;  и 

f) рамковата конструкция, подпорите и приспособленията за вдигане на MEGC са в 
задоволително състояние. 

 
6.7.5.12.7 Контролът и изпитванията, описани в 6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 и 6.7.5.12.5, трябва да 

бъдат проведени или удостоверени от компетентен орган, одобрен от съответните власти. 
Когато провеждането на изпитването за налягане е част от контрола и изпитванията, то следва 
да се извърши при налягането, посочено върху информационната табелка на MEGC. Когато е 
под налягане, MEGC трябва да бъде проверен за изтичане от елементите, тръбопроводите, или 
оборудването. 

 
6.7.5.12.8 При установен доказан дефект, който би могъл да доведе до опасно състояние, MEGC не 

трябва да се връща в експлоатация, преди да е отстранен дефекта и преди успешно 
провеждане на ново изпитване за налягане. 

 
6.7.5.13 Маркировка 

 
6.7.5.13.1 Всеки MEGC трябва да бъде оборудван с корозионно-устойчива метална табелка, неподвижно 

закрепена на видно и лесно достъпно място. Металната табела не се закрепя за елементите. 
Елементите трябва да бъдат обозначени, в съответствие с изискванията на Глава 6.2. Върху 
табелката, чрез щамповане, или посредством друг подобен метод, трябва да бъде отбелязана 
най-малкото следната минимална информация: 

 
(а) Информация за собственика 

 
(i) регистрационен номер на собственика; 

 
(b) Информация за производството 

 
(i) страната на производство; 
 
(ii) Година на производство; 
 
(iii) Име на производителя или марката; 
 
(iv) Сериен номер на производителя; 

 
(c) Информация за одобрение 

(i) символ върху опаковките на Обединените нации;   
Този символ, не се използват за никакви други цели, освен да удостоверява, че опаковката, 
гъвкав контейнер за насипни товари, преносимата цистерна или MEGC отговаря на 
изискванията от Глава 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 или 6.11; 

 
(ii)  Страна на одобрение; 
 
(iii)  Упълномощен орган за одобрение на проекта; 
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(iv)  Номер на одобрение на проекта; 
 
(v) Букви "АА", ако проектът е бил одобрен съгласно алтернативни мерки (виж 6.7.1.2 ); 
 

(d) Налягане 
 
(i) Изпитване на налягането (в bar)12; 

 
(ii) дата на първоначално изпитване на налягането (месец и година); 

 
(iii) идентификационна маркировка на експерта, присъствал на изпитването на налягането; 
 

(e) Температури 
 
(i) Минимална проектна температура (в °C)16 ;  
 

(f) Елементи / Капацитет 
 
(i) брой елементи; 
 
(II) Обща вместимост за вода (в литри)16;   

 
(g) периодични проверки и изпитвания 

 
(i)  вида на най-последната периодична проверка (5-годишна или извънредна); 
 
(ii) датата на последната периодична проверка (месец и година); 
 
(iii) идентификационна маркировка на експерта, извършил или присъствал на най-последното 

изпитване. 
 
12 съответните мерни единици се посочват.  

 
Фигура 6.7.5.13.1 : Пример на табела за маркиране 

 

Регистрационен номер на собственика  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО 

Страна на производство  

Година на производство  

Производител  

Сериен номер на производителя  

ОДОБРЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

  
  

 

Страна на одобрение  

Упълномощен орган за одобрение на 
проекта 

 

Номер на одобрение на проекта  "AA" (ако е 
приложимо)  

НАЛЯГАНЕ 

Налягане при тестване bar  

Първоначално 
изпитване, дата 
изпитание: 

(мм/гггг) Присъствал печат:  

ТЕМПЕРАТУРИ 

Проектен температурен диапазон от °C до °C 

ЕЛЕМЕНТИ / КАПАЦИТЕТ 

Брой елементи  

Общата вместимост за вода литри 

ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ / ИЗПИТВАНИЯ 

Изпитва
не от тип 

Дата на 
изпитванет
о 

Печат на 
присъствалия 
на изпитването 

Тип 
изпитване 

Дата на 
изпитването 

Печат на 
присъствалия на 
изпитването 

 (мм/гггг)   (мм/гггг)  

      

      

      

      

 

                                                           
12 Посочва се използваната единица. 
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6.7.5.13.2 Посочените по-долу данни трябва да бъдат трайно маркирани върху здраво прикрепена към 

MEGC метална табелка: 

 Наименование на държателя; 

 Наименование на превозваните дълбоко охладени втечнени газове (и минимална средна 
температура на съдържанието); 

 Максимално допустима маса на товара ___________ kg. 

Експлоатационно налягане_________bar/kPa (манометрично) 

 Максимално допустима бруто-маса ___________ kg 

 Маса без товар (Тара)_____________kg. 
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Глава 6.8   
Изисквания към изработването, оборудването, прототипното одобряване, 
изпитването и маркировката на вагон-цистерни, подвижни цистерни, 
контейнер-цистерни и каса мобили, чиито корпуси на цистерни са 
изработени от метал, както и на вагони-батерии и многоелементни газови 
контейнери (МЕГК) 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  За преносими цистерни и одобрени по ООН многоелементни газови 

контейнери (UN-MEGC), виж глава 6.7; за контейнер-цистерни от 
фиброармирани пластмаси, виж глава 6.9; за вакуумни цистерни за 
отпадъци, виж глава 6.10, 

 
6.8.1 Област на приложение 

 
6.8.1.1. Изискванията, посочени  по-долу, се отнасят както за вагон-цистерни, за подвижни цистерни 

и за  вагони-батерии,  така и за контейнер-цистерни, за каса мобили и за многоелементни 
газови контейнери. Изискванията, представени в една колона, са приложими за: 

- вагон-цистерни, подвижни цистерни и вагони-батерии (в лявата колона); 

- контейнер-цистерни, каса мобили и многоелементни газови контейнери (в дясната 
колона). 

 
6.8.1.2.  Тези изисквания се отнасят за: 
 

вагон-цистерни, подвижни цистерни и 
вагони-агрегати 

контейнер-цистерни, сменяеми каросерии 
(каса мобили) и многоелементни газови 

контейнери 
 
използвани за превоз на газообразни, течни, прахообразни или  вещества. 

 
6.8.1.3. Раздел 6.8.2 представя изискванията, които са приложими  за вагон-цистерните, за 

подвижните цистерни, за контейнер-цистерните, за каса мобили, предназначени за превоз на 
вещества от всички класове, както  и  за вагони-батерии и за многоелементните газови 
контейнери (МЕГК) за газове от клас 2. Раздели 6.8.3 до 6.8.5 съдържат специални 
изисквания, които допълват или променят предписанията в  раздел 6.8.2. 

 
6.8.1.4. За разпоредбите относно използването на тези цистерни, виж Глава 4.3. 
 
6.8.2 Изисквания за всички класове 
 
6.8.2.1 Изработване 
  

Основни принципи 
 
6.8.2.1.1. Корпусите на цистерните и тяхното експлоатационно и конструктивно оборудване трябва да 

бъдат проектирани по-такъв начин, че да издържат без загуба на съдържанието (освен 
количествата газ изпускан през евентуалните дегазиращи вентилационни отвори) на : 

 - Статични и динамични напрежения, възникнали при нормални условия на превоз, в 
съответствие с определенията, представени  в 6.8.2.1.2 и 6.8.2.1.13; 

  - Предписаните минимални напрежения в съответствие с определенията в 6.8.2.1.15. 
 
6.8.2.1.2.  

Вагон-цистерните трябва да бъдат в 
състояние да поемат при максимално 
допустим товар силите, проявяващи се при 
железопътен транспорт. 1. По отношение на 
тези сили, следва да се вземат предвид 

Контейнер-цистерните2 и техните 
закрепващи приспособления трябва да 
бъдат в състояние да поемат при 
максимално допустим товар силите, 
проявяващи се: 

                                                           
1 Това изискване се счита за изпълнено, ако  
- нотифицирания орган, отговарящ за удостоверяване на съответствието с техническата спецификация за оперативна 
съвместимост (TSI) във връзка с подсистема „подвижен състав – товарни вагони” на железопътната система в Европейския 
съюз (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 321/2013 НА КОМИСИЯТА от дата 13 март 2013 г.) или 
-приемащото ведомство, което е отговорно за проверка на съответствието с единните технически предписания (UTP), 
приложими по отношение на подсистемата Подвижен състав: ТОВАРНИ ВАГОНИ - (Реф. A 94-02/2.2012 от 1 януари 2014 
г.)  
успешно е оценило съответствието с разпоредбите на RID, в допълнение към изискванията на TSI или UTP, посочени по-
горе и е потвърдило това съответствие със съответното  удостоверение.. 
2 Вижте също 7.1.3 
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изпитванията, наложени от компетентния 
ж.п.-орган 
 

- По посока на движението, равни на два 
пъти общата маса; 

- Хоризонтално, перпендикулярно на 
посоката на движение: общата маса 
(когато посоката на движение не е ясно 
определена, два пъти общата маса за 
всяка посока); 

- Вертикално нагоре: общата маса 
- Вертикално надолу: два пъти общата 

маса. 
 
 
6.8.2.1.3. Стените на корпусите на цистерните трябва да са с дебелина, определена в:  
 

6.8.2.1.17  и  6.8.2.1.18 6.8.2.1.17  до  6.8.2.1.20 
 

6.8.2.1.4. Корпусите на цистерните трябва да са проектирани и направени в съответствие с 
изискванията на стандартите, указани в 6.8.2.6 или в техническите правилници, признати от 
компетентния орган, в съответствие с 6.8.2.7, в които материалът е избран, а дебелината на 
корпуса на цистерната е определена, като са взети предвид максималната и минимална 
степен на напълване, както и работните температури, но  минималните изисквания, посочени 
от 6.8.2.1.6 до 6.8.2.1.26, трябва да бъдат задължително изпълнени. 

 
6.8.2.1.5. Цистерните, предназначени да съдържат опасни вещества, трябва да бъдат снабдени с 

допълнителна защита. Тя може да бъде под формата на допълнителна дебелина на корпуса 
на цистерната (увеличено разчетно налягане), определена в съответствие с присъщите 
опасности на разглежданите вещества или под формата на защитно устройство (виж 
специалните разпоредби от 6.8.4). 

 
6.8.2.1.6. Заварките трябва да бъдат професионално изпълнени и трябва да осигуряват абсолютна 

надеждност. Изпълнението и проверките на заварките трябва да съответстват на 
изискванията, посочени в 6.8.2.1.23. 

 
6.8.2.1.7. Трябва да се вземат мерки за защита против опасността от деформиране, получено в 

резултат на вътрешно подналягане. 
 
 Корпусите на цистерните, различни от тези, посочени в 6.8.2.2.6, конструирани за да бъдат 

оборудвани с клапан за освобождаване на налягането, трябва да бъдат проектирани да 
издържат без остатъчна деформация на външно надналягане, равно на най-малко 21 kPa 
(0,21 bar) над вътрешното налягане. Корпуси на цистерни, които се използват само за превоз 
на твърди (прахообразни или зърнести) вещества от опаковъчна група II или III, които по 
време на превоза не се втечняват, могат да бъдат проектирани за по-ниско външно 
надналягане, което не е по-малко от 5 kPa (0,05 bar).  Вакуумните клапани трябва да бъдат 
настроени така, че да се задействат при максималното разчетно налягане на цистерната. 
Ако корпусите на цистерните не са конструирани така, че да бъдат оборудвани с предпазен 
клапан за освобождаване на налягането, те трябва да издържат без остатъчна деформация 
на външно надналягане, равно на най-малко 40 kPa (0,4 bar) над вътрешното налягане. 

  
Материали за корпусите на цистерните 

 
6.8.2.1.8 Корпусите на цистерните трябва да бъдат изработени от подходящи метали, които трябва да 

бъдат устойчиви на крехка чупливост и на напукване от корозионни напрежения в 
температурния диапазон от  -20 оС до +50 оС, освен ако за дадени случаи са предписани 
други температурни диапазони. 

 
6.8.2.1.9 Материалите на корпусите на цистерните, или техните защитни обшивки, които са в контакт 

със съдържанието, не трябва да съдържат вещества, които са склонни да реагират опасно 
(виж определението за "опасна реакция" в 1.2.1) със съдържанието, да образуват опасни 
смеси, или значително да отслабват материала. 

  
 Ако контактът между превозваното вещество и материала, използван за направа на корпуса 

на цистерната, води до прогресивно намаляване на дебелината на корпуса на цистерната, 
тази дебелина трябва съответно да се увеличи по време на производството на корпуса на 
цистерната. Допълнителната дебелина, която представлява допуск за корозия, не трябва да 
се взема предвид при изчисленията на дебелината на корпуса на цистерната. 

 
6.8.2.1.10 При заварените корпуси на цистерни трябва да се използват само материали с отлични 

възможности за заваряване, чиято съответна якост на удар при околни температури до -20 
оС може да бъде гарантирана, като това се отнася специално за заваръчните шевове и 
съседните им зони. 
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При заварените стоманени корпуси на цистерни не трябва да се използва закалена във вода 
стомана. Когато се използва дребнозърнеста стомана, гарантираната стойност на границата 
на провлачване Re не трябва да надвишава 460 N/mm2, а гарантираната стойност на горната 
граница на якост на опън Rm не трябва да надвишава 725 N/mm2, в съответствие със 
спецификациите на материала. 

 
6.8.2.1.11 При стоманите, които се използват за конструкция на заварени цистерни, не се допуска 

съотношението Re/Rm да надвишава 0,85. 
 

Re  = граница на провлачване при стомани с ясно дефинирана точка на провлачване, 
или 

 гарантирана условна граница на провлачване 0,2 % при стомани с неясни 
дефинирани точки на провлачване (1 % при аустенитни стомани). 

Rm =  якост на опън 
 Като база за определяне на това отношение във всеки  един случай трябва да се вземат 

стойностите, които са уточнени в удостоверението за качеството на материала. 
 
6.8.2.1.12 При стомана, удължението при скъсване в проценти не трябва да е по-малко от: 
      10 000     
         Определената якост на опън в N/mm2 , 
 
 но във всички случаи при дребнозърнести стомани не трябва да е по-малко от 16  %, а при 

другите стомани да е не по-малко от 20 %. 
 При алуминиевите сплави, удължението при скъсване не трябва да е по-малко от 12 % 3. 
  

Изчисление на дебелината на корпуса на цистерната 

 
6.8.2.1.13. Налягането, което служи за база  при изчислението на дебелината на корпуса на 

цистерната, трябва да бъде съобразено с разчетното налягане, посочено в 6.8.2.1.1 и, ако е 
необходимо, със следните и следните напрежения:  

 
При вагони, чиято цистерна представлява 
самостоятелен елемент под напрежение, 
корпусът на цистерната трябва да бъде така 
проектиран, че да издържа на приложените 
напрежения и на напреженията от другите 
източници. 

Под въздействието на всяко от тези 
напрежения, съблюдаваният коефициент на 
сигурност трябва да бъде следният: 
- при метали с ясно дефинирана точка на 

провлачване: коефициент на сигурност, 
равен на 1,5 по отношение на ясно 
дефинираната граница на провлачване; 

- при метали с неясно дефинирана точка на 
провлачване – коефициент на сигурност, 
равен на 1,5 по отношение на 
гарантираната 0,2 % условна граница на 
провлачване (и 1 % максимално 
удължение – при аустенитните стомани)  

 
6.8.2.1.14 Разчетното налягане е посочено във втората част на правилника (виж 4.3.4.1), съгласно 

Колона (12) на Таблица А от Глава 3.2. 
  
 В случай, че е посочена буква "G", тогава се прилагат следните изисквания: 

a) Гравитачно изпразваните корпуси на цистерни, предназначени за превоз на вещества с 
налягане на парите надвишаващо 110 kРа (1,1 bar), (абсолютно налягане) при 50ºС, 
трябва да са проектирани за разчетено налягане, равно на двукратното статично 
налягане на веществото, подлежащо на превоз, но не по-малко от двукратното статично 
налягане на водата. 

b) Пълнените или изпразваните  под налягане корпуси на цистерни, предназначени за 
превоз на вещества с налягане на парите надвишаващи 110 kРа (1,1bar) (абсолютно 
налягане) при 50ºС, трябва да са проектирани за разчетно налягане равно на 1,3 пъти 
налягането при пълнене или изпразване. 

Когато цифровата стойност на минималното разчетно налягане е зададена (надналягане), 
корпусът на цистерната трябва да се проектира за това налягане, което не трябва да е по-
малко от 1,3-пъти налягането при пълнене или изпразване. В тези случаи трябва да се 
изпълнят следните минимални изисквания: 

                                                           
3 При листов метал оста на изпитвания на опън образец трябва да бъде под прав ъгъл на посоката на валцуване. 
Остатъчното удължение при скъсване трябва да бъде определяно с образец с кръгло напречно сечение, на който 
калиброваната дължина l е равна на пет пъти диаметъра (l = 5d); в случай,че се използва опитен образец с правоъгълно 
сечение, калиброваната дължина трябва да се изчисли според формулата:  
l =5,65 F0 , където F0 обозначава първоначалната площ на напречното сечение на опитния образец. 
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c) Корпусите на цистерните, предназначени за превоз на вещества с налягане на парите 
по-голямо от 110 kРа (1,1 bar) при 50ºС и точка на кипене над 35°С, трябва, независимо 
от системата им на пълнене и изпразване, да са проектирани за разчетно налягане, 
което да е не по-малко от 150 kРа (1,5 bar) надналягане, или 1,3-пъти налягането при 
пълнене или изпразване, което е по-голямо от двете. 

d) Корпусите на цистерните, предназначени за превоз на вещества с точка на кипене не 
по-голяма 35°С, трябва, независимо от системата им на пълнене и изпразване, да са 
проектирани за разчетно налягане, което да е равно на 1,3-пъти налягането при пълнене 
или изпразване, но не по-малко от 0,4МРа (4 bar) (надналягане). 

 
6.8.2.1.15 При изпитвателното налягане напрежението  (сигма) в най-силно напрегнатата точка на 

корпуса на цистерната не трябва да надвишава зависимите от вида на материала граници, 
посочени по-долу. Трябва да се осигурят и допуски за евентуално отслабване, вследствие 
на заваряването. 

 
6.8.2.1.16 За всички метали и сплави напрежението  (сигма) при изпитвателното налягане, трябва да 

бъде по-малко от по-малката стойност, получена по следната формула: 

   σ  ≤ 0,75Re или  σ  ≤ , m, където 

Re = граница на провлачване при стомани с ясно дефинирана точка на провлачване; 
или 

 гарантирана условна граница на провлачване 0,2 % при стомани с неясно 
дефинирана точка на провлачване (1 % при аустенитните стомани) 

Rm = якост на опън 
  

Стойностите за Re  и  Rm, които трябва да се използват и трябва да са уточнените 
минимални стойности съгласно стандартите за материали. В случай, че за въпросния метал 
или сплав не съществува стандарт за материал, стойностите на Re и Rm трябва да бъдат 
одобрени от компетентните власти, или упълномощен от тях орган. 
 
При използване на аустенитни стомани, определената минимална стойност в съответствие 
със стандартите за материали  може да бъде надвишена до 15 %, ако тези по-високи 
стойности са указани в сертификата за качество на материала. В същото време, 
минималните стойности не следва да се надвишават когато се прилага формулата от 
6.8.2.1.18. 

 
 Минимална дебелина на корпуса на цистерната 
 
6.8.2.1.17  Дебелината на корпуса на цистерната не трябва да бъде по-малка от по-голямата от 

стойностите, определени по следните формули: 
 

e = 
  2

D PT  

e = 
 2

D PC  

 

където: 

е  = минимална дебелина на корпуса на цистерната в mm 

Рt  = изпитвателно налягане в МРа  

Рс  = разчетно налягане в МРа, посочено в 6.8.2.1.14 

D  = вътрешен диаметър на корпуса на цистерната в mm 

σ = допустимо напрежение, определено в 6.8.2.1.16, в N/mm2 

λ = коефициент  по-малък или равен на 1, който предвижда допуски за отслабване, 
дължащо се на заварки и който е свързан с методите за контрол, посочени в 
6.8.2.1.23. 

 Дебелината не трябва в никакъв случай да е по-малка от дефинираната в 
6.8.2.1.18. 6.8.2.1.18 – 6.8.2.1.20. 

 
 
 
 



 1088 

6.8.2.1.18    
Корпусите на цистерните трябва да са с 
дебелина не по-малка от 6 mm ако са от 
конструкционна стомана 4, или с 
еквивалентна дебелина – ако са от друг 
метал. По отношение на прахообразните, 
или гранулирани вещества, тази дебелина 
може да се намали до най-малко 5 mm – за 
конструкционна стомана3, или  с 
еквивалентна дебелина – за друг метал. 
 
Независимо от вида на използвания метал, 
минималната дебелина на стената на 
корпуса на цистерната не трябва в никакъв 
случай да е по-малка от 4,5 mm 

Корпусите на цистерните трябва да са с 
дебелина не по-малка от 5 mm, ако са от 
конструкционна стомана3 в съответствие с 
изискванията, посочени в 6.8.2.1.11 и 
6.8.2.1.12), или с еквивалентна дебелина при 
друг метал.  
 
Когато диаметърът  е по-голям от 1,80 m 5 , 
тази дебелина трябва да се увеличи до 6 mm, 
с изключение на случаите при цистерни, 
предназначени за превоз на прахообразни 
или гранулирани вещества, ако корпусът на 
цистерната е от конструкционна стомана2 или 
с еквивалентна дебелина при друг метал 
 
Независимо от вида на използвания метал, 
минималната дебелина на корпуса на 
цистерната,  не трябва в никакъв случай  да е 
по-малка от 3 mm  

 
Терминът "еквивалентна дебелина" означава дебелина, получена от следната формула6: 
 

 
 
6.8.2.1.19 

(запазена) Когато в съответствие с 6.8.2.1.20 е 
предвидена защита на цистерна срещу 
повреда, компетентният орган може да 
разреши горепосочената минимална 
дебелина да бъде намалена 
пропорционално на степента на защита; 
независимо от това, обаче, посочената 
дебелина не може да бъда по-малка от 3 
mm. за конструкционна стомана2, или по-
малка от еквивалентната дебелина за други 
материали, когато корпусите на цистерните 
са с диаметър3 не по-голям от 1,80 m. При 
корпусите на цистерните с над 1,80 m., 
горепосочената минимална дебелина трябва 
да се увеличи до 4 mm за конструкционна 
стомана2 и до еквивалентната дебелина - за 
други метали 
 
Еквивалентна дебелина означава 
дебелината определена в съответствие с 
формулата от 6.8.2.1.18. 
 

                                                           
4 За определенията "конструкционна стомана" и "еталонна стомана" виж 1.2.1. "Мека стомана" този случай също така 
обхваща стомана упомената в стандарти EN за материали като "мека стомана", с минимална якост на опън между 360 
N/mm2 и 490 N/mm2 и минимална удължение при скъсване, съответстваща на 6.8.2.1.12 . 
5 При корпуси на цистерни, различни от тези с кръгло сечение, напр. куфарообразни или елипсовидни, посочените 
диаметри отговарят на тези, които се отчитат на база на кръгло напречно сечение със същата площ. При тази форма на 
напречно сечение радиусите на изпъкналостите на стената на корпуса не трябва да са по-големи от 2000 mm странично и 
3000 mm отгоре и отдолу. 
6 Тази формула е изведена от общата формула:  
 

 
 
където: 
е = минимална дебелина на резервоара за избрания метал, в mm; 
ео  = минималната дебелина на резервоара за конструкционна стомана, в mm, в съответствие с 6.8.2.1.18 и 6.8.2.1.19; 
Rmо = 370 (якост на опън за еталонна стомана, виж определение в 1.2.1 (N/mm2)); 
Ао  = 27 (удължение при скъсване за еталонна стомана, в %) 
Rm1  = минимална якост на опън за избрания метал, в N/mm2 и 
А1    = минималното удължение при скъсване на избрания метал подложен на напрежение на опън, в %. 



 1089 

Дебелината на корпуса на цистерната със 
защита срещу увреда съгласно 6.8.2.1.20 не 
трябва да бъде по-малка от стойностите, 
отбелязани в поместената по-долу таблица. 
 

 

 Миним
ална 
дебе-
лина 
на кор-
пуса 
на 
цис-
тер-
ната 

Диаметър на 
корпуса на 
цистерната 

< 
1,80m 

> 
1,80 m 

Аустенитни 
неръждаеми 
стомани 

2,5 mm 3 mm 

Аустенитно-
феритни 
неръждаеми 
стомани 

3 mm 3.5 mm 

Други 
стомани 

3 mm 4 mm 

Алуминиеви 
сплави 

4 mm 5 mm 

Алуминий с 
чистота  
99,80  % 

6 mm 8 mm 

 
6.8.2.1.20    

(запазено) Защитата, посочена в 6.8.2.1.19, може да 
представлява: 
- цялостна външна конструктивна защита, като 

напр. "сандвич" конструкция, при която към 
корпуса на цистерната е прикрепена външна 
защитна облицовка; или 

-  конструкция,   при която корпусът на 
цистерната е защитен от цялостен скелет, 
включващ надлъжни и напречни 
конструктивни елементи, или 

-  конструкция с двойна стена 
 
Когато цистерните са изработени с  двойни 
стена, на която междинното пространство е 
обезвъздушено, сумарната дебелина на 
външната метална стена и на стената на корпуса 
на цистерната трябва да съответства на 
предписаната в 6.8.2.1.18 минимална дебелина, 
като дебелината на стената на самия резервоар 
е не по-малка от минималната дебелина, 
предписана в 6.8.2.1.19. 
 
Когато цистерните са изработени с двойна стена 
с междинен пласт от твърд материал с дебелина 
най-малко 50 mm, външна стена трябва да е с 
дебелина не по-малка от 0,5 mm, ако е 
направена от конструкционна стомана, или най-
малко 2 mm, ако е направена от пластмаса, 
която е армирана със стъклени влакна. Като 
междинен пласт от твърд материал може да се 
използва и втвърдяваща пяна със способност да 
поглъща удар, като напр. с качествата на 
полиуретан. 

 

6.8.2.1.21. (запазено) 
 
6.8.2.1.22. (запазено) 
 

  Изпълнение  и контрол на заваръчните работи 
 
6.8.2.1.23.  Способността на производителя да изпълнява дейности по заваряване ще бъде 

удостоверена и потвърдена от компетентните органи или от органа, определен от въпросния 
компетентен орган. Способността за поддръжка или ремонтния цех да изпълнява дейности 
по заваряване на цистерната ще бъде удостоверена и потвърдена от органа за инспекция 
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съгласно 6.8.2.4.5. Система за контрол по качеството за заварките ще бъде управлявана от 
производителя или цеха, извършващ техническа поддръжка или ремонт. Заваряването 
трябва да се извършва от квалифицирани заварчици, които прилагат квалифицирани 
процеси на заваряване, чиято ефективност (включително всички необходими топлинни 
обработки) е била демонстрирана чрез изпитвания. Безразрушителните изпитвания се 
провеждат чрез рентгенография или ултразвук7 и трябва да докажат, че качеството на 
заварките е подходящо за натоварванията. 

Следните проверки трябва да бъдат осъществени за заварки, осъществени чрез всяка 
процедура по заваряване, използвана от производителя, в съответствие със стойността на 
коефициента λ, използвана за определянето на дебелината на корпусите в 6.8.2.1.17: 

λ = 0,8 Доколкото е възможно заваръчните шевове трябва да бъдат визуално проверени и от 
двете страни и определени области трябва да бъдат подложени на безразрушителна 
проверка на място. Неразрушителните проверки трябва да включват всички Т-образни 
заварени съединения, всички вложки използвани за избягване на пресичане на заварките в 
краищата на цистерната.. Общата дължина на заварките, които ще бъдат проверени, трябва 
да бъде не по-малка от: 

10% от дължината на надлъжните заварки, 10% от дължината на всички напречни заверки, 

10% от дължината на всички напречни заварки в краищата на цистерната и 10% от 
дължината на всички радиални заварки в краищата на резервоара. 

λ = 0.9 Доколкото е възможно заваръчните шевове трябва да бъдат визуално проверени и от 
двете страни и определени области трябва да бъдат подложени на безразрушителна 
проверка на място. Неразрушителните проверки ще включват всички свързвания, всички 
вложки, използвани за избягване на пресичане на заварките в краищата на цистерната и 

всички заварки за монтажа на изделията от оборудването с голям диаметър.. Общата 

дължина на заварките, които ще бъдат проверени, трябва да бъде не по-малка от: 

100% от дължината на надлъжните заварки, 25% от дължината на всички напречни заверки, 

25% от дължината на всички напречни заварки в краищата на цистерната и 25% от 
дължината на всички радиални заварки в краищата на резервоара. 

λ = 1 Всички заваръчни шевове се подлагат на безразрушителни проверки по цялата си 
дължина и се преглеждат визуално от двете страни доколкото е възможно. Взима се образец 
от изпитванията на заварките. 

 
В случаите, в които λ = 0.8 или λ = 0.9, когато бъде установено наличието на неприемлив 
дефект в част от заварката, неразрушителните изпитвания ще бъдат разширени, така че да 
включват част с еквивалентна дължина от двете страни на онази част, която съдържа 
дефекта. Ако неразрушителните проверки установят допълнителен дефект, който не е 
приемлив, неразрушителните проверки ще бъдат разширени, така че да включват всички 
оставащи заварки от същия вид процес на заваряване. 
 
В случаите, в които компетентните власти или орган определен от тези власти има 
съмнения относно качеството на заварките, включително заварки направени за ремонтиране 
на каквито и да е дефекти, установени чрез неразрушителните проверки, възможно е този 
орган да изисква допълнителни проверки. 
 

Други разпоредби за изработването на корпуси за цистерни 
 
6.8.2.1.24 Защитната обшивка трябва да бъде проектирана по такъв начин, че нейната херметичност 

да остане непокътната, независимо от вероятните деформации, които могат да възникнат 
при нормални условия на превоз (виж 6.8.2.1.2). 

 
6.8.2.1.25 Термоизолацията трябва да бъде проектирана по такъв начин, че да не препятства нито 

достъпа до съоръженията за пълнене и изпразване, нито тяхното действие. Това е валидно 
и за предпазните клапани. 

 
6.8.2.1.26 Ако корпусите на цистерните, предназначени за превоз на запалителни течности с точка на 

възпламеняване не по-малка от 60оС са оборудвани с неметални защитни обшивки 
(вътрешни слоеве), корпусите на цистерните и защитните обшивки трябва да са 

                                                           
7 Съединения с препокриване, използвани за съединяване на краищата към стената на корпуса могат да бъдат изпитвани 

чрез използването на алтернативни методи за радиография или ултразвук. 
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проектирани, че да не съществува опасност от запалване, дължащо се на електростатичен 
заряд. 

 
6.8.2.1.27. 

Всички части на вагон-цистерните, 
предназначени за превоз на течности с точка 
на запалване под  60оС, или за превоз на 
запалителни газове, или UN 1361 въглен или 
UN 1361 сажди от опаковъчна група II, 
трябва да бъдат свързани към шаси най-
малко с едно електрическо съединение за 
заземяване. Всякакъв метален контакт, който 
може да доведе до възникване на 
електрохимическа корозия, трябва да бъде 
избягван. 

Всички части на контейнер-цистерните, 
предназначени за превоз на течности с точка 
на запалване не по-малка от 60оС, или за 
превоз на запалителни газове, или UN 1361 
въглен или UN 1361 сажди от опаковъчна 
група II, трябва да бъдат електрически 
заземени. Всякакъв метален контакт, който 
може да доведе до възникване на 
електрохимическа корозия, трябва да бъде 
избягван.  

 
6.8.2.1.28    (запазено) 
 
6.8.2.1.29   
 
 

6.8.2.1.29  Минималното разстояние между 
седловинната част и най-издадената 
точка от корпуса на вагон-цистерни 
трябва да бъде 300 мм. 
 
Като алтернатива за вагон-цистерните за 
вещества, различни от тези, за които се 
прилагат изискванията на специална 
разпоредба TE 25 от 6.8.4 (b) се прилага 
буфер за защита от счупване, одобрен от 
компетентния орган. Тази алтернатива е 
приложима само за вагон-цистерни, 
използвани единствено върху 
железопътната инфраструктура, и с 
товарен габарит на превозното средство 
по-малко, отколкото G18 .  
   

(Запазено) 

 
 
6.8.2.2 Оборудване 

 
6.8.2.2.1 При производството на експлоатационно и конструктивно оборудване трябва да се 

използват подходящи неметални материали. 
  

С цел предотвратяване разкъсването на 
корпуса поради инцидентни напрежения, към 
цистерната трябва да бъдат прикрепени 
заварени елементи както следва:  
-Връзка с долната част на рамата осигурена 
чрез наварен слой, който гарантира 
разпределението на динамични натоварвания; 
-Подпори за горна галерия, стълба за достъп, 
дренажни тръби, механизми за контрол на 
клапан и други скоби за предаване на 
натоварване, осигурени чрез заварена 
усилваща пластина 
- Подходящо определяне на размери или 
други защитни мерки (напр. обозначена 
пресечна точка).:. 

 

 
Елементите на оборудването трябва да са така разположени, че да са защитени спрямо 
опасността да бъдат счупени или повредени по време на превоз или обработка. Те трябва 
да осигуряват задоволителна степен на сигурност, която да е подобна на тази на самите 
корпуси на цистерни и по-специално трябва: 
- да са съвместими с превозваното вещество; и  
- да отговарят на изискванията, посочени в 6.8.2.1.1. 

                                                           
8 Габарит G1 е рефериран в Приложение A към стандарт EN 15273-2:2013 Железопътна техника – габарити – част 2: 
Габарит на подвижен състав. . 
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Тръбопроводите трябва да се проектират, изработват и монтират, така че да се избегне 
опасността от повреда поради термично разширение и свиване, механични удари и 
вибрации.  
 
Херметичността на експлоатационното оборудване трябва да е осигурена даже  в случай на 
преобръщане на вагона-цистерна или на контейнер-цистерната. 

 
 Гарнитурите трябва да бъдат изработени от материал, който е съвместим с превозваното 

вещество и трябва да бъдат заменяни веднага след нарушаване на тяхната ефективност, 
което може да се дължи напр., на стареене на материала. 

  
Гарнитурите, които осигуряват херметичност на фитингите, изискващи манипулации по 
време на нормална употреба на цистерната, трябва да са така проектирани и разположени, 
че манипулирането на фитингите да не води до тяхното увреждане. 

6.8.2.2.2 Всеки долен отвор за пълнене или за изпразване на дадена цистерна, посочена в Колона 
(12) на Таблица А от Глава 3.2, с обозначение на цистерната, включващ буквата "А" в 
третата си част (виж 4.3.4.1.1), трябва да е оборудван с най-малко два взаимно независими 
затвора, монтирани последователно, включващи: 

- Външен спирателен клапан с тръбопровод изработен от ковък метален материал; и  

- Спирателно устройство в края на всяка тръба, което може да е резбована запушалка, 
глух фланец или еквивалентно устройство. Това спирателно устройство трябва да бъде 
така уплътнено, че веществото да се задържа без загуба. Трябва да се взимат мерки за 
безопасно освобождаване на налягането в изпускателните щуцери, преди да бъде 
напълно отстранено спирателното устройство. 

 Всеки долен отвор за пълнене или изпразване на дадена цистерна, посочена в Колона (12) 
на Таблица А от Глава 3.2., с обозначение на цистерната, включващ буквата "В" в третата си 
част (виж 4.3.3.1.1 и 4.3.4.1.1), трябва да е оборудван с най-малко три взаимно независими 
затвора, монтирани последователно, включващи: 

- вътрешен спирателен клапан, тоест спирателен клапан, който е монтиран вътре в 
корпуса на цистерната или в заварен фланец, или в дублиращ фланец; 

- външен спирателен клапан или еквивалентно устройство9;  
разположен в края на всяка тръба, и разположен максимално близко до корпуса 

на цистерната, и 
  

- спирателно устройство в края на всяка тръба, което може да е резбована запушалка, 
глух фланец или еквивалентно съоръжение. Това спирателно устройство трябва да 
бъде така уплътнено, че веществото да се задържа без загуба. Трябва да се взимат 
мерки за безопасно освобождаване на налягането в изпускателните щуцери, преди да 
бъде напълно отстранено спирателното устройство. 

  
Независимо от това, обаче, за цистерни, предназначени за превоз на някои специални 
кристализиращи вещества или вещества с голям вискозитет, както и за корпуси на цистерни, 
съоръжени със защитна облицовка, вътрешният спирателен клапан може да бъде заменен с 
външен спирателен клапан, който да е осигурен с допълнителна защита. 

 
 Вътрешният спирателен клапан трябва да може да бъде задействан или от горната, или от 

долната си страна. И в двата случая, неговото позициониране – в отворено или затворено 
положение – трябва, доколкото това е практически възможно, да може бъде сигурно видимо 
от земята. Управляващите устройства на спирателния клапан трябва да са така 
проектирани, че да предотвратяват всякакво случайно отваряне дължащо се на удар или 
непреднамерено действие. 
 
Вътрешното спирателно устройство трябва да остане ефективно в случай на повреда на 
външното управляващо устройство. 
 
За да се избегне каквато и да е загуба на съдържание в случай на повреда на външните 
фитинги (тръбопроводи, напречни затварящи устройства), вътрешният спирателен клапан и 
неговото легло трябва да са защитени против опасност от отчупване под въздействието на 
външни сили, или трябва да са проектирани по такъв начин, че да устояват на подобни 
опасности. Устройствата за пълнене и изпразване (включително и техните фланци или 
резбовани запушалки), както и евентуалните защитните капачки, трябва да са осигурени 
против всякакво непредвидено отваряне. 
 

                                                           
9 За контейнер-цистерни с вместимост под 1 m³, външният спирателен клапан, или подобно еквивалентно устройство, може 
да бъде заменен с глух фланец. 
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Позицията и/или посоката на затваряне на затварящите устройства трябва да бъде ясно 
видима. 
 
Всички отвори на цистерни, които са обозначени в Колона (12) на Таблица А от Глава 3.2 с 
код на цистерна, включващ буквата "С" и "D"  в третата си част (виж 4.3.3.1.1 и 4.3.4.1.1), 
трябва да са разположени над нивото на течността. Тези цистерни не трябва да имат 
тръбопроводи или тръбни съединения под нивото на повърхността на течността. В същото 
време, малките отвори за почистване ("юмручни отвори") са разрешени в долната  
 
 
част на корпуса на цистерната, при цистерни обозначени с код на цистерната включващ 
буквата "С" в третата си част. Такъв отвор трябва да има възможност за плътно затваряне с 
фланец, който да е така затегнат, че да осигурява херметичност и да е с конструкция, която 
е одобрена от компетентните власти, или упълномощен от тях орган. 

 
6.8.2.2.3 С цел предпазване от недопустимо вътрешно подналягане нехерметично затворени 

цистерни могат могат да бъдат оборудвани с вакуум-клапани  
 

или с вентилационни клапани с 
принудително действие; 

 

 
тези клапани трябва да бъдат така регулирани, че да се отварят при подналягане, което не е 
по-високо от подналягането, за което е проектирана цистерната (виж 6.8.2.1.7). Не се 
допуска херметично затворени цистерни да бъдат оборудвани с вакуум-клапани 
 
или с пружинни вентилационни клапани с 
принудително действие. 

 

 
Цистерни с код SGAH, S4AH или L4BH, оборудвани с тези клапани, отварящи се при 
подналягане от най-малко 21 kPa (0,21 bar), се считат за херметично затворени. За 
цистерни, които се използват само за превоз на твърди (прахообразни или зърнести) 
вещества от опаковъчна група II или III, които по време на превоза не се втечняват, не може 
подналягането да бъде редуцирано на стойност по-малка от 5 kPa (0,05 bar). 
 
 
 
Вакуум клапани 

и със самостоятелно 
управление 
вентилационни клапани 

 

и устройства за вентилация (виж 6.8.2.2.6 ), които се използват за цистерни, предназначени 
за превоз на вещества, които заради своята пламна точка изпълняват критериите на клас 3, 
трябва да предотвратяват непосредственото проникване на пламък в корпуса на цистерната 
посредством подходящо предпазно устройство или или корпуса на цистерната трябва да 
бъде резистентен спрямо налягане причинено от експлозия, което означава, че е способен 
да издържа експлозия в резултат на проникване на пламък, без цистерната да протече, но 
позволявайки деформация.. 
 
Ако предпазното устройство се състои от подходящ капан срещу падане на пламък или огън, 
тя трябва да е разположена колкото е възможно по-близо до корпуса или корпусното 
отделение. За цистерни с няколко отсека, всяко отделение трябва да бъде защитено 
поотделно. 
 
Искрогасители за вентилационни системи ще бъдат подходящи за парите, освободени от 
превозваните вещества (максимално експериментално разстояние за безопасност – MESG), 
температурен обхват и приложение. Те ще изпълняват изискванията и изпитванията на EN 
ISO 16852:2016 (искрогасители – Оперативни изисквания, методи за изпитване и 
ограничения за употреба) за ситуациите, посочени в таблицата по-долу: 
 

Приложение/Инсталация Изисквания за изпитване 

Директна комуникация с атмосферата EN ISO 16852:2016, 7.3.2.1 

Комуникация с тръбопроводната 
система 

EN ISO 16852:2016, 7.3.3.2 (прилага се към  
комбинациите вентил/искрогасители, когато са 
изпитвани заедно). 

EN ISO 16852:2016, 7.3.3.3 (прилага се към 
искрогасители, изпитвани независимо от 
вентилите) 

 
За цистерни, снабдени с устройства за  
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вентилиране чрез командно напрежение, 
свързването на устройството за командно 
поставяне под налягане с вътрешния клапан 
трябва да бъде така конструирана, че 
устройствата да не се отворят при 
деформация на цистерната, или да няма 
изтичане на съдържанието, въпреки 
евентуалния отвор.  

 
6.8.2.2.4 Корпусът на цистерната, или всяка негова камера трябва да са снабдени с достатъчно голям 

отвор, който да позволява извършване на проверки. 
 

Тези отвори трябва да бъдат снабдени със 
затварящи елементи, проектирани за 
изпитвателно налягане от най-малко 0,4 MPa 
(4 bar). Не се разрешават сгъваеми капаци 
на горните люкове за цистерни с 
изпитвателно налягане по-голямо от 0,6 MPa 
(6 bar). 

 

 
6.8.2.2.5 (запазено) 
 
6.8.2.2.6 Корпусите на цистерните, предназначени за превоз на течности с налягане на парите не по-

голямо от 110 kРа (1,1 bar) (абсолютно налягане) при 50 оС, трябва да имат устройство за 
вентилация, които да предотвратяват изливане на съдържанието от цистерната в случай на 
нейното преобръщане. В противен случай те трябва да отговарят на изискванията, посочени 
в 6.8.2.2.7 или в 6.8.2.2.8. 

 
6.8.2.2.7 Цистерни за превоз на течни вещества с налягане на парите при 50оС над 110 kРа (1,1 bar) и 

пточка на кипене над 35°С трябва да имат предпазен клапан, който да е настроен за 
налягане най-малко от 150 kРа (1,5 bar) (надналягане) и който да остава напълно отворен 
при налягане, което не е надвишава изпитвателното налягане. В противен случай те трябва 
да отговарят на изискванията, посочени в 6.8.2.2.8. 

 
6.8.2.2.8 Цистерни за превоз на течни вещества с точка на кипене не по-висока от 35°С трябва да 

имат или предпазен клапан, който да е настроен за налягане не по – ниско от 300 kРа (3 bar) 
(надналягане) и който да остава напълно отворен при налягане, което не надвишава 
изпитвателното налягане, или те трябва да са херметически затворени10. 

 
6.8.2.2.9 Подвижни части, като, напр., капаци, затвори и др., за които има вероятност да влязат в 

триещ или ударен контакт с алуминиеви цистерни, предназначени за превоз на запалителни 
течности с точка на възпламеняване не по – голяма от 60 ºС, или за превоз на запалителни 
газове, не трябва да бъдат изработени от незащитена и уязвима на корозия стомана. 

 

6.8.2.2.10    Ако цистерни, които се считат за херметично затворени, са оборудвани с предпазни клапани, 
то пред тях трябва да бъде поставена разкъсваща се мембрана и трябва да се спазват 
следните условия: 

 

Освен цистерните, предназначени за превоза на компресирани, втечнени или разтворени 
газове, при което подредбата на разкъсващите се мембрани и предпазния вентил ще бъдат 
такива, че да удовлетворят компетентния орган, налягания за разкъсване на разкъсващите 
се мембрани трябва да изпълняват следните изисквания: 
 
– минималното налягане на разкъсване при 20°C, с включени допуски, ще бъде по-
голямо от или равно на 0.8 пъти по налягането за изпитване, 
 
– максималното налягане на разкъсване при 20°C, с включени допуски, ще бъде не 
по-малко от или равно на 1.1 пъти по налягането на изпитване, и 
 
– налягането на разкъсване при максимална температура за обслужване ще бъде по-
малко, отколкото максималното експлоатационно налягане. 
 
Манометър или друг подходящ измервателен уред трябва да бъде разположен в 
пространството между разкъсващата се мембрана и предпазния вентил, за да може да се 

установяват евентуалните разкъсвания, продупчвания или течове на мембраната.. 
 

                                                           
10 За определението на "херметично затворена цистерна" виж 1.2.1. 
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6.8.2.11 Стъклени нивопоказатели и нивопоказатели, изградени от други видове чуплив материал, 

които са в директна комуникация със съдържанието на корпуса, няма да се използват. 
 
6.8.2.3 Прототипно одобрение 

 
6.8.2.3.1 За всеки нов тип вагон-цистерна, контейнер–цистерна, сменяема надстройка-цистерна, 

вагон-батерия или МЕГК компетентните власти или упълномощен от тях орган трябва да 
издадат удостоверение, атестиращо, че изпитваният прототип заедно с фитингите, е 
подходящ за съответното предназначение и отговаря на изискванията за конструкция, 
посочени в 6.8.2.1, на изискванията за оборудването, посочени в 6.8.2.2 и на специалните 
изисквания относно подлежащите на превоз вещества. 

  
Удостоверението трябва да показва: 

- резултатите от изпитванията; 

- номер за одобрение  на типа, който ще се състои от отличителния знак, използван за 
превозни средства в международен пътен трафик11 на Държавата, на чиято територия е 
предоставено одобрението и регистрационен номер; 

 Номерът на одобрението трябва да включва 
отличителния знак използван за превозни 
средства в международно пътно движение11 
на Държавата, в която е получено 
одобрението и регистрационен номер. 

- кодът за цистерна в съответствие с 4.3.3.1.1 или 4.3.4.1.1; 

- буквено-цифрените кодове на специалните разпоредби за изработването (ТС), 
оборудване (ТЕ) и прототипното одобрение (ТА) от 6.8.4, които са вписани в галва 3.2 
таблица А колона 13 за тези вещества, за чийто превоз е одобрена цистерната; 

- ако това се изисква, веществата и/или групата вещества, подлежащи на превоз за които 
цистерната е била одобрена.  

Те трябва да бъдат посочени с химическите си наименования, или със съответното сборно 
наименование (виж 2.1.1.2), заедно с тяхната класификация (клас, класификационен код и 
опаковъчна група).  

С изключение на веществата от клас 2, както и тези, посочени в 4.3.4.1.3., списъкът на 
одобрените вещества може да се пропусне. В такива случаи, групите от разрешени 
вещества могат да бъдат приети за превоз въз основа на показанията на обозначителния 
код на цистерната, посочен по рационален начин в 4.3.4.1.2., като се вземат предвид всички 
отнасящи се за тях специални разпоредби. 

Веществата, посочени в протокола за извършената експертиза трябва да бъдат общо взето 
съвместими  с характеристиките на цистерната. В случай, че при одобрението на прототипа 
тази съвместимост не е могла да бъде подробно проучена, протоколът за извършената 
експертиза следва да посочи съответни резерви в това отношение. 

Копие от това удостоверение трябва да бъде добавено към досието на цистерната на всяка 
произведена цистерна,  вагон-батерия или МЕГК (виж 4.3.2.1.7). 

Компетентните органи или друг орган, назначен от тях, трябва при поискване от страна на 
кандидата да извършват отделно типово одобрение на вентилите и останалото 
експлоатационно оборудване, за което е посочен стандарт в таблицата в 6.8.2.6.1 в 
съответствие с този стандарт. Това отделно типово одобрение се взима под внимание, 
когато се издава удостоверението за цистерната, ако са представени резултатите от 
изпитванията и вентилите и останалото експлоатационно оборудване са годни за 
предназначената им употреба. 

 
6.8.2.3.2 Ако цистерните, вагони-батерии, или МЕГК се произвеждат в производствени серии без 

модификации, издаденото удостоверение ще бъде валидно за цистерните, вагони-батерии, 
или МЕГК - серийно производство, или произведени в съответствие с прототипа. 

 
 Удостоверението за одобрение на прототипа може да послужи и за одобряване на цистерни 

с незначителни конструктивни промени, които или намаляват натоварването и напреженията 
на цистерните (напр. намалено налягане, намалена маса, намален обем), или увеличават 
сигурността на структурата (напр. увеличена дебелина на корпуса на цистерната, увеличен 

                                                           
11 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за 
международен транспорт, напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или 
Конвенцията за движението по пътищата, подписана във Виена, 1968 г. 
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брой на анти-вълновите плочи, намален диаметър на отворите). Тези ограничени варианти 
следва да бъдат ясно упоменати в удостоверението за одобрение на прототипа. 

 
6.8.2.3.3              Следните изисквания се прилагат за цистерни, за които специална разпоредба TA 4 на 6.8.4 

(и следователно 1.8.7.2.4) не се прилага. 
 
Типовото одобрение е валидно за срок от десет години. Ако в рамките на този период 
съответните технически изисквания от RID (включително препратки към стандарти) са се 
променили, така че одобрения тип вече да не е в съответствие с тях, компетентният орган 
или органът, определен от органа, който е издал типовото одобрение го оттегли, се 
информира притежателя на типовото одобрение за оттеглянето. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Последната дата за оттеглянето на съществуващи типови одобрения, виж 

колона (5) на таблиците от 6.8.2.6 или 6.8.3.6 както е приложимо. 
 
Ако на типово одобрение е изтекъл срокът или е било оттеглено, производството на 
цистерни, вагон - батерии или МЕГК в съответствие с типовото одобрение вече не се 
разрешава. 
 
В такъв случай, съответните разпоредби относно употребата и периодичните проверки на 
цистерните, вагон батериите или МЕГК съдържащите се в типовото одобрение са с изтекъл 
срок или са били оттеглени, могат да продължат да се прилагат по отношение на онези 
цистерни, вагон батерии или МЕГК, конструирани преди изтичането на срока или 
оттеглянето, ако същите могат да продължат да бъдат използвани. 
 
Те могат да продължават да се използват, доколкото са в съответствие с изискванията на 
RID. Ако вече не са в съответствие с изискванията на RID, могат да продължат да бъдат 
използвани само ако такова използване е разрешено от съответните преходни мерки от 
Глава 1.6. 
 
Типовите одобрения могат да се подновяват след извършване на пълен преглед и оценка за 
съответствието с разпоредбите на RID, приложими към датата на подновяване. 
Подновяване не се разрешава в случай, че типовото одобрение е било оттеглено. Временни 
изменения на съществуващо типово одобрение не засягат съответствието (виж 6.8.2.3.2 ), не 
се удължава или променя първоначалния срок на валидност на удостоверението. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Прегледът и оценката на съответствието могат да се извършат от орган, 

различен от този, който е издал оригиналното типово одобрение. 
 
Издаващият орган трябва да съхранява всички документи за типово одобрение за целия 
период на валидност включително и подновявания, ако са били поискани. 
 

                             В случай, че правата на издаващия орган са отнети или ограничени, или когато органа е 
прекратил дейността, компетентният орган предприема подходящи мерки, за да гарантира, 
че файловете се съхраняват от друг орган или са на разположение. 

 
6.8.2.3.4 В случай, че са били въведени изменения в цистерна с валидно, изтекло или 

оттеглено типово одобрение, то изпитванията, инспекциите и одобрението се ограничават до 
частите от цистерната, които са били изменени. 
 Измененията трябва да съответстват на разпоредбите на RID, приложими към момента на 
извършването им. За всички части от цистерната, които не са били засегнати от 
измененията, остава валидна документацията от първоначалното типово одобрение. 
 
Изменението може да се приложи към една или повече от цистерните, обхванати от дадено 
типово одобрение. 
 
Удостоверение, с което се одобряват измененията, трябва да бъде издадено от 
компетентния орган на която и да е RID договаряща се страна, или от друг орган, назначен 
от него, и да се съхранява като част от досието на цистерната. 
 
Всяка молба за удостоверение за одобрение на дадено изменение се подава до един 
компетентен орган или друг орган, назначен от него. 

 
 
6.8.2.4 Проверки и изпитвания 

 
6.8.2.4.1 Корпусите на цистерните и тяхното оборудване трябва да бъдат подложени на 

предварителна проверка – заедно, или поотделно – преди въвеждането им в експлоатация. 
Този контрол трябва да включва: 
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- проверка на съответствието с одобрение прототип; 

- проверка на конструктивните характеристики12; 

- проверка на външното и на вътрешното състояние; 

- изпитване на хидравлично налягане13 при изпитвателно налягане, посочено на 
табелката, предписана в 6.8.2.5.1. ; 

- изпитване за херметичност и проверка на задоволителното действие на оборудването. 
  

С изключение на случаите, отнасящи се за Клас 2, налягането при изпитването на 
хидравлично налягане зависи от разчетното налягане и е поне равно на налягането, 
посочено по-долу: 
 

Разчетно налягане (bar) Изпитвателно налягане (bar) 

G 14 G 11 

1,5 1,5 

2,65 2,65 

4 4 

10 4 

15 4 

21 10 (4 15) 

 
 Минималните изпитвателни налягания, приложими за Клас 2, са посочени в таблицата за 

газове и газови смеси, в 4.3.3.2.5. 
  

Изпитването на хидравлично налягане трябва да се извърши за корпуса на цистерната като 
цяло и отделно за всяко отделение на многокамерните корпуси на цистерни. 
 
Изпитването на хидравлично налягане следва да се проведе преди монтирането на 
евентуално необходимата термоизолация.  
 
Когато корпусите на цистерните и тяхното оборудване са изпитани поотделно, те трябва да 
бъдат подложени на изпитване на херметичност заедно, след общият им монтаж, съгласно 
6.8.2.4.3. 

  
Изпитването на херметичност трябва да се проведе поотделно за всеки един сектор на 
многокамерните цистерни. 

 
6.8.2.4.2 Корпусите на цистерните и тяхното оборудване трябва да бъдат подложени на периодичен 

контрол минимум веднъж на: 
 Всеки осем години Всеки пет години 
 

Тези периодични проверки включват: 
- външен и вътрешен оглед;  
- тест за утечки, съгласно 6.8.2.4.3 за корпуса с прилежащото оборудване и проверка на 

задоволителната работа на цялото оборудване; 
- изпитване на хидравлично налягане10 (За изпитвателното налягане, което се отнася за 

корпусите на цистерните и в дадени случаи отделните отделения (камери), виж 6.8.2.4.1). 
 
Термичната облицовка или друга изолация трябва да бъдат отстранявани само ако това е 
необходимо за надеждната оценка на характеристиките на корпуса на цистерната. 

  

                                                           
9 При корпуси на цистерни с минимално изпитвателно налягане от 1 MPa (10 bar) проверката на конструктивните 
характеристики включва и проба на заварени изпитвателни образци (работни образци), съгласно 6.8.2.1.2.3, както и 
провеждане на изпитванията от 6.8.5. 
10 При специални случаи и със съгласието на одобрен от компетентния орган експерт, изпитването на хидравлично 
налягане може да бъде заменено с изпитване на налягане, при което се използва друга течност или газ, ако подобна 
операция не представлява никаква опасност. 
11 G = минимално разчетно налягане съгласно общите разпоредби на 6.8.2.1.14 (виж 4.3.4.1). 
12 Минимално изпитвателно налягане за UN 1744 бром или UN 1744 бром, разтвор. 
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При цистерни за превоз на прахообразни или гранулирани вещества, периодичните 
изпитвания на хидравлично налягане могат, със съгласието на одобрен от компетентния 
орган експерт, да бъдат премахнати и заменени с изпитване за херметичност, в 
съответствие с 6.8.2.4.3, с ефективно вътрешно налягане, което е най-малко толкова голямо, 
колкото е максималното експлоатационно налягане. 
 
Защитните облицовки ще бъдат визуално разгледани за дефекти. В случай че възникнат 
дефекти, състоянието на облицовката ще бъде оценено със съответния(те) тест(ове) 

 
6.8.2.4.3 Трябва да се проведе и изпитване за херметичност на корпуса на цистерната заедно с 

оборудването 
 

най-малко на всеки четири години. най-малко на всеки две и половина години. 
  

След първоначалната и всяка периодична проверка. Тези междинни проверки трябва да се 
извършват в рамките на три месеца преди или след определената дата. 

Независимо от това, обаче, междинната проверка може да се извърши по всяко време преди 
определената дата. 

Ако междинната проверка се извърши преди въпросните три месеца преди посочената дата 
трябва да извърши още една междинна проверка най-късно  
Четири години Две и половина години 
след тази дата. 

  
Тези междинни проверки трябва да включват тест за утечки на цистерната и оборудването й, 
както и проверка за задоволителна работа на оборудването. За тази цел, цистерната трябва 
да бъде подложена на ефективно вътрешно налягане, равно на максималното 
експлоатационно налягане. При цистерни, предназначени за превоз на течни вещества или 
твърди гранулирани или прахообразни вещества, когато е извършено с газ, изпитването за 
херметичност трябва да се извърши при налягане най-малкото равно на 25  % от 
максималното експлоатационно налягане. Във всеки случай, то не следва да бъде по-малко 
от 20 kРа (0,2 bar) (надналягане). 

  
При цистерни, оборудвани с устройства за вентилация и устройство за предотватяване на 
изтичането на съдържанието при преобръщане на цистерната, изпитването за херметизация 
трябва да бъде извършено при налягане равно на статично налягане на най-плътното 
вещество, което се превозва, статичното налягане на водата или 20 kPa (0.2 bar), което от 
двете е по-високо. 

  
Изпитването на херметичност трябва да бъде проведено поотделно за всеки отделен сектор 
на многокамерните цистерни. 
 
Защитните облицовки ще бъдат визуално разгледани за дефекти. В случай че възникнат 
дефекти, състоянието на облицовката ще бъде оценено със съответния(те) тест(ове). 

 
6.8.2.4.4 Когато е нарушена сигурността на дадена цистерна, или на нейното оборудване, в резултат 

на продведени ремонтни работи, извършени промени, или претърпяна авария, трябва да се 
проведе извънредна проверка. Ако е била извършена извънредна проверка, отговаряща на 
изискванията по 6.8.2.4.2, то същата тази извърнредна проверка може да бъде разглеждана 
като периодична. Ако е извършена извънредна проверка, отговаряща на изискванията на 
6.8.2.4.3, то тя може да бъде разглеждана като периодична.  

 
6.8.2.4.5 Изпитванията, контролът и проверките, осъществени в съответствие с изискванията, 

посочени от 6.8.2.4.1. до 6.8.2.4.4., трябва да бъдат проведени само от експерт, одобрен от 
компетентния орган. Удостоверенията за тези дейности трябва да бъдат издавани, дори и 
при отчетени отрицателни резултати. Те трябва да съдържат препратка към списъка на 
одобрените за превоз в дадената цистерна вещества, или към кода на цистерната, както и 
буквено-цифровите кодове на специалните разпоредби в съответствие с 6.8.2.3. 

 

Копие от това удостоверение трябва да бъде добавено към досието на цистерната на всяка 
изпитана цистерна,  вагон-батерия или МЕГК (виж 4.3.2.1.7). 
 
Експерт за извършване на изпитвания на цистерни на вагон-цистерни 

 

6.8.6.2.4.6     
За да се счита дадено лице за експерт по 
смисъла на 6.8.2.4.5, то трябва да бъде 
официално признато от компетентния орган и 
да отговаря на следващите изисквания. 

(запазено) 
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Взаимното признаване обаче не се прилага за 
дейности, свързани с изменение на 
прототипното одобрение. 

1. Експертът трябва да бъде напълно 
независим от участващите страни. Той не 
трябва да бъде идентичен със създателя на 
проекта, производителя, доставчика, 
купувача, собственика, притежателя или 
ползвателя на подлежащата за изпитване 
цистерна от вагон-цистерна, както и да 
бъде пълномощник на една от споменатите 
страни. 

2. Експертът не трябва да упражнява дейност, 
която би могла да влезе в конфликт с 
независимостта на неговата преценка и с 
достоверността по отношение на неговите 
инспекционни работи. Експертът специално 
трябва да бъде независим в своята 
преценка от икономически въздействия от 
финансово или друго естество, и по-
конкретно от страна на външни за 
изпитвателния пункт, но заинтересовани от 
резултатите на провежданите изпитвания 
лица или предприятия. Трябва да бъде 
гарантирана обективността на изпитващия 
персонал. 

3. Експертът трябва да разполага с 
необходимите съоръжения, които да 
способстват за извършването по същество 
на техническите и административни задачи, 
свързани с изпитване и дейностите по 
изпитването. Той трябва да има достъп и до 
оборудване, необходимо за провеждане на 
специални изпитвания. 

4. Експертът трябва да бъде с подходяща 
квалификация и да има солидно техническо 
и професионално образование; да познава 
нормативната база, свързана с 
извършваните от него изпитвания, както и 
да има достатъчен практически опит в тази 
област. За да бъде гарантирано високо 
ниво на сигурност, той трябва да има 
специални знания от сферата на 
безопасността на вагони-цистерни. Той 
трябва да бъде в състояние, да изготвя 
необходимите сертификати, протоколи и 
доклади, с които се удостоверява, че 
изпитванията са извършени. 

5. Експертът трябва да бъде достатъчно 
запознат с технологиите за производството 
на предстоящите за изпитване цистерни 
вкл. на принадлежностите, с употребата 
или планираната употреба на 
представените за изпитването уреди и с 
дефектите, които биха могли да се появят 
при употребата или при експлоатацията. 

6. Експертът трябва да извършва оценките и 
изпитванията с максимална професионална 
достоверност и с най-голяма техническа 
компетентност. Той трябва да гарантира 
поверителността на получените в хода на 
изпитването данни. Правата на собственика 
трябва да бъдат защитавани.  

7. Размерът на работното възнаграждение на 
експертите, занимаващи се с изпитвателна 
работа, не трябва да бъде директно 



 1100 

зависим от броя на извършеите изпитвания 
и в никакъв случай от резултата на тези 
изпитвания. 

8. Експертът трябва да разполага с 
подходяща застраховка за отговорност при 
щети, доколкото съгласно националните 
нормативни разпоредби отговорността не е 
при държавата или предприятието, чиято 
част е той. 

Тези изисквания се считат за изпълнени за: 

- персонала на служба, нотифицирана в 
съответствие с директива 2010/35/ЕС, 

- лица, одобрени на база на акредитационна 
процедура в съответствие с EN ISO/IEC 
17020:2012 (с изключение на клауза 8.1.3)”. 
(“Общи критерии за дейността на 
различните видове органи за контрол”), 

RID договарящие страни съобщават на 
Секретариата на OTIF признатите за 
съответните изпитвания експерти. Заедно с 
това трябва да се подават изображението на 
печата и на щемпела за набиване. 
Секретариатът на OTIF публикува списъкът на 
официално признатите експерти и се грижи за 
неговата актуализация.  

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

 
 
 
6.8.2.5 Маркировка 

 
6.8.2.5.1. Всяка цистерна трябва да има корозионно-устойчива метална табелка, която е неподвижно 

закрепена към цистерната на видно и леснодостъпно за проверка място. Върху табелката, 
чрез щамповане, или посредством друг подобен метод, трябва да бъде отбелязана  най-
малкото следната минимална информация, посочена по-долу. Тези конкретни данни могат 
да бъдат директно набити върху стените на самата цистерна, ако стените й са така усилени, 
че якостта на корпуса на цистерната да не може да се наруши: 

 Номер на удостоверението за одобрение 

 Наименование или търговски знак на производителя 

 Сериен номер на производство 

 Година на производство 

 Изпитвателно налягане (надналягане)16 

 Външно проектно налягане (виж 6.8.2.1.7) 13 
-   Капацитет на корпуса 15 - в случай на много-елементни отделения, капацитетът на всяко 

отделение 15 -,   
 следвано от символа "S", в случай, че 

корпусите или отделенията с повече от 7 
500 литра са разделени от плоски 
пластини в раздели от не повече от 7 500 
литра; ". 

  

 

 Проектна температура (само ако е над + 50 oC, или под - 20 oC)13 

                                                           
16 След цифровите стойности се отбелязват и мерните единици 
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 Дата и вид на последно извършеното изпитване: „месец, година”, следвани от буквата 
„P”, когато при това изпитване става дума за първоначално изпитване или за 
периодично изпитване в съответствие с  6.8.2.4.1 и 6.8.2.4.2, или „месец, година”, 
следвани от буквата „L”, когато при това изпитване става дума за междувеременно 
състояло се изпитване на херметичност в съответствие с 6.8.2.4.3; 

 Щемпел на експерта, провел изпитванията 

 Материал на корпуса на цистерната и препратка към стандарти за материали, ако има 
такива, и в определени случаи материал на защитната обшивка. 

Освен това, максимално допустимото експлоатационно налягане13 трябва да бъде дадено 
на цистерните, които се пълнят или изпразват под налягане. 

 
 
6.8.2.5.2. 

От двете страни на вагон-цистерната (върху 
самата цистерна или върху табелки) трябва 
да бъдат обозначени следните данни: 

- Маркировка на държателя на возилото 
или наименование на ползвателя17; 

- вместимост13 

- собствена маса на вагон-цистерната13 

- максимална граница на натоварване в 
зависимост от характеристиките на 
вагона и от категориите на предстоящия 
за минаване маршрут 

- за вещества съгласно 4.3.4.1.3 
официалното превозно наименование 
на одобреното/ите за превоз 
вещество/а 

- код на цистерната, съгласно 4.3.4.1.1 

- за вещества, различни от тези съгласно 
4.3.4.1.3, буквено-цифровия код на 
всички специални разпоредби ТС и ТЕ, 
вписани в глава 3.2 таблица А колона 
13 за предвидените за превоз в 
цистерната вещества, и 

 дата (месец, година) на следващото 
изпитване в съответствие с 6.8.2.4.2 и 
6.8.2.4.3 или съгласно специалните 
разпоредби ТТ от 6.8.4 за одобрените 
за превоз вещества. Ако следващата 
проверка отговаря на изискванията, 
съгласно 6.8.2.4.3, след датата трябва 
да бъде добавена буквата "L". 

Върху контейнер-цистерната (върху самата 
цистерна или върху табелки), трябва да 
бъдат изписани следните данни: 

- име на собственика или на ползвателя 

- вместимост на корпуса на 
цистерната15 

- максимална допустима брутна маса15 

- максимално допустима пълна маса15 

- за вещества съгласно 4.3.4.1.3 
официалното превозно наименование 
на одобреното/ите за превоз 
вещество/а 

- код на цистерната съгласно 4.3.4.1.1 и 

- за вещества, различни от тези 
съгласно 4.3.4.1.3, буквено-цифровия 
код на всички специални разпоредби 
ТС и ТЕ, вписани в глава 3.2 таблица 
А колона 13 за предвидените за 
превоз в цистерната вещества. 

 
 
 
 
 

  
6.8.2.6 Изисквания към цистерни, които са проектирани, изработени и изпитани в 

съответствие с упоменатите стандарти 
 
 ЗАБЕЛЕЖКА: Лица или органи, които в стандартите са посочени като отговорни в рамките 

на RID, трябва да съблюдават изискванията на RID. 
 
6.8.2.6.1  Проектиране и конструкция  

 
Сертификатите за одобрен тип се издават съгласно 1.8.7 или 6.8.2.3. Стандартите 
упоменати в таблицата по-долу, се прилагат за издаване на типови одобрения, упоменати в 
колона (4), за да отговарят на изискванията, упоменати в глава 6.8 посочени в колона (3). 
Стандартите ще бъдат прилагани съгласно 1.1.5. Колона (5) дава най-късната дата, когато 
съществуващите типови одобрения следва да бъдат оттеглени съгласно 1.8.7.2.4 или 
6.8.2.3.3; ако няма упомената дата, типово одобрение остава валидно до датата на неговото 

                                                           
17 Маркировката на държателя на возилото съгласно Приложение PP, раздел PP.1 от единните технически предписания, 
приложими по отношение на подвижен състав, товарни вагони на подсистема (UTP WAG) на Единни правила на APTU 
(Притурка F към COTIF 1999 г.) (виж www.otif.org) и съгласно параграф 4.2.2.3 и Приложение P от Решение 2011/314/ЕС на 
Комисията от 12 май 2011 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на 
подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на трансевропейската конвенционална железопътна система 
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изтичане. 
 
След 1 януари 2009 г., използването на препратените стандарти е задължително. 
Изключения се разглеждат съгласно 6.8.2.7 и 6.8.3.7 . 
 
Ако е упоменат повече от един стандарт за прилагането на същите изисквания, само един от 
тях се прилага, но изцяло, освен ако не е посочено друго в таблицата по-долу. 
Обхватът на приложение на всеки стандарт е дефиниран в клаузата за обхвата на 
стандарта, освен ако в Таблицата по-долу не е посочено друго. 
 

Препратка Заглавие на документа 
Приложими 
под-раздели 
и параграф 

Приложими за 
новите типови 

одобрения 
или за 

подновяване 

Най-късната 
дата за 

отмяна на 
съществуващ

ите 
одобрения 

тип 

(1) (2) (3) (4) (5) 

За конструиране и производствона цистерни 

EN 14025:2003 

+ AC:2005 

Цистерни за превоз на опасни 
товари – Метални цистерни под 
налягане 

– Проектиране и конструкция 

6.8.2.1 

Между 1 
януари 2005 г. 
и 30 юни 2009 

г. 

 

EN 14025:2008 

Цистерни за превоз на опасни 
товари – Метални цистерни под 
налягане 

– Проектиране и конструкция 

6.8.2.1 и 
6.8.3.1 

Между 1 юли 
2009 г. и 31 

декември 2016 
г. 

 

EN 14025:2013 

Цистерни за превоз на опасни 
товари – Метални цистерни под 
налягане 

– Проектиране и конструкция 

6.8.2.1 и 
6.8.3.1 

Между 1 
януари 2015 г. 
и 31 декември 

2018 г. 

 

EN 14025:2013 

+A1:2016 

(освен Приложение 
B) 

Цистерни за превоз на опасни 
товари – Метални цистерни под 
налягане 

– Конструиране и производство 

6.8.2.1 и 
6.8.3.1 

До по-
нататъшно 

уведомление 

 

EN 13094:2004 

Цистерни за транспорт на опасни 
стоки – Метални цистерни с 
работно налягане, което не 
надхвърля 

0.5 bar – Проектиране и 
конструкция 

6.8.2.1 

Между 1 
януари 2005 г. 
и 31 декември 

2009 г. 

 

EN 13094:2008 

+ AC:2008 

Цистерни за транспорт на опасни 
стоки – Метални цистерни с 
работно налягане, което не 
надхвърля 

0.5 bar – Проектиране и 
конструкция 

6.8.2.1 

Между 1 
януари 2010 г. 
и 31 декември 

2018 г. 

 

EN 13094:2015 

Цистерни за превоз на опасни 
товари. Метални цистерни с 
работно налягане, по-ниско или 
равно на 0,5 bar. Проектиране и 

6.8.2.1 
 

До по-
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производство 

ЗАБЕЛЕЖКА:Също се прилага 

насоката съдържаща се на 
уебсайта на OTIF (www.otif.org) 

нататъшно 
уведомление 

За оборудване 

EN 14432:2006 

Цистерни за превоз на опасни 
товари – Оборудване на 
цистерни за превоз на течни 
химикали – Клапани за 
отвеждане на продукта и входни 
въздушни клапани 

6.8.2.2.1 

Между 1 
януари 2009 г. 
и 31 декември 

2018 г. 

 

EN 14432:2014 

Цистерни за превоз на опасни 
товари. Устройства за цистерни 
за превоз на течни химикали и 
втечнени газове. Отвори за 
изпускане на налягане при 
цистерните и за разтоварване на 
продуктиЗАБЕЛЕЖКА: Този 

стандарт може да бъде 
използван също за цистерни с 
гравитационно разтоварване 

6.8.2.2.1, 
6.8.2.2.2 и 
6.8.2.3.1 

 

До по-
нататъшно 

уведомление 

 

EN 14433:2006 

Цистерни за превоз на опасни 
товари – Оборудване на 
цистерни за превоз на течни 
химикали – Крачни клапани 

6.8.2.2.1 

Между 1 
януари 2009 г. 
и 31 декември 

2018 г. 

 

EN 14433:2014 

Цистерни за превоз на опасни 
товари. Устройства за цистерни 
за превоз на течни химикали и 
втечнени газове. Вентили на 
дъното  

ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт 
може да бъде използван също за 
цистерни с гравитационно 

разтоварване. 

6.8.2.2.1, 
6.8.2.2.2 и 
6.8.2.3.1 

 

До по-
нататъшно 

уведомление 

 

 

6.8.2.6.2  Проверка и изпитване 

 
Стандарт, упоменат в таблицата по-долу, се прилага при проверка и изпитване на 
цистерните, упоменати в колона (4) за да се отговарят на изискванията на глава 6.8, 
посочени в колона (3). Стандартът трябва да бъде прилаган съгласно 1.1.5. 
 
Използването на упоменатия стандарт е задължително. 
Обхватът на приложение на всеки стандарт е дефиниран в клаузата за обхвата на 
стандарта, освен ако в Таблицата по-долу не е посочено друго. 
 

Препратка Заглавие на документа Приложими 
разпоредби 
и параграфи 

Приложимо 

(1) (2) (3) (4) 

EN 12972:2007 
".  

Цистерни за превоз на опасни товари - 
Изпитания, проверки и маркирането на 
метални цистерни 

6.8.2.4  
6.8.3.4 

До по-
нататъшно 

уведомление 

 
6.8.2.7  Изисквания към цистерни, които не са проектирани, изработени и изпитани в 

съответствие със стандарти 
 

За отразяване на научния и технически напредък, или когато няма упоменат стандарт в 
6.8.2.6 или да се справи със специфични аспекти, които не са разгледани в даден стандарт в 
6.8.2.6, компетентният орган може да признае използването на технически правила 
предоставящи същото ниво на безопасност. Цистерните, въпреки това, следва да отговарят 
на минималните изисквания на 6.8.2 . 

http://www.otif.org/
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Компетентният орган е длъжен да предаде на Секретариата на OTIF списък на признаваните 
от този орган технически правила. В този списък трябва да са включени следните сведения: 
име и дата на признаване на техническото правило, цел на техническото правило и сведения 
за достъпа до него. Секретариатът трябва да публикува тази информация на своята 
страница в Интернет. 
 
Стандарт, който е приет за упоменаване в бъдещо издание на RID може да бъде одобрен от 
компетентния орган да бъде използван, без да се известява секретариата на OTIF. 
 
За изпитване, проверка и маркировка, приложимият стандарт, упоменат в 6.8.2.6 също може 
да бъде използван. 

 
6.8.3 Специални изисквания за клас 2 
 
6.8.3.1 Изработване на корпуси на цистерни 

 
6.8.3.1.1 Корпусите на цистерните, предназначени за превоз на сгъстени, втечнени, или разтворени 

под налягане газове, трябва да бъдат изработени от стомана. 
  

При незаварени корпуси на цистерни, за разлика от посоченото в 6.8.2.1.12, може да се 
допусне минимално удължение при скъсване, равно на 14  %, както и напрежение  
(сигма), което е по-малко, или равно на дадените гранични стойности, в зависимост от 
използвания материал. 

a) Когато отношението Re/Rm (на минимално гарантирани характеристики след термична 
обработка) е по-голямо от 0,66, но не по-голямо от 0,85:     0,75 Re 

b) Когато отношението Re/Rm (на минимално гарантирани характеристики след термична 
обработка) е по-голямо от 0,85:     0,5 Rm 

 
6.8.3.1.2 Изискванията, посочени в 6.8.5., се отнасят за материалите и конструкциите на заварени 

корпуси на цистерни. 
 
6.8.3.1.3  

При корпусите на цистерните с двойна стена, за 
разлика от посоченото в 6.8.2.1.18, дебелината 
на стената на вътрешния съд може да бъде 3 
mm, ако се използва метал с доказана 
издръжливост  при ниски температури която 
отговаря на граница на якост на опън  Rm = 490 
N/mm2 с минимален коефициент на удължение 
при скъсване А0 = 30  %. 
 
В случай, че се използват други материали, 
трябва да бъде спазено изискването за 
еквивалентна минимална дебелина на стената, 
изчислена по формулата в бележка под черта 6 
към 6.8.2.1.18, според която Rmо = 490 N/mm2, а 
Ао = 30  %. 
 
В този случай, минималната дебелина на 
стената на външния кожух следва да бъде 6 
mm за конструкционна стомана. Ако се 
използват други материали, трябва да бъде 
спазено изискването за еквивалентна 
минимална дебелина на стената, изчислена по 
формулата, посочена в 6.8.2.1.18. 

(запазено) 

 
 Изработване на агрегатни вагони и МЕГК 
 

6.8.3.1.4 Бутилките, тубите, варелите под налягане и връзките от бутилки, които се използват като 
елементи на вагон-батерии или MEGCs, трябва да са направени в съответствие с 
изискванията, посочени в Глава 6.2. 

  
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Връзки от бутилки, които не са елементи на вагони-батерии или на 

МЕГК, са обект на предписанията на глава 6.2. 
2. Цистерни, използвани като елементи на вагони-батерии или на 
МЕГК, трябва да са направени в съответствие с изискванията на 6.8.2.1 
и 6.8.3.1. 
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3. Подвижни цистерни18 не се считат за елементи на вагон-батерии или 
на MEGCs 

 
6.8.3.1.5. Елементите и техните закрепващи приспособления  
 

 на вагон-батерии и рамката на МЕГК 
  
 трябва да могат да абсорбират при максимално допустим товар силите, дефинирани в 

6.8.2.1.2. За всяка приложена сила при бутилките, тубите, варелите под налягане и връзките 
от бутилки, напрежението в най-напрегнатата точка на елемента и неговите закрепващи 
съоръжения не трябва да надвишава посочената в 6.2.5.3 стойност, а за цистерните – 
стойността на (сигма), дефинирана в 6.8.2.1.16. 

 Други изисквания за изработването на 
вагони-цистерни и агрегатни вагони 

 

6.8.3.1.6 Вагоните-цистерни и агрегатните вагони трябва 
да са оборудвани с буфери с минимален 
капацитет на поглъщане на енергия от 70 kJ. 
Това изискване не важи за  вагоните-цистерни и 
агрегатните вагони, оборудвани с 
енергоабсорбиращи елементи, в съответствие с 
дефиницията в  6.8.4, специално изискване 
TE 22. 

(запазено) 

 
6.8.3.2 Елементи на оборудването 

 
6.8.3.2.1 Тръбопроводите за изпразване на цистерни трябва да могат да бъдат затваряни с глухи 

фланци, или други еднакво надеждни елементи. При цистерни, предназначени за превоз на 
дълбоко охладени втечнени газове, тези глухи фланци или другите еднакво надежди 
елементи, могат да бъдат съоръжени с отвори за освобождаване на налягането, с 
максимален диаметър равен на 1,5 mm. 

 
6.8.3.2.2 Освен отворите, посочени в 6.8.2.2.2. и 6.8.2.2.4., корпусите на цистерните, предназначени за 

превоз на втечнени газове, могат да бъдат съоръжени с отвори за монтаж на измерителни 
уреди, термометри, манометри и с отвори за почистване и др., които са необходими за 
дехното действие и сигурност. 

 
6.8.3.2.3 Всички отвори за пълнене и за изпразване на цистерни с капацитет, по-голям от 1 m3, 

предназначени за превоз на втечнени запалителни и/или токсични газове, трябва да са 
оборудвани с бързодействащо вътрешно предпазно устройство, което се затваря 
автоматично при случайно движение на цистерната или при пожар. Трябва да съществува 
възможност за дистанционно управление на спирателното устройство. 

 
6.8.3.2.4 С изключение на отворите, предназначени за предпазни клапани и затворените отвори за 

почистване, всички отвори на цистерните, предназначени за превоз на втечнени 
запалителни и/или токсични газове, с диаметър над 1,5 m., трябва да са оборудвани с 
вътрешно затварящо устройство. 

 
6.8.3.2.5 Независимо от изискванията, посочени в 6.8.2.2.2, 6.8.3.2.3 и 6.8.3.2.4, цистерните, 

предназначени за превоз на дълбоко охладени втечнени газове, могат да бъдат оборудвани 
с външни, вместо с вътрешни устройства, ако тези устройства са снабдени с защита срещу 
външни повреди, която е най-малкото еквивалентна на защитата, осигурявана от стената на 
корпуса на цистерната. 

 
6.8.3.2.6 Ако са монтирани термометри, те не трябва да проникват директно в газа, или в течността, 

през корпуса на цистерната. 
 
6.8.3.2.7 Отворите за пълнене и изпразване, разположени в горната част на цистерните, трябва да 

бъдат оборудвани с второ, външно спирателно устройство, което да е допълнително към 
предписаното в 6.8.3.2.3. Това устройство трябва да може да бъде затваряно с глух фланец, 
или някое друго еквивалентно надеждно съоръжение.  

 
6.8.3.2.8. Предпазните клапани трябва да отговарят на изискванията, посочени в 6.8.3.2.9 - 6.8.3.2.12 

по-долу. 
 
6.8.3.2.9 Цистерните, предназначени за превоз на сгъстени, на втечнени, или на разтворени под 

налягане газове, могат да бъдат оборудвани с предпазни клапани с пружинно действие. Те 

                                                           
18 За определението на "подвижна цистерна" виж 1.2.1. 
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трябва да се отварят автоматично при налягане между 0,9 и 1,0 път над изпитвателното 
налягане на цистерната, върху която са монтирани. Те трябва да са от такъв тип, че да са 
устойчиви на динамични усилия, включително и на хидравличен удар от възникнала вълна. 
Употребата на клапани, работещи на гравитационен принцип, или на принципа на 
противотежест, е забранена. Изискваният капацитет на предпазните клапани трябва да бъде 
изчислен по формулата от 6.7.3.8.1.1. 
 
Предпазните вентили ще бъдат проектирани така че да предотвратяват или да бъдат 
защитени от навлизането на вода или друг чужд материал, които биха могли да 
възпрепятстват тяхното правилно функциониране. Каквато и да е защита няма да оказва 
влияние върху тяхното изпълнение. 
 

6.8.3.2.10 Когато цистерните са предназначени за превоз по море, изискванията от 6.8.3.2.9 не 
забраняват монтирането на предпазни клапани, отговарящи на изискванията на IMDG-Code. 

  

6.8.3.2.11. Цистерни за превоз на дълбоко охладени втечнени газове, трябва да бъдат оборудвани с 
два или повече независими един от друг предпазни клапана, които са в състояние да се 
отварят при даденото върху цистерната максимално експлоатационно налягане. Два от 
предпазните клапана трябва във всички случаи да са проектирани така, че при нормална 
експлоатация да могат да се освобождават образуваните при изпарението газове така, че в 
който и да било момент налягането да не надвишава даденото върху цистерната 
експлоатационно налягане с повече от 10 %. 

  
Един от предпазните клапани може да бъде заменен с разкъсваща се мембрана, която 
трябва да бъде от такъв тип, че да се разкъсва при налягане, равно на изпитвателното. 

  
Комбинацията от устройства за освобождаване налягането трябва при загуба на вакуум в 
цистерните с двойна стена или при разрушаване на 20 % от изолацията на цистерните с 
единична стена да позволят отделянето на такова количество, че налягането в корпуса на 
цистерната да не може да надвиши изпитвателното налягане. Разпоредбите на 6.8.2.1.7 не 
се отнасят за вакуумно-изолирани цестерни. 

 
6.8.3.2.12 Тези устройства за освобождаване налягането на цистерни, предназначени за превоз на 

дълбоко охладени втечнени газове трябва да са така изработени, че да работят безупречно 
дори и при възможно най-ниската експлоатационна температура. Надеждността на тяхното 
действие при такава температура трябва да се установи и провери чрез изпитването на 
отделните устройства или чрез прототипно изпитване. 

 
6.8.3.2.13.  

По отношение на подвижните цистерни18 са 
валидни следните изисквания: 

a) ако могат да бъдат търкаляни, 
клапаните трябва да са снабдени със 
защитни капачки; 

b) те трябва да са прикрепени върху 
рамата на вагона така, че да не могат да 
се преместват. 

(запазено) 

 
 Термоизолация 

 
6.8.3.2.14 Ако цистерните, предназначени за превоз на втечнени газове са снабдени с термоизолация, 

тя трябва да се състои: 

- или от слънчев екран, покриващ най-малко горната 1/3, но не-повече от  горната 
половина на повърхността на цистерната, който е отделен от корпуса на цистерната с 
въздушен слой с дебелина от най-малко 4 cm, 

- или от цялостна облицовка от изолационни материали със задоволителна дебелина. 
 
6.8.3.2.15 Цистерните, предназначени за превоз на дълбоко охладени втечнени газове, трябва да са 

термично изолирани. Термоизолацията следва да се осигури с използване на непрекъсната 
облицовка. Ако пространството между корпуса на цистерната и облицовката е под вакуум 
(вакуумна изолация), защитната изолация трябва да е така проектирана, че да издържа без 
деформация външно налягане от най-малко 100 kРа (1 bar) (надналягане). В съответствие с 
определението за "разчетно налягане" от 1.2.1, при изчисленията трябва да се вземе 
предвид и наличието на външни и вътрешни усилващи съоръжения. Ако облицовката е 
газонепропусклива, трябва да се превдиви и устройство, което да предотврати възникването 
на опасно налягане в изолационния съд, дължащо се или на недостатъчна 
газонепропускливост на корпуса на цистерната, или на части от неговото оборудване. 
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Устройството трябва да предотвратява и проникването на влага в термоизолационната 
облицовка. За типово изпитване на ефективността на изолационната система, виж 6.8.3.4.11. 

 
6.8.3.2.16 Цистерните, предназначени за превоз на втечнени газове с точка на кипене под  –182 ºС при 

атмосферно налягане, не трябва да включват никакъв запалителен материал нито в 
термоизолацията, нито в средствата за нейното прикрепване.   

  
Елементите за прикрепване към вакуумно-изолираните цистерни могат, с одобрението на 
компетентния орган, да съдържат пластмасови материали, разположени между корпуса на 
цистерната и обшивката. 

 
6.8.3.2.17 За разлика от изискванията на 6.8.2.2.4, корпусите на цистерните, предназначени за превоз 

на дълбоко охладени втечнени газове, не трябва да имат задължително отвор за проверка. 
  

Оборудване на вагони-батерии и на МЕГК 
 

6.8.3.2.18 Експлоатационното и конструктивното оборудване трябва да бъдат така разположени или 
проектирани, че да бъдат предотвратени повреди, които при нормални условия на превоз и 
обработка биха могли да доведат до изпускане на съдържанието в съд под налягане. Когато 
връзката между вагона-батерия или МЕГК и елементите допуска относително движение 
между конструктивните групи, оборудването трябва да бъде така закрепено, че да не се 
достигне до повреда на частите в следствие на такова движение. Водещият към 
затварящите клапани колектор трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да предпазва 
клапаните и тръбопроводите от отрязване/откъсване или изпускане на съдържанието в съда 
под налягане. Устройствата за пълнене и изпразване (вкл. фланци или винтови капачки) и 
всички защитни капаци трябва да могат да се осигуряват срещу неволно отваряне. 

 
6.8.3.2.19    За да бъде предотвратено изпускането на съдържанието в случай на повреди, колекторните 

тръбопроводи, устройствата за разтоварване (съединителни муфи, затварящи устройства) и 
затварящите клапани трябва да бъдат защитени или разположени по начин, изключващ 
опасността от откъсване под въздействие на външни натоварвания, или да са така 
проектирани, че да издържат такива натоварвания. 

 
6.8.3.2.20   Колекторът трябва да бъде проектиран за експлоатация в температурен диапазон от  –20 ºС 

до +50 ºС. 
  

Колекторът трябва да е проектиран, направен и монтиран по такъв начин, че да се избягва 
рискът от повреда, дължаща се на температурно разширение или на свиване, на механичен 
удар, или на вибрации. Всички тръбопроводи трябва да са изработени от подходящ метален 
материал. Навсякъде, където е възможно, трябва да се използват заварени тръбни връзки. 

  
Връзките при медните тръбопроводи трябва да са запоени, или да са с еквивалентно 
надеждни здрави метални съединения. Точката на топене на спояващите материали не 
трябва да е под 525ºС. Връзките не трябва да влошават здравината на тръбопроводите, 
което би могло да се случи при нарязването им с резба. 

 
6.8.3.2.21 С изключение на UN 1001 – разтворим ацетилен – допустимото максимално напрежение    

(сигма) на конструкцията на колектора не трябва да надвишава 75  % от гарантиращата 
безопасност граница на провлачване на материали, при изпитвателното налягане на 
съдовете. Необходимата дебелина на стената на колектора за превоз на UN 1001 – 
разтворим ацетилен – трябва да се изчисли в съответствие с одобрените технически 
правила. 

  
ЗАБЕЛЕЖКА:  По отношение на границата на провлачване, виж 6.8.2.1.11. 

 
6.8.3.2.22 За разлика от разпоредбите, посочени в 6.8.3.2.3., 6.8.3.2.4. и 6.8.3.2.7., при бутилки, туби, 

варели под налягане и връзки от бутилки, образуващи агрегатно превозно средство или 
МЕГК, изискваните затварящи средства могат да бъдат осигурени в конструкцията на 
колектора. 

 
6.8.3.2.23 Ако един от елементите е оборудван с предпазен клапан и ако между елементите са 

предвидени затварящи устройства, всеки елемент трябва да бъде оборудван по подобен 
начин. 

 
6.8.3.2.24 Устройствата за пълнене и изпразване могат да бъдат монтирани към колектора. 
 
6.8.3.2.25 Всеки елемент, включително и всяка индивидуална бутилка от една каса, предназначени за 

превоз на токсични газове, трябва да могат да бъдат изолирани с помощта на спирателен 
клапан. 
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6.8.3.2.26 Вагони-батерии, или многоелементните газови контейнери (МЕГК) не трябва да имат 
предпазен клапан, освен ако този клапан не е предшестван от разкъсваща се мембрана. В 
такъв случай, разположението на разкъсващата се мембрана и на предпазния клапан трябва 
да отговаря на изискванията на компетентния орган. 

 
6.8.3.2.27 Когато вагони-батерии, или МЕГК, са предназначени за превоз по море, изискванията, 

посочени в 6.8.3.2.26 не забраняват монтирането на предпазни клапани, съответстващи на 
Правилника IMDG. 

 
6.8.3.2.28 Съдовете, които са елементи на вагони-батерии или на  МЕГК, предназначени за превоз на 

запалителни газове, трябва да бъдат свързани по групи за не-повече от 5 000 литра, които 
могат да бъдат изолирани с помощта на спирателен клапан. 
 
Всеки елемент на вагони-батерии или на  МЕГК, предназначени за превоз на запалителни 
газове, които се състоят от цистерни, отговарящи на изискванията на настоящата Глава, 
трябва да може да бъзе изолиран с помощта на спирателен клапан. 

 
6.8.3.3 Прототипно одобрение 
 

  Няма специални изисквания 
 
6.8.3.4 Проверки и изпитвания 

 
6.8.3.4.1 Материалите на всеки заварен резервоар, с изключение на бутилките, тубите, варелите под 

налягане и бутилките, поставени в каси, които са елементи на вагони-батерии или на МЕГК, 
трябва да преминат изпитване по метода, описан в 6.8.5. 

 
6.8.3.4.2 Основните изисквания за изпитвателно налягане са посочени от 4.3.3.2.1. до 4.3.3.2.4., а 

минималните изпитвателни налягания - - в таблицата за газове и газови смеси, представена 
в 4.3.3.2.5. 

 
6.8.3.4.3 Първоначалното изпитване на хидравлично налягане трябва да се проведе преди 

монтирането на термичната изолация. Когато корпусът на цистерната, неговата арматура, 
неговите тръбопроводи и елементи на оборудването са изпитани поотделно, след 
сглобяването цистерната трябва да бъде подложена на изпитване на херметичност. 

 
6.8.3.4.4 Вместимостта на всеки корпус на цистерна за превоз на сгъстени газове, които се пълнят 

гравитачно, на втечнени или на разтворени под налягане газове, трябва да се определи под 
надзора на одобрен от компетентния орган експерт, чрез тегловно или обемно измерване на 
количеството вода, което запълна корпуса на цистерната. Грешката при измерването на 
вместимостта на корпуса на цистерната трябва да бъде под 1 %. Не се разрешава 
определяне на вместимостта, основаващо се на размерите на корпуса на цистерната. 
Максимално допустимите маси при пълнене, съгласно инструкциите за опаковки Р200 или 
Р203, представени в 4.1.4.1, както и в 4.3.3.2.2 и 4.3.3.2.3, трябва да се предписват от 
експерт, утвърден от компетентния орган. 

 
6.8.3.4.5 Проверките на заварките трябва да се извършват съгласно изискванията на 6.8.2.1.23 при λ 

= 1. 
 
6.8.3.4.6  В отклонение от изискванията на 6.8.2.4.2, периодичните инспекции съгласно 6.8.2.4.2 

трябва да се извършват: 

Поне след осем години експлоатация, а след това – поне веднъж на всеки 12 години, ако 
става дума за цистерни, предназначени за превоз на охладени втечнени газове. 

 

Междинните проверки съобразно 6.8.2.4.3 
трябва да бъдат извършвани минимум шест 
години след провеждане на всяка 
периодична проверка . 

По искане на компетентния орган, в 
периода между две последователни 
инспекции може да се проведе изпитване 
за херметичност или междинна проверка, 
съгласно изискванията на 6.8.2.4.3  

  
Когато корпусът на цистерната, неговата арматура, неговите тръбопроводи и елементи на 
оборудването са изпитани поотделно, след сглобяването цистерната трябва да бъде 
подложена на изпитване на херметичност. 

 
6.8.3.4.7 При вакуумно-изолирани цистерни, изпитването на хидравлично налягане и огледа на 

вътрешното състояние могат, със съгласието на утвърден от компетентния орган експерт, да 
бъдат заменени с изпитване на херметичност и измерване на вакуума. 
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6.8.3.4.8 Ако по време на периодични проверки в корпусите на цистерните, предназначени за превоз 
на дълбоко охладени втечнени газове, са били добавени отвори, методът на тяхното 
херметично затваряне преди връщането на корпусите на цистерните в експлоатация трябва 
да бъде одобрен от експерт, утвърден от компетентния орган. Този метод трябва да 
гарантира цялостта на корпуса на цистерната. 

 
6.8.3.4.9 Изпитванията на херметичност на цистерни за газове трябва да се провеждат при налягане, 

което 

- за сгъстени, втечнени и разтворени газове отговаря на най-малко 20 % от 
изпитвателното налягане; 

- за дълбоко охладени втечнени газове отговаря на най-малко 90 % от максималното 
експлоатационно налягане. 

 
 Срокове за съхранение за резервоари, превозващи охладени втечнени газове 

  
6.8.3.4.10  Референтните срокове за съхранение за цистерни, превозващи охладени втечнени газове, 

трябва да бъдат определени на следната база: 

(a) Ефективността на изолационната система, определена съгласно 6.8.3.4.11; 

(b) Най-ниското определено налягане на устройството(а) ограничаващо(и) налягането; 

(c) Първоначални условия на напълване; 

(d) Допусната температура на околната среда от 30°C; Физическите свойства на 
индивидуалния охладен втечнен газ, който е планирано да бъде превозен. 

 
6.8.3.4.11 Ефективността на изолационната система (топлинен поток във ватове) трябва да бъде 

определено чрез изпитване на типа на цистерните. Това изпитване трябва да се състои от 
едно от следните: 

(a) Изпитване за постоянно налягане (например за атмосферно налягане) по време на 
което загубата на охладения втечнен газ се измерва за период от време; или 

(b) Затворена система по време на която повишаването в налягането в корпуса се 
измерва за период от време. 

При извършване на изпитване за постоянно налягане, трябва да бъдат взети предвид 
изменения в атмосферното налягане. При извършване на което и да е от изпитванията, 
корекциите на изпитвания трябва да бъдат осъществени за каквото и да е изменение на 
температурата на околната среда от допуснатата референтна стойност на температурата 
на околната среда от 30°C. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  ISO 21014:2006 „Криогенни съдове – характеристики на криогенна 

изолация“ определя методите за определяне на характеристиките на изолацията на 
криогенни съдове и предоставя метод за калкулиране на времето за съхранение. 

 
Изпитвания за вагони-батерии и МЕГК 

 
6.8.3.4.12 Елементите и оборудването на вагони-батерии и на МЕГК трябва да бъдат подложени на 

предварителна проверка и изпитвания – заедно, или поотделно – преди въвеждането им в 
експлоатация за първи път. След това, вагони-батерии и МЕГК, чиито елементи са съдове, 
трябва да бъдат проверени в съответствие с изискванията, посочени в 6.8.3.4.6. Независимо 
от последните периодична проверка и изпитване, ако е необходимо трябва да се проведат и 
извънредни проверки и изпитвания, съгласно посоченото в 6.8.3.4.16.  

 
6.8.3.4.13 Първоначалното изпитване трябва да включва:  

- проверка на съответствието с одобрение прототип; 

- проверка на конструктивните характеристики; 

- оглед на външното и на вътрешното състояние; 

- изпитване на хидравлично налягане19 при изпитвателно налягане, посочено на 
табелката, предписана в 6.8.3.5.10.; 

                                                           
19 При специални случаи и със съгласието на одобрен от компетентния орган експерт, изпитването на хидравлично 
налягане може да бъде заменено с изпитване на налягане, при което се използва друга течност или газ, ако подобна 
операция не представлява никаква опасност. 
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- изпитване на херметичност при максимално експлоатационно налягане;   и    

- проверка на задоволителното действие на оборудването. 
 
 Когато елементите и техните фитинги са изпитани на налягане поотделно, те трябва да 

бъдат подложени на изпитване на херметичност заедно, след общият им монтаж. 
 
6.8.3.4.14 Бутилките, тубите и варелите под налягане, както и бутилките, които са в връзки от бутилки, 

трябва да бъдат подложени на изпитвания, съгласно инструкциите за опаковане Р200 или 
Р203, посочени в 4.1.4.1. 
 
Изпитвателното налягане на колектора на вагони-батерии и на МЕГК трябва да е същото 
като налягането, използвано за елементите на вагони-батерии и на МЕГК. Изпитването на 
налягане на колектора може да се проведе като изпитване на хидравлично налягане с 
използването на друга течност или газ, със съгласието на компетентните власти, или 
упълномощен от тях орган. В отклонение от това изискване, изпитвателното налягане за 
колектора на вагони-батерии и на МЕГК трябва да е най-малко 300 bar за UN 1001 разтворен 
ацетилен. 

 
6.8.3.4.15 Периодичните проверки включват изпитване за херматичност при максимално 

експлоатационно налягане, както и външен оглед на конструкцията, на елементите и на 
експлоатационното оборудване – без демонтаж. Елементите и тръбопроводите трябва да 
бъдат изпитани през интервал от време, посочен в инструкцията за опаковка Р200, посочена 
в 4.1.4.1. и в съответствие с предписанията, посочени в 6.2.1.6 и съответно в 6.2.3.5. Когато 
елементите и техните фитинги са подложени поотделно на изпитването на налягане, те 
трябва да бъдат подложени на изпитване за херметичност заедно, след общия им монтаж. 

 
6.8.3.4.16 Провеждането на извънредна проверка и изпитвания е необходимо, когато при вагони-

батерии и многоелементните газови контейнери (МЕГК) са открити очевидни белези за 
повредени или корозирани повърхности за изтичане, или за някакви други аномалии, 
показващи недостатъци, които биха нарушили целостта на вагони-батерии и на МЕГК. 
Обхватът на извънредните проверки и изпитвания, както и евентуалния демонтаж на 
елементите – ако се счете за необходимо – трябва да зависи от степента на увреждане, или 
на  влошаване на качествата на вагони-батерии и на МЕГК. Те трябва да включват и 
посочените в 6.8.3.4.17. по-долу мерки. 

 
6.8.3.4.15 Допълнителните мерки се състоят в следното: 

a) външен оглед на елементите за микродефекти, драскотини, за корозия, абразия, или следи 
от удари, за деформация, дефектни заварки, или други недостатъци в това число и течове, 
които могат да нарушат надеждността на вагони-батерии и на МЕГК и да ги направят опасни 
за превоз; 

b) проверка на тръбопроводите, клапаните, отоплителните и охладителните системи и 
гарнитурите зя корозия, дефекти или други недостатъци, в това число и течове, които могат 
да нарушат надеждността на вагони-батерии и на МЕГК и да ги направят опасни за пълнене, 
изпразване, или превоз; 

c) липсващите или разхлабени болтове и гайки на всички фланцови съединения, или на глухи 
фланци, да са подменени, или притегнати; 

d) оглед на всички аварийни устройства и клапани за корозия, деформации или каквито и да са 
дефекти или недостатъци, които биха могли да попречат на тяхното нормално действие. 
Съоръженията за дистанционно затваряне и автоматично затварящите се спирателни 
клапани трябва да бъдат изпробвани в действие, за да се провери доброто им състояние; 

e) марките, обозначени на вагони-батерии и на МЕГК, да са четливи и да са съобразени със 
съответните изисквания; 

f) рамковата конструкция, подпорите и приспособленията за повдигане на вагони-батерии и на 
МЕГК да са в задоволително състояние.  

 
6.8.3.4.18 Изпитванията, контролът и проверките, осъществени в съответствие с изискванията, 

посочени от 6.8.3.4.12 до 6.8.3.4.17, трябва да бъдат проведени само от експерт, одобрен от 
компетентния орган. Удостоверенията за тези дейности трябва да бъдат издавани, дори и 
при отчетени отрицателни резултати. Те трябва да съдържат препратка към списъка на 
одобрените за превоз в дадения агрегатнен вагон или в МЕГК вещества, в съответствие с 
6.8.2.3.1. 

 

Копие на това свидетелство трябва да бъде приложено в досието на всяка изпитана 
цистерна, вагон-батерия или МЕГК (виж 4.3.2.1.7). 
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6.8.3.5. Маркировка 

 
6.8.3.5.1 Върху табелката, посочена в изискванията на 6.8.2.5.1.,  чрез набиване, или по друг подобен 

метод, или директно върху стените на корпуса на цистерната, ако са така усилени, че 
якостта на цистерната да не се нарушава, трябва да бъде отбелязана  най-малкото 
следната минимална информация, посочена по-долу. 

 
6.8.3.5.2 При цистерни, предназначени за превоз само на едно вещество: 

- съответното транспортно наименование на газа, а за газовете, класифицирани към 
н.у.к.-рубрика (неупоменати конкретно), допълнително и техническото наименование. 20 

- Тези данни трябва да бъдат допълнени: 

- при цистерни, предназначени за превоз на сгъстени газове, напълвани обемно (под 
налягане) – с означение на максималното налягане при пълнене, разрешено за 
цистерната  при 15 ºС;  и 

- за цистерните, предназначени за превоз на сгъстени газове, напълвани тегловно, както 
и на втечнени, на дълбоко охладени, или на разтворени под налягане газове – с 
означение на максимално допустимата товарна маса в (kg) и на температурата при 
пълнене, ако тя е под -20 ºС. 

 
6.8.3.5.3 При цистерни с многоцелево използване: 

- съответното транспортно наименование на газа, а за газовете, класифицирани под 
общото наименование н.у.к. (неупоменати конкретно) и техническото име на газовете16 , 
за които е одобрена цистерната;  

  
Тези данни трябва да бъдат допълнени с обозначение на максимално допустимата товарна 
маса в (kg) за всеки газ. 

 
6.8.3.5.4 При цистерни, предназначени за превоз на дълбоко охладени втечнени газове: 

- максимално допустимото експлоатационно налягане19. 

- референтно време за съхранение (в дни или часове) за всеки газ19 

- свързаните първоначални налягания (измерено в bar или kPa)19 
 
6.8.3.5.5 При цистерните, съоръжени с термоизолация: 

- надпис "термично изолирана", или "термично изолирана под вакуум". 
 
6.8.3.5.6  В добавка към детайлите, предписани в 6.8.2.5.2, следното трябва да бъде изписано върху 

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

контейнер-цистерната (върху самата 
цистерна или върху табели):” 

 

a) – кодът на цистерната, в съответствие с удостоверението (виж 6.8.2.3.1), както и 
действителното изпитвателно налягане на цистерната; 

- надписът "минимално допустима температура на пълнене …" 

b) когато цистерната е предназначена за превоз само на едно вещество: 

- съответното превозно наименование на газа, а за газовете, класифицирани към 
н.у.к.-рубрика и техническото наименование на газовете16 ,  

 

 - при сгъстени газове, напълвани тегловно, 
както и при втечнени, дълбоко охладени 

                                                           
20 На мястото на официалното превозно наименование или, доколкото е приложимо, на официалното превозно 
наименование от н.у.к.-рубрика, следвано от техническото наименование, се допуска прилагането на едно от следните 
наименования: 

- за UN 1078 газ като охлаждащо средство, н.у.к.: смес F1, смес F2, смес F3; 

- за UN 1060 метилацетилен и пропадиен, смес, стабилизирана: смес P1, смес P2; 

- за UN 1965 въглеводороден газ, смес, втечнен, н.у.к.: смес A, смес A01, смес A02, смес A0, смес A1, смес B1, смес B2, 
смес B, смес C. Въведените в 2.2.2.3 класификационен код 2F UN 1965 забележка 1 търговски наименования могат да 
се използват само като допълнение. 

- за UN 1010 бутадиени, стабилизирани: бута-1,2-диен, стабилизиран; бута-1,3-диен, стабилизиран. 
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втечнени или разтворени под налягане  
газове, максимално допустимата товарна 
маса в kg; 

  
c) когато цистерната е предназначена за многоцелево използване: 

- официалното превозно наименование на газа, а за газовете, класифицирани към 
н.у.к.-рубрика и техническото наименование16 на всички газове, за чиито превоз са 
одобрени цистерните 

 
 с обозначение на максимално допустимата 

товарна маса в kg за всеки газ; 

d) когато цистерните са оборудвани с термоизолация : 

- надпис "термично изолирана", или "термично изолирана под вакуум" на официалния 
език на държавата на регистрация. Ако този език не е английски, френски, немски, 
или италиански – надписът следва да бъде на английски, френски, немски, или 
италиански, доколкото споразумения между засегнатите от превоза страни не 
разпореждат друго. 

6.8.3.5.7 
Максималната гранична маса на 
натоварване, в съответствие в 6.8.2.5.2. 

- за сгъстени газове, напълнени 
гравитачно; 

- за втечнени, или дълбоко охладени 
втечнени газове  и 

- за газове, разтворени под налягане,  

трябва да бъде определена въз основа на 
максимално допустимата товарна маса на 
цистерната, в зависимост от превозваното 
вещество; при мултифункционалните 
цистерни, официалното име на  
превозвания газ трябва да бъде посочено, 
заедно с пределно допустимото 
натоварване върху същата подвижна 
табелка. Сгъваемите панели трябва да 
бъдат проектирани по такъв начин, че да 
могат да се фиксират по начин, че да не се 
разгънат или разхлабят от рамата по 
време на транспортиране (особено в 
резултат от удари или непреднамерени 
действия). 

(запазено) 
 
 

 
6.8.5.3.8    

Табелките на вагони-носители на 
подвижни цистерни, посочени в 6.8.3.2.13, 
не трябва да съдържат данните, изисквани 
в 6.8.2.5.2 и 6.8.3.5.6. 

(запазено) 
 
 

 
6.8.5.3.9    (запазено) 
 

Маркиране на вагони-батерии и МЕГК 
 

6.8.3.5.10 Всеки вагон-батерия и  многоелементен газов контейнер (МЕГК) трябва да има корозионно-
устойчива метална табелка, неподвижно прикрепена на лесно дотъпно за оглед място. На 
табелката посредством щамповане  или друг подобен метод, трябва да са маркирани  най-
малко следните конкретни данни 

- Номер на удостоверението за одобрение 

- Наименование или търговски знак на производителя 

- Номер на производство 

- Година на производство 

- Изпитвателно налягане (надналягане) 21 

                                                           
21 След числената стойност винаги се вписва и мерната единица. 
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- Проектна температура (само ако е над +50 oC, или под  -20 oC)17 

- Дата (месец, година)  на първоначалното изпитване и на последния периодичен 
контрол, проведени съгласно 6.8.3.4.12 до 6.8.3.4.15 

- Щемпел на експерта, провел изпитванията 
6.8.3.5.11. 

От двете страни на самия вагон-батерия или 
върху табелка трябва да бъдат обозначени 
следните данни: 

- маркировка на държателя на возилото 
или наименование на ползвателя22брой 
на елементите 

- обща вместимост на елементите17 

- пределната маса на натоварване, в 
зависимост от характеристиките на 
вагона и от естеството на избрания 
маршрут 

- код на цистерната съгласно 
удостоверението за одобрение (виж 
6.8.2.3.1) с действителното изпитвателно 
налягане на вагона-батерия 

- официално превозно наименование на 
газа и при газове, причислени към н.у.к.-
рубрика, допълнително техническото 
наименование16 на газовете, за чийто 
превоз се използва  вагона-батерия  

- дата (месец, година) на следващото 
изпитване съгласно 6.8.2.4.3 и 6.8.3.4.15. 

Върху самия МЕГК или върху табелка 
трябва да бъдат обозначени следните 
данни: 

- наименование на ползвателя 

- брой на елементите 

- обща вместимост на елементите17 

- максимално допустима обща маса17 

- код на цистерната съгласно 
удостоверението за одобрение (виж 
6.8.2.3.1) с действителното 
изпитвателно налягане на МЕГК 

- официално превозно наименование 
на газа и при газове, причислени към 
н.у.к.-рубрика, допълнително 
техническото наименование16 на 
газовете, за чийто превоз се използва 
МЕГК; 

и при МЕГК, които се пълнят тегловно: 

- собствена маса17. 
 

 
6.8.3.5.12 Рамката на вагони-батерии или на многоелементните газови контейнери (МЕГК) трябва да 

има табелка, поставена близо до мястото на пълнене, която да указва: 

- максималното налягане при пълнене17 при 15ºС на елементите за сгъстени газове; 

- официалното превяозно на газа съгласно глава 3.2 и при газов, класифицирани към 
н.у.к.-рубрика и техническото им наименование16; 

а при втечнени газове, трябва да има допълнително: 

 - максимално допустимият товар за един елемент17. 
 
6.8.5.3.13 Бутилките, тубите, варелите под налягане, както и както и бутилките, които са в връзки от 

бутилки, трябва да бъдат маркирани, в съответствие с 6.2.2.7. Тези съдове не трябва да 
бъдат задължително индивидуално обозначени с етикети за опасност, предписани в рамките 
на глава 5.2. 

 
 Вагони-батерии и МЕГК трябва да имат табелки, етикети и маркировка, предписана в 5.3. 
 
6.8.3.6 Изисквания към вагони-батерии и МЕГК, които не са проектирани, изработени и 

изпитани в съответствие с упоменатите стандарти 
 

  

 ЗАБЕЛЕЖКА:  Лицата или органите, посочени в стандартите като отговорни съгласно RID, 

   следва да отговарят на изискванията на RID. 

Сертификатите за одобрен тип трябва да бъдат издадени съгласно 1.8.7. Стандартът, 
посочен в таблицата по-долу, се прилагат за издаването на типови одобрения, както е 
посочено в колона (4), за да се изпълнят изискванията на Глава 6.8, посочени в колона (3). 
Стандартите трябва да бъдат приложени съгласно 1.1.5 В колона (5) е посочена последната 
дата, когато вече съществуващите типови одобрения трябва да бъдат оттеглени съгласно 
1.8.7.2.4; ако не е посочена дата, одобрението на типа остава валидно, докато срокът му не 
изтече. 

                                                           
22 Маркировка на държателя на возилото съгласно Приложение PP, раздел PP.1 от единните технически предписания, 
приложими по отношение на подвижен състав, товарни вагони на подсистема (UTP WAG) на единни правила на APTU 
(Притурка F към COTIF 1999 г.) (вижте www.otif.org) и съгласно параграф 4.2.2.3 и Приложение P от Решение 2011/314/ЕС 
на Комисията от 12 май 2011 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на 
подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на трансевропейската конвенционална железопътна система 
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От 1 януари 2009 г. употребата на посочените стандарти е задължителна. Изключенията се 
разглеждат в 6.8.3.7. 

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

Обхватът на приложението на всеки стандарт е дефинирано в клаузата за обхвата на 
стандарта, освен ако в Таблицата по-долу не е посочено друго. 
 

Препратка Заглавие на документа 
Приложими 
под-раздели 
и параграф 

Приложими за 
новите типови 
одобрения или 
за подновяване 

Най-късната 
дата за отмяна 

на 
съществуващит

е одобрения 
тип 

(1) (2) (3) (4) (5) 

EN 13807:2003 Транспортируеми бутилки за газ. Батерии 
за превозни средства. Проектиране, 
производство, идентификация и 
изпитване 

ЗАБЕЛЕЖКА: В случаите, в които е 

приложимо, този стандарт може да бъде 
приложен към МЕГК, който се състои от 
съдове под налягане. 

6.8.3.1.4, 

6.8.3.1.5, 

6.8.3.2.18 

до 6.8.3.2.26, 

6.8.3.4.12 

до 6.8.3.4.14 

и 6.8.3.5.10 

до 6.8.3.5.13 

Между 01 януари 
2005 г. и 31 
декември 2020 г. 

 

 

EN 13807:2017 

Транспортируеми газови бутилки – вагон-
батерии и многоелементните газови 
контейнери (MEGCs) – Проектиране, 
производство, идентификация и 
изпитване 

6.8.3.1.4, 
6.8.3.1.5, 
6.8.3.2.18 до 
6.8.3.2.28, 
6.8.3.4.12 до  
6.8.3.4.1 
4 и 
6.8.3.5.10 до 

6.8.3.5.13 

До по-нататъшно 
уведомление 

 

 
 
6.8.3.7 Изисквания към вагони-батерии и МЕГК, които не са проектирани, изработени и 

изпитани в съответствие с упоменатите стандарти".  

 
За отразяване на научния и технически напредък, или когато няма упоменат стандарт в 
6.8.3.6 или да се справи със специфични аспекти, които не са разгледани в даден стандарт в 
6.8.3.6, компетентният орган може да признае използването на технически правила 
предоставящи същото ниво на безопасност. Цистерните, въпреки това, следва да отговарят 
на минималните изисквания на 6.8.2 . 
Вагон-батериите и МЕГК, въпреки това, следва да отговарят на минималните изисквания на 
6.8.3 . 
 
В типовото одобрение, издаващия орган определя процедура за периодични проверки, ако 
стандартите упоменати в точка 6.2.2 , 6.2.4 или 6.8.2.6 не са приложими или не се прилагат. 
 
Компетентният орган е длъжен да предаде на Секретариата на OTIF списък на признаваните 
от този орган технически правила. В този списък трябва да са включени следните сведения: 
име и дата на признаване на техническото правило, цел на техническото правило и сведения 
за достъпа до него. Секретариатът трябва да публикува тази информация на своята 
страница в Интернет. 
 

                             Стандарт, който е приет за упоменаване в бъдещо издание на RID може да бъде одобрен от 
компетентния орган да бъде използван, без да се известява секретариата на OTIF. 
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6.8.4 Специални разпоредби 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  1. За течности с точка на възпламеняване не по-висока от  60ºС, както и 

за запалителни газове, виж също изискванията, посочени в 6.8.2.1.26, 
6.8.2.1.27 и 6.8.2.2.9. 
2. По отношение на цистерни, предназначени за превоз на дълбоко 
охладени втечнени газове, както и на цистерни, подложени на 
изпитвателно налягане от най-малко 1МРа (10 bar), виж изискванията, 
представени в раздел 6.8.5. 

 
 Когато те са показани като позиция в Колона (13) на Таблица А от Глава 3.2, следва да 

бъдат приложени следните специални разпоредби. 
 

a) Конструкция (ТС) 
 

ТС1  Изискванията, посочени в 6.8.5 са приложими за материалите и конструкцията 

на тези корпуси на цистерни. 

ТС2  Корпусите на цистерните и тяхното оборудване трябва да бъдат изработени от 

алуминий с чистота най-малко 99,5  %, или от подходяща стомана, за която 
няма вероятност, че може да причини разграждане на водородния пероксид. 
Когато корпусите на цистерните са изработени от алуминий с чистота най-малко 
99,5  %, не е необходимо дебелината на стената да надвишава 15 mm, дори ако 
изчисленията, проведени в съответствие с 6.8.2.1.17. показват по-голяма 
стойност. 

ТС3 Корпусите на цистерните трябва да са изработени от аустенитна стомана. 

ТС4  Корпусите на цистерните трябва да бъдат снабдени с  емайлова или 

еквивалентна защитна обвивка, ако материалът на корпуса на цистерната е 
атакуван от UN 3250 – хлороцетна киселина. 

ТС5  Корпусите на цистерните трябва да са снабдени с оловна обшивка с дебелина 

не по-малка от 5 mm, или с еквивалентна обшивка. 

ТС6  Когато цистерните трябва да се изработят от алуминий, неговата чистота  

трябва да е равна или по-висока от 99,5  %, като дебелината на стената не е 
необходимо да надвишава 15 mm, дори ако изчисленията, проведени в 
съответствие с 6.8.2.1.17. показват по-голяма стойност.  

ТС7  ( запазено) 

b) Оборудване (ТЕ) 

ТЕ1  (изключено)  

ТЕ2   (изключено) 

ТЕ3  Овен това, цистерните трябва да отговарят на следните изисквания: 

Отоплителното съоръжение не трябва да прониква в корпуса на цистерната, а 
да е извън него. Въпреки това, тръбопроводът, използван за изпразване на 
фосфор, може да е съоръжен с отоплителен кожух. Устройството, което 
отоплява кожуха, трябва да е така регулирано, че да предотвратява 
повишаването на температурата на фосфора над температурата на пълнене на 
корпуса на цистерната. В горната част на корпуса на цистерната могат също да 
навлизат и други тръбопроводи; отворите трябва да са разположени над най-
високото допустимо ниво на фосфора и трябва да могат да бъдат плътно 
затваряни с помощта на блокиращи капачки.  

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

ТЕ4  Корпусите на цистерните трябва да бъдат съоръжени с термоизолация, 

изработена от труднозапалителни материали. 
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ТЕ5  Ако корпусите на цистерните са оборудвани с термоизолация, тази изолация 

трябва да е изработена от материали, които не са лесто запалителни. 

ТЕ6  Цистерната трябва да е съоръжена с устройство, в чийто проект е езключено 

възможността от запушването му от пренасяния материал и което 
предотвратява утечки и натрупването на наднормено свръхналягане или 
подналягане  в цистерната.. 

ТЕ7  Системата за изпразване на цистерната трябва да бъде оборудвана с две 

последователно монтирани взаимно независими спирателни устройства, 
първото от които е бързодействащ спирателен клапан от одобрен тип, а 
второто – външен спирателен клапан, разположени в драта края на 
тръбопровода за изпразване. Към изходния отвор на всеки външен спирателен 
клапан трябва да е монтиран и глух фланец, или друго приспособление, 
осигуряващо еднаква степен на сигурност. Вътрешният спирателен клапан 
трябва да е такъв, че при счупване или откъсване на тръбопровода да остане 
неразривно свързан с корпуса на цистерната и в затворено положение. 

ТЕ8  Съединенията към външната тръбна система на цистерните трябва да бъдат 

изработени от материали, за които няма вероятност да причинят разграждане 
на водородния пероксид. 

ТЕ9  В горната си част цистерните трябва да са оборудвани със спирателно 

устройство за предотвратяване на всякакво свръхналягане в корпуса на 
цистерната, причинено от разграждането на превозваните вещества, за 
предотвратяване на изтичането на течност, или проникването на чужди 
вещества в корпуса на цистерната.  

ТЕ10  Спирателните устройства на цистерните трябва да са така конструирани, че по 

време на превоз да предотвратяват блокирането на устройствата от станалото 
твърдо вещество.  

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

ТЕ11  Корпусите на цистерните и тяхното експлоатационно оборудване трябва да 

бъдат така проектирани, че да предотвратяват проникването на чужди 
вещества, изтичане на течност, или получаване на свръхналягане в корпуса на 
цистерната, дължащо се на разграждане на превозваното вещество. Предпазен 
клапан, предотвратяващ проникването на чужди вещества също така отговаря 
на изискванията. 

ТЕ12  Цистерните трябва имат термоизолация, в съответствие с изискванията, 

посочени в 6.8.3.2.14. Слънчевият екран, както и всяка непокрита от него част 
на цистерната, или външната облицовка на цялата топлинна изолация, трябва 
да са боядисани в бяло, или да са изработени от блестящ метал. Боята трябва 
да бъде почиствана преди всеки транспортен курс и подновявана при 
пожълтяване, или влошаване на качеството и външния й вид. Термоизолацията 
не трябва да съдържа запалителни вещества. 

Цистерните трябва да са оборудвани с термочувствителни устройства. 
 

Цистерните трябва да са снабдени с предпазни клапани и аварийни предпазни 
устройства за декомпресия. Допуска се използването на предпазно устройство 
за вакуум. Аварийните предпазни устройства за декомпресия трябва да се 
задействат при налягане, определо в зависимост от свойствата на органичния 
пероксид и от конструктивните характеристики на цистерната. Не се допуска 
използването на стотяеми елементи в тялото на корпуса на цистерната. 

 
Цистерните трябва да са оборудвани с предпазни клапани с пружинно 
действие, които да предотвратяват значителното повишаване на налягането в 
корпуса на цистерната в резултат на продуктите от процеса на разграждане и 
на парите, освободени при температура от 50 ºС.Капацитетът и граничното 
налягане на предпазния клапан(и) трябва да бъдат определени в зависимост от 
резултатите от изпитванията, посочени в специалната разпоредба ТА2. 
Въпреки това, граничното налягане не трябва в никакъв случай да бъде такова, 
че да позволява изтичането на течност от клапана(ите) при преобръщане на 
цистерната. 
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Аварийните предпазни устройства могат да бъдат с пружинно действие, или с 
разкъсваща се мембрана. Те следва да бъдат проектирани за клапанацията на 
всички продукти от разграждане и на всички пари, възникнали най-малко един 
час след обхващането на цистерната от пожар, като това се изчислява от 
следната формула: 

q = 70961 x F x A 0,82 

където: 

Q = абсорбцията на топлина (W) 

A  = намокрената площ (m2) 

F  = коефициентът на изолация (-) 

F = 1 при неизолирани цистерни, или 

 при изолирани цистерни, 
където: 

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

L = дебелина на изолационния слой [m]  

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

Tpo = температурата на пероксида при изпускането на газовете [K] 
 
Граничното налягане на аварийните предпазни устройства  трябва да бъде по-
високо от посоченото по-горе. То следва да се определи, въз основа на 
резултатите от изпитванията, описани в специалната разпоредба ТА2. 
Аварийните устройства за декомпресия трябва да бъдат така оразмерени, че 
максималното налягане в цистерната да не надвишава никога изпитвателното й 
налягане. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: В Приложение 5 на Ръководството за изпитвания и критерии  е 

посочен примерен метод за оразмеряването на 
аварийните предпазни устройства за освобождаване на 
налягането. 

 
При термоизолираните цистерни, капацитетът и настройката на аварийното 
предпазно устройство(а) следва да се определи, като се приеме загуба на 
изолация 1  % от площта на повърхността. 
 
Предпазните устройства за вакуум, както и предпазните клапани за налягане с 
пружинно действие, трябва да са оборудвани с искрогасители, освен ако 
предназначените за превоз вещества и продуктите от тяхното разграждане са 
незапалителни. Трябва да се вземе предвид и намаляването на капацитета на 
освобождаване, причинено от наличието на искрогасител. 

 

ТЕ13  Цистерните трябва да бъдат термоизолирани и снабдени с отоплително 

устройство, монтирано от външната им страна. 

ТЕ14  Цистерните трябва да бъдат оборудвани с термоизолация. Термоизолацията, 

която е в пряк контакт с корпуса на цистерната, трябва да е с температура на 
запалване поне с 50 ºС по-висока от максималната температура, за която е 
проектирана цистерната. 

ТЕ15  (изключено) 

ТЕ16 Нито една част от вагон-цистерната не 
трябва да бъде изработена от дърво, 
освен ако дървото има подходящо 
защитно покритие 

(Запазено) 
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ТЕ17 При подвижните цистерни23 следва да 
бъдат взети предвид следните 
предписания:  

a) те трябва да бъдат неподвижно 
закрепени върху рамата на вагона 
така, че да не могат да се 
изместват; 

b) те не трябва да са свързани 
помежду си с колектор; 

c) ако има вероятност да бъдат 
търкаляни, по устройствата за 
пълнене и изпразване трябва да 
бъдат оборудвани със защитни 
капачки. 

(Запазено) 

ТЕ18  (запазено) 

ТЕ19  (запазено) 

ТЕ20   Без да се взимат под внимание другите кодове на цистерни, които са одобрени 

от йерархията при цистерните в рационализирания подход от 4.3.4.1.2, 
цистерните трябва винагида бъдат оборудвани с предпазен клапан. 

ТЕ21 Затварящите устройства на цистерната трябва да бъдат защитени със 

заключваща се капачка. 

ТЕ22 С цел намаляване степента на 
увредата, вагони-цистерни за течни 
вещества и газове както и агрегатни 
вагони трябва да могат да поглъщат при 
сблъсък или произшествие енергия в 
размер на най-малко 800 kJ за всеки 
край на вагон посредством еластично 
или пластично деформиране на 
определени конструктивни елементи на 
ходовата част или на подобни методи 
(напр. използване на Crach-елементи). 
Поглъщането на енергия трябва да се 
определи при сблъсък на право трасе. 

Консумацията на енергия посредством 
пластична деформация може да става 
едва при условия, които са извън 
рамките на нормалната експлоатация на 
подвижния състав (скоростта на сблъсък 
е по-голяма от 12 km/h или натоварване 
на всеки от буферите, по-голямо от 
1500 kN). 

При поглъщане/консумация на енергия 
до най-много 800 kJ за всеки край на 
вагон не трябва да се достига до 
отвеждане на сила към корпуса на 
цистерната, която сила може да доведе 
до видима, перманентна деформация на 
корпуса на цистерната. 

Изискванията на тази специална 
разпоредба се считат, че са изпълнени  
ако са използвани буфери годни за 
сблъскване (елемент(и) за абсорбиране 
на енергия), които съответстват на чл. 7 
от стандарт EN 15551:2009 + A1:2010 
(Железопътни приложения – 

(запазено) 

                                                           
23 За определението на "подвижна цистерна" виж 1.2.1. 
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железопътен подвижен състав – 
буфери) и ако съпротивлението на 
корпуса на вагона изпълнява 
изискванията на клауза 6.3 и под-клауза 
8.2.5.3 на стандарт EN 12263-2:2010 
(Железопътни приложения – структурни 
изисквания за корпусите на 
железопътните вагони – Част 2: вагони) 

Изискванията на тази специална 
разпоредба се считат за изпълнени чрез 
вагон-цистерни с автоматично 
теглително- прикачно устройство, 
оборудвано с енергоабсорбиращи 
елементи, способни да абсорбират 
минимум 130 kJ във всеки край на 
вагона. 

ТЕ23 Цистерните тряба да бъдат оборудвани с устройство, което е така проектирано, 

че да бъде изключена възможността от запушването му от превозваното 
вещество и да се предотвратява изтичане и образуване на над- и подналягане 
във вътрешността на корпуса на цистерната. 

ТЕ24 (изключено) 

ТЕ25  

Корпусите на вагон-цистерни трябва да 
бъдат допълнително защитени с цел 
ограничаване на силни удари при 
маневри и дерайлиране или в аварийни 
ситуации за ограничаване на щети в 
следствие на силни удари при маневри 
посредством най-малко някоя от 
следните мерки: 

Мерки за предотвратяване на 
свръхбуферни действия: 

a) предпазно устройство срещу силни 
удари при маневри 

Това предпазно устройство трябва да 
гарантира, че ходовата част на вагона 
остава в една и съща хоризонтална 
равнина. Трябва да са изпълнени 
следните изисквания: 

- Предпазното устройство  не трябва 
да нарушава нормаланата 
експлоатация на вагоните (напр., 
движение в завои, маневрена 
манипулация). Предпазното 
устройство трябва да дава 
възможност за свободното 
ориентиране на друг вагон, снабден 
с предпазно устройство срещу 
силни удари при маневри, в радиус 
на завой от 75 m. 

- Предпазното устройство не трябва 
да нарушава нормалната функция 
на буфера (еластична и пластична 
деформация) (виж също 6.8.4 b) 
специална разпоредба ТЕ22). 

- Предпазното устройство трябва да 
функционира независимо от товара 
и амортизацията на вагона. 

- Предпазното устройство трябва да 
издържа вертикална сила (нагоре и 

(запазено) 
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надолу) от 150 kN. 

- Предпазното устройство трябва да 
бъде ефективно, независимо от 
това, дали другият вагон е 
оборудван с такова предпазно 
устройство. Трябва да се изключва 
взимното увреждане или 
затрудняване на предпазните 
устройства срещу силни удари при 
маневри. 

- Увеличението на надвеса за 
закрепването на предпазното 
устройство трябва да бъде по-малко 
от 20 mm. 

- Широчината на предпазното 
устройство трябва да бъде не по-
малка от широчината на буферния 
талер (с изкл. на мястото на лявото 
стъпало, където предпазното 
устройство не трябва да съвпада 
със свободното пространство на 
маневриста, при което обаче трябва 
да бъде покрита максималната 
широчина на буфера). 

- Над всеки буфер трябва да се 
намира едно предпазно устройство 
срещу силни удари при маневри. 

- Предпазното устройство трябва да 
дава възможност за поставяне на 
буфери, предвидени в стандарти EN 
12663-2:2010 Железопътна техника. 
Конструктивни изисквания към 
вагоните на железопътните 
превозни средства .част 2: Товарни 
вагони и EN 15551:2009+А1:2010 
(Железопътни приложения - 
Железопътен подвижен състав –
Буфери) и не трябва да затруднява 
работите по поддръжката. 

- Предпазното устройство трябва да 
бъде така изработено, че при 
сблъсък да не се увеличава 
опасността от пенетрация 
(проникване) на дъното на 
цистерната. 

Мерки за ограничаване на повредите от 
силни удари при маневри: 

b) Повишаване на дебелината на 
стената на дъната на цистерните 
или използване на други материали 
с по-голяма работна поглъщателна 
способност 

В този случай дебелината на стената на 
дъната на цистерната трябва да е най-
малко 12 mm. 

Обаче, при цистерни за превоз на газове 
UN 1017 хлор, UN 1749 
хлортрифлоурид, UN 2189 дихлорсилан, 
UN 2901 бромхлорид и UN 3057 
трифлоурацетилхлорид дебелината на 
стената на дъната на цистерната трябва 
да е най-малко 18 mm 

c) Sandwich-Cover към дъната на 
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цистерната 

Когато защитата се състои от 
изолационна конструкция (Sandwich-
Cover), то тя трябва да покрива цялата 
област на дъната на цистерната и да 
притежава специфична работна 
поглъщателна способност от най-малко 
22 kJ (съответно 6 mm дебелина на 
стена), която се оценява в съответствие 
с методите, описани в приложение В на 
EN 13094 “Цистерни за превоз на опасни 
товари – Метални цистерни с 
експлоатационно налягане от най-много 
0,5 bar – Проектиране и изработване”. 
Когато опасността от корозия не може 
да бъде изключена чрез производствени 
мерки, трябва да бъдат посочени 
възможности за преценка на външната 
стена на дъната на цистерната, напр. 
чрез сменяемо покритие. 

d) Защитен екран на всеки край на 
вагона 

Когато на всеки край на вагон има 
защитен екран, са в сила следните 
изисквания: 

- Защитният екран трябва да покрива 
съответната широчина на 
цистерната в съответната височина. 
Широчината на защитния екран 
трябва освен това по цялата 
височина на екрана да бъде не по-
малка от ограниченото от външните 
кантове на буферните талери 
отстояние. 

- Във височина защитният екран 
трябва, измерено от горен кант на 
буферната греда, 

▪ или да покрива две трети (2/3) 
от диаметъра на цистерната, 

▪ или да покрива най-малко 900 
mm и допълнително до горния 
кант да бъде оборудван с 
захващащо устройство за 
издигащи се буфери; 

-  защитният екран трябва да има 
дебелина на стената най-малко 6 
mm; 

- защитният екран и точките му на 
закрепване трябва да са изработени 
така, че да се минимизира 
възможността за пенетрация на 
дъната на цистерната посредством 
самия защитен екран. 

- e) Защитен екран в края на всеки 
вагон, снабден с автоматични 
теглително-прикачни устройства.Ако 
при всеки край на вагона се 
използва защитен екран, са 
приложими следните изисквания: 

- - защитният екран трябва да 
покрива дъното на цистерната до 
минимална височина 1100 mm, 
измерена от горния кант на 
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буферната греда, теглително-
прикачните устройства трябва да 
бъдат снабдени с устройства против 
надлъжно свличане на жп линия, с 
цел предотвратяване на 
неумишлено откачване и защитният  
екран, за цялата височина на 
екрана, трябва да бъде с 
минимална широчина 1200 mm 

- - защитният екран трябва да има 
минимална дебелина на стената 12 
mm 

- - защитният екран и точките му на 
закрепване са направени така, че 
възможността самият защитен 
екран да проникне до дъното на 
цистерната да бъде минимална. 

Дадените в b), c) и d) дебелини на стени 
се отнасят за еталонна стомана. При 
използване на други материали, освен 
при използване на конструкционна 
стомана, равностойната дебелина 
трябва да се пресметне по формулата 
от 6.8.2.1.18. При това за Rm и A трябва 
да се използват минималните стойности 
от стандартите за материалите. 

 

c) Прототипно одобрение (ТА) 

ТА1 Цистерните не трябва да бъдат одобрявани за превоз на органични вещества 

ТА2 Това вещество може да бъде превозвано във вагон-цистерни и в контейнер-

цистерни при условия, определени от компетентния орган на държавата от 
която произхождат, ако въз основа на посочените по-долу изпитвания 
компетентният орган прецени, че подобен превоз може да бъде извършен без  
опасност. Ако държавата, от която те произхождат не е членка на  COTIF, тези 
условия трябва да бъдат признати от компетентния орган на първата държава-
членка на COTIF по пътя на пратката. 

 
За одобряване на прототипа трябва да се проведат изпитвания,  

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

- за да се получат данни, които да улеснят конструкцията на аварийните 
устройства за декомпресия и на предпазните клапани, в зависимост от 
проектните характеристики на цистерната;  и 

- за да се утончят всички специални изисквания, които са необхоими за 
безопасния превоз на веществото. 

 
Резултатите от изпитванията трябва да бъдат отразени в протокола за 
одобрение на прототипа на цистерната. 

ТА3 Това вещество може да бъде превозвано само в цистерни с код LGAV или 

SGAV; йерархията от 4.3.4.1.2 не е приложима. 

TA 4 Процедурите на оценката за съответствие от раздел 1.8.7 трябва да се прилагат от 
компетентния орган, негови оторизирани представители или инспекционен орган, в 
съответствие с 1.8.6.2 , 1.8.6.4 , 1.8.6.5 и 1.8.6.8 и акредитирани по EN ISO/IEC 17020:2012 (с 
изключение на клауза 8.1.3)”. тип A. 

 

ТА 5  Това вещество може да бъде превозвано само в цистерни с код S2.65AN(+); 

йерархията от 4.3.4.1.2 не е приложима. 

 

d) Изпитвания (TT) 
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TT1 Цистерните от чист алуминий трябва да бъдат подложени на първоначални и 

периодични изпитвания на хидравлично налягане при налягане, равно само на 
250 kРа (2,5 bar) (манометрично налягане). 

TT2  Състоянието на обшивката на корпусите на цистерните трябва да бъде 

проверявано ежегодно от одобрен от компетентния орган експерт, който следва 
да провери и вътрешността на корпуса на цистерната (вижте специална 
разпоредба TU 43 в 4.3.5).. 

TT3  

(запазено) В отклонение от изискванията, 
посочени в 6.8.2.4.2, периодичните 
проверки трябва да се провеждат най-
малко на всеки осем години и да 
включват проверка на дебелината, с 
помощта на подходящи измервателни 
уреди. При такива цистерни, 
провеждането на изпитването за 
херметичност и контролът, предвиден 
в 6.8.2.4.3, трябва да се извършват на 
всеки четири години. 

TT4 Цистерните трябва да бъдат подложени на проверка най-малко 

на всеки четири години на всеки две и половина години 
за устойчивост на корозия, с помощта на подходящи уреди (напр. с ултразвук). 

TT5  Изпитването на хидравлично налягане трябва да се провежда най-малко на 

всеки 
четири години. две и половина години. 

TT6  

Периодичните изпитвания, вкл. 
изпитването на хидравлично 
налягане, трябва да се провеждат 
най-малко на всеки четири години 

(запазено) 

TT7 В отклонение от изискванията на 6.8.2.4.2 периодичният вътрешен оглед може 

да бъде заменен с одобрена от компетентния орган програма. 

TT8 Всички цистерни, за които правилното име на пратката, необходима за 

вписване под ООН № 1005 АМОНЯК, БЕЗВОДЕН е маркиран в съответствие с 
от 6.8.3.5.1 до 6.8.3.5.3, и изработени от ситнозърнести стомани с граница на 
провлачване съгласно стандартите за материалите по-голяма от 400 N/mm², 
трябва да бъдат подлагани при всяко периодично изпитване съгласно 6.8.2.4.2 
на магнитно-прахови изпитвания с цел установяване на повърхностни 
пукнатини.  

В долната част на всеки корпус на цистерна трябва да бъдат проверени най-
малко 20 % от дължината на радиалните и надлъжните шевове, заваръчните 
шевове на всички щуцери както и всички места на ремонт  и шлайфане. 

Ако марката на веществото в цистерната или обозначаващата табелка е 
демонтирана, извършва се проверка на магнитните частици и тези действия се 
записват в приложения сертификат за проверката на цистерната. 

Тези инспекции на магнитните частици трябва да бъдат извършвани от 
компетентно лице, квалифицирано да прилага този метод съгласно EN ISO 
9712:2012 (Безразрушителни изпитвания - Квалификация и сертификация на 
персонала за безразрушителни изпитвания – Общи положения). 

TT 9 За инспекциите и тестовете (включително производствен контрол) трябва да се прилагат процедурите от 
раздел 1.8.7 от компетентия орган, негов оторизиран представител или инспекционен орган съгласно 
1.8.6.2 , 1.8.6.4 , 1.8.6.5 и 1.8.6.8  и акредитирани по EN ISO/IEC 17020:2012 (с изключение на клауза 
8.1.3)”.type A. 

 
ТТ 10 Периодичните инспекции в съответствие с 6.8.2.4.2 се състоят: 

поне на всеки четири години. поне на всеки две и половина години. 
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(е)  Маркировка (ТМ) 

ЗАБЕЛЕЖКА: Обозначенията трябва да бъдат написани на официалния език на държавата, 

в която е получено одобрението. Ако този език не е английски, френски, 
немски или италиански, те трябва да са написани на английски, 
френски, немски или италиански, доколкото споразумения между 
засегнатите от превоза държави не предвиждат нещо друго. 

ТМ1  Освен данните, предвидени в 6.8.2.5.2, на цистерната трябва да има следният 

надпис: "ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ. САМОЗАПАЛИТЕЛЕНО." 
(виж забележката по-горе). 

ТМ2  Освен данните, предвидени в 6.8.2.5.2, на цистерната трябва да има следният 

надпис: "ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕВОЗ. ПРИ КОНТАКТ С ВОДА 
ОТДЕЛЯ ЗАПАЛИТЕЛНИ ГАЗОВЕ." (виж забележката по-горе). 

ТМ3  Цистерните трябва да носят, на табела, посочена в 6.8.2.5.1, точното име на 

пратката и масата на максималното допустимо тегло в kg за това вещество. 

Граничната маса на натоварване за 
горепосочените вещества, в 
съответствие с 6.8.2.5.2, трябва да 
бъде определена в зависимост от 
максимално допустимата маса на 
товар на цистерната.  

 

ТМ4  Върху табелката на цистерните, предписана в 6.8.2.5.2., чрез щамповане или 

директно върху самите цистерни – ако стените им са така усилени, че това да 
не влоши тяхната якост - следните данни: химичното наименомавие и 
одобрената концентрация на съответното вещество. 

ТМ5  Освен данните, предписани в 6.8.2.5.1, на цистерните трябва да се изпише 

датата (месец, година) на последната проверка на вътрешното състояние на 
корпуса на цистерната.  

ТМ6  

На вагоните-цистерни трябва да се 
постави оранжева лента в 
съответствие с 5.3.5. 

(запазено) 

ТМ7 На цистерните трябва да бъде поставен представеният в 5.2.1.7.6 символ за 

радиационно излъчване (трилистник). Това може да стане или чрез щампа 
върху предписаната в 6.8.2.5.1 табелка, или чрез гравиране или друг подходящ 
метод непосредствено върху корпуса на цистерната, ако този корпус е 
достатъчно усилен, че да не бъде нарушена неговата издръжливост. 

 
6.8.5  Изисквания към материалите и изработването на корпуси на вагони-цистерни и 

контейнери-цистерни, за които се изисква изпитвателно налягане най-малко 1МРа (10 
bar), както и на корпуси на вагони-цистерни и контейнер-цистерни за превоз на 
дълбоко охладени втечнени газове от клас 2 

 
6.8.5.1 Материали и корпуси на цистерни                

 
6.8.5.1.1   a)   Корпуси на цистерни за превоз на 

- сгъстени, втечнени, или разтворени газове от клас 2; 

- вещества с UN 1380, 2845, 2870, 3194 и 3391 до 3394 от клас 4.2, както и  

- UN 1052 – флуороводород, безводен и UN 1790 – хидрофлуорна киселина със 
съдържание на флуороводород над 85  % - от клас 8, 

трябва да са изработени от стомана. 

(b)    Цистерни изработени от ситнозърнеста стомана за транспортиране на: 

– корозивни газове от Клас 2 и UN No. 2073 амонячен разтвор; и 

– UN No. 1052 флуороводород, безводен и UN No.1790 хидрофлуорна киселина със 
съдържание на флуороводород над 85% флуороводорд от Клас 8  
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 Трябва да са топлинно обработени за освобождаване на термичното напрежение. 

 Термообработка за освобождаване на термичното напрежение не се изисква ако: 

1. няма опасност от коорозия поради стрес пулнатини и 

2. Основната стойост от теста на Charpy за заварения материал, междинната зона и 
основния материал, определена за всеки от случаите от три проби е средно 45 J.за 
образец трябва да се използва ISO-V. За основния материал, пробата от него трябва да 
се тества накръст. За заварения материал и междинната зона, позицията на браздата S 
трябва да е по средата на метала от заварката или по средата на зоната. Тестването 
трябва да се проведе при на-ниската работна температура. 

 

c) Корпусите на цистерните, предназначени за превоз на дълбоко охладени втечнени газове 
от клас 2, трябва да са изработени от стомана, алуминий, алуминиева сплав, мед, или 
медна сплав (напр., месинг). Независимо от това обаче, корпусите на цистерните, 
изработени от мед, или медни сплави, са разрешени само за газове, които не съдържат 
ацетилен; етиленът, обаче, може да съдържа не повече от 0,005  % ацетилен. 

d) Могат да бъдат използвани само материали, които са подходящи за експлоатация при 
най-ниските и най-високите температури на корпусите на цистерните, на техните фитинги 
и принадлежности. 

 
6.8.5.1.2. За производство на корпуси на цистерни се допуска употребата на следните материали: 

a) стомани, които не са обект на крехка чупливост при най-ниската работна температура 
(виж 6.8.5.2.1): 

- меки стомани (с изключение за дълбоко охладени втечнени  газове от клас 2); 

- ситнозърнести стомани – до температури от –60 ºС; 

- никелови стомани (със съдържание на никел от 0,5  % до 9 %) до температури  от –
196ºС, в зависимост от съдържанието  на никел; 

- аустенитни хром-никелови стомани до температури от -270ºС; 

- аустенитно-феритни неръждаеми стомани, при най-ниска възможна температура -
60°С; 

b) алуминий с чистота не по-малка от 99,5  %, или алуминиеви сплави (виж 6.8.5.2.2.); 

c) редуцирана мед с чистота не по-малка от 99,5  %, или медни сплави, със съдържание на 
мед над 56  % (виж 6.8.5.2.3). 

 
6.8.5.1.3 a) Корпусите на цистерните, изработени от стомана, алуминий, или алуминиеви сплави, 

трябва да бъдат безшевни, или заварени. 

b) Корпусите на цистерните, изработени от аустенитна стомана, мед, или медна сплав, 
трябва да бъдат запоени с твърд припой. 

 
6.8.5.1.4. Фитингите и приспособленията в корпусите на цистерните трябва да бъдат навити на резба, 

или прикрепени по следния начин: 

a) при корпусите на цистерните, изработени от стомана, алуминий, или алуминиеви сплави 
– чрез заваряване; 

b) при корпусите на цистерните, изработени от аустенитна стомана, мед, или медна сплав 
– чрез заваряване, или запояване с твърд припой. 

 
6.8.5.1.5. Конструкцията на корпусите на цистерните и тяхното прикрепване към рамата на вагона, или 

на контейнера, трябва да бъдат такива, че едно евентуално температурно свиване на 
носещите товара части да не може да наруши тяхната якост, като ги направи крехки. От своя 
страна, средствата за прикрепване на корпусите на цистерните трябва да са така 
конструирани, че да запазват необходимите механични свойства дори при най-ниски 
температури на корпуса на цистерната. 

 
6.8.5.2 Изисквания за изпитвания 

 
6.8.5.2.1. Корпуси на цистерни от стомана 

 
 Материалите, използвани за производството на корпуси на цистерни, както и заваръчните 

шевове трябва, при най-ниските им работни температури, но най-малкото при –20 ºС, да 
отговарят на следните изисквания за механична якост: 

- Изпитванията трябва да се провеждат върху изпитателен образец с V-образен жлеб; 
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- Минималната якост на удар (виж от 6.8.5.3.1. до 6.8.5.3.3.) за изпитвателни образци, 
чиято надлъжна ос е перпендикулярна на посоката на валцуване и които имат V-
образен жлеб (в съответствие с ISO R 148), перпендикулярен на повърхността на 
плочата, трябва да е 34 J/cm2 за конструкционна стомана (която, поради 
съществуващите  ISO-стандарти, може да бъде изпитвана с образци, с надлъжна ос по 
посоката на валцуване); за дребнозърнеста стомана; за феритна легирана стомана със 
съдържание на никел Ni  5  %; за феритна легирана стомана със съдържание на 
никел  5  %  Ni   9  %; или за аустенитна хромникелова Cr-Ni стомана или 
аустенитна-феритна неръждаема стомана; 

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

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

 
6.8.5.2.2 Корпуси на цистерни от алуминий или алуминиеви сплави 

 
Шевовете на корпусите на цистерните трябва да отговарят на изискванията, определени от 
компетентния орган. 

 
6.8.5.2.3               Корпуси на цистерни от мед или медни сплави 

 
Не е необходимо да се провеждат изпитвания, за да се определи дали якостта на удар е 
задоволителна. 

 
6.8.5.3 Изпитвания за якост на ударно огъване 

 
6.8.5.3.1 При листове, които са с дебелина по-малка от 10 mm, но не под 5 mm, трябва да се 

използват изпитвателни образци с напречно сечение, равно на 10 mm х "е" mm, където "е" 
представлява дебелината на листа. Машинната обработка до 7,5 mm или до 5 mm е 
допустима, ако това е необходимо. Във всеки случай трябва да се изисква минимална 
стойност от 34 J/cm². 

  
ЗАБЕЛЕЖКА: Изпитването за якост на удар не се провежда при листове с дебелина под 5 

mm, както и за техните заваръчни шевове. 
 
6.8.5.3.2 a) При изпитването на листовете, якостта на удар трябва да се определи върху три 

изпитвателни образеца. Изпитвателните образци трябва да се вземат под прав ъгъл на 
посоката на валцуване; при меката стомана, обаче, те могат да се вземат и в посоката на 
валцуване. 

b) при изпитването на заваръчните шевове, изпитвателните образци трябва да се вземат, 
както следва: 
 
Когато е  10 mm 

 

Три изпитвателни образци с жлеб в центъра на заварката; 

Три изпитвателни образци с жлеб в центъра на термично повлияната зона (V-образният 
жлеб трябва да пресича границата на сплавяне в центъра на образеца); 

 

 
 

Център на заварката       Термично повлияна зона 
 
Когато 10 mm  е    20 mm 

Три изпитвателни образци от центъра на заварката; 

Три изпитвателни образци от термично повлияната зона (V-образният жлеб трябва да 
пресича границата на сплавяне в центъра на образеца); 
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Център на заварката 

 

 

      
Термично повлияна зона 

   
Когато 10 mm  е    20 mm 

Два набора от по три изпитвателни образци (един набор от горната лицева повърхност, един 
набор от долната лицева повърхност), за всяка от показаните по-долу точки (V-образният 
жлеб трябва да пресича границата на сплавяне в центъра на образеца – за образците, взети 
от термично повлияната зона).  

 

 

        
 

Център на заварката 
 

 

 

      
Термично повлияна зона 

 
6.8.5.3.3 a) При листовете – средната стойност от трите изпитвания трябва да отговаря на 

минималната стойност от 34 J/cm², посочена в 6.8.5.2.1; само една от индивидуалните 
стойности може да бъде под минималната стойност, като и тя не може да бъде под 24 J/cm². 

 b) При заварките – средната стойност, получена от трите изпитвателни образци, взети от 
центъра на заварките, не трябва да е под минималната стойност от 34 J/cm²; само една от 
индивидуалните стойности може да бъде под минималната стойност, като и тя не може да 
бъде под 24 J/cm². 
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 c) При термично повлияната зона – (V-образният жлеб трябва да пресича границата на 
сплавяне в центъра на образеца), само една от индивидуалните стойности може да бъде 
под минималната стойност от 34 J/cm², като и тя не може да бъде под 24 J/cm². 

 
6.8.5.3.4. Ако се окаже, че образците не отговарят на предписаните в 6.8.5.3.3. условия, може да се 

проведе само още едно ново изпитване: 

a) ако средната стойност от трите първи изпитвания е под минималната стойност от 34 
J/cm², или 

b) ако повече от една от индивидуалните стойности е под минималната стойност от 34 
J/cm², без да е под 24 J/cm². 

 
6.8.5.3.5 При повторно провеждане на изпитването за якост на удар за листове и заварки, нито една 

от индивидуалните стойности не може да бъде под 34 J/cm². Средната стойност на всички 
резултати от първоначалното и от повторното изпитване трябва да бъде равна или по-
голяма от минималната стойност от 34 J/cm². 

  
При повторното провеждане на изпитването за якост на удар по отношение на термично 
повлияните зони, нито една от индивидуалните стойности не трябва да бъде под 34 J/cm². 

 
6.8.5.4   Препратка към стандарти 

 
Разпоредбите на 6.8.5.2 и 6.8.5.3 се считат за изпълнени, ако се прилагат следните 
стандарти: 
 
EN ISO 21028-1:2016 Криогенни съдове – Изисквания за жилавост на материалите при 
криогенна температура – Част 1: Температури под -80°C 
EN ISO 21028-2:2018 Криогенни съдове – Изисквания за жилавост на материалите при 
криогенна температура – Част 2: Температури между -80°C и -20°C . 
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Глава 6.9 
Изисквания за проектиране, конструкция, оборудване, одобряване на 
прототипа, проверки, изпитвания и маркировка на фиброармирани 
пластмасови контейнер-цистерни със сменяеми каросерии (каса 
мобили) 

 
 
Забележка: За преносими цистерни и UN многоелементи газови контейнери (MEGC), виж 

Глава 6.7; за сменяеми цистерни, контейнер-цистерни и каса мобили, при които 
корпусите са изработени от метални материали, както и за агрегатни вагони и 
многоелементни газови контейнери (MEGC), различни от MEGC,  виж Глава 6.8.; 
за вакуумни цистерни за отпадъци, виж Глава 6.10. 

 
6.9.1 Общи положения 
 

6.9.1.1 Контейнер-цистерните от фиброармирана пластмаса и каса-мобилите трябва да бъдат 
проектирани, конструирани и изпитани в съответствие с програма за качествен контрол, която е 
призната от компетентния орган; специално операциите по ламиниране и заваряване на 
термопластичните обшивки трябва да се извършват само от квалифициран персонал, в 
съответствие с процедура, призната от компетентния орган. 

 

6.9.1.2 За конструкцията и изпитванията на контейнер-цистерни от фиброармирана пластмаса и 
каса-мобилите са приложими и разпоредбите, посочени в 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 а) 
и b), 6.8.2.1.25, 6.8.1.2.1.27 и 6.8.2.2.3. 

 

6.8.1.1 При цистерни от фиброармирана пластмаса и каса-мобилите не трябва да се използват 
отоплителни елементи 

 

6.9.1.1 (Запазена разпоредба) 
 
6.9.2 Конструкция 

 
6.9.2.1 Корпусите трябва да бъдат изработени от подходящи материали, които са съвместими с 

подлежащите на превоз вещества при експлоатационна температура в диапазон от -40OС до 
+50OС, освен ако, във връзка със специални климатични условия, компетентният орган на 
държавата, в която   се провежда транспортната операция, е конкретизирал друг температурен 
диапазон. 

 

6.9.2.2 Корпусите трябва да се състоят от следните три елемента: 
 

- вътрешен слой (обшивка) 
- структурен носещ слой 
- външен слой 

 
6.9.2.2.1 Вътрешният слой (обшивка) е вътрешната страна на корпуса, проектирана като първична бариера с 

дълготрайна химична устойчивост по отношение на подлежащите на превоз вещества. Тя служи и 
за предотвратяване на опасни реакции със съдържанието на цистерната, против образуването на 
опасни смеси и значителното отслабване на структурния слой, дължащо се на дифузията на 
вещества през вътрешната обшивка. 
Вътрешният слой може да се състои или от обшивка от фиброармирана пластмаса, или от 
термопластична обшивка. 

 
6.9.2.2.2  Обшивките от фиброармирана пластмаса трябва да се състоят от: 

a) повърхностен слой ("покритие от гел"): повърхностен слой достатъчно богат на смола, който е 
усилен със покритие, съвместимо със смолата и със съдържанието. Този слой трябва да е с 
тегловно съдържание на влакна равно на не повече от 30 % и да е с дебелина между 0,25 и 0,60 
mm. 

b) укрепващ(и) слой(слоеве): един, или няколко слоя, с минимална дебелина от 2 mm, който 
съдържа минимално 900 g/m2 стъклена вата или нарязани стъклени влакна с теглово 
съдържание на стъкло най-малко 30 %, освен ако се докаже, че при по-малко теглово 
съдържание на стъкло е констатирана еквивалентна надеждност. 

 
6.9.2.2.3  Термопластични обшивки трябва да се състоят от термопластичен листов материал, описан в 

6.9.2.3.4, където листовете са споени така че да образуват желаната форма и към тях са свързани 
структурните слоеве. Трайното свързване между обшивките и структурния слой трябва да се 
постигне с използване на подходящо лепило. 

 
Забележка: При превоза на запалителни течности, за да се предотврати акумулирането на 
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електрически заряди, трябва да се предприемат допълнителни мерки по отношение 
на вътрешния слой, в съответствие с 6.9.2.14. 

 
6.9.2.2.4 Структурният слой на корпуса е тази част, която е проектирана специално в съответствие с 

изискванията от 6.9.2.4 до 6.9.2.6, за да издържа на механичните напрежения. Тази част се състои от 
няколко фибро-усилени слоя, разположени съгласно предварително определена ориентация. 

 

6.9.2.2.5 Външният слой е тази част от корпуса, която пряко е изложена на атмосферните условия. Тя трябва да 
се състои от обогатен на смола слой с дебелина от най-малко 0,2 mm. При дебелина над 0,5 mm 
трябва да се използва стъклена вата. Този слой трябва да има теглово съдържание на стъкло не 
по-малко от 30 % и трябва да е в състояние да издържа на външните условия, и по-специално на 
случаен контакт с подлежащото на превоз вещество. Смолата трябва да съдържа пълнители, или 
добавки като защита от разрушаване на структурния слой на корпуса вследствие на ултравиолетовата 
радиация. 

 
6.9.2.3 Суровини 

 
6.9.2.3.1 Трябва да бъдат известни произхода и техническите характеристики на всички материали, които се 

използват за производство на контейнер-цистерни от фиброармирана пластмаса и каса-мобилите. 
 
6.9.2.3.2 Смоли 

Обработката на сместа от смоли трябва да се извършва в точно съответствие с препоръките на 
доставчика. Това се отнася предимно за използването на втвърдители, катализатори и ускорители. 
Тези смоли могат да бъдат: 
- ненаситени полиестери; 
- винил-естерни смоли; 
- епоксидни смоли; 
- фенолни смоли 
 
Температурата на термична деформация на смолата, определена в съответствие с EN ISO 75-1:2013 – 
Пластмаса – Определяне на температура на огъване при натоварване – Част 1: Общ метод на 
изпитване , трябва да е с най-малко 20OС по-висока от максималната експлоатационна температура на 
контейнер-цистерната и каса-мобилите, но в никакъв случай по-ниска от 70OС. 

 
6.9.2.3.3 Армиращи влакна 

 
Армиращият материал на структурните слоеве трябва да е подходяща марка влакна, като например 
стъклена влакна от тип Е или ECR в съответствие с ISO 2078:1993. За обшивката на вътрешната 
повърхност може да се използват стъклени влакна от тип С, в съответствие с ISO 2078:1993. 
Термопластичното покритие може да се използва само при вътрешна обшивка, когато неговата 
съвместимост с предназначеното съдържание е била доказана. 

 
6.9.2.3.4 Материали за термопластична обшивка 

Термопластични покрития, като непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP), 
поливинилиден флуорид (PVDF), политетрафлуоретилен (PTEF) и други, могат да бъдат използвани 
като материал за вътрешни обшивки. 

 
6.9.2.3.5 Добавки 

Добавките, необходими за обработката на смолите, като катализатори, ускорители, втвърдители и 
тиксотропични вещества, както и материалите използвани за подобряване качествата на цистерната, като 
пълнители, оцветители, пигменти и др., не трябва да причиняват отслабване на материала, като се отчита 
експлоатационния живот и експлоатационните температури, предвидени за тази конструкция. 

 
6.9.2.4 Корпусите, техните прикрепващи приспособления и тяхното експлоатационно и конструктивно оборудване, 

трябва да бъдат направени така, че да издържат, без загуба на съдържание (освен количеството газ, 
изпускан през дегазиращите вентилационни устройства), по време на цялото експлоатационно време на 
конструкцията, на: 

- статични и динамични натоварвания при нормални условия на превоз; 
- предписаните минимални товари, в съответствие с посоченото от 6.9.2.5 до 6.9.2.10. 
 
6.9.2.5 При указаните в 6.8.2.1.14 а) и b) налягания, както и при приложените статични сили на тежестта на 

съдържанието, при максималната плътност за този модел, както и при максимална степен на напълване, 
проектното напрежение σ (сигма) в надлъжна и периферна посока за всеки слой на корпуса, не трябва да 
надвишава следната стойност: 

      
R

K

m  

където: 
Rm = стойността на якостта на опън, получена при вземането на средната стойност от резултатите при 
изпитванията, минус двукратното стандартно отклонение на изпитателните резултати. Изпитванията 
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трябва да се провеждат в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 527-4:1997- Пластмаса – 
Определяне на тензометричните характеристики – част 4:Условия за изпитване за изотропни и ортотропни 
пластмасови композити, усилени с влакна и EN ISO 527-5:2009 – Пластмаса – Определяне на 
тензометричните характеристики– Част 5:Условия за изпитване за еднопосочни пластмасови композити 
усилени с влакнавърху не по-малко от шест образци, които са представителни за типовия модел и за 
конструктивния метод; 

K = S  K0  K1  K2  K3 
където: 
К има минимална стойност 4, и 
S =   коефициент на сигурност. При общото проектиране, ако цистерните са 
посочени   в колона 
12) на Таблица А от Глава 3.2 с код на цистерната с буквата "G" във втората си част (виж 4.3.4.1.1), 
стойността на S трябва да е равна, или по-голяма от 1,5. При цистерните, предназначени за превоз на 
вещества, които изискват повишена степен на сигурност, тоест ако цистерните са посочени в Колона (12) 
на Таблица А от Глава 3.2 с код на цистерната включващ цифрата "4" във втората част (виж 4.3.4.1.1), 
стойността на S трябва да се умножи с коефициент равен на две, освен ако корпусът не е съоръжен със 
допълнителна защита, състояща се от цялостна метална арматура, включваща надлъжни и напречни 
конструктивни елементи; 
Ко =    коефициент, свързан с влошаване на свойствата на материала, дължащо 
се на пластична 
деформация и стареене, както и в резултат на химическото въздействие на подлежащите на превоз 
вещества. Той трябва да се определи с формулата: 

 

      K0

1


 
 

където: 

"а" е коефициент на бавна пластична деформация, а "" е коефициент на стареене, определен в 
съответствие със стандарт EN 978:1997, след провеждане на изпитване в съответствие с EN 977:1997. 
Като алтернатива може да се приеме една константа стойност на Ко = 2. За да може да се определят 

коефициентите а и , първоначалната деформация трябва да съответства на 2; 

К1 =    коефициент, свързан с експлоатационната температура и термичните 
свойства на смолата, 
който се определя от следното уравнение, с минимална стойност равна на 1: 

К1 = 1,25 - 0,0125 (HDT - 70), 
където: 

HDT е температурата на термичната деформация на смола (в OС); 
К2 =   коефициент, свързан с умората на материала; трябва да се използва 
стойност К2 = 1,75, освен ако не е постигнато друго споразумение с компетентния орган. По отношение на 
динамичното напрежение, посочено в 6.9.2.6, следва да се използва стойността на К2 = 1,1. 
К3 =   коефициент, свързан с втвърдяването, който приема следните стойности: 
1,1 - когато втвърдяването се извършва в съответствие с одобрен и документиран процес; и 
1,5   -   във всички останали случаи. 

 
6.9.2.6 По отношение на динамичните напрежения, посочени в 6.8.2.1.2, разчетното напрежение не трябва да 

надвишава стойността, посочена в 6.9.2.5, разделена с коефициента а. 
 

6.9.2.7 При подлагане на всички напрежения, както е определено в 6.9.2.5 и 6.9.2.6, полученото удължение в 
която и да е посока не трябва да надвишава 0,2 % или 1/10 от удължението при скъсване на смолата 
(която от двете стойности е по-малка). 

 
6.9.2.8 При провеждане на изпитателното налягане, което не трябва да бъде по-малко от т съответното 

разчетно налягане според посоченото в 6.8.2.1.14 а) и b), максималното относително напрежение в 
корпуса не трябва да е по-голямо от удължението при скъсване на смолата. 

 

6.9.2.9 Корпусът трябва да е в състояние да издържа изпитването на удар, в съответствие с 6.9.4.3.3 без 
никакви видими вътрешни или външни увреждания. 

 

6.9.2.10 Облицоващите ламинати, използвани при съединенията на отделните елементи, включително при 
съединенията на дъната и съединенията на антивълновите плочи, и на преградните стени на корпуса, 
трябва да са в състояние да издържат посочените по-горе статични и динамични напрежения. За 
избягване на концентрация на напреженията в облицовъчните ламинати, използваните профили трябва 
да са скосени в съотношение от 1:6. 

 
Якостта на срязване между облицоващият ламинат и компонентите на цистерната към която той е 
свързан не трябва да е по-малка от: 

     


 
Q

l K

R  

където: 
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τR= е якостта на срязване при огъване в съответствие със стандарт  EN + AC:2002 + A1:2011, с 
минимална стойност на τR = 10 N/mm2, ако няма никакви измерени стойности; 
Q = е товарът на единица ширина, който връзката трябва да носи при статични и динамични 
натоварвания; 
К= е коефициент, изчислен в съответствие с 6.9.2.5 за статични и динамични напрежения; = дължината на 
облицовъчния ламинат. 

 
6.9.2.11 Отворите на корпуса трябва да бъдат усилени, за да осигурят коефициенти на сигурност спрямо 

статични и динамични напрежения, определени от 6.9.2.5 и 6.9.2.6, които да са най-малко равни на 
определените за самия корпус. Броят на отворите трябва да се сведе до минимум. Съотношението 
между осите при елипсовидно оформените отвори не трябва да е по-голямо от две. 

 

6.9.2.12 При проектирането на фланци и тръбопроводи, свързани към корпуса, трябва да се имат в предвид 
усилията при обработка на цистерната и усилията при затягане на болтове. 

 

6.9.2.13 Контейнер-цистерната и каса-мобилите трябва да бъде проектирана да издържа в продължение на 
30 минути пълно обхващане от огън без значително изтичане, както това е определено в 
изискванията за изпитвания, посочени в 6.9.4.3.4. Изпитванията могат да бъдат пропуснати със 
съгласието на компетентния орган, когато могат да се представят достатъчни доказателства от 
изпитвания на сравними конструкции на контейнер-цистерни. 

 
6.9.2.14 Специални изисквания за превоз на вещества с точка на възпламеняване равна или по-ниска 

от 60OС. 

Контейнер-цистерните от фиброармирана пластмаса и каса-мобилите, използвани за превоз на 
вещества с точка на възпламеняване не по-висока от 60OС трябва да бъдат направени по такъв 
начин, че да осигуряват елиминирането на статично електричество от различните им съставни части, 
за да се избегне акумулирането на опасни електрически заряди. 

 
6.9.2.14.1 Повърхностното електрическо съпротивление на вътрешната и външна повърхности на корпуса не 

трябва да е по-голямо от 109 ома, което да е установено със съответно измерване. Това може да се 
постигне чрез употребата на добавки в смолата или с използването на междинни проводими листове, 
като например метални или въгленови мрежи. 

 

6.9.2.14.2 Разрядното съпротивление при заземяване не трябва да е по-голямо от 107 ома, което да е 
установено с електрически измервания. 

 

6.9.2.14.3 Всички съставни части на корпуса трябва да бъдат електрически свързани едни с други и към 
металните части на експлоатационното и конструктивно оборудване на контейнер-цистерната и 
каса-мобилите. Електрическото съпротивление между елементите и оборудването, които са в 
електрически контакт помежду си, не трябва да надвишава 10 ома. 

 

6.9.2.14.4 Повърхностното електрическо съпротивление и разрядното електрическо съпротивление трябва да 
бъдат първоначално измерени при всеки произведен контейнер-цистерна и каса-мобили, или при 
образец на корпус, в съответствие с призната от компетентния орган процедура. 

 

6.9.2.14.5 Разрядното съпротивление към земята на всеки контейнер-цистерна и каса-мобили трябва да бъде 
измервано като част от периодичната проверка в съответствие с призната от компетентния орган 
процедура. 

 
6.9.3 Оборудване 

 
6.9.3.1 Приложими са изискванията от 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2 ,6.8.2.2.4 и 6.8.2.2.6 до 6.8.2.2.8. 
 

6.9.3.2 Освен това, когато цистерните са посочени с код определен за вещество в колона 13) на Таблица А 
от Глава 3.2, специалните разпоредби от 6.8.4 b) (ТЕ) са също приложими. 

 
6.9.4 Изпитвания и одобрение на типов модел 

 
6.9.4.1 Материалите и представителният типов модел на всеки контейнер-цистерна от фиброармирана 

пластмаса и каса-мобилите трябва да бъдат подложени на изпитвания, в съответствие с 
посочените по-долу изисквания. 

 
6.9.4.2 Изпитвания на материалите 

 
6.9.4.2.1 При всички използвани смоли трябва да се определят удълженията при скъсване, в съответствие 

със стандарт EN ISO 527-4:1997- Пластмаса – Определяне на тензометричните характеристики– 
част 4:Условия за изпитване за изотропни и ортотропни пластмасови композити, усилени с влакна и 
или EN ISO 527-5:2009 – Пластмаса – Определяне на тензометричните характеристики– Част 5: 
Условия за изпитване за еднопосочни пластмасови композити, усилени с влакна както и 
температурата на термична деформация, в съответствие с EN ISO 75-1:2013 – Пластмаса – 
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Определяне на температура на огъване при натоварване – Част 1: Общ метод за изпитване  
 

6.9.4.2.2 Взетите от корпуса проби трябва да отговарят на определените по-долу характеристики. Ако не е 
възможно да се използват отрязъци от корпуса, може да се използват единствено паралелно 
произведени проби. Преди провеждане на изпитванията обшивките трябва да бъдат отстранени. 
Изпитванията трябва да бъдат насочени върху: 
- Дебелината на слоевете в централната стена на корпуса, както и в двата му края; 
- Тегловното съдържание (масата), състава на стъклените влакна, посоката и разположението на 
армиращите слоеве; 
- Якостта на опън, удължението при скъсване и модула на еластичност, в съответствие с 
изискванията на EN ISO 527-4:1997- Пластмаса – Определяне на тензометричните характеристики– 
част 4: Условия за изпитване за изотропни и ортотропни Пластмасови композити, усилени с влакна 
или EN ISO 527-5:2009 – Пластмаса – Определяне на тензометричните характеристики– Част 5: 
Условия за изпитване за еднопосочни пластмасови композити, усилени с влакна по посока на 
напрежението. Освен това, удължението при скъсване на смолата трябва да се определи с 
помощта на ултразвук; 
- Якостта при огъване и деформацията, които се определят чрез провеждане на изпитване за 
провлачване при огъване, в съответствие с EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011 – Пластмасови 
композити, усилени с влакна – Определяне на еластични свойства в продължение на 1 000 часа с 
използване на образец с минимална ширина равна на 50 mm и разстояние между подложките 
равно на най-малко 20 пъти дебелината на стената. Освен това, с провеждането на тези 
изпитвания в съответствие с ЕN 978:1997, трябва да се определи и коефициентът на пластична 
деформация a, както и коефициентът на стареене b. 
 

6.9.4.2.3 Якостта на срязване при ламинатите трябва да се измери, като представителните образци бъдат 
подложени на изпитване на опън, в съответствие с ЕN ISO 14130:1997. 

 

6.9.4.2.4 Химическата съвместимост на корпуса с подлежащите на превоз вещества трябва да бъде 
доказана по един от следните методи, приложени със съгласието на компетентния орган. При тази 
демонстрация трябва да се вземат предвид всички възможни аспекти на съвместимост на 
материалите на корпуса и на неговото оборудване с превозваните вещества, включително 
химичното поразяване на корпуса, инициирането на критична химична реакция на съдържанието, 
както и възникването на опасни реакции между съдържанието и корпуса. 
 
- За да се установи наличието на каквото и да е увреждане на корпуса, от него трябва да се 
снемат представителни образци, включително и от всички вътрешни обшивки и заварки, които 
трябва да се подложат на изпитване за химическа съвместимост в съответствие с ЕN 977:1997 в 
продължение на 1 000 часа при температура от 50OС. В сравнение с неизпитвания образец, 
загубата на якост и коефициентът на еластичност, измерен чрез прилагане на изпитването на 
огъване в съответствие с ЕN 978:1977, не трябва да надвишават 25 %. Не се допуска възникване на 
пукнатини, шупли и точковидни дефекти, както и разделяне на слоеве и обшивки, или каквито е да е 
грапавини. 
- Трябва да се представят достоверни и документирани данни за положителен резултат при 
изпитванията за съвместимостта на пълнещото вещество с материалите на корпуса, с които 
веществото влиза в контакт при дадени температури и за определен период от време, както и по 
отношение на всякакви други експлоатационни условия. 
- Могат да се използват и технически данни, публикувани в съответната специализирана 
литература, стандарти и други литературни източници, които са счетени за приемливи за 
компетентния орган. 
 

6.9.4.3 Изпитвания на прототипа 

 
Всеки представителен типов модел на цистерна и каса-мобили трябва да бъде подложен на 
описаните по-долу изпитвания. За тази цел експлоатационното оборудване може да бъде заменено 
от други елементи, ако това е необходимо. 

 
6.9.4.3.1 Прототипът трябва да се провери за съответствие със спецификациите на прототипа. Това трябва 

да включва вътрешен и външен визуален оглед и измерване на главните размери. 
 

6.9.4.3.2 Прототипът, оборудван с тензометрични датчици на всички места, за които се изисква сравнение с 
теоретичните проектни разчети, трябва да бъде подложен на посочените по-долу натоварвания, 
като данните за линейни деформации получени от датчиците трябва да бъдат протоколирани: 
- Цистерната трябва да бъде напълнена с вода до максималната степен на напълване. 
Резултатите от измерванията трябва да се използват за съпоставяне с проектните разчети, в 
съответствие с 6.9.2.5; 
- Цистерната трябва да бъде напълнена с вода до максималната степен на напълване и 
подложена на ускорения и в трите посоки с изпитване при движение и внезапно спиране, като 
типовият модел е неподвижно прикрепен към вагона. За да се съпоставят действителните 
резултати с проектните разчети, в съответствие с посоченото в 6.9.2.6, записаните от датчиците 
данни трябва да се извлекат в зависимост от коефициента на ускоренията, посочени в от 6.8.2.1.2 и 
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да се измерят; 
- Цистерната трябва да бъде напълнена с вода и подложена на уточненото изпитателно налягане. 
При това натоварване корпусът не трябва да има никакви видими повреди, или изтичане. 
 

6.9.4.3.3 Прототипът трябва да бъде подложен на изпитването на удар, в съответствие с ЕN 961-1:1977, № 
6.6. При това изпитване корпусът не трябва да получи никакви видими повреди във вътрешната и 
външната си част. 

 

6.9.4.3.4 Прототипът с монтирано експлоатационно и конструктивно оборудване, напълнен с вода до 80 % от 
максималната си вместимост, трябва да бъде подложен на пълно обхващане от огън в 
продължение на 30 минути, което се постига в басейн с открит огън получен от запалена 
домакинска нафта или всякакъв друг тип огън със същия ефект. Размерите на басейна трябва да 
са по-големи от размерите на корпуса с най-малко 50 сm от всяка страна, като разстоянието между 
нивото на горивото и цистерната трябва да е между 50 сm и 80 сm. Частта на цистерната под 
нивото на течността, включително нейните отвори и затвори, трябва да остане херметична, с 
изключение на възможно много слабо прокапване. 

 
6.9.4.4 Одобрение на прототипа 

 
6.9.4.4.1 За всеки нов типов модел на контейнер-цистерна и каса-мобили, компетентните власти или 

упълномощен от тях орган, трябва да издадат удостоверение за годност на типовия модел, което 
потвърждава, че разработката е подходяща за предназначението и отговаря на изискванията за 
конструкцията и оборудването, както и на специалните разпоредби по отношение на подлежащите 
на превоз вещества. 

 

6.9.4.4.2 Одобрението на типовия модел трябва да се основава на представените изчисления и на 
изпитателния протокол, включително и на всички резултати от изпитванията на материалите и на 
типовия модел, както и тяхното сравнение с проектните разчети. То следва да отбележи 
спецификациите по отношение на типовия модел и програмата за качествен контрол. 

 

6.9.4.4.3 Одобрението трябва да включва веществата или групата от вещества, чиято съвместимост с 
корпуса е доказана. Необходимо е да се посочат техните химични наименования, или съответната 
обща рубрика (виж 2.1.1.2), техния клас и класификационен код. 

 

6.9.4.4.4 Освен това, одобрението трябва да включва и теоретичните разчети и уточнените гранични 
стойности (като срок на експлоатация, експлоатационен температурен диапазон, работно и 
изпитателно налягане, данни за материалите), както и всички предпазни мерки, които трябва да се 
вземат при производството, изпитването, одобрението на типовия модел, маркировката и 
използването на всеки контейнер-цистерна, произведен в съответствие с одобрения типов модел. 

 
6.9.5 Контрол 
 
6.9.5.1 Посочените по-долу изпитвания на материали, както и необходимите проверки трябва да бъдат 

извършени  за всеки контейнер-цистерна и каса-мобили, произведен в съответствие   с одобрения 
типов модел. 

 
6.9.5.1.1 Изпитванията на материали в съответствие с изискванията, посочени в 6.9.4.2.2 - с изключение на 

изпитването на опън и на намаляване на продължителността на изпитването за пластична 
деформация при огъване до 100 часа - трябва да се проведат върху снети от корпуса проби. Ако не 
е възможно да се получат изрезки от корпуса, могат да се използват произведени паралелни 
образци. Те трябва да отговарят на одобрените проектни стойности. 
 

6.9.5.1.2 Корпусите и тяхното оборудване трябва или заедно, или поотделно, да преминат през 
първоначална проверка преди да бъдат пуснати в експлоатация. Тази проверка трябва да включва: 

 
- Проверка за съответствие с одобрения типов модел; 
- Проверка на проектните характеристики; 
- Вътрешен и външен оглед; 
- Изпитване на хидравлично налягане при изпитателно налягане, обозначено на цистерната, в 

съответствие с предписанията, посочени в 6.8.2.5.1; 
- Проверка на действието на оборудването; 
- Провеждане на изпитване за херметичност, ако корпусът и неговото оборудване са били изпитани 

на налягане поотделно. 
 
6.9.5.2 Изискванията, посочени от 6.8.2.4.2 до 6.8.2.4.4 са приложими по отношение на периодичния 

контрол на контейнер-цистерните. 
 

6.9.5.3 Проверките, извършвани в съответствие с 6.9.5.1 и 6.9.5.2, трябва да се проведат от утвърден от 
компетентния орган експерт. Резултатите от тези изпитвания трябва да бъдат отразени в съответно 
издадени удостоверения. Тези удостоверения трябва да се позовават на списъка на разрешените 
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за превоз в дадения контейнер-цистерна вещества, съгласно предписанията на 6.9.4.4. 
 
6.9.6 Маркировка 

 
6.9.6.1 Изискванията, посочени в 6.8.2.5 са приложими за маркировката на контейнер-цистерните от 

фиброармирана пластмаса и каса-мобили със следните изменения: 
- Табелката на цистерната може да бъде ламинирана към корпуса или да е изработена от 

подходящи пластмасови материали; 
- Проектният температурен диапазон трябва винаги да е обозначен. 
 
6.9.6.2 Освен това, когато са посочени във връзка с дадена рубрика в колона 13) на Таблица А от Глава 

3.2, специалните разпоредби, посочени в 6.8.4 е) (ТМ) са също приложими. 
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Глава 6.10 

Изисквания към изработването, оборудването, допускането, изпитването 
и маркировката на вакуумни цистерни за отпадъци  

 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. За преносими цистерни и одобрени по ООН многоелементни газови 

контейнери (UN-MEGC), виж Глава 6.7; за вагон-цистерни, подвижни 
цистерни, контейнер-цистерни и сменяеми каросерии (каса мобили), чиито 
корпуси са изработени от метал, както и за вагон-батерии и 
многоелементни газови контейнери (МЕГК) с изключение на UN-MEGC, 
виж Глава 6.8; за контейнер-цистерни от фиброармирани пластмаси, виж 
Глава 6.9. 

 2. Настоящата глава е приложима спрямо контейнер-цистерни и 
сменяеми каросерии (каса мобили).    

 
6.10.1   Общи положения 
 
6.10.1.1                Определения 

 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Цистерна, която напълно отговаря на разпоредбите на глава 6.8, не се 

счита за “вакуумна цистерна за отпадъци”. 
 

6.10.1.1.1   За “защитени зони” се считат: 

a) долната част на цистерната в сектор, който се простира в обхвата на ъгъл от 60° от двете 
страни на долната образуваща линия; 

b) горната част на цистерната в сектор, който се простира в обхвата на ъгъл от 30° от двете 
страни на горната образуваща линия. 

 
6.10.1.2   Поле на приложение 

 
6.10.1.2.1   Специалните разпоредби на 6.10.2 до 6.10.4 допълват или изменят глава 6.8 и са в сила за 

вакуумни цистерни за отпадъци. 
 

Вакуумните цистерни за отпадъци могат да бъдат оборудвани с отварящи се дъна, когато 
разпоредбите на Глава 4.3 допускат долно изпразване на превозваните вещества (обозначено с 
буквите “А” или “В” от кода на цистерната, както е даден в Глава 3.2 таблица А, колона 12, в 
съответствие с 4.3.4.1.1). 

 
Вакуумните цистерни за отпадъци трябва да отговарят на всички изисквания на Глава 6.8, освен 
в случаите, в които са отменени със специалните изисквания в тази Глава. Разпоредбите на 
6.8.2.1.19 и 6.8.2.1.20, обаче, не са в сила. 

 
6.10.2    Изработване 

 
6.10.2.1    Цистерните трябва да бъдат изчислявани според разчетно налягане, което отговаря на 1,3 пъти 

налягането на пълнене или изпразване, но най-малко 400kPa (4bar) (манометрично налягане). 
При превоза на вещества, за които в Глава 6.8 е определено по-високо разчетно налягане на 
цистерната, следва да се прилага тази по-висока стойност. 

 
6.10.2.2   Цистерните трябва да бъдат изчислявани така, че да могат да издържат отрицателно вътрешно 

налягане от 100 kPa (1 bar). 
 
6.10.3    Оборудване 

 
6.10.3.1   Частите на оборудването трябва да се монтират по такъв начин, че да бъдат защитени от 

откъсване или повреда при превоз и манипулации. Тази разпоредба се приема за изпълнена с 
поставянето на частите на оборудването в една т. нар. “защитена зона” (виж 6.10.1.1.1). 

 
6.10.3.2    Системата за долно изпразване на цистерната може да се състои от един външен изпускащ 

тръбопровод със затварящ клапан, разположено колкото може по-близо до корпуса на 
цистерната, и от втори затвор във вид на глух фланец или друго също толкова ефективно 
приспособление. 

 
6.10.3.3    Положението и посоката на затваряне на затварящия клапан, съединен с корпуса на цистерната 

или с всяка камера, когато корпусът на цистерната е с повече камери, трябва да бъдат ясно 
видими и обозначени и контролируеми от земята. 
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 6.10.3.4   За да се предотврати всяка загуба на съдържанието при повреда на външната 

арматура за пълнене и празнене (тръби, странични затварящи устройства), вътрешният затварящ 
клапан или (в определени случаи) първият външен затварящ клапан и неговото седло трябва да 
бъдат изработени или защитени, по такъв начин че да не могат да бъдат откъснати под 
въздействието на външни натоварвания. Устройствата за пълнене и изпразване (вкл. фланци 
или винтови капачки) както и евентуални защитни капаци трябва да бъдат осигурени срещу 
случайно отваряне. 

 
6.10.3.5   Цистерните могат да бъдат съоръжени с отварящи се дъна. Тези отварящи се дъна трябва да 

удовлетворяват следните изисквания: 

a) конструкцията на дъната трябва да осигурява тяхното херметично затваряне; 

b) не трябва да е възможно случайно отваряне; 

c) когато отварящият механизъм е с електромеханично задействане, трябва отварящото се 
дъно да остава херметично затворено дори при аварийно прекъсване на 
електрозахранването; 

d) трябва да бъде вградено обезопасяващо или блокиращо устройство, което да гарантира, че 
отварящото се дъно не може да се отвори, докато в цистерната има остатъчно 
надналягане. Това не се отнася за отварящи се дъна с електрозахранване, имащи отварящ 
механизъм с принудително управление. В този случай устройствата за управление трябва 
функционират в режим на “автоматично следене”, които са така поставени, че операторът 
да може по всяко време да наблюдава процеса и по време на отварянето или затварянето 
самият той да не бъде застрашен; 

e) трябва да се вземат мерки за защита на отварящото се дъно, което  трябва да остане 
затворено при падане на контейнер-цистерната или сменяемата каросерия (каса мобили). 

 
6.10.3.6   Вакуумните цистерни за отпадъци, оборудвани с вътрешно плъзгащо се бутало за по-добро 

изпразване или почистване на цистерната, трябва да са снабдени с ограничаващо 
приспособление, което да не допуска избутването на буталото извън цистерната при всякакво 
експлоатационно положение, когато на буталото въздейства сила, отговаряща на максималното 
експлоатационно налягане на цистерната. Максималното експлоатационно налягане на 
цистерни или камери на цистерна с пневматични плъзгащи се бутала не трябва да надвишава 
100kPa (1bar). Вътрешното плъзгащо се бутало трябва да е направено така и от такъв 
материал, че при движението на буталото да не възниква източник на запалване. 

 
Вътрешното бутало може да се използва като стена на камера на цистерната, при условие, че е 
блокирано на едно място. Когато някаква част на устройството за блокиране на вътрешното 
плъзгащо се бутало се намира от външната страна на цистерната, то тази част трябва да бъде 
разположена на място, при което е изключена възможността от случайна повреда. 

 

6.10.3.7    Цистерните могат да бъдат съоръжени с всмукателна конзола, когато: 

 

a) всмукателната конзола е оборудвана с вътрешен или външен затварящ клапан, монтиран 
директно към корпуса на цистерната или към заварено за корпуса на цистерната тръбно 
коляно; въртящо се зъбчато колело може да бъде монтирано между корпуса или изхода на 
тръбопровода и външния затварящ клапан, ако въртящото се зъбчато колело бъде 
поставено в защитената зона и устройството, контролиращо затварящия клапан бъде 
защитено с кожух или покритие срещу опасността да бъде изкривено от външните товари; 

b) споменатият в a) затварящ клапан трябва да бъде поставен така, че да не е възможен 
превозът, когато той е в отворено положение; и 

c) всмукателната конзола да е така конструирана, че от цистерната да не се получава теч 
вследствие на случаен удар по конзолата. 

 
6.10.3.8    Цистерните трябва да бъдат снабдени със следното допълнително експлоатационно 

оборудване: 

a) изпускателен отвор на помпата за създаване на налягане/вакуум (вакуумно-нагнетателна 
помпа) - поставен така, че да се гарантира безопасното отвеждане на токсични или 
запалими пари; 

b)  устройство за предотвратяване на непосредственото проникване на пламък 
(искроуловител) – монтирано към отворите на вакуумно-нагнетателната помпа, което може 
да предостави източник на запалване и което е монтирано върху цистерна, използвана за 
превоза на запалителни отпадъци, или  цистерната трябва да бъде резистентна спрямо 
налягане причинено от експлозия, което означава, че е способна да издържа експлозия в 
резултат на проникване на пламък, без цистерната да протече, но позволявайки 
деформация ; 

c) предпазен клапан – към тръбопровода, свързан с помпа, която може да създава 
положително налягане и самият той намиращ се под налягане.  Този обезопасителен 
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 клапан трябва да бъде регулиран да сработва при налягане, не по-голямо от 
максималното експлоатационно налягане на цистерната; 

d) затварящ клапан – монтиран между корпуса на цистерната или извода на намиращата се на 
корпуса на цистерната защита срещу препълване и тръбопровода между корпуса на 
цистерната и вакуумно-нагнетателната помпа; 

e) подходящ манометър (за отрицателно и положително налягане) към цистерната – монтиран 
така, че да бъде добре видим и четлив за лицето, обслужващо вакуумно-нагнетателната 
помпа. Максималното експлоатационно налягане на цистерната трябва да бъде означено с 
ясен знак върху скалата на манометъра; 

f) нивомер – за цистерната (еднокамерна) или за всяка камера на многокамерна цистерна. За 
следене на нивото на течността могат да се използват стъклени нивопоказатели и 

нивопоказатели от друг подходящ прозрачен материал., доколкото: 

i) те са част от стената на цистерната и имат устойчивост на налягане, сравнима с тази 
на цистерната, или са монтирани отвън на цистерната; 

ii) горните и долни връзки към цистерната да са оборудвани със закрепени директно към 
корпуса на цистерната затварящи клапани, които са разположени така, че да не е 
възможен превозът, когато те са в отворено положение; 

iii) могат да функционират при максималното експлоатационно налягане на цистерната; и  
iv) поставени са на място, на което е изключена опасността от случайна повреда. 

 
6.10.3.9   Корпусът на вакуумните цистерни за отпадъци трябва да е съоръжен с предпазен клапан с 

поставена пред него разкъсваща се  мембрана.  
 
Клапанът трябва да може да се отваря автоматично при налягане, равняващо се на 0,9 – 1,0 
пъти изпитвателното налягане на цистерната, на която е монтиран. Забранява се използването 
на клапани, сработващи под действието на собствената им тежест, или на клапани с 
противотежест. 
 
Разкъсващата се мембрана трябва да се отваря не по-рано от момента на достигане на 
налягането, при което клапанът започва да се отваря и не по-късно от момента, при който това 
налягане достигне изпитвателното налягане на цистерната, към която е монтиран клапанът. 
 
Предпазните устройства трябва да са така изработени, че да могат да издържат на 
динамичното натоварване, вкл. на удара на течността. 
 
Между разкъсващата се мембрана и предпазния клапан трябва да бъде разположен манометър 
или друго подходящо сигнализиращо устройство, с което да може да се установява скъсване, 
пробиване или неуплътненост на мембраната, вследствие на които може да бъде нарушено 
функционирането на обезопасителната система. 

 
6.10.4   Изпитвания 

 
Освен на изискваните в 6.8.2.4.3 изпитвания, вакуумните цистерни за отпадъци се подлагат на 
всеки 2,5 години на проверка на вътрешното състояние. 
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Глава 6.11 
Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на 
контейнери за насипни товари  
 

6.11.1    (Запазена разпоредба) 
 
6.11.2                  Поле на приложение и общи изисквания 

 
6.11.2.1    Контейнерите за насипни товари и тяхното експлоатационно и конструктивно оборудване 

трябва да бъдат така проектирани и изработени, че без загуби на товар да издържат на 
вътрешното налягане на съдържанието и на натоварванията, възникващи при нормални 
товаро-разтоварни дейности и превоз. 

 
6.11.2.2    Когато има вграден вентил за разтоварване, то той трябва да е защитен в затворено 

положение, и цялата система за изпразване трябва по подходящ начин да бъде предпазвана 
от повреда. Вентили с лостови затварящи устройства трябва да са защитени срещу 
случайно отваряне и тяхното отворено или затворено положение трябва да са ясно означени 
и различими. 

 
6.11.2.3    Код за означаване на типовете контейнери за насипни товари 

 
В следващата таблица са дадени кодовете, които трябва да се използват за означаване на 
типовете контейнери за насипни товари: 
 

тип контейнер за насипен товар Код 

покрит контейнер за насипен товар BK1 

закрит контейнер за насипен товар BK2 

гъвкав контейнер за насипен товар BK3 

 
6.11.2.4    С цел отчитане на прогреса в науката и техниката, компетентният орган може да одобрява 

използването на алтернативни споразумения, които предлагат безопасност, най-малко 
равностойна на изискванията на тази глава. 

 
6.11.3   Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на контейнери, които 

отговарят на CSC и се използват като контейнери за насипни товари 

 
6.11.3.1    Изисквания към проектирането и изработването 
 
6.11.3.1.1    Счита се, че общите изисквания на този подраздел към проектирането и изработването са 

изпълнени, когато контейнерът за насипен товар отговаря на изискванията на стандарт ISO 
1496-4:1991 (“ISO-контейнери от серия 1; изисквания и изпитване; част 4: Контейнери за 
насипен товар без налягане”) и е прахонепропусклив. 

 
6.11.3.1.2   Контейнерите, които са проектирани и изпитани в съответствие със стандарт ISO 1496-

1:1990 (“ISO-контейнери от серия 1; спецификация и изпитване; част 1: Универсални товарни 
контейнери”), трябва да бъдат съоръжени с експлоатационно оборудване, което заедно с 
неговите връзки към контейнера трябва да е така проектирано, че да усилва челните стени и 
да повишава съпротивлението срещу надлъжни натоварвания в степен, необходима, за да 
бъдат изпълнени изискванията на стандарт ISO 1496-4:1991 по отношение на изпитванията. 

 
6.11.3.1.3   Контейнерите за насипни товари трябва да бъдат прахонепроницаеми. Когато, с цел 

осигуряване на прахонепропускливостта, се използва облицовка, то тя трябва да бъде от 
подходящ материал. Издръжливостта на използвания материал и конструкцията на 
облицовката трябва да съответстват на вместимостта на контейнера и на неговото 
предназначение. Съединенията и затварящите устройства на облицовката трябва да 
издържат на налягания и удари, които могат да възникват по време на нормални товаро-
разтоварни и транспортни условия. При вентилирани контейнери за насипни товари 
облицовката не трябва да се нарушава функционирането на вентилиращите устройства. 

 
6.11.3.1.4    Експлоатационното оборудване на контейнери за насипни товари, проектирани за 

изпразване чрез обръщане, трябва да е в състояние да задържа общата маса на 
съдържанието в контейнера в обърнато положение.  

 
6.11.3.1.5    Подвижните покриви или подвижните секции от странични или челни стени или от покриви 

трябва да са оборудвани със затварящи устройства, включващи защитно приспособление, 
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 което е проектирано така, че затвореното положение да бъде ясно видимо за намиращ се на земята 
наблюдател. 

 
6.11.3.2    Експлоатационно оборудване 

 
6.11.3.2.1   Системите за пълнене и изпразване трябва да бъдат така изработени и поставени, че те да 

бъдат защитени срещу откъсване или повреда по време на превоз или обработка. 
Системите за пълнене и изпразване трябва да бъдат осигурени срещу случайно отваряне. 
Отвореното и затвореното положение както и посоката на затваряне трябва да са ясно 
показани. 

 
6.11.3.2.2   Уплътненията на отворите трябва да са така разположени, че да са изключени повреди в 

резултат на експлоатация, пълнене и изпразване на контейнера за насипен товар. 
 
6.11.3.2.3    Когато се изисква вентилация, контейнерът за насипен товар трябва да бъде оборудван със 

средства за обмяна на въздуха или чрез естествена конвекция (напр., отвори) или чрез 
активни конструктивни елементи (напр. вентилатори). Вентилацията трябва да е 
проектирана така, че в какъвто и да било момент в контейнера да не възниква отрицателно 
налягане. Елементите на вентилационната система на контейнери за насипни товари, 
предназначени за превоз на запалителни вещества или на вещества, отделящи запалителни 
газове или пари, трябва да бъдат конструирани така, че да не се явяват източник на 
запалване. 

 
6.11.3.3    Изпитване 

 
6.11.3.3.1    Контейнерите, които съгласно изискванията на този раздел се използват, поддържат и 

класифицират като контейнери за насипни товари, трябва да бъдат изпитвани и одобрявани 
в съответствие с CSC.  

 
6.11.3.3.2    Контейнерите, използвани и класифицирани като контейнери за насипни товари, подлежат 

на периодично изпитване в съответствие с CSC. 
 
6.11.3.4     Маркировка 

 
6.11.3.4.1    Контейнерите, използвани като контейнери за насипни товари, трябва да бъдат маркирани в 

съответствие със CSC с табелка за одобрение по условията на безопасността. 
 
6.11.4    Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на контейнери за 

насипни товари, които не са контейнери в съответствие с CSC 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато контейнерите, отговарящи на изискванията на този раздел, се 

използват за превоз на твърди вещества в насипно състояние, в 
превозния документ трябва да се вписва: 
“КОНТЕЙНЕР ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ ВК(х)1, ОДОБРЕН ОТ 

КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН НА ...” (виж 5.4.1.1.17). 
 
6.11.4.1    Разглежданите в този раздел контейнери за насипни товари включват корита (дълбоки 

метални палети, обикновено за превоз на отпадъци), офшорни контейнери за насипни 
товари, силози за товари в насипно състояние, сменяеми каросерии (каса мобили), 
фуниеобразни контейнери, ролкови контейнери и товарни отделения на вагони. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Тези контейнери за насипни товари включват и контейнери съгласно 

упоменатите в 7.1.3 фишове на UIC 591, 592 и от 592-2 до 592-4, които 
не отговарят на CSC. 

 
6.11.4.2    Тези контейнери за насипни товари трябва да бъдат така проектирани и изработени, че да 

бъдат достатъчно устойчиви и издръжливи на удари и     натоварвания, които обикновено се 
появяват по време на превоза, вкл. в определен случай и при прехвърлянето им от едно 
транспортно средство на друго.  

 
6.11.4.3    (запазена разпоредба) 
 
6.11.4.4     Тези контейнери за насипни товари трябва да бъдат одобрени от компетентния орган. 

Одобрението трябва да съдържа кода за означаването на типа на контейнера за насипен 
товар съгласно 6.11.2.3 и съответните изисквания по отношение на изпитването. 

 
6.11.4.5    Когато за задържането на опасните товари е необходимо използването на облицовка, то тя 

трябва да отговаря на изискванията на 6.11.3.1.3. 

                                                 
1 (x) се замества с „1” или „2” когато е уместно 
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 6.11.5 Изисквания към проектирането, изработването, инспекцията и изпитването 
на BK 3 гъвкави контейнери за насипни товари 

 

6.11.5.1 Изисквания за конструиране и производство 

6.11.5.1.1 Гъвкавите контейнери за насипни товари трябва да бъдат непропускащи. 

6.11.5.1.2 Гъвкавите контейнери за насипни товари трябва да бъдат изцяло затворени, за да попречат 
освобождаването на съдържанието. 

6.11.5.1.3 Гъвкавите контейнери за насипни товари трябва да бъдат водонепроницаеми. 

6.11.5.1.4 Части от гъвкавия контейнер за насипни товари, които са в директен контакт с опасни 
товари: 

(a) няма да бъдат засегнати или в съществена степен отслабени от тези опасни товари; 

(b) няма да причиняват опасно действие, напр. катализиране на реакция или реагиране с 
опасни товари; и 

(c) няма да позволя проникването на опасни товари, които биха могли да представляват 
опасност при нормални условия на превоз. 

6.11.5.2 Експлоатационно оборудване и приспособления за обработка 

6.11.5.2.1 Устройствата за напълване и разтоварване трябва да бъдат конструирани по такъв начин, 
че да бъдат защитени срещу повреда по време на превоз и обработка. Устройствата за 
напълване и разтоварване трябва да бъдат осигурени срещу неволно отваряне. 

6.11.5.2.2 Коланите на гъвкавия контейнер за насипни товари, ако бъдат оборудвани, трябва да 
издържат на налягане и на динамични сили, които могат да се появят при нормални 
условия за обработка и превоз. 

6.11.5.2.3 Приспособленията за захващане трябва да бъдат достатъчно силни, за да издържат на 
повторна употреба. 

6.11.5.3 Проверки и изпитване 

6.11.5.3.1 Типът на всеки гъвкав контейнер за насипни товари трябва да бъде изпитан както е 
посочено в 6.11.5 съгласно процедури, установени от компетентните органи, които 
позволяват разполагането на знака и трябва да бъдат одобрени от този компетентен орган. 

6.11.5.3.2 Изпитванията трябва да бъдат повторени след всяка модификация на типа, която изменя 
проекта, материала или начина на конструкция на гъвкав контейнер за насипни товари. 

6.11.5.3.3 Изпитванията трябва да бъдат извършени на гъвкави контейнери за насипни товари, 
подготвени за превоз. Гъвкавите контейнери за насипни товари трябва да бъдат запълнени 
до максимален капацитет, до който могат да бъдат използвани и съдържанието им ще бъде 
разпределено равномерно. Веществата, които ще бъдат превозвани в гъвкав контейнер за 
насипни товари, могат да бъдат заменени от други вещества, освен в случаите, в които 
това би обезсилило резултатите от изпитването. Когато се използва друго вещество, то 
трябва да има същите физически характеристики (маса, размер на зърното и т.н.) като 
превозваното вещество. Позволено е да се използват добавки, например възглавници от 
оловни зърна, за да се постигне задължителната обща маса на гъвкавия контейнер за 
насипни товари, докато същите са поставени по такъв начин, че да не са засегнатите 
резултатите от изпитването. 

6.11.5.3.4 Гъвкави контейнери за насипни товари трябва да бъдат произведени и изпитвани при 
програма за контрол по качеството, която удовлетворява компетентния орган, за да 
гарантира, че всеки произведен гъвкав контейнер за насипни товари изпълнява 
изискванията на тази Глава. 

6.11.5.3.5 Изпитване при падане  

6.11.5.3.5.1 Приложимост 

За всички видове гъвкави контейнери за насипни товари, като изпитване на типа. 

6.11.5.3.5.2 Подготовка за изпитване 

Гъвкавият контейнер за насипни товари трябва да бъде запълнен до своята максимална 
разрешена брутна маса. 

6.11.5.3.5.3 Метод на изпитване 

Гъвкавият контейнер за насипни товари трябва да бъде пуснат върху целева повърхност, 
която е неустойчива и хоризонтална. Целевата повърхност трябва да бъде: 
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 (a) Достатъчно неделима и масивна, за да бъде неподвижна; 

(b) Плоска с повърхност без локални дефекти, която може да окаже влияние върху 
резултатите от изпитването; 

(c) Достатъчно твърда, за да не бъде деформирана при условията на изпитването и да не 
бъде повредена от изпитванията; и 

(d) Достатъчно голяма за да гарантира, че изпитвания гъвкав контейнер за насипни товари 
пада изцяло върху повърхността. 

След падането, гъвкавия контейнер за насипни товари трябва да бъде върнат в изправено 
положение с цел наблюдение. 

6.11.5.3.5.4 Височината на падане трябва да бъде: 

Опаковъчна група III: 0.8 m. 

6.11.5.3.5.5 Критерии за преминаване на изпитването 

(a) Не трябва да има загуба на съдържание. Изпразване в лека степен, напр. от 
затварящи устройства или отвори на шевове при удара няма да се считат за повреда на 
гъвкавия контейнер за насипни товари, при условие че след като контейнера е бил 
възстановен в изправена позиция не възниква допълнителен теч; 

(b) Не трябва да има повреди, които превръщат гъвкавия контейнер за насипни товари в 
небезопасен, за да бъде превозван за разсипани товари или за депониране. 

6.11.5.3.6 Изпитване за повдигане на горната част  

6.11.5.3.6.1 Приложимост 

За всички видове гъвкави контейнери за насипни товари, като изпитване на типа. 

6.11.5.3.6.2 Подготовка за изпитване 

Гъвкави контейнери за насипни товари трябва да бъдат напълнени до шест пъти 
максималната нетна маса, като теглото е разпределено равномерно. 

6.11.5.3.6.3 Метод на изпитване 

Гъвкав контейнер за насипни товари трябва да бъде повдигнат по начин, за който е 
проектиран, докато не бъде повдигнат от повърхността и бъде поддържан в тази позиция за 
период от пет минути. 

6.11.5.3.6.4 Критерии за преминаване на изпитването 

Не трябва да има повреди по гъвкавия контейнер за насипни товари или неговите подемни 
устройства, които правят гъвкавия контейнер небезопасен за превоз или обработка и не 
трябва да има загуба на съдържание. 

6.11.5.3.7 Изпитване за преобръщане  

6.11.5.3.7.1 Приложимост 

За всички видове гъвкави контейнери за насипни товари, като изпитване на типа. 

6.11.5.3.7.2 Подготовка за изпитване 

Гъвкавият контейнер за насипни товари ще бъде запълнен до своята максимална 
разрешена брутна маса. 

6.11.5.3.7.3 Метод на изпитване 

 Гъвкав контейнер за насипни товари ще бъде преобърнат на която и да е страна от неговата 
горна част чрез повдигане на страната най-далеч от ръба на падането върху целева 
повърхност, която е неустойчива и хоризонтална. Целевата повърхност трябва да бъде: 

(a) Достатъчно цялостна и масивна, за да бъде неподвижна; 

(b) Плоска с повърхност без локални дефекти, която може да окаже влияние върху 
резултатите от изпитването; 

(c) Достатъчно твърда, за да не бъде деформирана при условията на изпитването и да не 
получи повреди от изпитванията; и 

(d) Достатъчно голяма за да гарантира, че изпитвания гъвкав контейнер за насипни товари 
пада изцяло върху повърхността. 

6.11.5.3.7.4 За всички гъвкави контейнери за насипни товари, височината за преобръщане е посочена 
както следва: Опаковъчна група III: 0.8 m. 



1043 

 6.11.5.3.7.5 Критерии за преминаване на изпитването 

Не трябва да има загуба на съдържание. Изпразване в лека степен, напр. от затварящи 
устройства или отвори на шевове при удара няма да се считат за повреда на гъвкавия 
контейнер за насипни товари, при условие че не възниква допълнителен теч. 

6.11.5.3.8 Изпитване за изправяне  

6.11.5.3.8.1 Приложимост 

За всички видове гъвкави контейнери за превоз на насипни товари, проектирани да бъдат 
повдигнати за горната част или отстрани, като изпитване на типа. 

6.11.5.3.8.2 Подготовка за изпитване 

Гъвкавият контейнер за насипни товари трябва да бъде запълнен до не по-малко от 95% от 
своя капацитет и до максималната разрешена брутна маса. 

6.11.5.3.8.3 Метод на изпитване 

Гъвкавият контейнер за насипни товари, лежащ на една страна, трябва да бъде повдигнат с 
минимална скорост 0.1 m/s до изправена позиция, без да докосва пода, с не повече от 
 половината от подемните устройства. 

6.11.5.3.8.4 Критерии за преминаване на изпитването 

Не трябва да има повреди по гъвкавия контейнер за насипни товари или неговите подемни 
устройства, които правят гъвкавия контейнер небезопасен за превоз или обработка. 

6.11.5.3.9 Изпитване за скъсване  

6.11.5.3.9.1 Приложимост 

За всички видове гъвкави контейнери за насипни товари, като изпитване на типа. 

6.11.5.3.9.2 Подготовка за изпитване 

Гъвкавият контейнер за насипни товари трябва да бъде запълнен до своята максимална 
разрешена брутна маса. 

6.11.5.3.9.3 Метод на изпитване 

Гъвкавият контейнер за насипни товари трябва да бъде поставен върху земята и трябва да 
бъде направен разрез на стената от 300 mm върху широката й страна, който изцяло 
прониква през всички пластове на гъвкавия контейнер за насипни товари Разрезът трябва 
да бъде направен под ъгъл 45º спрямо главната ос на гъвкавия контейнер за насипни 
товари, по средата между долната повърхност и горното равнище на съдържанието. След 
това гъвкавия контейнер за насипни товари трябва да бъде подложен на равномерно 
разпределено натоварване еквивалентно на два пъти повече от максималната брутна 
маса. Теглото трябва да бъде приложено за минимален период от 15 min. Гъвкав контейнер 
за насипни товари, който е проектиран да бъде повдигнат от горната част или отстрани, 
след отстраняване на приложеното отгоре натоварване, трябва да бъде повдигнат от пода 
и  задържан в тази позиция в продължение на 15 min. 

6.11.5.3.9.4 Критерии за преминаване на изпитването 

Срязването не трябва да се разпространява на повече от 25% от неговата оригинална 
дължина. 

6.11.5.3.10 Изпитване за стифиране 

6.11.5.3.10.1 Приложимост 

За всички видове гъвкави контейнери за насипни товари, като изпитване на типа. 

6.11.5.3.10.2 Подготовка за изпитване 

Гъвкавият контейнер за насипни товари трябва да бъде запълнен до своята максимална 
разрешена брутна маса. 

6.11.5.3.10.3 Метод на изпитване 

В продължение на 24 часа гъвкавияконтейнер за насипни товари трябва да бъде подложен 
на сила, приложена върху неговата горна повърхност, която е четири пъти по-голяма от 
проектирания капацитет на натоварване. . 

6.11.5.3.10.4 Критерии за преминаване на изпитването 

Няма да има загуба на съдържание по време на изпитването или след отстраняването на 
товара. 

6.11.5.4 Протокол от изпитване 
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 6.11.5.4.1 Протоколът от изпитване, който съдържа минимум следните данни, трябва да  
бъде изготвен и бъде наличен на потребителите на гъвкавия контейнер за 

насипни товари: 

1. Име и адрес на базата, където е проведено изпитването; 
2. Име и адрес на заявителя (когато е приложимо); 
3. Уникална идентификация на протокола от изпитване; 
4. Дата на протокола от изпитване; 
5. Производител на гъвкавия контейнер за насипни товари; 
6. Описание на типа на гъвкавия контейнер за насипни товари (напр. размери, 
материали, затварящи устройства, дебелина и т.н.) и/или снимка(и); 
7. Максимална вместимост/максимално допустима брутна маса; 
8. Характеристики на съдържанието на изпитване, напр. размер на частицата за твърди 
вещества; 
9. Описания и резултати от изпитванията; 
10. Протоколът от изпитване трябва да бъде подписан с името и статуса на 
подписващото лице. 

6.11.5.4.2 Протоколът от изпитването трябва да съдържа декларации, че гъвкавия контейнер за 
насипни товари, изготвен за превоз, е изпитан съгласно приложимите условия на този 
Раздел и че използването на други методи за съхранение или компоненти може да го 
направи невалиден. Копие от протокола от изпитване трябва да бъде на разположение на 
компетентния орган. 

6.11.5.5 Маркировка 

6.11.5.5.1 Всеки гъвкав контейнер за насипни товари, произведен и предназначен за употреба 
съгласно разпоредбите на RID, трябва да носи знаци, които са дълготрайни, четливи и са 
поставени на място, на което да бъдат видими. Букви, цифри и символи трябва да бъдат с 
минимална височина 24 mm и трябва да показват: 

(a) Опаковъчният символ на ООН . Този символ няма да се използва за каквато и да 

е цел, освен да удостовери, че опаковка, гъвкав контейнер за насипни товари, преносима 
цистерна или МЕГК съответстват на приложимите изисквания в Глава 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 
6.7 или 6.11; 

(b) Кодът BK 3; 

(c) Главна буква, която определя опаковъчна(и) група(и), за които е одобрен типа: 

Z само за опаковъчна група III; 

(d) Месецът и годината (последните две цифри) на производство; 

(e) Символът (символите), които идентифицират държавата, която разрешава 
местоположението на знака, посочен чрез отличителния знак, използван върху превозни 
средства в международното пътно движение2

;
 

(f) Името или символът на производителя и друг вид идентификация на гъвкавия 
контейнер за насипни товари, определен от компетентния орган; 

(g) Теглото за изпитване на стифиране в килограми; 

(h) Максималната допустима брутна маса в kg. 

 Знаците трябва да бъдат поставени в последователността, показана от (a) до (h); всеки знак, 
който се изисква в тези под-параграфи, трябва да бъде ясно разделен, напр. с тире или 
празно място и да бъде представен по начин, който гарантира, че всички части от знака са 
лесни за идентифициране. 

 
6.11.5.5.2 Пример за маркировка 
 

 

BK3/Z/11 09 
RUS/NTT/MK-14-10  
56000/14000" 

 

                                                 
2 Отличителен знак на Държавата на регистрация, използвана за моторни превозни средства и ремаркета за международен 
транспорт, напр. съгласно Конвенцията за движението по пътищата, подписана в Женева, 1949 г. или Конвенцията за 
движението по пътищата, подписана във Виена, 1968 г. 
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ЧАСТ 7 РАЗПОРЕДБИ ЗА УСЛОВИЯТА НА ПРЕВОЗ, ТОВАРЕНЕ, 

РАЗТОВАРВАНЕ И ОБРАБОТКА 
 

Глава 7.1 Общи разпоредби 
 
7.1.1  Превозът на опасни товари изисква задължително използване на определен вид транспорт 

съгласно разпоредбите на настоящата глава и на глави 7.2 за превоз на опаковани товари и 7.3 за 
превоз на насипни товари. Освен това, трябва да бъдат съблюдавани и разпоредбите от глава 7.5, 
отнасящи се до товаренето, разтоварването и обработката. 

 
В глава 3.2 таблица А колони 16, 17 и 18 са посочени специaлните разпоредби от тази част, 
приложими за отделни опасни товари. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: За вагоните се допуска да бъдат оборудвани с устройства за откриване на 
неизправности, които да показват или реагират на евентуално дерайлиране, при условие че са 
изпълнени изискванията за разрешение на пускането в експлоатация на тези вагони. 

 
Изискванията за разрешение на пускането в експлоатация на вагоните не могат да забраняват или 
налагат употребата на такива устройства за откриване на неизправности. Циркулацията на 
вагоните не бива да се ограничава въз основа на наличието или отсъствието на такива устройства. 

 
7.1.2  (заличава се). 
 
7.1.3  Големи контейнери, подвижни цистерни, МЕГК и контейнер-цистерните, които отговарят на 

определението “контейнер”, изложено в CSC в съответната валидна редакция или във фишовете 
на UIC 591 (от 01.01.1998, 2-ро издание), 592 (статус от 01.10.2013, 2-ро издание),592-2 (от 
01.10.2004, 6-то издание), 592-3 (от 01.01.1998, 2-ро издание) и 592-4 (от 01.09.2004, 2-ро издание), 
могат да бъдат използвани за превоз на опасни товари само ако големият контейнер или 
арматурата на подвижната цистерна, МЕГК или контейнер-цистерната отговарят на разпоредбите 
на CSC или на фишовете на UIC 591, 592 от 592-2 до 592-4. 

 
7.1.4  Големият контейнер може да бъде предаван за превоз единствено ако е структурно функционален. 
 
 “Структурно функционален” означава, че структурните компоненти от рода на горни и долни 

странични греди, долни и горни траверси, прагове и рамката на вратите, подови траверси, ъглови 
колони и фитинги нямат съществени дефекти. “Съществени дефекти” са вдлъбнатини или огъвания 
с над 19 mm дълбочина в определен конструктивен елемент, независимо от дължината на подобна 
деформация; всяка пукнатина или счупване на структурен конструктивен елемент, наличието на 
повече от едно челно съединение или на съединения, изпълнени по неподходящ начин (например 
чрез припокриване) на горни или долни греди или на рамката на вратите, или на повече от две 
челни съединения на който и да е горен или долен  праг, или само на едно съединение при прага 
на врата или на страничната ъглова колона; блокирани, изкривени, счупени, липсващи или 
неработещи панти на вратите или други детайли; недостатъчно добра изолация срещу 
пропускливост на сглобки и гарнитури или деформации на цялостната конфигурация, които биха 
попречили на правилната центровка на оборудването за обработка, на монтажа и прикрепянето 
към шаситата или вагоните. 

 
Освен това, влошаването на качеството на който и да е компонент на контейнера, като например 
ръждясал метал по стените или счупени части на фибростъклото, са недопустими, независимо от 
конструктивния материал. Допустимо е обаче нормалното износване, включително окисляване 
(ръжда) и наличието на дребни следи от удари и драскотини, както и на други повреди, които не 
нарушават функционирането на съда и неговата устойчивост на атмосферни въздействия. 

 
Преди товаренето на контейнера, той трябва да бъде проверен, за да се гарантира, че не съдържа 
остатъци от предишен товар, както и че по вътрешния под и стени няма изпъкнали участъци.  

 
7.1.5  (запазена разпоредба) 
 
7.1.6  (запазена разпоредба) 
 
7.1.7  Веществата и изделията, посочени в RID, с изключение на онези, които се предават за превоз като 

експресни пратки, могат да бъдат изпращани само с товарни влакове. 
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Глава 7.2 Разпоредби за превоз на опаковани товари  
 
7.2.1  Освен ако в раздели от 7.2.2 до 7.2.4 не е указано друго, опакованите товари могат да бъдат 

натоварени по следния начин: 
 

a) в закрити вагони или затворени контейнери; или 
b) в покрити вагони или покрити контейнери; или 
c) в открити вагони (без покривало) или в отворени контейнери без покривало. 

 
7.2.2  Опакованите товари, чиито опаковки са изработени от материали, които са чувствителни към влага, 

трябва да бъдат натоварвани в покрити вагони или в затворени или покрити контейнери. 
 
7.2.3  (запазена разпоредба)  
 
7.2.4  Следните специални разпоредби се прилагат, когато в колона (16) на Таблица А от Глава 3.2 е 

посочен буквено-цифров код, започващ с “W”. 
 

W1 Опакованите товари трябва да бъдат натоварени в затворени или покрити вагони, във 
вагони или в затворени или покрити контейнери. 

 

W2 Веществата и изделията от Клас 1 трябва да бъдат натоварени в закрити вагони или 
затворени контейнери. Изделията, които поради своя размер или маса не могат да 
бъдат натоварени в закрити вагони или затворени контейнери, могат да бъдат 
превозени и в открити вагони. Върху тях трябва да се постави покривало. За 
превозването на вещества и изделия, посочени в раздели 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 и 1.6 могат 
да се използват само вагони, снабдени с  покрития от стандартна листова ламарина, 
предпазващи от искри, дори когато тези вещества и изделия са натоварени в големи 
контейнери. При вагоните с незапалим под, подобни ламарини не бива да се закрепват 
директно за пода на вагона.  

 
Военните пратки на вещества и изделия от Клас 1, които са част от оборудването и 
структурата на военен материал, могат да бъдат натоварвани в открити вагони при 
следните условия: 

 
- пратките трябва да бъдат придружавани от съответния военен компетентен орган или 
от заповед, издадена от последния; 
- съоръженията за запалване, които не разполагат поне с две надеждни предпазни 
съоръжения, трябва да бъдат свалени, освен ако веществата и изделията са 
поставени в заключени военни транспортни средства. 

 

W3 При свободно изтичащи прахообразни вещества, както и при фойерверки, подът на 
вагона или контейнера трябва да е с неметална повърхност или покритие. 

 

W4 (запазена разпоредба) 
 

W5 Не се допуска превозът на опаковани товари в малки контейнери. 
 

W6 (запазена разпоредба) 
 

W7 Опакованите товари трябва да се натоварват в закрити вагони или в затворени 
контейнери с достатъчна вентилация. 

 

W8 При превоз на опаковани товари с допълнителен етикет съгласно образец 1, трябва да 
се използват само вагони, снабдени с покрития от стандартна листова ламарина, 
предпазващи от искри, дори когато веществата са натоварени в големи контейнери. 
При вагони с незапалим под, ламаринените покрития не трябва да бъдат закрепвани 
непосредствено за пода на вагона. 

 

W9 Опакованите товари трябва да бъдат превозвани в закрити вагони или във вагони с 
подвижен покрив. 

 

W10 IBC трябва да бъдат превозвани в закрити вагони или вагони с покривало, или в 
затворени или покрити контейнери. 
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W11 IBC, които не са изработени от метал или твърда пластмаса, трябва да бъдат 
превозвани в закрити или покрити вагони, или в затворени или покрити контейнери. 

 

W12 IBC от тип 31HZ2, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 и 31HH2 трябва да бъдат превозвани 
в закрити вагони или затворени контейнери. 

 

W13 Ако веществото е опаковано в чували 5H1, 5L1 или 5M1, тези чували трябва да бъдат 
превозвани в закрити вагони или затворени контейнери. 

 

W14 Аерозолни опаковки, които се превозват съгласно глава 3.3 специална разпоредба 327 
с цел преработка или унищожаване, се допускат до превоз само във вентилирани или 
открити вагони или контейнери. 
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Глава 7.3 Разпоредби за превоза на товари в насипно състояние 
 
 

7.3.1  Общи разпоредби 
 
7.3.1.1   Превозът на насипен товар в контейнери за насипни товари, контейнери или вагони е разрешен 

само когато:  
a) в глава 3.2 таблица А колона 10 е посочена специална разпоредба, обозначена с буквено-

цифров код, започващ с буквите “BK” или позоваване  на специфичен параграф, която 
разпоредба изключително разрешава подобен вид превоз, и когато в допълнение към 
разпоредбите в настоящия раздел се спазват приложимите изисквания от 7.3.2 или 

b) специална разпоредба, обозначена с буквено-цифров код, започващ с буквите „VC” или 
позоваване  на специфичен параграф, изрично разрешаващ този начин на превоз е посочен в 
колона (17) от Таблица A на Глава 3.2 и условията на тази специална разпоредба заедно с 
каквато и да е допълнителна разпоредба, идентифицирана с кодa „AP”, както е посочено в 
7.3.3, са изпълнени в допълнение към тези, съдържащи се в този раздел. 

 
Независимо от горепосоченото, непочистени празни опаковки могат да бъдат превозвани в насипно 
състояние, ако този начин на превоз не е изрично забранен от други разпоредби на RID. 

 
За малките контейнери за превоз на насипни товари се прилагат разпоредбите, отнасящи се до 
съдовете, изпращани като опаковани товари, с изключение на случаите, при които действат 
специалните разпоредби от 7.3.3. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  За превоз в цистерни виж глави 4.2 и 4.3. 
 
7.3.1.2    Вещества, които е възможно да се втечнят при температурите, които е вероятно да бъдат 

достигнати по време на превоза, не се допускат до превоз в насипно състояние. 
 
7.3.1.3     Контейнерите за насипни товари, контейнерите или надстройките на вагоните трябва да бъдат 

прахонепропускливи и затворени по такъв начин, че при нормални транспортни условия вкл. 
въздействия вследствие на вибрация, изменения на температурата, влажността или налягането да 
не се достигне до освобождаване на съдържанието. 

 
7.3.1.4    Веществататрябва да се натоварват и разпределят по такъв начин, че да бъдат сведени до 

минимум всякакви движения, които могат да доведат до повреда на контейнера за насипни товари, 
на контейнера или на вагона или до освобождаване на опасен товар. 

 
7.3.1.5    Ако са поставени вентилационни устройства, тяхната проходимост следва да се  поддържат в 

изправно работно състояние.  
 
7.3.1.6    Веществатане трябва да реагират по опасен начин с материала, от който са изработени контейнера 

за насипни товари, контейнера, вагона, уплътненията и оборудването, вкл. платнищата и 
покривалата както и със защитните покрития, които са в контакт с товара, или да предизвикват 
значителното им отслабване. Контейнерите за насипни товари, контейнерите или вагоните трябва 
да бъдат изработени или приспособени по такъв начин, че товарите да не могат да преминат между 
подовите покрития от дърво или да влязат в контакт с частите на контейнера за насипни товари, 
контейнера или вагона и така да бъдат повредени от веществото или от негови остатъци.  

 
7.3.1.7    Преди пълненето и предаването за превоз всеки контейнер за насипни товари, контейнер или вагон 

трябва да бъде проверен и почистен, за да се гарантира, че по външната или вътрешната част на 
контейнера за насипни товари, контейнера или вагона не са останали остатъци от предишен товар, 
които остатъци 
- могат да предизвикат опасна реакция с предвиденото за превоз вещество; 
- могат да повредят конструктивната цялост на контейнера за насипни товари, контейнера или 

вагона, или 
- могат да нарушат способността на контейнера за насипни товари, контейнера или вагона да 

обхваща и задържа опасните товари. 
 
7.3.1.8    По време на превоза не се допуска задържане на опасни остатъци по външната повърхност на 

контейнера за насипни товари, на контейнера или на надстройката на вагона. 
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7.3.1.9    Когато са поставени последователно две или повече затварящи системи, системата намираща се 
непосредствено до определеното за превоз вещество, трябва да бъде затворена преди да започне 
пълненето. 

 
7.3.1.10 Празните контейнери за насипни товари, контейнерите или вагоните, с които е било превозвано 

опасно вещество, се обработват по същия начин, който се изисква от RID за пълни контейнери за 
насипни товари, контейнери или вагони, освен в случаите, когато са взети подходящи мерки за 
изключване на опасността. 

 
7.3.1.11 Когато контейнери за насипни товари, контейнери или вагони се използват за превоз на насипни 

товари, които могат да предизвикат прахова експлозия или да отделят запалими пари (напр. при 
определени отпадъци) трябва да бъдат предприемани мерки за изключване на всякакви източници 
на запалване и за предотвратяване на опасен електростатичен разряд по време на превоза, 
пълненето или разтоварването. 

 
7.3.1.12 Не се разрешава смесването в един и същи контейнер за насипни товари, контейнер или вагон на 

вещества, напр., отпадъци, които могат да реагират опасно помежду си, както и на вещества от 
различни класове и неподлежащи на разпоредбите на RID вещества. Опасните реакции включват: 

a) горене и/или отделяне на значителна топлина; 

b) отделяне на запалими и/или токсични газове; 

c) образуване на корозионни течни вещества или 

d) образуване на нестабилни вещества. 
 
7.3.1.13 Преди да започне пълненето, контейнерът за насипни товари, контейнерът или вагонът се подлагат 

на визуален оглед, за да се гарантира, че той е подходящ в конструктивно-техническо отношение, 
че неговото покривало и под нямат издатини или повреди, както и че по вътрешните покрития или 
задържащи устройства няма цепнатини, пукнатини или други повреди, които могат да намалят 
способността на контейнера за насипни товари, контейнера или вагона да обхваща и задържа 
товара. “Подходящ в конструктивно-техническо отношение” означава, доколкото се отнася за 
съответното транспортно съоръжение, че конструктивните елементи на контейнера за насипни 
товари, контейнера или вагона, както горните и долни странични надлъжни носещи греди, горните и 
долни странични напречни носещи греди, прагът и гредите на вратите, подовите напречни греди, 
ъгловите подпори и ъгловите фитинги на определен контейнер за насипни товари или контейнер 
нямат големи дефекти. “Големи дефекти” включват, доколкото се отнася за съответното 
транспортно съоръжение: 

a) издатини, пукнатини или цепнатини в конструктивните или носещите елементи, които могат да 
намалят здравината на контейнера за насипни товари, контейнера или надстройката вагона; 

b) повече от едно съединение или неправилно изпълнено съединение (напр. застъпване) в горни 
или долни напречни носещи греди или греди на вратите; 

c) повече от две съединения в една от горните или долни странични надлъжни носещи греди; 

d) всяко съединение в прага на вратата или в ъглова подпора; 

e) шарнири на вратите и обшивки, които са заклинени, деформирани, счупени, липсващи или по 
един или друг начин нефункциониращи; 

f) нехерметични уплътнения, изолации и затварящи устройства; 

g) всяко нарушаване на общата конфигурация на контейнер за насипни товари или на контейнер, 
което е достатъчно сериозно, за да възпрепятства правилното разположение на товаро-
разтоварните средства, поставянето и закрепването върху носещите рами или вагоните респ. 
на шаситата или превозните средства, или поставянето в корабни клетки; 

h) всяка повреда на подемните приспособления или на присъединителните устройства за товаро-
разтоварните съоръжения; или 

i) всяка повреда на експлоатационно оборудване, или на оборудването за техническо 
обслужване. 

 

7.3.2  разпоредби за превоза на насипни товари при прилагането на подраздел 7.3.1.1 а) 
 
7.3.2.1   В допълнение към общите разпоредби на раздел 7.3.1, са приложими разпоредбите на този 

раздел.Кодовете “BK1”, “BK2” и „BK3” в глава 3.2 таблица А колона 10 имат следното значение:  
ВК1: Превозът в покрити контейнери за насипни товари е разрешен .  
ВК2: Превозът в затворени контейнери за насипни товари е разрешен; 
 
BK3: Превозът в гъвкави контейнери за насипни товари е разрешен. 
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7.3.2.2    Използваният контейнер за насипни товари трябва да отговаря на изискванията на глава 6.11.  
 

7.3.2.3   Товари от клас 4.2 
 

Общата маса на товара, превозван в един контейнер за насипни товари трябва да бъде такава, че 
температурата на самозапалване на товара да превишава 55°С. 

 

7.3.2.4  Товари от клас 4.3 
 

Тези товари трябва да се превозват във водонепроницаеми контейнери за насипни товари , които 
са водоустойчиви. 

 

7.3.2.5   Товари от клас 5.1 
 

Контейнерите за насипни товари трябва да бъдат изработени или приспособени по такъв начин, че 
товарите да не могат да влязат в контакт с дърво или други несъвместими материали. 

 

7.3.2.6    Товари от клас 6.2 

 

7.3.2.6.1 Материали от животински произход от Клас 6.2 

Материалите от животински произход, съдържащи инфекциозни вещества (с UN номера №№: 2814, 
2900 и 3373) са разрешени за превоз в контейнери за насипни товари, при условие че са изпълнени 
следните условия: 

(a) Разрешени са покрити контейнери за насипни товари ВК1, при условие, че не са напълнени до 
достигане на максималната им вместимост, за да бъде избегнат контактът между веществата и 
покривалото. Разрешено е използването и на затворени контейнери за насипни товари ВК2 

(b) Затворените и покритите контейнери за насипни товари и техните отвори трябва да бъдат 
херметични, според проекта за тяхното конструиране или чрез оборудването им с подходяща 
външна облицовка.  

(c) Преди да бъдат натоварени за превоз, материалите от животински произход следва да бъдат 
щателно обработени с подходящо дезинфекционно средство  

(d) Върху покритите контейнери за насипни товари трябва да се постави допълнително горно 
покривало, закрепено с абсорбиращ материал, третиран с подходящо дезинфекциращо 
средство. 

(e) Затворените или покрити контейнери за насипни товари могат да бъдат използвани отново едва 
след основно почистване и дезинфекция. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Съответните национални органи в сферата на здравеопазването могат да поставят 
допълнителни изисквания. 

 

7.3.2.6.2   Отпадъци от клас 6.2 (UN 3291) 
 

a) (запазена разпоредба) 

b) Затворените контейнери за насипни товари и техните отвори трябва да бъдат с херметична 
конструкция. Тези контейнери за насипни товари не трябва да имат нито порьозна вътрешна 
повърхност, нито цепнатини или други конструктивни особености, които могат да доведат до 
нарушаване на поставените във вътрешната им част опаковки, до затрудняване на 
дезинфекцията или до случайно освобождаване на товар. 

c) Отпадъци от UN 3291 трябва да са разположени в рамките на затворени контейнери за насипни 
товари в прототипно изпитани и одобрени по ООН херметично затворени пластмасови чували, 
изпитани за твърди вещества от опаковъчна група II и маркирани в съответствие с 6.1.3.1. Тези 
пластмасови чували трябва да са в състояние да издържат на изпитванията на съпротивление 
при разкъсване и на устойчивост при удар съгласно стандарти ISO 7765-1:1988 “Пластмасови 
ленти и платна – Определяне на устойчивост на ударно натоварване по метода на падащия чук 
– част 1: Метод на ограниченията” и ISO 6383-2:1983 “Пластмаси - ленти и платна – 
Определяне на съпротивление на разкъсване – част 2: Метод на Елмендорф”. Всеки 
пластмасов чувал трябва да има устойчивост на удар от най-малко 165 g и съпротивление на 
разкъсване от най-малко 480 g, както в паралелна така и в перпендикулярна равнина спрямо 
дължината на пластмасовия чувал. Нето-масата на всеки пластмасов чувал не трябва да 
превишава 30 kg. 



 1051 

d) Отделни изделия с маса над 30 kg – като замърсени матраци (дюшеци) – могат да бъдат 
превозвани без пластмасов чувал само с разрешението на компетентния орган. 

e) Отпадъци от UN №: 3291, съдържащи течни вещества, се допускат до превоз само в 
пластмасови чували, които съдържат абсорбиращ материал в количество, достатъчно, за да 
поеме цялата маса на течните вещества, без каквато и да е част от тяхното съдържание да 
достигне до контейнера за насипни товари. 

f) Отпадъци от UN №: 3291, съдържащи остри предмети, могат да се превозват само в 
прототипно изпитани и одобрени по ООН твърди опаковки, които отговарят на изискванията на 
опаковъчна инструкция P621, IBC 620 или LP 621.  

g) Могат да бъдат използвани и твърди опаковки, съответстващи на опаковъчна инструкция P621, 
IBC 620 или LP 621. Те трябва да бъдат укрепени в съответствие с правилата, за да бъдат 
предпазени от повреди  при нормални транспортни условия. Отпадъци в твърди опаковки и 
пластмасови чували, които се превозват заедно в един и същи затворен контейнер за насипни 
товари, трябва да бъдат отделени на достатъчно разстояние едни от други, напр., чрез 
подходящи твърди прегради или разделителни стени, метални плетени мрежи или други 
средства за укрепване, с цел предотвратяване на повреди по опаковките при нормални 
транспортни условия. 

h) Отпадъци от UN №: 3291 в пластмасови чували не трябва да се притискат силно едни до други 
в затворени контейнери за насипни товари, за да не се наруши тяхната херметичност. 

i) След всеки превоз контейнерът за насипни товари трябва да бъде проверяван за изтекъл или 
разсипан товар. Когато в контейнера за насипни товари са изтекли или са се разсипали 
отпадъци от UN №: 3291, той може да се използва отново едва след основно почистване и, ако 
е необходимо, след дезинфекция или обеззаразяване с подходящи средства. Не се разрешава 
превоз на други товари заедно с отпадъци от UN №: 3291, с изключение на медицински или 
ветеринарни отпадъци. Подобни други отпадъци, превозвани в същия затворен контейнер за 
насипни товари,  трябва да се подлагат на проверка за възможни зарази. 

 

7.3.2.7    Вещества от клас 7 

 
За превоза на неопаковани радиоактивни вещества виж 4.1.9.2.4. 

 

7.3.2.8    Превоз на товари от клас 8 
Тези товари трябва да се превозват в непромокаеми контейнери за насипни товари. 

 

7.3.2.9  Товари от Клас 9 
 

7.3.2.9.1 За UN 3509, могат да бъдат използвани само затворени контейнери за насипни товари (код BK 2). 
Контейнерите за насипни товари трябва да бъдат направени херметични и снабдени с херметично 
затворена и устойчива на пробиване облицовка или чувал и трябва да имат начин да задържат 
каквато и да е течност, която би могла да изпадне по време на превоз, напр. абсорбиращо 
вещество. Бракуваните, празни, непочистени опаковки с остатъци от Клас 5.1 трябва да бъдат 
превозени в контейнери за насипни товари, които са изградени или адаптирани по такъв начин, че 
товарите да не могат да влязат в контакт с дърво или какъвто и да е друг запалителен материал 

 

7.3.2.10 Употреба на гъвкави контейнери за насипни товари 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Гъвкави контейнери за насипни товари, обозначени в съответствие с 6.11.5.5, но 
които са одобрени в държава, която не е RID договаряща се страна, въпреки това 
могат да бъдат използвани за превоз по RID. 

 

7.3.2.10.1 Преди да бъде напълнен гъвкавия контейнер за насипни товари, трябва да бъде визуално 
прегледан, за да се гарантира, че е структурно годен за обслужване, неговите текстилни колани, 
структурни товароносещи ремъци, структурата на корпуса, части на заключващо устройство, 
включително метални и текстилни части, нямат каквито и да е издатини или повреви и по 
вътрешните обшивки няма разкъсвания, скъсвания или каквито и да е повреди. 

 

7.3.2.10.2 За гъвкави контейнери за насипни товари, периода на употреба, разрешен за превоза на опасни 
товари, трябва да бъде две години от датата на производство на гъвкавия контейнер за насипни 
товари. 

 

7.3.2.10.3 Трябва да бъде монтиран вентил, когато се осъществи опасно натрупване на газове в рамките на 
гъвкавия контейнер за насипни товари. Вентилът трябва да бъде проектиран по такъв начин, че да 
бъдат възпрепятствани проникването на външни частици или навлизането на вода при нормални 
условия на превоз. 
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7.3.2.10.4 Гъвкавите контейнери за насипни товари трябва да бъдат напълнени по такъв начин, че когато са 
натоварени, съотношението между височина и широчина да не надхвърля 1.1. Максималната 
брутна маса на гъвкавите контейнери за насипни товари да не надхвърля 14 t. 

 

7.3.3    Разпоредби за превоз в насипно състояние, когато са приложени разпоредбите на 7.3.1.1 (b) 
 
7.3.3.1 В допълнение към общите разпоредби на раздел 7.3.1, разпоредбите в този раздел са приложими, 

когато са показани при вписване в колона (17) от Таблица A от Глава 3.2. Покрити или затворени 
вагони или покрити или затворени контейнери, използвани в този раздел, не е необходимо да бъдат 
в съответствие с изискванията на Раздел 6.11. Кодове VC 1, VC 2 и VC 3 в колона (17) от Таблица A 
на Глава 3.2 имат следните значения: 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  В случаите, в които VC 1 код е показан в колона (17) от Таблица A от Глава 3.2, BK 
1 контейнер за насипни товари може да бъде използван съответно за сухопътен 
транспорт, ако допълнителните разпоредби в 7.3.3.2 са изпълнени. В случаите, в 
които VC 2 код е показан в колона (17) от Таблица A от Глава 3.2, BK 2 контейнер 
за насипни товари може да бъде използван съответно за сухопътен транспорт, ако 
допълнителните разпоредби в 7.3.3.2 са изпълнени 

 
VC 1  Превоз в насипен вид в покрити  вагони, покрити контейнери или покрити контейнери за насипни 

товари е разрешен; 
VC  2  Превоз в насипно състояние в затворени вагони, затворени контейнери или затворени контейнери 

за насипни товари е разрешен 
VC 3  Превоз в насипно състояние е разрешен в специално оборудвани вагони или големи контейнери 

съгласно стандарти, посочени от компетентния орган в държавата на произход..Ако държавата на 
произход не е договаряща се държава по RID, посочените условия се признават от компетентния 
орган на първата договаряща се държава по RID по пътя на пратката. 

 
7.3.3.2  Когато се използват кодовете за насипно състояние VC, се прилагат следните допълнителни 

разпоредби, показани в колона (17) от Таблица A на Раздел 3.2: 
 
7.3.3.2.1 Товари от Клас 4.1 
AP1  Вагоните и контейнерите имат метално тяло и в случаите, когато са снабдени с такова, покритието 

следва да бъде огнеупорно. 
AP2 Вагоните и контейнерите трябва да имат подходяща вентилация. 
 
7.3.3.2.2 Товари от Клас 4.2 
AP1 Вагоните и контейнерите имат метално тяло и в случаите, когато са снабдени с такова, покритието 

следва да бъде огнеупорно. 
7.3.3.2.3 Товари от Клас 4.3 
AP 2 Вагоните и контейнерите трябва да имат подходяща вентилация 
AP3 Покритите вагони и покритите контейнери трябва да бъдат използвани само когато веществото е на 

парчета (които не са под формата на прах, гранули или пепел) 
AP 4  Затворените вагони и затворените контейнери трябва да бъдат оборудвани с херметично затворени 

отвори, използвани за пълнене и изпразване, с цел предотвратяване на изхода на газ и изключване 
на проникване на влага. 

AP5 Товарните врати на затворените вагони или затворените контейнери трябва да бъдат маркирани 
със следното, написано с букви, които са с височина не по-малка от 25 mm 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗ ВЕНТИЛАЦИЯ ОТВАРЯЙТЕ ВНИМАТЕЛНО 
 Това трябва да бъде написано на език, който изпращача счита за подходящ 
 
7.3.3.2.4 Товари от Клас 5.1 
AP9 Ако вагона или контейнера са направени от дърво или друг възпламенителен материал, трябва да 

бъде предоставена непропусклива повърхност, която е огнеустойчива или облицовка от натриев 
силикат или сходно вещество. Покритието също трябва да бъде непропускливо и огнеустойчиво. 

AP7 Превозът в насипно състояние трябва да бъде само като пълен товар. 
 
7.3.3.2.5 Товари  от Клас 6.1 
AP7 Превозът в насипно състояние трябва да бъде само като пълен товар. 
 
7.3.3.2.6 Товари от Клас 8 
AP7 Превозът в насипно състояние трябва да бъде само като пълен товар. 
АP8 Конструкцията на товарното отделение на вагони или контейнери  взема предвид каквито и да е 

остатъчни токове и въздействия от батерии.Товарните отделения на вагоните или контейнерите 
трябва да бъдат от стомана, която е резистентна на корозивните вещества, съдържащи се в 
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батериите.Може да бъде използвана по-малко резистентна стомана в случаите, в които има 
достатъчно голяма дебелина на стената или пластмасова облицовка/слой, резистентни на 
корозивни вещества 

ЗАБЕЛЕЖКА:Стомана, която показва максимална степен на прогресивно редуциране от 0.1 mm 
годишно, под действието на корозивните вещества, може да бъде считана за 
резистентна. Товарните отделения на вагоните или контейнерите не трябва да бъдат 
натоварени над горния край на техните стени.Превоз също е разрешен в малки 
пластмасови контейнери, които са способни да издържат, когато са изцяло 
натоварени, на падане от височина 0.8 m върху твърда повърхност при -18°C, без 
счупване. 

 
7.3.3.2.7 Товари от Клас 9 
AP2  Вагоните и контейнерите трябва да имат подходяща вентилация 
AP9 Превоз в насипно състояние е разрешен за твърди вещества (вещества или смеси, като например 

препарати или отпадъци), които съдържат средно не повече от 1 000 mg/kg на вещество, за което е 
зададен този UN номер.Никъде в товара, концентрацията на това вещество или на тези вещества 
не трябва да надхвърля 10 000 mg/kg 

АP10 Вагони и контейнери трябва да бъдат направени херметични или снабдени с херметично затворена 
и устойчива на пробиване облицовка или чувал и трябва да имат начин да задържат каквато и да е 
течност, която би могла да изпадне по време на превоз, напр. абсорбиращо вещество. Бракувани, 
празни, непочистени опаковки с остатъци от Клас 5.1 трябва да бъдат превозени във вагони и 
контейнери, които са изградени или адаптирани по такъв начин, че товарите да не могат да влязат 
в контакт с дърво или какъвто и да е друг запалителен материал 

 
. 

Глава 7.4 Разпоредби за превоза в цистерни 
 

Опасен товар може да бъде превозван в цистерни само, когато в колони 10 или 12 на Таблица А в 
Глава 3.2 е посочен код на цистерна, или когато компетентен орган е издал разрешение при 
условията, посочени в 6.7.1.3. При превоза трябва да бъдат спазвани изискванията на Глави 4.2, 
4.3, 4.4 или 4.5 според случая. 
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Глава 7.5 Разпоредби за товарене, разтоварване и обработка 

 

 

7.5.1  Общи разпоредби 

 
7.5.1.1  Действащите разпоредби на гарата-изпращач трябва да бъдат спазвани по отношение на 

товаренето на стоките, освен ако не противоречат на изискванията, определени в настоящата 
глава. 

 

7.5.1.2  Освен ако не е посочено друго в RID, товарене не се допуска ако:  

– проверка на документите, или  

– оглед на вагона или на контейнер/и, контейнер/и за насипни товари, МЕГК, контейнер-
цистерна/контейнер-цистерни, преносимата цистерна/и или автомобила/ите, в зависимост от случая, 
както и на тяхното оборудване, използвано при товаро-разтоварните дейности, 

показват, че съответният вагон, контейнер, контейнер за насипни товари, МЕГК, контейнер-
цистерна, преносима цистерна, автомобил, или тяхното оборудване, не са съобразени с 
нормативните изисквания.  

Преди да започне товаренето, вагонът или контейнерът трябва да бъдат проверени отвътре и 
отвън, за да се гарантира, че няма повреди, които биха могли да нарушат здравината на вагона или 
контейнера или на определените за натоварване опаковани пратки. 

 

7.5.1.3  Освен ако не е посочено друго в RID, разтоварване не може да се предприеме, ако при 
горепосочените проверки са установени липси, които биха могли да засегнат безопасността или 
сигурността на разтоварването.  

 
7.5.1.4  Някои опасни товари могат да бъдат изпращани само като вагонни пратки или под формата на 

пълен товар, съгласно специалните разпоредби в 7.5.11 и изискванията, определени в колона 18. 
 
7.5.1.5  Когато са предвидени ориентировъчни стрелки, пратките и външните опаковки трябва да се 

подреждат в съответствие с подобни знаци. 
 

7.5.1.6   Всички средства за херметизация се натоварват и разтоварват съгласно метод за манипулиране, 
за който са проектирани и където се изисква, са изпитани. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е практически възможно, течни опасни товари трябва да се натоварват под 
сухи опасни товари. 

 

7.5.2   Забрани за съвместно натоварване 

 
7.5.2.1  Опакованите пратки, които имат различни етикети за опасност, не трябва да бъдат натоварвани 

заедно в един и същи вагон или контейнер, доколкото съвместното натоварване не е разрешено 
съгласно дадената по-долу таблица, на базата на поставените етикети за опасност. 

 
Забраните за съвместно натоварване на опаковани пратки са в сила и за съвместно натоварване 
на опаковани пратки и малки контейнери, както и за съвместно натоварване на малки контейнери 
във вагон или голям контейнер, в който се превозват малки контейнери. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: 1: Съгласно 5.4.1.4.2 трябва да бъдат издадени отделни превозни документи за 
пратките, които не могат да бъдат натоварени съвместно в един вагон или 
контейнер. 

 2: За пакети, съдържащи вещества или изделия само от Клас 1 и носещи етикет, 
съответстващ на модели номера 1, 1.4, 1.5 или 1.6, без оглед на каквито и да е 
други етикети за опасност, които се изискват за тези пакети, ще бъде разрешено 
смесено товарене съгласно 7.5.2.2. Таблицата съдържаща се в 7.5.2.1 се прилага 
само когато тези пакети са натоварени заедно с пакети съдържащи вещества или 
изделия от други класове. 
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Ет
ике
т 

№: 

1 1.4 1.5 1.6 2.1 
2.2 
2.3 

3 4.1 4.1 
+1 

4.2 4.3 5.1 5.2 5.2 
+1 

6.1 6.2 7A, 
7B, 
7C 

8 9, 
9А 

1 Виж 7.5.2.2.        d)      b) 

1.4  а) а) а)  а) а) а) а)  а) а) а) а) а) 
b) 
c) 

1.5               b) 

1.6               b) 

2.1 
2.2 
2.3 

 а)   X X X  X X X X  X X X X X 

3  а)   X X X  X X X X  X X X X X 

4.1  а)   X X X  X X X X  X X X X X 

4.1 
+  
1 

       X           

4.2  а)   X X X  X X X X  X X X X X 

4.3  а)   X X X  X X X X  X X X X X 

5.1  а)   X X X  X X X X  X X X X X 

5.2  а)   X X X  X X X X X X X X X X 

5.2 
+ 
1 

           X X      

6.1  а)   X X X  X X X X  X X X X X 

6.2  а)   X X X  X X X X  X X X X X 

7A, 
7B, 
7C 

 а)   X X X  X X X X  X X X X X 

8  а)   X X X  X X X X  X X X X X 

9, 
9А 

b) а) 
b) 
c) 

b) b) X X X  X X X X  X X X X X 

 
Х Разрешено съвместно натоварване 

а) Разрешено съвместно натоварване с вещества и изделия 1.4 S. 

b) Разрешено съвместно натоварване на стоки от Клас 1 и животоспасяващи съоръжения от 
Клас 9     (UN № №: 2990, 3072 и 3268). 

c) Смесено натоварване, разрешено между предпазни устройства, пиротехнически 
устройства от Раздел 1.4, група за съвместимост G, (UN № 0503) и устройства за 
безопасност, с електрическо задвижване от Клас 9 (UN № 3268).. 

d)  Разрешено съвместно натоварване между бризантни взривни вещества (с изключение на 
UN №: 0083, взривно вещество, бризантно, тип С) и амониев нитрат (UN номера. 1942 и 
2067), емулсия на амониев нитрат или суспензия или гел (UN № 3375) и алкални метални 
нитрати и алкалоземни метални нитрати   при условие че целият товар се приема като 
състоящ се от бризантни взривни вещества от Клас 1 с оглед на поставянето на 
маркировка, разделянето, нареждането на товара и максимално допустимия товар. 
Основни метални нитрати включително цезиев нитрат (UN 1451), литиев-нитрат (UN 2722), 
калиев нитрат (UN 1486), рубидий нитрат (UN 1477) и натриев нитрат (UN 1498). Алкални 
земни метални нитрати включващи бариев нитрат (UN 1446), калциев нитрат (UN 1454), 
магнезиев нитрат (UN 1474) и стронциев нитрат (UN 1507).  

 
7.5.2.2  Опакованите товари, съдържащи вещества или изделия от Клас 1, които имат етикет съответстващ 

на модели №№ 1, 1.4, 1.5 или 1.6, но спадат към различни групи на съвместимост, не трябва да 
бъдат натоварвани заедно в един вагон или контейнер, освен ако не е разрешено съвместно 
натоварване, съгласно дадената по-долу таблица за съответните групи на съвместимост. 
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Група на 

съвмес-

тимост 

B C D E F G H J L N S 

B X  а)        X 

C  X X X  X    b) c) X 

D а) X X X  X    b) c) X 

E  X X X  X    b) c) X 

F     X      X 

G  X X X  X     X 

H       X    X 

J        X   X 

L         d)   

N  b) c) b) c) b) c)      b) X 

S X X X X X X X X  X X 

 

X =  Съвместното натоварване е разрешено. 

а) Пратки с изделия от група на съвместимост B и пратки с вещества и изделия от група на 
съвместимост D, могат да бъдат натоварвани съвместно в един вагон или контейнер, при 
условие, че са ефективно разделени, така че да не съществува опасност за предаване на 
детонация от изделията от група на съвместимост B на вещества или изделия от група на 
съвместимост D. Разделянето може да стане чрез използване на изолирани отделения или 
чрез поставянето на единия от тези видове взривни вещества в специална система за 
херметизация. Всеки отделен разделителен методи подлежи на одобрение от 
компетентния орган. 

b) Различни типове изделия от раздел 1.6, група на съвместимост N, могат да бъдат 
превозвани заедно като изделия от раздел 1.6, група на съвместимост N, само ако е 
доказано чрез изпитания или по аналогия, че не съществуват допълнителна опасност от 
детонационен взрив от разстояние между посочените изделия. В противен случай, те 
трябва да бъдат третирани като изделия от раздел на опасност 1.1. 

c)  Когато се превозват изделия от група на съвместимост N заедно с вещества или изделия 
от групи на съвместимост C, D или E, то изделията от група на съвместимост N трябва да 
се считат като изделия с характеристиките на група на съвместимост D. 

d) Опакованите товари, съдържащи вещества и изделия от група на съвместимост L, могат да 
бъдат натоварени в един вагон или контейнер заедно с опаковани товари, съдържащи 
същия тип вещества или изделия от същата група на съвместимост. 

 
7.5.2.3 (запазена разпоредба) 

 
7.5.2.4 Смесеното натоварване на опасни товари, опаковани в ограничени количества, с каквито и да било 

взривни вещества и изделия, освен онези от Раздел 1.4 и UN 0161 или 0499, е забранено. 
 

7.5.3  Отстояние за безопасност 
 

Всеки вагон или голям контейнер, преносима цистерна или пътно превозно средство, съдържащ 
вещества или изделия от Клас 1 и обозначен с табела съгласно образци номера 1, 1.5 или 1.6, 
трябва да бъде отделен, в един и същи влак, по посока на движението, от вагони или големи 
контейнери, преносими цистерни, вагон-контейнери, МЕГК или пътни превозни средства, с табела 
съгласно образци номера 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 или 5.2 или пътни превозни средства за които 
транспортния документ посочва, че съдържат пратки, които имат етикет съответстващ на модели № 
2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 или 5.2 с отстояние за безопасност. 

 

Условието за посоченото отстояние е изпълнено, ако отстоянието между буферните дискове на 
вагона или външната стена на голям контейнер, преносима цистерна или пътно превозно средство 
и буферните дискове на друг вагон или външната стена на друг голям контейнер, преносима 
цистерна, контейнер-цистерна, МЕГК или пътно превозно средство е: 
a)  не по-малко от 18 m, или 
b) равно на дължината на 2 двуосни вагона или на един вагон с четири или повече оси.  

 



 1057 

7.5.4   Предпазни мерки по отношение на хранителни продукти, на други изделия за консумация и на 

храни за животни 
 

Ако за определено вещество или изделие от колона 18 на Таблица А в Глава 3.2 е посочена 
специалната разпоредба CW28, тогава трябва да се вземат следните специални мерки по 
отношение на хранителните продукти, другите изделия за консумация и храните за животни: 

 
Опакованите пратки, както и празните непочистени опаковки, включително големите опаковки и IBC, 
снабдени с етикети образци номера 6.1 или 6.2, както и онези, които носят етикети № 9, съдържащи 
товари с №№: UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152, или 3245, не трябва да се подреждат едни върху 
други на височина или в непосредствена близост до опаковани пратки, за които се знае, че 
съдържат хранителни продукти, други изделия за консумация или храни за животни във вагоните, 
контейнерите и на местата за товарене, разтоварване или претоварване. 

 
Когато подобни опаковани пратки, обозначени с посочените етикети, се товарят в непосредствена 
близост до опаковани пратки, за които се знае, че съдържат хранителни продукти, други изделия за 
консумация и храни за животни, те трябва да се отделят от последните: 

  
a) чрез използване на цели прегради, които трябва да са високи колкото и опакованите товари, 

носещи посочените етикети; 
b) чрез опаковани товари, които не носят етикети, съответстващи на номера 6.1 или 6.2 или 9, или 

носят етикети съгласно образец № 9, но не съдържат товари с UN №№: 2212, 2315, 2590, 3151, 
3152 или 3245; или 

 
c) на отстояние, равно най-малко на 0,8 m, 

 
освен ако опакованите пратки, обозначени с посочените етикети, не са с допълнителна опаковка 
или са изцяло покрити (например, с пластмасово фолио, талашит или с други средства). 

 
7.5.5   (запазена разпоредба) 
 
7.5.6  (запазена разпоредба) 
 

7.5.7  Обработка и подреждане 
 
7.5.7.1    При необходимост вагоните или контейнерите трябва да бъдат оборудвани с устройства, 

облекчаващи укрепването и обработката на опасните товари. Опакованите пратки, съдържащи 
опасни товари, и неопакованите опасни изделия трябва да бъдат укрепвани с подходящи средства, 
които да бъдат в състояние да придържат товарите във вагона или контейнера по такъв начин 
(напр. като закрепващи колани, подвижни стени, подвижни опори), че да бъде предотвратено всяко 
движение по време на превоза, което може да доведе до промяна в ориентацията на пратките или 
до увреждане на пратките. Когато опасни товари се превозват заедно с други товари (напр. тежки 
машини или сандъци), всички товари във вагона или контейнера трябва да бъдат така закрепени 
или опаковани, че да бъде предотвратено освобождаването на опасни товари. Движението на 
пратките може да бъде ограничено и чрез запълването на свободното пространство с дървен 
материал за преграждане или чрез блокиране и опъване. Когато се използват обтягащи средства 
като ленти или колани, то те не трябва да се опъват по такъв начин, че да повредят или 
деформират опакованата пратка1. 

 
7.5.7.2    Не се разрешава стифирането на пакети, освен в случаите, когато те са проектирани с тази цел. 

Когато трябва да се натоварят съвместно различни видове опаковани пратки, проектирани за 
стифиране, трябва да се съблюдава взаимната съвместимост на стифиране. В случай на 
необходимост, при стифирани пакети трябва да се използва носещо помощно средство с цел 
защита от повреждането на долните пакети. 

 
7.5.7.3    По време на товарене и разтоварване трябва да се осигури защита на пакетите с опасни товари 

срещу повреда. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Особено внимание се обръща на обработката на пакети при подготовката за 
превоз, на вида на вагона или контейнера, с който трябва да се превозват 

                                                           
1 Ръководство относно подреждането на опасни товари може да бъде намерено в практическия правилник на IMO/ILO/UNECE за 

опаковане на единици за превоз на товари (Правилник за товарна транспортна единица) (вижте напр. Глава 9 опаковане на товари 
в CTUs и Глава 10 Допълнителни насоки по отношение на опаковането на опасни товари). Налично е друго ръководство от 
компетентните органи и индустриални и транспортни органи, по-конкретно в "Насоки за натоварване – практически правилник за 
товаренето и осигуряването на стоки върху железопътни вагони", публикувани от Международен съюз на железниците (UIC). 
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пакетите, и на методите за товарене и разтоварване, така че да се избегне 
случайното увреждане при теглене на пакетите по пода или при неправилната 
им обработка. 

 
7.5.7.4  Разпоредбите на 7.5.7.1 ще се прилагат също по отношение на товаренето, подреждане и 

отстраняване на контейнери, вагон-цистерни, преносими цистерни и MEGCs в и от вагони. Когато 
вагон-цистерни, преносими цистерни и MEGCs не включват, в своята конструкция, ъглови отливки, 
съгласно дефинираната в ISO 1496-1 Серия 1 товарни контейнери – спецификация и изпитване – 
Част 1: Контейнери за общи товари за общи цели, ще бъде удостоверено, че системите, използвани 
във вагон-цистерни, преносими цистерни или MEGCs, са съвместими със системата на вагона. 

 
7.5.7.5  (Запазена разпоредба) 
 

7.5.7.6  Натоварване на гъвкави контейнери за насипни товари 

 
7.5.7.6.1 Гъвкавите контейнери за насипни товари трябва да бъдат превозвани в рамките на вагон или 

контейнер с твърди страни и краища, които излизат навън минимум две-трети от височината на 
гъвкавия контейнер за насипни товари. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При натоварването на гъвкави контейнери за насипни товари във вагон или 
контейнер, трябва да се обърне особено внимание на ръководството за обработка и 
подреждане на опасни товари, посочени в 7.5.7.1 . 

 
7.5.7.6.2 Гъвкавите контейнери за насипни товари трябва да бъдат осигурени с подходящи средства за 

обезопасяването им във вагона или контейнера по начин, който да попречи на каквото и да е 
движение по време на превоз, което би могло да промени позицията на гъвкавия контейнер за 
насипни товари или да доведе до провреждането му. Движението на гъвкавите контейнери за 
насипни товари може да бъде предотвратено и чрез запълване на каквито и да е кухини, чрез 
използването на дървени клинове или чрез блокиране и поставяне на скоби. В случаите, в които са 
използвани ограничения от типа на поставяне на колани или ремъци, същите да не бъдат затегнати 
прекалено силно, така че да причинят повреда или деформация на гъвкавите контейнери за опасни 
товари. 

 
7.5.6.3  Гъвкавите контейнери за опасни товари не трябва да бъдат стифирани. 
 

7.5.8  Почистване след разтоварване 
 
7.5.8.1  Ако след разтоварването на вагон или контейнер, които са съдържали опасни опаковани товари, се 

установи, че част от съдържанието им е разсипано, вагонът или контейнерът да се почистят 
възможно най-бързо и задължително преди повторно натоварване. 

 
Ако почистването не може да се осъществи на място, вагонът или контейнерът трябва да бъдат 
превозени, при съответните безопасни условия, до най-близкото подходящо място, където може да 
се извърши почистването. 

 
Условията за безопасност са изпълнени, ако са взети подходящи мерки, за да се предотврати 
неконтролирано изтичане на опасни товари. 

 
7.5.8.2  Вагоните или контейнерите, които са били натоварени с опасни товари в насипно състояние, трябва 

преди всяко повторно натоварване, да бъдат добре почистени, освен ако новият товар не се състои 
от същата опасна стока като тази на предходния товар. 

 
7.5.9  (запазена разпоредба) 
 
7.5.10  (запазена разпоредба) 
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7.5.11  Допълнителни разпоредби за определени класове или товари 
 

Наред с разпоредбите в раздели от 7.5.1 до 7.5.4 и 7.5.8 се прилагат и следните специални 
разпоредби, когато в колона 18 на Таблица А в Глава 3.2 е посочен буквено-цифрен код, започващ 
с буквите “CW”. 

 

CW1 Преди товарене подът на вагоните и контейнерите трябва да бъде грижливо почистен 
от изпращача. 

 
Трябва да се отстраняват изпъкнали метални части във вътрешнаат част на вагона 
или контейнера, които не са конструктивни елементи от вагона или контейнера. 

 
Вратите и страничните стени на вагоните или контейнерите трябва да бъдат 
затворени. 

 
Опакованите товари трябва да бъдат натоварени и стифирани във вагоните или 
контейнерите така, че да не могат да се разместват или да се движат. Те трябва да 
бъдат предпазени от търкане или удар. 

 

CW2   (запазена разпоредба) 

 

CW3 (запазена разпоредба) 
 

CW4 Веществата и изделията от група на съвместимост L могат да бъдат превозвани само 
като пълен товар. 

 

CW5   (запазена разпоредба) 

 

CW6   (запазена разпоредба) 

 

CW7   (запазена разпоредба) 

 

CW8 (запазена разпоредба) 
 

CW9 Опакованите товари не трябва да бъдат хвърляни или удряни. 
 

CW10  Бутилките, съгласно определението в 1.2.1, трябва да се поставят легнали успоредно 
или под прав ъгъл на надлъжната ос на вагона или контейнера. Онези, които са 
разположени близо до предната напречна стена обаче, трябва да се поставят под прав 
ъгъл спрямо спомената ос. 

 
Късите бутилки с голям диаметър (около 30 cm и повече) могат да се поставят 
надлъжно, като предпазните съоръжения на вентилите или кранчетата бъдат насочени 
към средата на вагона или контейнера. 

 
Бутилките, които са достатъчно стабилни или са пренасяни в подходящи съоръжения, 
които ги предпазват от преобръщане, могат да бъдат поставяни в изправено 
положение. 

 
Бутилките в легнало положение трябва да бъдат подпрени, вързани или закрепени 
стабилно, за да не могат да се разместват. 

 
Съдовете, пригодени за търкаляне, трябва да се поставят в легнало положение по 
дължината на вагона или контейнера, и трябва да бъдат защитени срещу напречни 
движения. 

 

CW11 Съдовете трябва винаги да се поставят в положението, за което са проектирани, и да 
бъдат защитени срещу всяка възможност от повреда, причинена от други опаковани 
товари. 

 

CW12 Когато изделията са наредени върху палети и тези палети са поставени една върху 
друга, всеки ред палети трябва да бъде разпределен равномерно върху долния ред и, 
ако е необходимо, между тях да се вмъкне материал с нужната якост. 
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CW13 В случай на изтичане на вещества, разсипани във вагона или контейнера, последните 
могат да бъдат повторно използвани само след основно почистване, а при 
необходимост, дезактивирани или дезинфектирани. Всички останали товари и изделия, 
превозвани в същия вагон или контейнер трябва да бъдат проверени за възможно 
замърсяване. 

 

CW14   (запазена разпоредба) 

 

CW15  (запазена разпоредба) 
 

CW16 Пратките с UN №: 1749 хлорен трифлуорид с обща маса над 500 kg се приемат само 
като пълен товар и при ограничение от 5000 kg на вагон или голям контейнер. 

 

CW17 Опакованите товари, съдържащи вещества, за които се изисква поддържането на 
определена контролна температура, могат да бъдат превозвани само като пълен 
товар. Условията за превоз се договарят между превозвача и изпращача. 

 

CW19 (запазена разпоредба) 

 

CW20 (запазена разпоредба) 

 

CW21 (запазена разпоредба) 
 

CW22 Вагоните и големите контейнери трябва да бъдат почиствани преди товаренето. 
 

Опакованите товари трябва да бъдат натоварени така, че вътре в пространството, 
запазено за товаренето, да има свободно движение на въздуха, осигуряващо еднаква 
температура при товаренето. Ако съдържанието на вагона или големия контейнер 
надвиши 5000 kg от тези вещества, товарът трябва да бъде разделен на товари от 
максимум 5000 kg всеки, разделени от въздушни пространства на разстояние минимум 
0,05 m. Пакетите трябва да бъдат защитени срещу повреди, нанесени от други 
опаковани товари. 

 

CW23 При обработката на подобни опаковани пратки трябва да се вземат специални мерки 
за избягване на контакт с вода. 

 

CW24 Преди товаренето вагоните и контейнерите трябва да бъдат грижливо почистени като 
се обърне специално внимание на запалими остатъчни материали (слама, сено, 
хартия и други). 

 
Използването на лесно запалими материали при подреждането на опаковани товари е 
забранено. 

 

CW25 (запазена разпоредба) 
 

CW26 Дървените части на вагон или контейнер, които са били в контакт с тези вещества 
трябва да бъдат отстранени и изгорени. 

 

CW27 (запазена разпоредба) 
 

CW28 Виж 7.5.4 
 

CW29 Опакованите пратки трябва да бъдат закрепени в изправено положение. 
 

CW30 (Заличено) 
 

CW31 Вагоните или големите контейнери, които са съдържали вещества от този Клас като 
пълен товар трябва да бъдат проверени след разтоварването за евентуални остатъци 
от товар. 

 

CW32 (запазена разпоредба) 
 

CW33 
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ЗАБЕЛЕЖКА: 1. “Критична група” е групата от хора от населението, която е достатъчно 
еднородна от гледна точка на нейното облъчване от определен радиационен 
източник и при отчитане на характера на подобно облъчване, и е типична за 
отделните лица, получаващи най-голяма ефективна доза от дадения източник 
при отчитане на характера на облъчването. 

 2. “Общественост” е в общия смисъл всички отделни лица от населението, с 
изключение на тези, които са подложени на облъчване по професионални или 
медицински причини. 

 3. “Работещи” са всички лица, които имат трудова заетост при работодател на 
пълен работен ден, непълен работен ден или временно и които са приели 
правата и задълженията по отношение на професионалната защита от 
облъчване. 

(1) Разделяне 
 
(1.1)  Опаковани пратки, извънредни опаковки, контейнери и цистерни, съдържащи радиоактивни 

вещества, и неопаковани радиоактивни вещества трябва да се държат отделно по време 
на превоза : 
a) от работещи в работни зони на постоянно пребиваване: 

i) в съответствие с по-долу дадената таблица А, или 

ii) на разстояние, което при прилагането на строги моделни параметри е изчислено 
така, че работещите в тази зона да бъдат облъчвани с по-малко от 5 mSv годишно; 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При изчисляването на разстоянието не се вземат предвид работещите, които за 
целите на радиационната защита подлежат на индивидуален надзор.  

  
b)  от лица от  зони, до които обществеността има постоянен достъп:  

i) в съответствие с таблица А по-долу , или 

ii) на разстояние, което при прилагането на строги моделни параметри е изчислено 
така, че работещите в тази зона да бъдат облъчвани с по-малко от 1 mSv годишно; 

c)  от непроявени филмови ленти и пощенски чували: 

i) в съответствие с таблица В по-долу, или 

ii) на разстояние, което при прилагането на строги моделни параметри е изчислено 
така, че работещите в тази зона да бъдат облъчвани с по-малко от 0,1 mSv 
годишно; 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Пощенските чували трябва така да се третират по същия начин, както и ако 
съдържат непроявени фотографски филми и плаки и следователно, трябва да бъдат 
разделени по същия начин, по който се разделят радиоактивни материали. 

 
d) от други опасни товари съгласно 7.5.2.  

  

Таблица А: Минимални разстояния между опаковани пратки от категория II-ЖЪЛТА или 

категория III-ЖЪЛТА и хора 

 

Обща сума на 
транспортните 
индекси не по-

голяма от 

Продължителност на облъчване годишно (часове) 

 В зони, до които обществеността 
няма редовен достъп  

В редовно заети работни зони 

 50 250 50 250 

 Минимално разстояние в метри, когато няма екраниращ материал: 

2 1 3 0,5 1 

4 1,5 4 0,5 1,5 

8 2,5 6 1,0 2,5 

12 3 7,5 1,0 3 

20 4 9,5 1,5 4 

30 5 12 2 5 

40 5,5 13,5 2,5 5,5 

50 6,5 15,5 3 6,5 
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Таблица В: Минимални разстояния между опаковани пратки от категория II-ЖЪЛТА или 

категория III-ЖЪЛТА и пратки с надпис “ФОТО (FOTO)” или пощенски чували 
 

Общ брой на пратките 
не повече от 

Сума на 
транспортните 
индекси не по-

голяма от 

Продължителност на превоза или на складирането в 
часове 

Категория 1 2 4 10 24 48 120 240 

II-ЖЪЛТА III-

ЖЪЛТА 

Минимално разстояние в метри 

  0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 

  0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 5 

 1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7 

 2 2 0,5 1 1 1,5 3 4 7 9 

 4 4 1 1 1,5 3 4 6 9 13 

 8 8 1 1,5 2 4 6 8 13 18 

1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20 

2 20 20 1,5 3 4 6 9 13 20 30 

3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35 

4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40 

5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45 

   
 

(1.2)  Опакованите товари и най-външните опаковки от категории II-ЖЪЛТА или III-ЖЪЛТА не 
трябва да бъдат превозвани в отделения, заети от пътници, с изключение на случаите, 
когато става дума за купета, специално предназначени за придружители, натоварени със 
задачата да наглеждат тези опаковани товари или най-външни опаковки. 

 
(1.3)  (запазена разпоредба) 

 

(2)  Гранични стойности на активност 
 

Общата активност във вагон за превоз на веществата LSA и SCO в промишлени опаковки 
от типове 1 (CI-1), 2 (CI-2) или 3 (CI-3) или неопаковани, не трябва да надвишава 
показаните гранични стойности в дадената по-долу Таблица С. 

 

 

Таблица С:  Гранични стойности за вагоните, съдържащи вещества LSA или SCO в 

промишлени опаковки или неопаковани 
 

Вид на веществото или изделието Гранични стойности на активност за вагони 

LSA-1 Без ограничения 

LSA-II и LSA-III 
негорими твърди вещества 

Без ограничения 

LSA-II и LSA-III 
горими твърди вещества и всички течни 
вещества и газове 

100 А2 

SCO 100 А2 

 
 

(3)  Подреждане по време на превоз и складиране при транзит 
 

(3.1)  Пратките трябва да бъдат здраво закрепени при подреждането. 
 
(3.2)  При условие, че средният топлинен поток на повърхността не надвишава 15 W/m² и че 

непосредствено заобикалящият я товар не е в чували, не е пакет или най-външна 
опаковка, може да бъде превозван едновременно със сходни опаковани стоки, без 
специални мерки за подреждане една върху друга, освен в случаите, когато компетентният 
орган изрично не посочва друго в приложения сертификат за одобрение. 

 
(3.3)  Товареното в контейнери, както и групирането на опаковани товари, най-външни опаковки и 

контейнери трябва да отговаря на следните изисквания: 
 

а)  С изключение на превоза при условията на изключително ползване и на превоза 
на LSA-I-вещества, общият брой опаковани пратки, извънредни опаковки и 
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контейнери в един вагон трябва да се ограничава така, че сумата от транспортните 
индекси във вагона да не надвишава стойностите, посочени в таблица D. 

b)  Нивото на радиация при нормални условия на превоз не бива да надвишава 2 
mSv/h във всяка точка от външната повърхност на вагона и 0,1 mSv/h на 
разстояние от 2 метра от външната повърхност на вагона, с изключение на пратки 
при условията на изключително ползване, за които в (3.5) b) и c) са установени 
граничните стойности в пространството около вагона; 

c)  Общата сума на индексите за критична безопасност в един контейнер и във вагона 
не бива да надвишава стойностите, посочени в Таблица Е. 

 

Таблица D: Гранични стойности за транспортния индекс за всеки контейнер и вагон, 

който не попада под условията на изключително ползване 
 

Тип контейнер или вагон Гранични стойности за сумата на 
транспортните индекси в един контейнер 
или вагон 

Малък контейнер 
Голям контейнер 
Вагон 

50 
50 
50 

 

Таблица Е:  Гранични стойности за индексите на критична безопасност за контейнери и 

вагони саморазпадащи се (делими) материали 
 

Тип контейнер или вагон Гранични стойности за сумата на индексите на критична 
безопасност в контейнер или вагон 

Нормални условия на 
ползване 

Условия на изключително 
ползване 

Малък контейнер 
Голям контейнер 
Вагон 

50 
50 
50 

не е приложимо 
100 
100 

 
 

(3.4)  Всяка опакована пратка или най-външна опаковка, която е с транспортен индекс по-голям 
от 10 или пратки с индекс на критична безопасност по-голям от 50, трябва да се превозват 
само при условията на изключително ползване. 

 
(3.5)  При пратките, превозвани в условията на изключително ползване, нивото на радиация не 

трябва да превишава: 
 

а) 10 mSv/h във всяка точка от външната повърхност на която и да е опаковка, и може да 
надвишава 2 mSv/h само при условие, че: 

i)  вагонът е съоръжен с ограждения, които при условията на нормален превоз, 
предотвратяват достъпа на неупълномощени лица до вътрешността на 
ограждението; 

ii)  са взети мерки за закрепване неподвижно на опаковките така, че да останат в едно 
и също положение вътре във вагона през целия превоз при нормални условия; 

iii)  няма операции по товарене или разтоварване между началото и края на 
доставката. 

 
b)  2 mSv/h във всяка точка на външната повърхност на вагона, включително горната и 

долната повърхност, или при откритите вагони - във всяка точка на вертикалните 
равнини, издадени над външните ръбове на вагона, на горната повърхност на товара и 
на долната външна повърхност на вагона; и 

 
c)  0,1 mSv/h във всяка точка отстояща на 2 m от вертикалните равнини, представлявани 

от напречните външни повърхности на вагона или, в случай, че товарът е превозван в 
открит вагон, във всяка точка отстояща на 2 m от вертикалните равнини, издигнати над 
външните ръбове на вагона. 

 
(4)  Допълнителни изисквания, свързани с превоз и складиране при транзит на разпадащ се 

материал  
 

(4.1)  Всяка група опаковани пратки, извънредни опаковки и контейнери, съдържащи делими 
вещества, и намираща се на съхранение в междинен склад, трябва да бъде ограничена 
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така, че сумата на индексите на критична безопасност в рамките на групата да не 
превишава 50. Всяка група трябва да се складира по такъв начин, че да се осигурява 
разстояние от най-малко 6 метра до други подобни групи. 

 
(4.2)  Когато общата сума на индексите на критична безопасност във вагон или контейнер 

надвиши 50, съгласно предписанията в Таблица Е складирането трябва да се извърши по 
такъв начин, че да бъде оставено най-малко 6 метра разстояние от други групи опаковани 
товари, най-външни опаковки или контейнери, съдържащи делящ се материал или от други 
вагони, превозващи радиоактивни материали. 

(4.3) Разпадащ се материал, който отговаря на една от разпоредбите (a) до (f) на 2.2.7.2.3.5, 
трябва да изпълнява следните изисквания: 
a) Само една от разпоредбите от (a) до (f) на 2.2.7.2.3.5 е разрешена за пратка; 
b) Само един одобрен разпадащ се материал в опаковки, класифициран съгласно 

2.2.7.2.3.5 (f) е разрешен за пратка, освен ако много на брой материали не са разрешени 
в сертификата за одобрение; 

c) Разпадащ се материал в опаковки, класифицирани съгласно 2.2.7.2.3.5 (c) се превозва в 
пратка с не повече от 45 g разпадащи се нуклиди; 

d) Разпадащ се материал в опаковки, класифицирани съгласно 2.2.7.2.3.5 (d) се превозва в 
пратка с не повече от 15 g разпадащи се нуклиди 

e) Неопакован или опакован разпадащ се материал, класифициран съгласно 2.2.7.2.3.5 (e), 
се превозва „под особено назначение” във вагон с не повече от 45 g разпадащи се нуклиди. 

(5)  Повредени или пропускащи пакети, замърсени опаковани товари 
 

(5.1) Когато се установи, че опакованият товар е повреден или пропуска, или съществува 
съмнение, че може да е повреден или да пропуска, достъпът до него трябва да се ограничи 
и степента на замърсяване и полученото вследствие на това ниво на радиация да бъде 
оценена възможно най-бързо. Оценката трябва да включва опакования товар, вагона, 
съседните места на товарене и разтоварване, както и, ако се налага, всички останали 
материали, натоварени във вагона. При необходимост, трябва да се вземат допълнителни 
мерки с цел защита на лица, имущество и на  околната среда в съответствие с 
установените от компетентния орган разпоредби, които трябва да бъдат насочени към 
преодоляването и ограничаването на последствията от подобни изтичания или щети до 
минимум . 

 
(5.2)  Повредените опаковани товари или товарите, пропускащи радиоактивно съдържание над 

допустимите при нормални условия на превоз граници, могат да бъдат премествани 
временно в приемливи контролирани места, но не бива да бъдат изпращани преди 
отстраняване на повредите, възстановяване или дезактивиране. 

 
(5.3)  Обичайно използваните за превоз на радиоактивни материали вагони и опаковки трябва 

периодично да бъдат проверявани, за да се определя степента на замърсяването им. 
Честотата на тези проверки трябва да съответства на вероятността от замърсяване и на 
обема на превозваните радиоактивни материали. 

 
(5.4)  С изключение на предписанията на параграф (5.5), всеки вагон, оборудване или част от 

него, които по време на превоз на радиоактивни материали са били замърсени над 
границите, посочени в 4.1.9.1.2, или които имат радиационно ниво на своята повърхността, 
надвишаващо 5 µSv/h, трябва да бъдат дезактивирани при първа възможност от 

квалифицирано лице, и могат да бъдат повторно използвани само ако нефиксираното 
радиоактивно замърсяване не превишава границите, посочени в 4.1.9.1.2 и ако нивото на 
радиация, получено в резултат на фиксираното замърсяване на повърхността след 
дезактивацията, е по-малко от 5 µSv/h. 

a) нефиксирано замърсяване няма да надхвърля ограниченията, посочени в 4.1.9.1.2 
b) равнището на радиация, което възниква от фиксираното замърсяване, няма да 

надхвърля 5 μSv/h на повърхността. 
(5.5)  Контейнери, цистерни, IBC или вагони, използвани за превоз на неопаковани радиоактивни 

материали при условията на изключително ползване, трябва да се освобождават от 
изискванията на 4.1.9.1.4 и в предходната точка (5.4) само по отношение на техните 
вътрешни повърхности и само докато се намират под определените условия на 
изключително ползване. 
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 (6) Други разпоредби 
 

В случаите, когато конкретна пратка не може да бъде доставена, тя трябва да бъде 
оставена на безопасно място и възможно най-бързо да бъде информиран компетентния 
орган, като се поискат инструкции за следващи действия. 

 

CW 34 Преди превоза на съдове под налягане трябва да се установи със сигурност, дали 
налягането не се е увеличило вследствие на потенциално образуване на водород.  

 

CW 35 Когато като отделни опаковки се използват чували, то те трябва да бъдат разделени на 
разстояние един от друг, достатъчно за осигуряване на разпределянето на топлината. 

 

CW 36 Препоръчително е опакованите пратки да се товарят в открити или вентилирани 
вагони или в отворени или вентилирани контейнери. Когато това не е възможно и 
пакетите се превозват в други закрити вагони или други затворени контейнери, вратите 
на товарното пространство на вагоните или контейнерите трябва да са обозначени със 
следната маркировка, като буквите следва да са изписани с височина най-малко 25 
mm: 

„ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

БЕЗ ВЕНТИЛАЦИЯ 

ОТВАРЯЙТЕ ВНИМАТЕЛНО” 

  
 Надписът трябва да бъде на език, какъвто консигнатора намери за добре. 
 
 За UN № 2211 и 3314, този знак не се изисква когато вагона или контейнера вече са 

маркирани съгласно специална разпоредба 965 от IMDG Code1 
 

CW 37 Преди натоварване, тези вторични продукти трябва да бъдат охладени до 
температурата на околната среда, освен ако не са калцинирани, с цел отстраняване на 
влага. Вагони и контейнери съдържащи насипни товари трябва да бъдат достатъчно 
вентилирани и защитени от навлизането на вода по време на пътуването. Товарните 
врати на затворените вагони и затворените контейнери трябва да бъдат маркирани със 
следното, написано с букви, които са с височина не по-малка от 25 mm: 

 ВНИМАНИЕ  
 ЗАТВОРЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗОЛАЦИЯ  
 ОТВАРЯЙТЕ ВНИМАТЕЛНО 

 
Тези данни трябва да бъдат изписани на език, възприет от изпращача за подходящ. 

 
 

                                                           
1 Предупредителен знак, съдържаща думите „ВНИМАНИЕ – ВЪЗМОЖНО Е ДА СЪДЪРЖА ЗАПАЛИТЕЛНИ ПАРИ“ с букви с височина не по-малка от 
25 mm, поставени на всяка точка за достъп на място, където ще бъде лесно видима от лица преди отваряне или влизане в товарна транспортна 
единица. 
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Глава 7.6 Изисквания за изпращане под формата на експресен 

товар 
 

Съгласно член 5 §1 на Приложение С на COTIF, опасния товар се допуска за превоз като експресен 
единствено, когато към този товар в колона 19 таблица А глава 3.2 изрично е вписана специална 
разпоредба, означена с буквено-цифрен код, започващ с буквите “CE”, изрично разрешаваща 
подобен вид превоз, и когато са изпълнени условията на настоящата разпоредба. 

 
Следните специални разпоредби са приложими, когато са указани в глава 3.2 таблица А колона 19: 

 

СЕ 1 Теглото на опакования товар не бива да надвишава 40 kg. Опакованите пратки могат 
да бъдат натоварвани на жп транспорт, който служи едновременно и за превоз на хора 
само ако теглото на всяко превозно средство не надвишава 100 kg. 

 

СЕ 2 Експресната пратка не трябва да тежи повече от 40 kg. 
 

СЕ 3 Експресната пратка не трябва да тежи повече от 50 kg. 
 

СЕ 4 Експресната пратка не може да съдържа над 45 литра от това вещество и не трябва да 
тежи повече от 50 kg. 

 

СЕ 5 Експресната пратка не трябва да съдържа повече от 2 литра от това вещество. 
 

СЕ 6 Експресната пратка не трябва да съдържа повече от 4 литра от това вещество. 
 

СЕ 7 Експресната пратка не трябва да съдържа повече от 6 литра от това вещество. 
 

СЕ 8 Експресната пратка не трябва да съдържа повече от 12 литра от това вещество. 
 

СЕ 9 Експресната пратка не трябва да съдържа повече от 4 kg от това вещество. 
 

СЕ 10 Експресната пратка не трябва да съдържа повече от 12 kg от това вещество. 
 

СЕ 11 Експресната пратка не трябва да съдържа повече от 24 kg от това вещество. 
 

СЕ 12 Веществото, намиращо се в нечупливи съдове, може да бъде изпращано като 
експресна пратка. Експресната пратка не трябва да тежи повече от 25 kg. 

 

СЕ 13 Единствено неорганични цианиди, съдържащи ценни метали, както и техните смеси, 
могат да бъдат изпращани като експресни пратка. В този случай трябва да бъдат 
използвани опаковки, комбинирани с вътрешни стъклени, пластмасови или метални  
опаковки, съгласно 6.1.4.21. Една отделна опакована пратка не бива да съдържа 
повече от 2 kg от това вещество. 

 
Превозът в багажни вагони или в багажни отделения, достъпни за пътниците е 
разрешен, ако са взети съответните мерки до пратките да няма достъп на 
неупълномощени лица. 

 

СЕ 14 Под формата на експресни пратки могат да бъдат изпращани само вещества, за които 
не се иска определена температура на съхранение. В този случай, е необходимо да се 
спазват следните ограничения за количество: 
- за вещества, различни от веществата с № по ООН 3373: до 50 ml на пакет за 

течните вещества и до 50 g за пакетите с твърди вещества; 
- за веществата с № по ООН 3373: в количества, посочени в инструкцията за 

опаковане P650 на 4.1.4.1; 
- за части или органи от човешкото тяло: пакетът не трябва да тежи повече от 50 kg. 

 

СЕ 15 При експресните пратки сумата на транспортните индекси, посочени на етикетите е 
ограничена до 10 за вагон или багажно отделение. При пратките от категория III-
ЖЪЛТА, превозвачът може да определи в кой момент да бъдат предадени за 
превозване. Експресната пратка не трябва да тежи повече от 50 kg. 
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Глава 7.7  Комбиниран транспорт в смесени влакове (комбиниран 

пътнически и товарен транспорт) 
 

Превозът на опасни товари при комбинирания транспорт във влакове, в които пътуват и пътници, е 
възможен само със съгласието на и при условия, посочени от компетентните власти на всички 
държави, включени в транспортната дейност. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 1. Тези разпоредби не трябва да оказват въздействие върху ограниченията, 
възникнали поради условията на превоз на превозвачите съгласно частно право. 
 
2. За превоз в контекста на подвижен пътен превоз (придружен или непридружен) (виж 
дефиницията на „комбиниран транспорт” в 1.2.1), виж 1.1.4.4. 

 

. 



 278 

№ по 
ООН. 

Наименование и описание  Клас Класифика
ционен код 

Опаковъчна група Етикети 
за 

опасност  

Специални 
разпоредби 

Ограничени 
и изключени 
количества  

  Опаковане    Преносими цистерни и 
контейнери за насипни 

товари   

RID цистерни  Транспортна 
категория 

Специални разпоредби за 
превоз 

Експре
сен 

товар 

Идентифик
ационен 
номер на 

опасността  Инструкции 
за 

опаковане 

Специални 
разпоредби за 

опаковане 

Разпоредби 
за смесено 
опаковане  

Инструкции  Специални 
разпоредби 

Код на 
цистерната  

Специални 
разпоредби  

Опакован 
товар 

Насипен 
товар 

Товарене, 
разтоварван

е и 
обработка  

  3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6/3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2, 
7.3.2 

4.2.5.3 4.3 4.3.5, 6.8.4 1.1.3.1 © 7.2.4 7.3.3 7.5.11 7.6 5.3.2.3 

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (10) (11) (12) (13) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

0004 АМОНИЕВ ПИКРАТ, сух или 
овлажнен с по-малко от 10% 
(тегловни) вода 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

PP26 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0005 ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, с 
избухлив заряд 

1 1.1F  1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.1F 

0006 ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, с 
избухлив заряд 

1 1.1E   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.1E 

0007 ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, с 
избухлив заряд 

1 1.2F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.2F 

0009 БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
със или без разпръскващ, 
изтласкващ или метателен 
заряд 

1 1.2G   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.2G 

0010 БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
със или без разпръскващ, 
изтласкващ или метателен 
заряд 

1 1.3G   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0012 ПАТРОНИ  ЗА ОРЪЖИЯ С 
ИНЕРТЕН ЗАРЯД  или ПАТРОНИ 
ЗА МАЛОКАЛИБРЕНИ РЪЖИЯ  

1 1.4S   1.4 364 5кг E0 P130   MP23 
MP24 

        4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0014 ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, 
ХАЛОСТНИ или ПАТРОНИ ЗА 
МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ, 
ХАЛОСТНИ или ПАТРОНИ ЗА 
УРЕДИ, ХАЛОСТНИ 

1 1.4S   1.4 364 5кг E0 P130   MP23 
MP24 

        4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0015 БОЕПРИПАСИ ДИМНИ, със или 
без разпръскващ, изтласкващ 
или метателен заряд 

1 1.2G   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.2G 

0015 БОЕПРИПАСИ ДИМНИ, със или 
без разпръскващ, изтласкващ 
или метателен заряд, с 
корозионни вещества 

1 1.2G   1+8   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.2G 
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0015 БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ с или 
без разпръскващ заряд, 
изтласкващ заряд или 
метателен заряд, съдържащи 
вещества токсични при 
вдишване 

1 
1.2 

G 

 1+6.1  0 E0 
P130 

LP101 

PP67 

L1 

MP23     1 W2  
CW1 

CW28 

 1.2G 

0016 БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ, със или 
без разпръскващ, изтласкващ 
или метателен заряд 

1 1.3G   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0016 БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ, със или 
без разпръскващ, изтласкващ 
или метателен заряд, с 
корозионни вещества 

1 1.3G   1+8   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0016 БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ с или 
без разпръскващ заряд, 
изтласкващ заряд или 
метателен заряд, съдържащи 
вещества токсични при 
вдишване 

1 
1.3 

G 

 1+6.1  0 E0 
P130 

LP101 

PP67 

L1 

MP23     1 W2  
CW1 

CW28 

 1.3G 

0018 БОЕПРИПАСИ, СЪЛЗОТВОРНИ, 
с разпръскващ, изтласкващ 
или метателен заряд 

1 1.2G   1+6.1+8   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1 CW28   1.2G 

0019 БОЕПРИПАСИ, СЪЛЗОТВОРНИ, 
с разпръскващ, изтласкващ 
или метателен заряд 

1 1.3G   1+6.1+8   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1 CW28   1.3G 

0020 БОЕПРИПАСИ, ТОКСИЧНИ, с 
разпръскващ, изтласкващ или 
метателен заряд   

1 1.2K ЗАБРАНЕН ЗА ПРЕВОЗ 

0021 БОЕПРИПАСИ, ТОКСИЧНИ, с 
разпръскващ, изтласкващ или 
метателен заряд 

1 1.3K ЗАБРАНЕН ЗА ПРЕВОЗ 

0027 ЧЕРЕН БАРУТ, гранулиран или  
под формата  барутна паста 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P113 PP50 MP20 
MP24 

        1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0028 
ЧЕРЕН БАРУТ ПРЕСОВАН или 
ЧЕРЕН БАРУТ НА ПЕЛЕТИ 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P113 PP51 MP20 
MP24 

        1 W2   CW1   1.1D 

0029 ДЕТОНАТОРИ ЗА ВЗРИВНИ 
РАБОТИ, НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ 

1 1.1B   1 (+13)   0 E0 P131 PP68 MP23         1 W2   CW1   1.1B 

0030 ДЕТОНАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, 
за взривни работи 

1 1.1B   1 (+13)   0 E0 P131   MP23         1 W2   CW1   1.1B 

0033 БОМБИ С ИЗБУХЛИВ ЗАРЯД 1 1.1F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.1F 

0034 
БОМБИ С ИЗБУХЛИВ ЗАРЯД 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0035 
БОМБИ С ИЗБУХЛИВ ЗАРЯД 

1 1.2D   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.2D 
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0037 БОМБИ, ФОТООСВЕТИТЕЛНИ 1 1.1F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.1F 

0038 БОМБИ, ФОТООСВЕТИТЕЛНИ 1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0039 БОМБИ, ФОТООСВЕТИТЕЛНИ 1 1.2G   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.2G 

0042 ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ, без 
детонатор  

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P132a 
P132b 

  MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0043 ВЗРИВАТЕЛИ, избухливи 1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P133 PP69 MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0044 
КАПСУЛ-ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 

1 1.4S   1.4   0 E0 P133   MP23 
MP24 

        4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0048 
ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0049 ПАТРОНИ-ТРАСИРАЩИ 1 1.1G   1 (+13)   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.1G 

0050 ПАТРОНИ-ТРАСИРАЩИ 1 1.3G   1   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0054 
ПАТРОНИ, СИГНАЛНИ 

1 1.3G   1   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        1 W2   CW1   1.3G 

0055 ГИЛЗИ, ПРАЗНИ ПАТРОНИ, С 
ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛ 

1 1.4S   1.4 364 5кг. E0 P136   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0056 
ЗАРЯДИ, ДЪЛБОЧИННИ 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0059 ЗАРЯДИ, ФОРМОВАНИ, без 
детонатор 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P137 PP70 MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0060 ЗАРЯДИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ, 
ВЗРИВНИ 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P132a 
P132b 

  MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0065 
ШНУР, ДЕТОНАТОРЕН, гъвкав 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P139 PP71 PP72 MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0066 ШНУР (ФИТИЛ), ЗАПАЛВАЩ 1 1.4G   1.4   0 E0 P140   MP23         2 W2   CW1 CE1 1.4G 

0070 РЕЗАЧИ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ, С 
ВЗРИВ 

1 1.4S   1.4   0 E0 P134 
LP102 

  MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0072 ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТР
АМИН (ЦИКЛОНИТ, ХЕКСОГЕН, 
RDX) с не по-малко от 15% 
(тегловни) вода 

1 1.1D   1 (+15) 266 0 E0 P112a PP45 MP20         1 W2   CW1   1.1D 

0073 ДЕТОНАТОРИ ЗА БОЕПРИПАСИ 1 1.1B   1 (+13)   0 E0 P133   MP23         1 W2   CW1   1.1B 

0074 
ДИАЗОДИНИТРОФЕНОЛ, 
ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 
40% (тегловни) вода или смес 
от алкохол и вода 

1 1.1A ЗАБРАНЕН ЗА ПРЕВОЗ 



 281 

0075 ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ динитрат, 
НЕЧУВСТВИТЕЛЕН, с не по-
малко от 25% (тегловни 
)нелетлив 
Водонеразтворим 
флегматизатор 

1 1.1D   1 (+15) 266 0 E0 P115 PP53 PP54 PP57 
PP58 

MP20         1 W2   CW1   1.1D 

0076 
ДИНИТРОФЕНОЛ, сух или 
овлажнен с по-малко от 15% 
(тегловни) вода 

1 1.1D   1+6.1  
(+13) 

  0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

PP26 MP20         1 W2 
W3 

  CW1 CW28   1.1D 

0077 ДИНИТРОФЕНОЛАТИ, алкални 
метали, сухи или овлажнени с 
по-малко от 15% (тегловни) 
вода 

1 1.3C   1+6.1  
(+13) 

  0 E0 P114a 
P114b 

PP26 MP20         1 W2 
W3 

  CW1 CW28   1.3C 

0078 
ДИНИТРОРЕЗОРЦИНОЛ, сух 
или овлажнен с по-малко от 
15% (тегловни) вода 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

PP26 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0079 ХЕКСАНИТРОДИФЕНИЛАМИН 
(ДИПИКРИЛАМИН, ХЕКСИЛ) 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0081 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, 
БРИЗАНТНИ, ТИП А 

1 1.1D   1 (+13) 616 
617 

0 E0 P116 PP63 PP66 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0082 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, 
БРИЗАНТНИ, ТИП В 

1 1.1D   1 (+13) 617 0 E0 P116 
IBC100 

PP61 PP62 PP65 
B9 

MP20         1 W2 
W3 

W12 

  CW1   1.1D 

0083 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, 
БРИЗАНТНИ, ТИП С 

1 1.1D   1 (+15) 267 
617 

0 E0 P116   MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0084 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, 
БРИЗАНТНИ, ТИП С 

1 1.1D   1 (+13) 617 0 E0 P116   MP20         1 W2   CW1   1.1D 

0092 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, НАЗЕМНИ 1 1.3G   1   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0093 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, 
ВЪЗДУШНИ 

1 1.3G   1   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0094 БАРУТ ЗА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗДЕЛИЯ 

1 1.1G   1 (+13)   0 E0 P113 PP49 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1G 

0099 ТОРПЕДА ЗА ВЗРИВНО 
СОНДИРАНЕ на петролн 
кладенци без детонатор 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P134 
LP102 

  MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0101 ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛ, 
НЕДЕТОНИРАЩ 

1 1.3G   1   0 E0 P140 PP74 PP75 MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0102 ШНУР, ДЕТОНИРАЩ, с метална 
обвивка 

1 1.2D   1   0 E0 P139 PP71 MP21         1 W2   CW1   1.2D 

0103 ШНУР, ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛЕН, с 
метална обвивка 

1 1.4G   1.4   0 E0 P140   MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0104 ШНУР, ДЕТОНИРАЩ, СЪС 
СЛАБО ДЕЙСТВИЕ с метална 

1 1.4D   1.4   0 E0 P139 PP71 MP21         2 W2   CW1   1.4D 
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обвивка 

0105 ШНУР, 
ОГНЕПРОВОДЕН(безопасен 
или Бикфордов фитил) 

1 1.4S   1.4   0 E0 P140 PP73 MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0106 ВЗРИВАТЕЛИ, ДЕТОНАЦИОННИ 1 1.1B   1 (+13)   0 E0 P141   MP23         1 W2   CW1   1.1B 

0107 ГРАНАТИ, УЧЕБНИ, ръчни или 
за гранатомети 

1 1.2B   1 (+13)   0 E0 P141   MP23         1 W2   CW1   1.2B 

0110 ГРАНАТИ, УЧЕБНИ, ръчни или 
за гранатомети 

1 1.4S   1.4   0 E0 P141   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0113 ГУАНИЛНИТРОЗАМИНОГУАНИ
ЛИДЕН 
ХИДРАЗИН, ОВЛАЖНЕН с не 
по-малко от 30% (тегловни) 
вода 

1 1.1A ЗАБРАНЕН ЗА ПРЕВОЗ 

0114 ГУАНИЛНИТРОЗАМИНОГУАНИ
ЛИДЕН 
ХИДРАЗИН, ОВЛАЖНЕН с не 
по-малко от 30% (тегловни) 
вода или смес от алкохол и 
вода 

1 1.1A ЗАБРАНЕН ЗА ПРЕВОЗ 

0118 
ХЕКСОЛИТ (ХЕКСОТОЛ),  сух 
или овлажнен с по-малко от 
15% -тегловни  вода 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0121 ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 1 1.1G   1 (+13)   0 E0 P142   MP23         1 W2   CW1   1.1G 

0124 МИНИ, ПРОБИВНИ, С 
КУМУЛАТИВЕН ЗАРЯД, за 
петролни кладенци, без 
детонатор 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P101   MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0129 
ОЛОВЕН АЦИД, овлажнен с 
най-малко 20%-тегловни вода 
или алкохолна/водна смес 

1 1.1A ЗАБРАНЕН ЗА ПРЕВОЗ 

0130 ОЛОВЕН СТИФНАТ (ОЛОВЕН 
ТРИНИТРО РЕЗОРЦИНАТ), 
овлажнен с най-малко 20%-
тегловни вода или 
алкохолна/водна смес 

1 1.1A ЗАБРАНЕН ЗА ПРЕВОЗ 

0131 ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ ЗА 
ОГНЕПРОВОДНИ ШНУРОВЕ 

1 1.4S   1.4   0 E0 P142   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0132 ДЕФЛАГРИРАЩИ МЕТАЛНИ 
СОЛИ НА АРОМАТНИ 
НИТРОДЕРИВАТИ, Н.У.К. 

1 1.3C   1 (+13) 274 0 E0 P114a 
P114b 

PP26 MP2         1 W2 
W3 

  CW1   1.3C 

0133 МАНИТОЛ ХЕКСАНИТРАТ 
(НИТРОМАНИТОЛ), ОВЛАЖНЕН 
с най-малко 40%-тегловни 
вода или алкохолна/водна 
смес  

1 1.1D   1 (+15) 266 0 E0 P112a   MP20         1 W2   CW1   1.1D 
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0135 ЖИВАЧЕН ФУЛМИНАТ, , 
овлажнен с най-малко 20%-
тегловни вода или 
алкохолна/водна смес  

1 1.1A ЗАБРАНЕН ЗА ПРЕВОЗ 

0136 МИНИ с  взривен заряд 1 1.1F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.1F 

0137 
МИНИ с взривен заряд 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0138 
МИНИ с взривен заряд 

1 1.2D   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.2D 

0143 НИТРОГЛИЦЕРИН, 
ФЛЕГМАТИЗИРАН, с най-малко 
40%-тегловни нелетливо, 
водонеразтворимо 
флегматизиращо средство 

1 1.1D   1+6.1  
(+15) 

266 
271 

0 E0 P115 PP53 PP54 PP57 
PP58 

MP20         1 W2   CW1 CW28   1.1D 

0144 НИТРОГЛИЦЕРИН, РАЗТВОР В 
АЛКОХОЛ с повече от 1%, но 
не повече от 10% 
нитроглицерин 

1 1.1D   1 (+13) 358 0 E0 P115 PP45 PP55 PP56 
PP59 PP60 

MP20         1 W2   CW1   1.1D 

0146 
НИТРОСКОРБЯЛА, суха или 
овлажнена с по-малко от 20%-
тегловни  вода 

1 1.1D   1 (+15)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0147 
НИТРОКАРБАМИД 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b   MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0150 ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНИТРАТ 
(ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНИТР
АТ) (PETN), ОВЛАЖНЕН с най-
малко 25%-тегловни вода или 
флегматизиран с най-малко 
15%-тегловни флегматизиращо 
вещество 

1 1.1D   1 (+15) 266 0 E0 P112a 
P112b 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0151 ПЕНТОЛИТ сух или овлажнен с 
по-малко от 15% (тегловни) 
вода 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0153  ТРИНИТРОАНИЛИН 
(ПИКРАМИД) 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0154 ТРИНИТРОФЕНОЛ 
(ПИКРИНОВА КИСЕЛИНА) суха 
или овлажнена с по-малко от 
30% (тегловни) вода  

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

PP26 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0155 ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ 
(ПИКРИЛХЛОРИД) 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 
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0159 БАРУТНА ПАСТА, ОВЛАЖНЕНА 
с не по-малко от 25% 
(тегловни) вода 

1 1.3C   1 (+13) 266 0 E0 P111 PP43 MP20         1 W2   CW1   1.3C 

0160 БАРУТ, БЕЗДИМЕН 1 1.1C   1 (+15)   0 E0 P114b PP50 PP52 MP20 
MP24 

        1 W2 
W3 

  CW1   1.1C 

0161 БАРУТ, БЕЗДИМЕН 1 1.3C   1 (+13)   0 E0 P114b PP50 PP52 MP20 
MP24 

        1 W2 
W3 

  CW1   1.3C 

0167 СНАРЯДИ с взривен заряд 1 1.1F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.1F 

0168 СНАРЯДИ с взривен заряд 1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0169 СНАРЯДИ с взривен заряд 1 1.2D   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.2D 

0171 БОЕПРИПАСИ, ОСВЕТЯВАЩИ 
със или без разпръскващ, 
изтласкващ или метателен 
заряд  

1 1.2G   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.2G 

0173 УСТРОЙСТВА, РАЗКЪСВАЩИ, 
ВЗРИВНИ  

1 1.4S   1.4   0 E0 P134 
LP102 

  MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0174 НИТОВЕ, ВЗРИВНИ 1 1.4S   1.4   0 E0 P134 
LP102 

  MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0180 РАКЕТИ с избухлив заряд 1 1.1F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.1F 

0181 РАКЕТИ с избухлив заряд 1 1.1E   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.1E 

0182 РАКЕТИ с избухлив заряд 1 1.2E   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.2E 

0183 РАКЕТИ с инертна глава 1 1.3C   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP22         1 W2   CW1   1.3C 

0186 РАКЕТНИ ДВИГАТЕЛИ  1 1.3C   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP22 
MP24 

        1 W2   CW1   1.3C 

0190 ОБРАЗЦИ, ВЗРИВНИ, различни 
от иницииращо взривно 
вещество 

1       16 
274 

0 E0 P101   MP2         0 W2   CW1     

0191 УСТРОЙСТВА, СИГНАЛНИ,  
РЪЧНИ 

1 1.4G   1.4   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        2 W2   CW1   1.4G 

0192 ПЕТАРДИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, 
ВЗРИВНИ  

1 1.1G   1 (+13)   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.1G 

0193 ПЕТАРДИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, 
ВЗРИВНИ 

1 1.4S   1.4   0 E0 P135   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0194 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ЗА 
БЕДСТВИЕ, корабни 

1 1.1G   1 (+13)   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        1 W2   CW1   1.1G 

0195 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ЗА 
БЕДСТВИЕ, корабни 

1 1.3G   1   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        1 W2   CW1   1.3G 
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0196 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ДИМНИ 1 1.1G   1 (+13)   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.1G 

0197 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ДИМНИ 1 1.4G   1.4   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        2 W2   CW1   1.4G 

0204 СОНДИ, АКУСТИЧНИ, 
ВЗРИВНИ 

1 1.2F   1 (+13)   0 E0 P134 
LP102 

  MP23         1 W2   CW1   1.2F 

0207 ТЕТРАНИТРОАНИЛИН 1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0208 ТРИНИТРОФЕНИЛМЕТИЛНИТР
АМИН (ТЕТРИЛ) 

1 1.1D   1 (+15)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0209 ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), сух 
или овлажнен с по-малко от 
30% (тегловни) вода  

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

PP46 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0212 ТРАСЬОРИ ЗА БОЕПРИПАСИ 1 1.3G   1   0 E0 P133 PP69 MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0213 ТРИНИТРОАНИЗОЛ 1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0214 ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, сух или 
овлажнен с по-малко от 30% 
(тегловни) вода 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0215 ТРИНИТРОБЕНЗОЕНА 
КИСЕЛИНА, суха или 
овлажнена с по-малко от 30% 
(тегловни) вода 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0216 ТРИНИТРО-м-КРЕЗОЛ 1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

PP26 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0217 ТРИНИТРОНАФТАЛИН  1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0218  ТРИНИТРОФЕНЕТОЛ  1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0219 ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНОЛ 
(СТИФНИНОВА КИСЕЛИНА), сух 
или овлажнен, с по-малко от 
20% вода, или смес от алкохол 
и вода (тегловно) 

1 1.1D   1 (+15)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

PP26 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0220 НИТРОКАРБАМИД, сух или 
овлажнен с по-малко от 20% 
(тегловни) вода 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0221 БОЙНИ ГЛАВИ ЗА ТОРПЕДА, с 
избухлив заряд 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.1D 
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0222 АМОНИЕВ НИТРАТ, с повече от 
0,2% възпламеними вещества 
(вкл. всякакви органични 
вещества изчислени като 
въглерод) като се изключват 
други добавени вещества 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

PP47 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0224 БАРИЕВ АЗИД, сух или 
овлажнен с по-малко от 50% 
(тегловни) вода 

1 1.1A ЗАБРАНЕН ЗА ПРЕВОЗ 

0225 УСКОРИТЕЛИ С ДЕТОНАТОР 1 1.1B   1 (+13)   0 E0 P133 PP69 MP23         1 W2   CW1   1.1B 

0226 ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАН
ИТРА МИН (HMX),ОКТОГЕН), 
ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 
15% (тегловни) вода 

1 1.1D   1 (+15) 266 0 E0 P112a PP45 MP20         1 W2   CW1   1.1D 

0234 НАТРИЕВ ДИНИТРО-о-
КРЕЗОЛАТ, сух или овлажнен с 
по-малко от 15% (тегловни) 
вода 

1 1.3C   1 (+13)   0 E0 P114a 
P114b 

PP26 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.3C 

0235 НАТРИЕВ ПИКРАМАТ, сух или 
овлажнен с по-малко от 20% 
(тегловни) вода 

1 1.3C   1 (+13)   0 E0 P114a 
P114b 

PP26 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.3C 

0236 ЦИРКОНИЕВ ПИКРАМАТ, сух 
или овлажнен с по-малко от 
20% (тегловни) вода 

1 1.3C   1 (+13)   0 E0 P114a 
P114b 

PP26 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.3C 

0237 ЗАРЯДИ, ФОРМОВАНИ, 
ГЪВКАВИ ЛИНЕЙНИ 

1 1.4D   1.4   0 E0 P138   MP21         2 W2   CW1   1.4D 

0238 РАКЕТИ, ЗА ПОДЗЕМНО 
ПРОБИВАНЕ 

1 1.2G   1   0 E0 P130   MP23 
MP24 

        1 W2   CW1   1.2G 

0240 РАКЕТИ, ЗА ПОДЗЕМНО 
ПРОБИВАНЕ 

1 1.3G   1   0 E0 P130   MP23 
MP24 

        1 W2   CW1   1.3G 

0241 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, 
БРИЗАНТНИ, ТИП Е 

1 1.1D   1 (+13) 617 0 E0 P116 
 
 

IBC100 

PP61 PP62 PP65 
B10 

MP20         1 W2 
W12 

  CW1   1.1D 

0242 ЗАРЯДИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ, ЗА 
ОРЪДИЯ 

1 1.3C   1   0 E0 P130   MP22         1 W2   CW1   1.3C 

0243 БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
С БЯЛ ФОСФОР, с 
разпръскващ, изтласкващ или 
метателен заряд 

1 1.2H   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.2H 

0244 БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
С БЯЛ ФОСФОР, с 
разпръскващ, изтласкващ или 
метателен заряд 

1 1.3H   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.3H 
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0245 БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ, С БЯЛ 
ФОСФОР, с разпръскващ, 
изтласкващ или метателен 
заряд 

1 1.2H   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.2H 

0246 БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ, С БЯЛ 
ФОСФОР, с разпръскващ, 
изтласкващ или метателен 
заряд 

1 1.3H   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.3H 

0247 БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
с течност или гел, с 
разпръскващ, изтласкващ или 
метателен заряд 

1 1.3J   1 (+13)   0 E0 P101   MP23         1 W2   CW1   1.3J 

0248 УСТРОЙСТВА, ЗАДЕЙСТВАЩИ 
СЕ С ВОДА, с разпръскващ, 
изтласкващ или метателен 
заряд 

1 1.2L   1 (+13) 274 0 E0 P144 PP77 MP1         0 W2   CW1 CW4   1.2L 

0249 УСТРОЙСТВА, ЗАДЕЙСТВАЩИ 
СЕ С ВОДА, с разпръскващ, 
изтласкващ или метателен 
заряд 

1 1.3L   1 (+13) 274 0 E0 P144 PP77 MP1         0 W2   CW1 CW4   1.3L 

0250 ДВИГАТЕЛИ С ХИПЕРГОЛНИ 
ТЕЧНОСТИ, с или без 
метателен заряд 

1 1.3L   1 (+13)   0 E0 P101   MP1         0 W2   CW1 CW4   1.3L 

0254 БОЕПРИПАСИ, ОСВЕТЯВАЩИ, с 
или без разпръскващ, 
изтласкващ или метателен 
заряд 

1 1.3G   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0255 ДЕТОНАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, 
за взривни работи 

1 1.4B   1.4   0 E0 P131   MP23         2 W2   CW1   1.4B 

0257 ВЗРИВАТЕЛИ, ДЕТОНАЦИОННИ 1 1.4B   1.4   0 E0 P141   MP23         2 W2   CW1   1.4B 

0266 
ОКТОЛИТ (ОКТОЛ), сух или 
овлажнен с по-малко от 15% 
(тегловни) вода 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0267 ДЕТОНАТОРИ, 
НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни 
работи 

1 1.4B   1.4   0 E0 P131 PP68 MP23         2 W2   CW1   1.4B 

0268 УСКОРИТЕЛИ С ДЕТОНАТОР 1 1.2B   1 (+13)   0 E0 P133 PP69 MP23         1 W2   CW1   1.2B 

0271 ЗАРЯДИ, МЕТАТЕЛНИ 1 1.1C   1 (+13)   0 E0 P143 PP76 MP22         1 W2   CW1   1.1C 

0272 ЗАРЯДИ, МЕТАТЕЛНИ 1 1.3C   1   0 E0 P143 PP76 MP22         1 W2   CW1   1.3C 

0275 ПАТРОНИ ЗА 
ПИРОМЕХАНИЗМИ 

1 1.3C   1   0 E0 P134 
LP102 

  MP22         1 W2   CW1   1.3C 

0276 ПАТРОНИ ЗА 
ПИРОМЕХАНИЗМИ 

1 1.4C   1.4   0 E0 P134 
LP102 

  MP22         2 W2   CW1   1.4C 

0277 ПАТРОНИ ЗА ПЕТРОЛНИ 
КЛАДЕНЦИ 

1 1.3C   1   0 E0 P134 
LP102 

  MP22         1 W2   CW1   1.3C 

0278 ПАТРОНИ ЗА ПЕТРОЛНИ 
КЛАДЕНЦИ 

1 1.4C   1.4   0 E0 P134 
LP102 

  MP22         2 W2   CW1   1.4C 



 288 

0279 ЗАРЯДИ, МЕТАТЕЛНИ, ЗА 
ОРЪДИЕ 

1 1.1C   1 (+13)   0 E0 P130   MP22         1 W2   CW1   1.1C 

0280 РАКЕТНИ ДВИГАТЕЛИ  1 1.1C   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP22         1 W2   CW1   1.1C 

0281 РАКЕТНИ ДВИГАТЕЛИ 1 1.2C   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP22         1 W2   CW1   1.2C 

0282 НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ), 
сух или овлажнен с по-малко 
от 20% (тегловни) вода 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0283 ГРАНАТИ, ръчни или за 
гранатомети, с избухлив заряд 

1 1.2D   1   0 E0 P132a 
P132b 

  MP21         1 W2   CW1   1.2D 

0284 ГРАНАТИ, ръчни или за 
гранатомети, с избухлив заряд 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P141   MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0285 БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с 
избухлив заряд 

1 1.2D   1   0 E0 P141   MP21         1 W2   CW1   1.2D 

0286 БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с 
избухлив заряд 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0287 БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с 
избухлив заряд 

1 1.2D   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.2D 

0288 ШНУР (ФИТИЛ), ДЕТОНИРАЩ, 
формован 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P138   MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0289 ШНУР (ФИТИЛ), ДЕТОНИРАЩ, 
гъвкав 

1 1.4D   1.4   0 E0 P139 PP71 PP72 MP21         2 W2   CW1   1.4D 

0290 ШНУР (ФИТИЛ), ДЕТОНИРАЩ, с 
метална обвивка 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P139 PP71 MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0291 БОМБИ с взривен заряд 1 1.2F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.2F 

0292 ГРАНАТИ, ръчни или за 
гранатомети, с взривен заряд 

1 1.1F   1 (+13)   0 E0 P141   MP23         1 W2   CW1   1.1F 

0293 ГРАНАТИ, ръчни или за 
гранатомети, с взривен заряд 

1 1.2F   1 (+13)   0 E0 P141   MP23         1 W2   CW1   1.2F 

0294 МИНИ с взривен заряд 1 1.2F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.2F 

0295 РАКЕТИ с взривен заряд 1 1.2F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.2F 

0296 
СОНДИ, АКУСТИЧНИ, ВЗРИВНИ 

1 1.1F   1 (+13)   0 E0 P134 
LP102 

  MP23         1 W2   CW1   1.1F 

0297 БОЕПРИПАСИ, ОСВЕТЯВАЩИ, с 
или без разпръскващ, 
изтласкващ или метателен 
заряд 

1 1.4G   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0299 
БОМБИ, ФОТООСВЕТИТЕЛНИ 

1 1.3G   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.3G 
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0300 БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
с или без разпръскващ, 
изтласкващ или метателен 
заряд 

1 1.4G   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0301 БОЕПРИПАСИ, СЪЛЗОТВОРНИ, 
с или без разпръскващ, 
изтласкващ или метателен 
заряд 

1 1.4G   1.4+6.1+8   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         2 W2   CW1 CW28   1.4G 

0303 
БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ, с или 
без разпръскващ, изтласкващ 
или метателен заряд 

1 1.4G   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0303 БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ, с или 
без разпръскващ, изтласкващ 
или метателен заряд, с 
корозионни вещества 

1 1.4G   1.4+8   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0303 БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ с или 
без разпръскващ заряд, 
изтласкващ заряд или 
метателен заряд, съдържащи 
вещества токсични при 
вдишване 

1 
1.4 

G 

 
1.4+ 

6.1 

 0 E0 
P130 

LP101 

PP67 

L1 

MP23     2 W2  
CW1 

CW28 

 1.4G 

0305 БАРУТ ЗА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗДЕЛИЯ 

1 1.3G   1   0 E0 P113 PP49 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.3G 

0306 ТРАСЬОРИ ЗА БОЕПРИПАСИ 1 1.4G   1.4   0 E0 P133 PP69 MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0312 
ПАТРОНИ, СИГНАЛНИ 

1 1.4G   1.4   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        2 W2   CW1   1.4G 

0313 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ДИМНИ 1 1.2G   1   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.2G 

0314 ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 
(запалители) 

1 1.2G   1   0 E0 P142   MP23         1 W2   CW1   1.2G 

0315 ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 
(запалители) 

1 1.3G   1   0 E0 P142   MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0316 ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ЗАПАЛКИ 1 1.3G   1   0 E0 P141   MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0317 ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ЗАПАЛКИ 1 1.4G   1.4   0 E0 P141   MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0318 ГРАНАТИ, УЧЕБНИ, ръчни 1 1.3G   1   0 E0 P141   MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0319 КАПСУЛИ, ЦИЛИНДРИЧНИ 1 1.3G   1   0 E0 P133   MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0320 КАПСУЛИ, ЦИЛИНДРИЧНИ 1 1.4G   1.4   0 E0 P133   MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0321 ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ с 
избухлив заряд 

1 1.2E   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.2E 

0322 ДВИГАТЕЛИ, РАКЕТНИ С 
ХИПЕРГОЛНИ ТЕЧНОСТИ, с или 
без метателен заряд 

1 1.2L   1 (+13) 347  0 E0 P101   MP1         0 W2   CW1 CW4   1.2L 

0323 ПАТРОНИ ЗА 
ПИРОМЕХАНИЗМИ 

1 1.4S   1.4   0 E0 P134 
LP102 

  MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0324 СНАРЯДИ с взривен заряд 1 1.2F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.2F 

0325 ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 1 1.4G   1.4   0 E0 P142   MP23         2 W2   CW1   1.4G 
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(запалители) 

0326 ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, 
ХАЛОСНИ 

1 1.1C   1 (+13)   0 E0 P130   MP22         1 W2   CW1   1.1C 

0327 ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, 
ХАЛОСНИ или ПАТРОНИ ЗА 
МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ, 
ХАЛОСНИ 

1 1.3C   1   0 E0 P130   MP22         1 W2   CW1   1.3C 

0328 ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, С 
ИНЕРТЕН СНАРЯД 

1 1.2C   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP22         1 W2   CW1   1.2C 

0329 
ТОРПЕДА с избухлив заряд 

1 1.1E   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.1E 

0330 ТОРПЕДА с избухлив заряд 1 1.1F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.1F 

0331 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, 
БРИЗАНТНИ, ТИП  B  
(БРИЗАНТНО ВЕЩЕСТВО, ТИП 
B)  

1 1.5D   1.5 617 0 E0 P116 
 
 
 

IBC100 

PP61 PP62 PP64 
PP65 

MP20 T1 TP1 TP17 
TP32 

    1 W2 
W12 

  CW1   1.5D 

0332 ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, 
БРИЗАНТНИ, ТИП  E 
(БРИЗАНТНО ВЕЩЕСТВО, ТИП 
E)  

1 1.5D   1.5 617 0 E0 P116 
 
 

IBC100 

PP61 PP62 PP65 MP20 T1 TP1 TP17 
TP32 

    1 W2 
W12 

  CW1   1.5D 

0333 ФОЙЕРВЕРКИ 1 1.1G   1 (+13) 645 0 E0 P135   MP23 
MP24 

        1 W2 
W3 

  CW1   1.1G 

0334 ФОЙЕРВЕРКИ 1 1.2G   1 645 0 E0 P135   MP23 
MP24 

        1 W2 
W3 

  CW1   1.2G 

0335 ФОЙЕРВЕРКИ 1 1.3G   1 645 0 E0 P135   MP23 
MP24 

        1 W2 
W3 

  CW1   1.3G 

0336 ФОЙЕРВЕРКИ 1 1.4G   1.4 645 0 E0 P135   MP23 
MP24 

        2 W2   CW1 CE1 1.4G 

0337 ФОЙЕРВЕРКИ 1 1.4S   1.4 645 0 E0 P135   MP23 
MP24 

        4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0338 ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, 
ХАЛОСНИ или ПАТРОНИ ЗА 
МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ, 
ХАЛОСНИ 

1 1.4C   1.4   0 E0 P130   MP22         2 W2   CW1   1.4C 

0339 
ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ С 
ИНЕРТЕН ЗАРЯД или ПАТРОНИ 
ЗА МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ 

1 1.4C   1.4   0 E0 P130   MP22         2 W2   CW1   1.4C 

0340 
НИТРОЦЕЛУЛОЗА, суха или 
овлажнена с по-малко от 25% 
(тегловни) вода (или алкохол) 

1 1.1D   1 (+15)   0 E0 P112a 
P112b 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 
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0341 НИТРОЦЕЛУЛОЗА, 
немодифицирана или 
пластифицирана с по-малко от 
18% (тегловни) пластификатор 

1 1.1D   1 (+15)   0 E0 P112b   MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0342 НИТРОЦЕЛУЛОЗА, 
ОВЛАЖНЕНА, с не по-малко от 
25% (тегловни) алкохол 

1 1.3C   1 (+13) 105 0 E0 P114a PP43 MP20         1 W2   CW1   1.3C 

0343 НИТРОЦЕЛУЛОЗА, 
ПЛАСТИФИЦАРАНА, с не по-
малко от 18 % (тегловни) 
пластификатор 

1 1.3C   1 (+13) 105 0 E0 P111   MP20         1 W2   CW1   1.3C 

0344 СНАРЯДИ,  с избухлив заряд  1 1.4D   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         2 W2   CW1   1.4D 

0345 СНАРЯДИ, инертни с трасьор 1 1.4S   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0346 СНАРЯДИ с разпръскващ или 
метателен заряд 

1 1.2D   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.2D 

0347 СНАРЯДИ с разпръскващ или 
метателен заряд 

1 1.4D   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         2 W2   CW1   1.4D 

0348 ПАТРОНИ БОЙНИ с избухлив 
заряд 

1 1.4F   1.4   0 E0 P130   MP23         2 W2   CW1   1.4F 

0349 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ,Н.У.К.  1 1.4S   1.4 178 
274 
347 

0 E0 P101   MP2         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0350 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ,Н.У.К.  1 1.4B   1.4 178 
274 

0 E0 P101   MP2         2 W2   CW1   1.4B 

0351 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ,Н.У.К.  1 1.4C   1.4 178 
274 

0 E0 P101   MP2         2 W2   CW1   1.4C 

0352 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ,Н.У.К.  1 1.4D   1.4 178 
274 

0 E0 P101   MP2         2 W2   CW1   1.4D 

0353 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ,Н.У.К.  1 1.4G   1.4 178 
274 

0 E0 P101   MP2         2 W2   CW1   1.4G 

0354 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ,Н.У.К.  1 1.1L   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP1         0 W2   CW1 CW4   1.1L 

0355 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ,Н.У.К.  1 1.2L   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP1         0 W2   CW1 CW4   1.2L 

0356 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ,Н.У.К.  1 1.3L   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP1         0 W2   CW1 CW4   1.3L 

0357 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ,Н.У.К. 1 1.1L   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP1         0 W2   CW1 CW4   1.1L 

0358 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ,Н.У.К. 1 1.2L   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP1         0 W2   CW1 CW4   1.2L 
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0359 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ,Н.У.К. 1 1.3L   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP1         0 W2   CW1 CW4   1.3L 

0360 ДЕТОНАТОРНИ КОМПЛЕКТИ, 
НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни 
работи 

1 1.1B   1 (+13)   0 E0 P131   MP23         1 W2   CW1   1.1B 

0361 ДЕТОНАТОРНИ КОМПЛЕКТИ, 
НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни 
работи 

1 1.4B   1.4   0 E0 P131   MP23         2 W2   CW1   1.4B 

0362 БОЕПРИПАСИ, УЧЕБНИ 1 1.4G   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0363 БОЕПРИПАСИ, ОПИТНИ 1 1.4G   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0364 ДЕТОНАТОРИ ЗА БОЕПРИПАСИ 1 1.2B   1 (+13)   0 E0 P133   MP23         1 W2   CW1   1.2B 

0365 ДЕТОНАТОРИ ЗА БОЕПРИПАСИ 1 1.4B   1.4   0 E0 P133   MP23         2 W2   CW1   1.4B 

0366 ДЕТОНАТОРИ ЗА БОЕПРИПАСИ 1 1.4S   1.4  347 0 E0 P133   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0367 ВЗРИВАТЕЛИ, ДЕТОНАЦИОННИ 1 1.4S   1.4  347 0 E0 P141   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0368 ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ЗАПАЛКИ 1 1.4S   1.4   0 E0 P141   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0369 ГЛАВИ, БОЙНИ, ЗА РАКЕТИ с 
избухлив заряд 

1 1.1F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.1F 

0370 ГЛАВИ, БОЙНИ, ЗА РАКЕТИ с 
избухлив и.и  разпръскващ 
заряд 

1 1.4D   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         2 W2   CW1   1.4D 

0371 ГЛАВИ, БОЙНИ, ЗА РАКЕТИ с 
избухлив и.и  разпръскващ 
заряд 

1 1.4F   1.4   0 E0 P130   MP23         2 W2   CW1   1.4F 

0372 ГРАНАТИ, УЧЕБНИ,  ръчни 1 1.2G   1   0 E0 P141   MP23         1 W2   CW1   1.2G 

0373 УСТРОЙСТВА, СИГНАЛНИ, 
РЪЧНИ 

1 1.4S   1.4   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0374 АКУСТИЧНИ УСТРОЙСТВА, 
ВЗРИВНИ 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P134 
LP102 

  MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0375 АКУСТИЧНИ УСТРОЙСТВА, 
ВЗРИВНИ 

1 1.2D   1   0 E0 P134 
LP102 

  MP21         1 W2   CW1   1.2D 

0376 КАПСУЛ-ЦИЛИНДРИЧНИ 1 1.4S   1.4   0 E0 P133   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0377 КАПСУЛИ-ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 1 1.1B   1 (+13)   0 E0 P133   MP23         1 W2   CW1   1.1B 

0378 КАПСУЛИ-ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 1 1.4B   1.4   0 E0 P133   MP23         2 W2   CW1   1.4B 

0379 ГИЛЗИ ЗА ПАТРОНИ, ПРАЗНИ,  
КАПСУЛИРАНИ 

1 1.4C   1.4   0 E0 P136   MP22         2 W2   CW1   1.4C 

0380 
ИЗДЕЛИЯ, ПИРОФОРНИ 

1 1.2L   1 (+13)   0 E0 P101   MP1         0 W2   CW1 CW4   1.2L 

0381 ПАТРОНИ ЗА  
ПИРОМЕХАНИЗМИ 

1 1.2C   1   0 E0 P134 
LP102 

  MP22         1 W2   CW1   1.2C 
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0382 КОМПОНЕТИ ЗА 
ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, 
Н.У.К. 

1 1.2B   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2   CW1   1.2B 

0383 КОМПОНЕТИ ЗА 
ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, 
Н.У.К. 

1 1.4B   1.4 178 
274 

0 E0 P101   MP2         2 W2   CW1   1.4B 

0384 КОМПОНЕТИ ЗА 
ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, 
Н.У.К. 

1 1.4S   1.4 178 
274 
347 

0 E0 P101   MP2         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0385 5-ТРИНИТРОБЕНЗОТРИАЗОЛ 1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0386 ТРИНИТРОБЕНЗОЛСУЛФОНОВА 
КИСЕЛИНА 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

PP26 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0387 
ТРИНИТРОФЛУОРНОН 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0388 СМЕС ОТ ТРИНИТРОТОЛУОЛ 
(TNT) И ТРИНИТРОБЕНЗОЛ или 
СМЕС ОТ ТРИНТРОТОЛУОЛ 
(TNT) И ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕН 
 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0389 СМЕС ОТ ТРИНИТРОТОЛУОЛ 
(ТNТ) СЪДЪРЖАЩА 
ТРИНИТРОБЕНЗОЛ И 
ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕН 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0390 
ТРИТОНАЛ 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0391 СМЕС ОТ ЦИКЛОТИМЕТИЛЕН 
ТРИНИТРАМИН (ЦИКЛОНИТ; 
ХЕКСОГЕН; RDX) И 
ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕН 
ТЕТРАНИТРАМИН (HMX; 
ОКТОГЕН), ОВЛАЖНЕНА С НЕ 
ПО-МАЛКО ОТ 15% 
(ТЕГЛОВНИ) ВОДА ИЛИ 
десенсибилизирана с не по-
малко от 10% (тегловни) 
флегматизатор 

1 1.1D   1 (+15) 266 0 E0 P112a 
P112b 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0392 
ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕН 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0393 
ХЕКСОТОНАЛ 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b   MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0394 ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНОЛ 
(СТИФНИНОВА КИСЕЛИНА), 
ОВЛАЖНЕНА с не по-малко от 
20% (тегловни) вода или смес 
от алкохол и вода 

1 1.1D   1 (+15)   0 E0 P112a PP26 MP20         1 W2   CW1   1.1D 

0395 ДВИГАТЕЛИ, РАКЕТНИ, с течно 1 1.2J   1 (+13)   0 E0 P101   MP23         1 W2   CW1   1.2J 
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гориво 

0396 ДВИГАТЕЛИ, РАКЕТНИ, с течно 
гориво 

1 1.3J   1 (+13)   0 E0 P101   MP23         1 W2   CW1   1.3J 

0397 ДВИГАТЕЛИ, РАКЕТНИ, с течно 
гориво , с взривен заряд 

1 1.1J   1 (+13)   0 E0 P101   MP23         1 W2   CW1   1.1J 

0398 ДВИГАТЕЛИ, РАКЕТНИ, с течно 
гориво , с взривен заряд 

1 1.2J   1 (+13)   0 E0 P101   MP23         1 W2   CW1   1.2J 

0399 БОМБИ СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ с избухлив заряд 

1 1.1J   1 (+13)   0 E0 P101   MP23         1 W2   CW1   1.1J 

0400 БОМБИ СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ с избухлив заряд 

1 1.2J   1 (+13)   0 E0 P101   MP23         1 W2   CW1   1.2J 

0401 
ДИПИКРИЛ СУЛФИД, сух или 
овлажнен с по-малко от 10% 
(тегловни) вода 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112a 
P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0402 
АМОНИЕВ ПЕРХЛОРАТ 

1 1.1D   1 (+13) 152 0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0403 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, 
ВЪЗДУШНИ 

1 1.4G   1.4   0 E0 P135   MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0404 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, 
ВЪЗДУШНИ 

1 1.4S   1.4   0 E0 P135   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0405 
ПАТРОНИ, СИГНАЛНИ 

1 1.4S   1.4   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0406 
ДИНИТРОБЕНЗОЛ 

1 1.3C   1 (+13)   0 E0 P114b   MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.3C 

0407 ТЕТРАЗОЛ-1-ОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА 

1 1.4C   1.4   0 E0 P114b   MP20         2 W2   CW1   1.4C 

0408 ВЗРИВАТЕЛИ, 
ДЕТОНАЦИОННИ, със защитни 
елементи 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P141   MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0409 ВЗРИВАТЕЛИ, 
ДЕТОНАЦИОННИ, със защитни 
елементи 

1 1.2D   1   0 E0 P141   MP21         1 W2   CW1   1.2D 

0410 ВЗРИВАТЕЛИ, 
ДЕТОНАЦИОННИ, със защитни 
елементи 

1 1.4D   1.4   0 E0 P141   MP21         2 W2   CW1   1.4D 

0411 ПЕНТАЕРИТРИТ ТЕТРАНИТРАТ 
(РЕНТАЕРИТРИТОР 
ТЕТРАНИТРАТ, с не по-малко 
от 7% (тегловни) восък 

1 1.1D   1 (+15) 131 0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0412 ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, с 
избухлив заряд 

1 1.4E   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         2 W2   CW1   1.4E 

0413 ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, 
ХАЛОСНИ 

1 1.2C   1   0 E0 P130   MP22         1 W2   CW1   1.2C 
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0414 ЗАРЯДИ, МЕТАТЕЛНИ, за 
оръдия 

1 1.2C   1   0 E0 P130   MP22         1 W2   CW1   1.2C 

0415 ЗАРЯДИ, МЕТАТЕЛНИ, 
ЗАЗАДВИЖВАЩИ МЕХАНИЗМИ 

1 1.2C   1   0 E0 P143 PP76 MP22         1 W2   CW1   1.2C 

0417 ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, С 
ИНЕРТНИ ЗАРЯДИ или 
ПАТРОНИ, ЗА 
МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ 

1 1.3C   1   0 E0 P130   MP22         1 W2   CW1   1.3C 

0418 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, НАЗЕМНИ 1 1.1G   1 (+13)   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.1G 

0419 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, НАЗЕМНИ 1 1.2G   1   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.2G 

0420 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, 
ВЪЗДУШНИ 

1 1.1G   1 (+13)   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.1G 

0421 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, 
ВЪЗДУШНИ 

1 1.2G   1   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.2G 

0424 СНАРЯДИ, ИНЕРТНИ, с 
трасировач 

1 1.3G   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0425 СНАРЯДИ, ИНЕРТНИ, с 
трасировач 

1 1.4G   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0426 СНАРЯДИ с разпръскващ или 
метателен заряд 

1 1.2F   1 (+13)   0 E0 P130   MP23         1 W2   CW1   1.2F 

0427 СНАРЯДИ с разпръскващ или 
метателен заряд 

1 1.4F   1.4   0 E0 P130   MP23         2 W2   CW1   1.4F 

0428 ИЗДЕЛИЯ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ, 
за технически цели 

1 1.1G   1 (+13)   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        1 W2   CW1   1.1G 

0429 ИЗДЕЛИЯ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ, 
за технически цели 

1 1.2G   1   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        1 W2   CW1   1.2G 

0430 ИЗДЕЛИЯ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ, 
за технически цели 

1 1.3G   1   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        1 W2   CW1   1.3G 

0431 ИЗДЕЛИЯ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ, 
за технически цели 

1 1.4G   1.4   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        2 W2   CW1 CE1 1.4G 

0432 ИЗДЕЛИЯ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ, 
за технически цели 

1 1.4S   1.4   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0433 БАРУТНА ПАСТА, ОВЛАЖНЕНА 
с не по-малко от 17% 
(тегловни) алкохол 

1 1.1C   1 (+13) 266 0 E0 P111   MP20         1 W2   CW1   1.1C 

0434 СНАРЯДИ с разпръскващ или 
метателен заряд 

1 1.2G   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.2G 

0435 СНАРЯДИ с разпръскващ или 
метателен заряд 

1 1.4G   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0436 РАКЕТИ, с избухлив заряд 1 1.2C   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP22         1 W2   CW1   1.2C 
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0437 РАКЕТИ, с избухлив заряд 1 1.3C   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP22         1 W2   CW1   1.3C 

0438 РАКЕТИ, с избухлив заряд 1 1.4C   1.4   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP22         2 W2   CW1   1.4C 

0439 ЗАРЯДИ, ФОРМОВАНИ, без 
детонатор 

1 1.2D   1   0 E0 P137 PP70 MP21         1 W2   CW1   1.2D 

0440 ЗАРЯДИ, ФОРМОВАНИ, без 
детонатор 

1 1.4D   1.4   0 E0 P137 PP70 MP21         2 W2   CW1   1.4D 

0441 ЗАРЯДИ, ФОРМОВАНИ, без 
детонатор 

1 1.4S   1.4 347  0 E0 P137 PP70 MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0442 ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, 
ПРОМИШЛЕНИ, без детонатор 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P137   MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0443 ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, 
ПРОМИШЛЕНИ, без детонатор 

1 1.2D   1   0 E0 P137   MP21         1 W2   CW1   1.2D 

0444 ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, 
ПРОМИШЛЕНИ, без детонатор 

1 1.4D   1.4   0 E0 P137   MP21         2 W2   CW1   1.4D 

0445 ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, 
ПРОМИШЛЕНИ, без детонатор 

1 1.4S   1.4 347  0 E0 P137   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0446 ГИЛЗИ, ГОРИМИ, ПРАЗНИ, 
НЕКАПСУЛИРАНИ 

1 1.4C   1.4   0 E0 P136   MP22         2 W2   CW1   1.4C 

0447 ГИЛЗИ, ГОРИМИ, ПРАЗНИ, 
НЕКАПСУЛИРАНИ 

1 1.3C   1   0 E0 P136   MP22         1 W2   CW1   1.3C 

0448 5-МЕРКАПТОТЕТРАЗОЛ-1-
ОЦЕТНА КИСЕЛИНА 

1 1.4C   1.4   0 E0 P114b   MP20         2 W2   CW1   1.4C 

0449 ТОРПЕДА, С ТЕЧНО ГОРИВО, 
със или без избухлив заряд  

1 1.1J   1 (+13)   0 E0 P101   MP23         1 W2   CW1   1.1J 

0450 ТОРПЕДА, С ТЕЧНО ГОРИВО, с 
инертна глава 

1 1.3J   1 (+13)   0 E0 P101   MP23         1 W2   CW1   1.3J 

0451 ТОРПЕДА с избухлив заряд 1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0452 ГРАНАТИ, УЧЕБНИ, ръчни или 
за гранатомети 

1 1.4G   1.4   0 E0 P141   MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0453 РАКЕТИ, ЛИНЕЙНИ, 
ИЗХВЪРЛЯЩИ 

1 1.4G   1.4   0 E0 P130   MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0454 ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 
(ЗАПАЛИТЕЛИ) 

1 1.4S   1.4   0 E0 P142   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0455 ДЕТОНАТОРИ, 
НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни 
работи 

1 1.4S   1.4  347 0 E0 P131 PP68 MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 
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0456 ДЕТОНАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
за взривни работи 

1 1.4S   1.4  347 0 E0 P131   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0457 ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, С 
ПЛАСТИЧЕН ПЪЛНИТЕЛ 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P130   MP21         1 W2   CW1   1.1D 

0458 ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, С 
ПЛАСТИЧЕН ПЪЛНИТЕЛ 

1 1.2D   1   0 E0 P130   MP21         1 W2   CW1   1.2D 

0459 ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, С 
ПЛАСТИЧЕН ПЪЛНИТЕЛ 

1 1.4D   1.4   0 E0 P130   MP21         2 W2   CW1   1.4D 

0460 ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, С 
ПЛАСТИЧЕН ПЪЛНИТЕЛ 

1 1.4S   1.4 347  0 E0 P130   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0461 КОМПОНЕНТИ ЗА 
ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, 
Н.У.К. 

1 1.1B   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2   CW1   1.1B 

0462 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 1 1.1C   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2   CW1   1.1C 

0463 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 1 1.1D   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2   CW1   1.1D 

0464 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 1 1.1E   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2   CW1   1.1E 

0465 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 1 1.1F   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2   CW1   1.1F 

0466 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 1 1.2C   1 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2   CW1   1.2C 

0467 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 1 1.2D   1 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2   CW1   1.2D 

0468 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 1 1.2E   1 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2   CW1   1.2E 

0469 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 1 1.2F   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2   CW1   1.2F 

0470 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 1 1.3C   1 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2   CW1   1.3C 

0471 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 1 1.4E   1.4 178 
274 

0 E0 P101   MP2         2 W2   CW1   1.4E 

0472 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 1 1.4F   1.4 178 
274 

0 E0 P101   MP2         2 W2   CW1   1.4F 

0473 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ,  Н.У.К 1 1.1A ЗАБРАНЕН ЗА ПРЕВОЗ 

0474 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ,  Н.У.К 1 1.1C   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2 
W3 

  CW1   1.1C 

0475 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ,  Н.У.К 1 1.1D   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 
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0476 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ,  Н.У.К 1 1.1G   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2 
W3 

  CW1   1.1G 

0477 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ,  Н.У.К 1 1.3C   1 (+13) 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2 
W3 

  CW1   1.3C 

0478 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ,  Н.У.К 1 1.3G   1 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2 
W3 

  CW1   1.3G 

0479 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ,  Н.У.К 1 1.4C   1.4 178 
274 

0 E0 P101   MP2         2 W2   CW1   1.4C 

0480 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ,  Н.У.К 1 1.4D   1.4 178 
274 

0 E0 P101   MP2         2 W2   CW1   1.4D 

0481 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ,  Н.У.К 1 1.4S   1.4 178 
274 
347 

0 E0 P101   MP2         4 W2   CW1   1.4S 

0482 ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, С 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛАБА 
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (ВЕЩЕСТВА 
EVI), Н.У.К. 
. 

1 1.5D   1.5 178 
274 

0 E0 P101   MP2         1 W2   CW1   1.5D 

0483 ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТР
АМИН 
(ЦИКЛОНИТ, ХЕКСОГЕН, RDX), 
НЕЧУВСТВИТЕЛЕН 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0484 ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАН
ИТРА- 
МИН (HMX, ОКТОГЕН), 
НЕЧУВСТВИТЕЛЕН 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0485 
ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, О.У.О. 

1 1.4G   1.4 178 
274 

0 E0 P101   MP2         2 W2 
W3 

  CW1   1.4G 

0486 ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, С 
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛАБА 
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 

1 1.6N   1.6   0 E0 P101   MP23         2 W2   CW1   1.6N 

0487 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ДИМНИ 1 1.3G   1   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0488 
БОЕПРИПАСИ, УЧЕБНИ 

1 1.3G   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0489 ДИНИТРОГЛИКОЛУРИЛ  
(ДИНГУ) 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0490 
НИТРОТРИАЗОЛОН (ONTA) 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0491 ЗАРЯДИ, МЕТАЛНИ 1 1.4C   1.4   0 E0 P143 PP76 MP22         2 W2   CW1   1.4C 

0492 ПЕТАРДИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, 
ВЗРИВНИ 

1 1.3G   1   0 E0 P135   MP23         1 W2   CW1   1.3G 

0493 ПЕТАРДИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, 
ВЗРИВНИ 

1 1.4G   1.4   0 E0 P135   MP23         2 W2   CW1   1.4G 
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0494 ПЕТАРДИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, 
ВЗРИВНИ 

1 1.4D   1.4   0 E0 P101   MP21         2 W2   CW1   1.4D 

0495 

МИНИ, ПРОБИВНИ, С 
КУМУЛАТИВЕН ЗАРЯД, за 
петролни кладенци 

1 1.3C   1 (+13) 224 0 E0 P115 PP53 PP54 PP57 
PP58 

MP20         1 W2   CW1   1.3C 

0496 
РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО 

1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112b 
P112c 

  MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.1D 

0497 РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО 1 1.1C   1 (+13) 224 0 E0 P115 PP53 PP54 PP57 
PP58 

MP20         1 W2   CW1   1.1C 

0498 РАКЕТНО ГОРИВО, ТВЪРДО 1 1.1C   1 (+13)   0 E0 P114b   MP20         1 W2   CW1   1.1C 

0499 РАКЕТНО ГОРИВО, ТВЪРДО 1 1.3C   1 (+13)   0 E0 P114b   MP20         1 W2   CW1   1.3C 

0500 ДЕТОНАТОРИ, КОМПЛЕКТИ, 
НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни 
работи 

1 1.4S   1.4  347 0 E0 P131   MP23         4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0501 РАКЕТНО ГОРИВО, ТВЪРДО 1 1.4C   1.4   0 E0 P114b   MP20         2 W2   CW1   1.4C 

0502 
РАКЕТИ с инертна глава 

1 1.2C   1   0 E0 P130 
LP101 

PP67 
L1 

MP22         1 W2   CW1   1.2C 

0503 НАГНЕТАТЕЛИ ЗА ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ, 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИ или 
УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕДПАЗНИ 
КОЛАНИ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ 

1 1.4G   1.4 235 
289 

0 E0 P135   MP23         2 W2   CW1   1.4G 

0504 1Н-ТЕТРАЗОЛ 1 1.1D   1 (+13)   0 E0 P112c PP48 MP20         1 W2   CW1   1.1D 

0505 СИГНАЛНИ РАКЕТИ ЗА 
БЕДСТВИЕ, корабни 

1 1.4G   1.4   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        2 W2   CW1   1.4G 

0506 СИГНАЛНИ РАКЕТИ ЗА 
БЕДСТВИЕ, корабни 

1 1.4S   1.4   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0507 СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ДИМНИ 1 1.4S   1.4   0 E0 P135   MP23 
MP24 

        4 W2   CW1 CE1 1.4S 

0508 1-ХИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ, 
безводен, сух или овлажнен с 
по-малко от 20 % (тегловно) 
вода 

1 1.3C   1 (+13)   0 E0 P114b PP48 PP50 MP20         1 W2 
W3 

  CW1   1.3C 

0509 БАРУТ, БЕЗДИМЕН 1 1.4С  1.4  0 ЕО P114b PP48 MP20 
MP24 

     W2  CW1  1.4C 

0510 РАКЕТИ, НОСИТЕЛИ 1 1.4C  1.4  0 E0 
P130 

LP101 

PP67 

L1 

MP22     2 W2  CW1  1.4C Formatted: Centered

Formatted: Centered
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1001 

АЦЕТИЛЕН, РАЗТВОРЕН 

2 4F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9     PxBN(M) TU17  
TU38  
TE22  
TA4  
TT9 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE2 239 

1002 
ВЪЗДУХ, СГЪСТЕН 

2 1A   2.2 (+13) 655 
660 

120 ml E1 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TA4  
TT9 

3     CW9 CW10 CE3 20 

1003 

ВЪЗДУХ, ОХЛАДЕН, ТЕЧЕН 

2 3O   2.2+5.1  
(+13) 

  0 E0 P203   MP9 T75 TP5 TP22 RxBN TU7  
TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11  
CW36 

CE2 225 

1005 АМОНЯК, БЕЗВОДЕН 2 2TC   2.3+8  
(+13) 

23 
379 

0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT8  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

1006 АРГОН, СГЪСТЕН 2 1A   2.2 (+13) 378 
653 
662 
660 

120 ml E1 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TA4  
TT9 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1008 БОРОВ ТРИФЛУОРИД 2 2TC   2.3+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 
ТТ10 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

1009 БРОМОТРИФЛУОРОМЕТАН 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 13В) 

2 2A   2.2 (+13)   0 E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1010 
БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗИРАН 
или БУТАДИЕН И ВЪГЛЕВОРОД, 
СМЕС, СТАБИЛИЗИРАН, с 

налягане на парите при 70С 
не повече от 1,1 MРa (11 bar) и 

плътност при 50С не по-малка 
от 0,525 kg/L 

2 2F   2.1 (+13) 386 
618 
662 

 

0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 239 
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1011 

БУТАН 

2 2F   2.1 (+13) 657 
 

392 
674 

0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1012 СМЕС ОТ БУТИЛЕН ИЛИ 1-
БУТИЛЕН ИЛИ ЦИС-2-БУТИЛЕН  
или ТРАНС-2-БУТИЛЕН 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1013 ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС 2 2A   2.2 (+13) 378 
584 
653 
660 
662 

 

120 ml E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1016 ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС, СГЪСТЕН 2 1TF   2.3+2.1  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   CxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

1017 ХЛОР 2 2TOC   2.3+5.1+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

TP19 P22DH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 
ТТ10 

1     CW9 CW10 
CW36 

  265 

1018 ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ  R 22) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1020 ХЛОРОПЕНТАФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 115) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1021 1-ХЛОР-1,2,2,2-
ТЕТРАФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 124) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1022 ХЛОРОТРИФЛУОРМЕТАН  
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 13) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 



 302 

1023 КАМЕНОВЪГЛЕН ГАЗ, СГЪСТЕН  2 1TF   2.3+2.1  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   CxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

1026 ЦИАН 2 2TF   2.3+2.1  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

1027 ЦИКЛОПРОПАН 2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1028 ДИХЛОРДИФЛУОРМЕТАН 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R12) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1029 ДИХЛОРФЛУОРМЕТАН 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 21) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1030 1,1-ДИФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 152A) 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1032 ДИМЕТИЛАМИН, БЕЗВОДЕН 2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1033 ДИМЕТИЛ ЕТЕР 2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 
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1035 ЕТАН 2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1036 ЕТИЛАМИН 2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1037 ЕТИЛОВ ХЛОРИД 2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1038 ЕТИЛЕН, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 2 3F   2.1 (+13)   0 E0 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU18  
TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2 W5   CW9 CW11 
CW36 

CE2 223 

1039 ЕТИЛМЕТИЛОВ ЕТЕР 2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1040 ЕТИЛЕНОВ ОКИС 2 2TF   2.3+2.1  342 0 E0 P200   MP9 (M)       1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

1040 ЕТИЛЕНОВ ОКИС С АЗОТ с 
общо налягане от 1 MPa (10 

bar) при 50С 

2 2TF   2.3+2.1  
(+13) 

 342 0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

TP20 PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 
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1041 

СМЕС ОТ ЕТИЛЕНОВ ОКИС И 
ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС с 
повече от 9%, но не повече от 
87%  етиленов окис 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 239 

1043 АМОНИЗИРАН ТОРЕН РАЗТВОР 
със свободен амоняк 

2     2.2 642                   -           

1044 ПОЖАРОГАСИТЕЛИ със сгъстен 
или втечнен  газ 

2 6A   2.2 225 
594 

120 ml E0 P003   MP9         3     CW9 CE2 20 

1045 

ФЛУОР, СГЪСТЕН 

2 1TOC   2.3+5.1+8   0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  265 

1046 

ХЕЛИЙ, СГЪСТЕН 

2 1A   2.2 (+13) 378 
653 
660 
662 

 

120 ml E1 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TA4  
TT9 

 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1048 БРОМВОДОРОД, БЕЗВОДЕН 2 2TC   2.3+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 
ТТ10 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

1049 ВОДОРОД, СГЪСТЕН 2 1F   2.1 (+13) 392 0 E0 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1050 ХЛОРОВОДОРОД, БЕЗВОДЕН  2 2TC   2.3+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 
ТТ10 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

1051 ВОДОРОДЕН ЦИАНИД, 
СТАБИЛИЗИРАН  съдържащ по-
малко от 3% вода 

6.1 TF1 I 6.1+3 386 
603 

 

0 E5 P200   MP2         0     CW13 
CW28 
CW31 

  663 
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1052 ФЛУОРОВОДОРОД, БЕЗВОДЕН 8 CT1 I 8+6.1   0 E0 P200   MP2 T10 TP2 L21DH(+) TU14  
TU34  
TU38  
TC1  
TE17  
TE21  
TE22  
TE25  
TA4  
TT4  
TT9  
TM3 

1     CW13 
CW28 
CW34 

  886 

1053 СЕРОВОДОРОД 2 2TF   2.3+2.1  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxDH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 
ТТ10 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

1055 ИЗОБУТИЛЕН  2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1056 КРИПТОН, СГЪСТЕН 2 1A   2.2 (+13) 378 
660  
662 

120 ml E1 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TA4  
TT9 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1057 ЗАПАЛКИ  или ПЪЛНИТЕЛИ ЗА 
ЗАПАЛКИ (за цигари), 
съдържащи запалим газ 

2 6F   2.1 201 
654 
658 

0 E0 P002 PP84 
RR5 

MP9         2     CW9 CE2 23 

1058 ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ, 
незапалителни, наситени с 
азот, въглероден двуокис или 
въздух 

2 2A   2.2 (+13)  660 120 ml E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1060 

СМЕС ОТ МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И 
ПРОПАДИЕН, 
СТАЛИЛИЗИРАНА, като напр. 
смес P1 или Р2 

2 2F   2.1 (+13) 386 
581 
662 

0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 239 



 306 

1061 

МЕТИЛАМИН, БЕЗВОДЕН 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1062 МЕТИЛ БРОМИД с не повече 
от 2% хлорпикрин 

2 2T   2.3 (+13) 23 0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  26 

1063 МЕТИЛХЛОРИД (ОХЛАЖДАЩ 
ГАЗ R 40) 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1064 МЕТИЛ МЕРКАПТАН 2 2TF   2.3+2.1  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxDH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

1065 НЕОН, СГЪСТЕН 2 1A   2.2 (+13)  378 
660 
662 

120 ml E1 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TA4  
TT9 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1066 АЗОТ, СГЪСТЕН  2 1A   2.2 (+13) 378 
653 
660 
662 

120 ml E1 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TA4  
TT9 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1067 ДВУАЗОТЕН ТЕТРОКСИД 
(АЗОТЕН ДВУОКИС) 

2 2TOC   2.3+5.1+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 T50 TP21 PxBH(M) TU17  
TU38  
TE22  
TA4  
TT9 

1     CW9 CW10 
CW36 

  265 

1069 НИТРОЗИЛ ХЛОРИД  2 2TC   2.3+8   0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

1070 АЗОТИСТ ОКИС 2 2O   2.2+5.1  
(+13) 

584 0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 25 
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1071 НЕФТЕН ГАЗ, СГЪСТЕН 2 1TF   2.3+2.1  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   CxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

1072 КИСЛОРОД, СГЪСТЕН 2 1O   2.2+5.1  
(+13) 

 355 
655 

0 E0 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TA4  
TT9 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 25 

1073 КИСЛОРОД, ОХЛАДЕН, ТЕЧЕН 2 3O   2.2+5.1  
(+13) 

  0 E0 P203   MP9 T75 TP5 TP22 RxBN TU7  
TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11  
CW36 

CE2 225 

1075 НЕФТЕНИ ГАЗОВЕ, ВТЕЧНЕНИ  2 2F   2.1 (+13) 274 
583 
639 

 
392 
674 

0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1076 ФОСГЕН 2 2TC   2.3+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9     P22DH(M) TU17  
TU38  
TE22  
TA4  
TT9 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

1077 ПРОПИЛЕН 2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1078 ОХЛАЖДАЩ ГАЗ, Н.У.К., като 
смес F1,  смес F2 или смес  F3 

2 2A   2.2 (+13) 274 
582 

120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1079 СЕРЕН ДВУОКИС 2 2TC   2.3+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

TP19 PxDH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 
ТТ10 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 
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1080 СЕРЕН ХЕКСАФЛУОРИД 2 2A   2.2 (+13)  660 120 ml E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1081 ТЕТРАФЛУОРЕТИЛЕН, 
СТАБИЛИЗИРАН 

2 2F   2.1  386 
662 

0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M)” TU38 TU40 
TE22 TA4 

TT9 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 239 

1082 ТРИФЛУОРХЛОРЕТИЛЕН, 
СТАБИЛИЗИРАН 

2 2TF   2.3+2.1  
(+13) 

 386 0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

1083 ТРИМЕТИЛАМИН, БЕЗВОДЕН 2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1085 ВИНИЛБРОМИД, 
СТАБИЛИЗИРАН 

2 2F   2.1 (+13) 386 
662  

0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 239 

1086 ВИНИЛХЛОРИД, 
СТАБИЛИЗИРАН 

2 2F   2.1 (+13)  386 
662 

0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 239 

1087 ВИНИЛМЕТИЛОВ ЕТЕР, 
СТАБИЛИЗИРАН 

2 2F   2.1 (+13)  386 
662 

0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 239 

1088 АЦЕТАЛ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1089 АЦЕТАЛДЕХИД 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 TP7 L4BN TU8 1         33 
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1090 АЦТОН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1091 АЦЕТОНОВИ МАСЛА 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1092 АКРОИЛЕН, СТАБИЛИЗИРАН 6.1 TF1 I 6.1+3 386 
354  

0 E0 P601  MP8 
MP17 

T22 TP2 TP7  L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1093 AАКРИЛНИТРИЛ, 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 FT1 I 3+6.1  386 0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

1098 АЛИЛОВ АЛКОХОЛ  6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2  L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1099 АЛИЛ БРОМИД 3 FT1 I 3+6.1   0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

1100 АЛИЛ ХЛОРИД 3 FT1 I 3+6.1   0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

1104 АМИЛ АЦЕТАТИ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1105 ПЕНТАНОЛИ  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   2       CE7 33 
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1105 ПЕНТАНОЛИ  3 F1 III 3   1 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1106 АМИЛАМИН  3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

1106 АМИЛАМИН  3 FC III 3+8   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE4 38 

1107 АМИЛ ХЛОРИД 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1108 1-ПЕНТЕН (n-АМИЛЕН) 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         33 

1109 АМИЛОВИ ФОРМИАТИ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1110 n-АМИЛМЕТИЛКЕТОН  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1111 АМИЛМЕРКАПТАН  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1112 АМИЛНИТРАТ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1113 АМИЛНИТРИТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1114 БЕНЗЕН  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1120 БУТАНОЛИ  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   2       CE7 33 
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1120 БУТАНОЛИ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1123 БУТИЛАЦЕТАТИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1123 БУТИЛАЦЕТАТИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1125 n-БУТИЛАМИН 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

1126 1-БРОМБУТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1127 ХЛОРБУТАНИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1128 n-БУТИЛ ФОРМИАТ  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1129 БУТИРАЛДЕХИД  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1130 КАМФОРОВО МАСЛО 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1131 ВЪГЛЕРОДЕН ДИСУЛФИД 3 FT1 I 3+6.1   0 E0 P001 PP31 MP7 
MP17 

T14 TP2 TP7 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

1133 СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА, 
съдържащи запалителна 
течност  

3 F1 I 3   500 ml E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 TP8 
TP27 

L4BN   1         33 



 312 

1133 СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА, 
съдържащи запалителна 
течност (налягане на парите 

при 50С над 110 kPa) 

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001 PP1 MP19 T4 TP1 TP8 L1.5BN   2       CE7 33 

1133 СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА, 
съдържащи запалителна 
течност (налягане на парите 

при  50С не повече от 110 kPa) 

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

PP1 MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1133 СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА, 
съдържащи запалителна 
течност 

3 F1 III 3  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1133 СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА, 
съдържащи запалителна 
течност (с пламна точка под 

23С и вискозитет според 
2.2.3.1.4), (точка на кипене 

най-много 35С) 

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 L4BN   3       CE4 33 

1133 СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА, 
съдържащи запалителна 
течност ( с пламна точка под 
23 °C и вискозитет според  
2.2.3.1.4) (налягане на парите 
при 50 °C над 110 kPa, точка на 
кипене над 35 °C) 

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 L1.5BN   3       CE4 33 

1133 СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА, 
съдържащи запалителна 
течност (с пламна точка под 23 
°C и вискозитет според  
2.2.3.1.4) (налягане на парите 
при 50 °C не повече от 110 kPa) 

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 LGBF   3       CE4 33 

1134 ХЛОРБЕНЗЕН  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1135 ЕТИЛЕН ХЛОРХИДРИН  6.1 TF1 I 6.1+3 354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1136 ДЕСТИЛАТИ ОТ 
КАМЕНОВЪГЛЕН КАТРАН, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 
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1136 ДЕСТИЛАТИ ОТ 
КАМЕНОВЪГЛЕН КАТРАН, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   3  W12     CE4 30 

1139 ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ, 
РАЗТВОР (вкл. повърхностни 
обработки или покрития за 
индустриални или др. цели, 
като междинни покрития на 
каросерии на превозни 
средства, облицовка на варели 

3 F1 I 3   500 ml E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 TP8 
TP27 

L4BN   1         33 

1139 ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ, 
РАЗТВОР (вкл. повърхностни 
обработки или покрития за 
индустриални или др. цели, 
като междинни покрития на 
каросерии на превозни 
средства, облицовка на 
варели), (налягане на парите 

при 50С над 110 kPa) 

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001   MP19 T4 TP1 TP8 L1.5BN   2       CE7 33 

1139 ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ, 
РАЗТВОР (вкл. повърхностни 
обработки или покрития за 
индустриални или др. цели, 
като междинни покрития на 
каросерии на превозни 
средства, облицовка на 
варели), (налягане на парите 

при 50С до 110 kPa) 
 

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1139 ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ, 
РАЗТВОР (вкл. повърхностни 
обработки или покрития за 
индустриални или др. цели, 
като междинни покрития на 
каросерии на превозни 
средства, облицовка на 
варели) 

3 F1 III 3  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1139 ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ, 
РАЗТВОР (вкл. повърхностни 
обработки или покрития за 
индустриални или др. цели, 
като междинни покрития на 
каросерии на превозни 
средства, облицовка на 
варели), (с пламна точка под 
23ºС и вискозитет съгласно 
2.2.3.1.4), (точка на кипене до 
35ºС) 

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L4BN   3       CE4 33 
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1139 ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ, 
РАЗТВОР (вкл. повърхностни 
обработки или покрития за 
индустриални или др. цели, 
като междинни покрития на 
каросерии на превозни 
средства, облицовка на 
варели), (с пламна точка под 
23ºС и вискозитет съгласно 
2.2.3.1.4), (налягане на парите 
при 50ºС над 110 kPa, точка на 
кипене над 35ºС) 

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L1.5BN   3       CE4 33 

1139 ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ, 
РАЗТВОР (вкл. повърхностни 
обработки или покрития за 
индустриални или др. цели, 
като междинни покрития на 
каросерии на превозни 
средства, облицовка на 
варели), (с пламна точка под 
23ºС и вискозитет съгласно 
2.2.3.1.4), (налягане на парите 
при 50ºС до 110 kPa) 

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3       CE4 33 

1143 КРОТОНАЛДЕХИД, или 
КРОТОНАЛДЕХИД, 
СТАБИЛИЗИРАН  

6.1 TF1 I 6.1+3 324 
386 
354 

0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2  L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1144 КРОТОНАЛДЕХИД 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         339 

1145 ЦИКЛОХЕКСАН  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1146 ЦИКЛОПЕНТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1147 ДЕКАХИДРОНАФТАЛИН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1148 ДИАЦЕТОНОВ АЛКОХОЛ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 
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1148 ДИАЦЕТОНОВ АЛКОХОЛ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1149 ДИБУТИЛОВИ ЕТЕРИ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1150 1,2-ДИХЛОРЕТИЛЕН  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP2 LGBF   2       CE7 33 

1152 ДИХЛОРПЕНТАНИ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1153 ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ ДИЕТИЛ ЕТЕР  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1153 ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ ДИЕТИЛ ЕТЕР 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1154 ДИЕТИЛАМИН 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

1155 ДИЕТИЛЕТЕР (ЕТИЛОВ ЕТЕР) 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         33 

1156 ДИЕТИЛ КЕТОН  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1157 ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1158 ДИИЗОПРОПИЛАМИН 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

1159 ДИИЗИОПРОПИЛ ЕТЕР  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 
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1160 ДИМЕТИЛАМИН – ВОДЕН 
РАЗТВОР  

3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

1161 ДИМЕТИЛ КАРБОНАТ  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1162 ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 3 FC II 3+8   0 E0 P010   MP19 T10 TP2 TP7 L4BH   2       CE7 X338 

1163 ДИМЕТИЛХУДРАЗИН, 
АСИМЕТРИЧЕН  
 

6.1 TFC I 6.1+3+8  354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2  L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1164 ДИМЕТИЛ СУЛФИД 3 F1 II 3   1 L  E2 P001 
IBC02 

 
B8 

MP19 T7 TP2 L1.5BN   2       CE7 33 

1165 ДИОКСАН  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1166 ДИОКСОЛАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1167 ДИВИНИЛ ЕТЕР, 
СТАБИЛИЗИРАН  

3 F1 I 3  386 0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         339 

1169 ЕКСТРАКТИ, АРОМАТНИ, 
ТЕЧНИ (налягане на парите при 
50 °C над 110 kPa) 

3 F1 II 3 601 
640C 

5 L E2 P001   MP19 T4 TP1 TP8 L1.5BN   2       CE7 33 

1169 ЕКСТРАКТИ, АРОМАТНИ, 
ТЕЧНИ (налягане на парите при 
50 °C не повече от  110 kPa) 

3 F1 II 3 601 
640D 

5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1169 ЕКСТРАКТИ, АРОМАТНИ, 
ТЕЧНИ 

3 F1 III 3 601 
 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1169 ЕКСТРАКТИ, АРОМАТНИ, 
ТЕЧНИ (с пламна точка под 23 
°C и вискозитет според 
2.2.3.1.4) (точка на кипене до 
35 °C) 

3 F1 III 3 601 
640F 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L4BN   3       CE4 33 
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1169 ЕКСТРАКТИ, АРОМАТНИ, 
ТЕЧНИ (с пламна точка под 23 
°C и вискозитет според 
2.2.3.1.4) (налягане на парите 
при 50 °C над 110 kPa, точка на 
кипене до  35 °C) 

3 F1 III 3 601 
640G 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L1.5BN   3       CE4 33 

1169 ЕКСТРАКТИ, АРОМАТНИ, 
ТЕЧНИ (с пламна точка под 23 
°C и вискозитет според 
2.2.3.1.4) (налягане на парите 
при 50 °C не повече от 110 kPa) 

3 F1 III 3 601 
640H 

5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3       CE4 33 

1170 ЕТАНОЛ (ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ ) 
или РАЗТВОР НА ЕТАНОЛ  
(РАЗТВОР НА ЕТИЛОВ 
АЛКОХОЛ) 

3 F1 II 3 144 
601 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1170 ЕТАНОЛ, РАЗТВОР(РАЗТВОР НА 
ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ) 

3 F1 III 3 144 
601 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1171 ЕТИЛЕНГЛИКОЛ 
МОНОЕТИЛОВ ЕТЕР 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1172 ЕТИЛЕНГЛИКОЛ 
МОНОЕТИЛОВ ЕТЕР АЦЕТАТ 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1173 ЕТИЛАЦЕТАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1175 ЕТИЛБЕНЗЕН  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1176 ЕТИЛ БОРАТ  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1177 2-ЕТИЛБУТИЛ АЦЕТАТ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 



 318 

1178 2-ЕТИЛБУТИРАЛДЕХИД  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1179 ЕТИЛ БУТИЛ ЕТЕР 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1180 ЕТИЛ БУТИРАТ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1181 ЕТИЛ ХЛОРОАЦЕТАТ  6.1 TF1 II 6.1+3   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

1182 ЕТИЛ ХЛОРФОРМИАТ  6.1 TFC I 6.1+3+8 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1183 ЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 4.3 WFC I 4.3+3+8   0 E0 P401 RR7 MP2 T14 TP2 TP7 L10DH TU14  
TU23  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2  
TM3 

0 W1   CW23   X338 

1184 ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД 3 FT1 II 3+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

1185 ЕТИЛЕНИМИН, 
СТАБИЛИЗИРАН 

6.1 TF1 I 6.1+3 354  
386 

0 E0 P601   MP2 T22 TP2 L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22  
TE25 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1188 ЕТИЛЕНГЛИКОЛ, 
МОНОМЕТИЛОВ ЕТЕР 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 
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1189 ЕТИЛЕНГЛИКОЛ МОНОМЕТИЛ 
ЕТЕР АЦЕТАТ 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1190 ЕТИЛФОРМИАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1191 ОКТИЛАЛДЕХИДИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1192 ЕТИЛЛАКТАТ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1193 ЕТИЛ МЕТИЛ КЕТОН (МЕТИЛ 
ЕТИЛ КЕТОН) 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1194 ЕТИЛ НИТРИТ, РАЗТВОР 3 FT1 I 3+6.1   0 E0 P001   MP7 
MP17 

    L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

1195 ЕТИЛ ПРОПИОНАТ  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1196 ЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН  3 FC II 3+8   0 E0 P010   MP19 T10 TP2 TP7 L4BH   2       CE7 X338 

1197 ЕКСТРАКТИ, ОВКУСИТЕЛИ, 
ТЕЧНИ (налягане на парите при 
50 °C над 110 kPa) 

3 F1 II 3 601 
640C 

5 L E2 P001   MP19 T4 TP1 TP8 L1.5BN   2       CE7 33 

1197 ЕКСТРАКТИ, ОВКУСИТЕЛИ, 
ТЕЧНИ (налягане на парите при 
50 °C не повече от 110 kPa) 

3 F1 II 3 601 
640D 

5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1197 ЕКСТРАКТИ, ОВКУСИТЕЛИ, 
ТЕЧНИ 

3 F1 III 3 601 
 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 
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1197 ЕКСТРАКТИ, ОВКУСИТЕЛИ, 
ТЕЧНИ (с пламна точка под 23 
°C и вискозитет според 
2.2.3.1.4) (точка на кипене не 
повече от 35 °C) 

3 F1 III 3 601 
640F 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L4BN   3       CE4 33 

1197 ЕКСТРАКТИ, ОВКУСИТЕЛИ, 
ТЕЧНИ (с пламна точка под 23 
°C и вискозитет според 
2.2.3.1.4) (налягане на парите 
при 50 °C над 110 kPa, точка на 
кипене над 35 °C) 

3 F1 III 3 601 
640G 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L1.5BN   3       CE4 33 

1197 ЕКСТРАКТИ, ОВКУСИТЕЛИ, 
ТЕЧНИ (с пламна точка под 23 
°C и вискозитет според 
2.2.3.1.4) (налягане на парите 
при 50 °C не повече от 110 kPa) 

3 F1 III 3 601 
640H 

5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3       CE4 33 

1198 ФОРМАЛДЕХИД, РАЗТВОР, 
ЗАПАЛИМ   

3 FC III 3+8   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE4 38 

1199 ФУРАЛДЕХИДИ 6.1 TF1 II 6.1+3   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

1201 ФУЗЕЛОВО МАСЛО 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1201 ФУЗЕЛОВО МАСЛО 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1202 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО или 
ГАЗЬОЛ или НАФТА, ЛЕКА 
(пламна точка не повече от 

60С) 

3 F1 III 3 640K 
 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1202 ДИЗЕЛОВО ГОРИВО, 
съответстващо на стандард EN 
590:2013 + AC:2017 или 
ГАЗЬОЛ или НАФТА, ЛЕКА, с 
пламна точка според  
посочена в EN 
590:2013+AC:2017 

3 F1 III 3 640L 
 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1202 ГАЗЬОЛ, или ДИЗЕЛОВО 
ГОРИВО, или НАФТА,  ЛЕКА  
(пламна точка над 60 °C и не 
повече от 100 °C) 

3 F1 III 3 640M 
 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBV   3  W12     CE4 30 
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1203 БЕНЗИН, АВТОБЕНЗИН, или 
ГОРИВО 

3 F1 II 3 243 
 

534 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

 
BB2 

MP19 T4 TP1 LGBF TU9 2       CE7 33 

1204 НИТРОГЛИЦЕРИН, В 
АЛКОХОЛЕН РАЗТВОР с не 
повече от 1% нитроглицерин  

3 D II 3 601 1 L E0 P001 
IBC02 

PP5 MP2         2       CE7 33 

1206 ХЕПТАНИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1207 ХЕКСАЛДЕХИД  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1208 ХЕКСАНИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1210 ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО 
запалително или МАТЕРИАЛИ 
ЗА ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО (в 
т.ч. разредители и 
разтворители за печатарско 
мастило), запалителни  

3 F1 I 3 163 500 ml E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 TP8 L4BN   1         33 

1210 ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО, 
запалително или МАТЕРИАЛИ 
ЗА ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО (в 
т.ч.  разредител или 
разтворител за печатарско 
мастило), запалителни 

(налягане на парите при 50С 
над 110 kPa) 

3 F1 II 3 163 
640C 

5 L E2 P001 PP1 MP19 T4 TP1 TP8 L1.5BN   2       CE7 33 

1210 ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО, 
запалително или МАТЕРИАЛИ 
ЗА ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО (в 
т.ч.  разредител или 
разтворител за печатарско 
мастило), запалителни 

(налягане на парите при 50С 
не повече от 110 kPa 

3 F1 II 3 163 
640D 

5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

PP1 MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1210 ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО, 
запалително или МАТЕРИАЛИ 
ЗА ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО (в 
т.ч.  разредител или 
разтворител за печатарско 
мастило), запалителни 

3 F1 III 3 163 
367 

 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 
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1210 ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО, 
запалително или МАТЕРИАЛИ 
ЗА ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО (в 
т.ч.  разредител или 
разтворител за печатарско 
мастило), запалителни (с 

пламна точка под 23С и 
вискозитет съгласно 2.2.3.1.4) 

(точка на кипене до 35С) 

3 F1 III 3 163 
640F 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 L4BN   3       CE4 33 

1210 ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО, 
запалително или МАТЕРИАЛИ 
ЗА ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО (в 
т.ч.  разредител или 
разтворител за печатарско 
мастило), запалителни (с 

пламна точка под 23С и 
вискозитет съгласно 2.2.3.1.4) 

(налягане на парите при 50С 
повече от 110 kPa, точка на 

кипене над 35С) 

3 F1 III 3 163 
640G 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 L1.5BN   3       CE4 33 

1210 ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО, 
запалително или МАТЕРИАЛИ 
ЗА ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО (в 
т.ч. разредители и 
разтворители за печатарско 
мастило), запалителни (с 

пламна точка под 23С и 
вискозитет според 2.2.3.1.4) 

(налягане на парите при 50С 
не повече от 110 kPa) 

3 F1 III 3 163 
640H 

5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 LGBF   3       CE4 33 

1212 ИЗОБУТАНОЛ (ИЗОБУТИЛОВ 
АЛКОХОЛ) 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1213 ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1214 ИЗОБУТИЛАМИН 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

1216 ИЗООКТЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1218 ИЗОПРЕН, СТАБИЛИЗИРАН 3 F1 I 3  386 0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         339 
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1219 ИЗОПРОПАНОЛ 
(ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ) 

3 F1 II 3 601 1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1220 ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1221 ИЗОПРОПИЛАМИН 3 FC I 3+8   0 E0 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L10CH TU14  
TU38  
TE21  
TE22 

1         338 

1222 ИЗОПРОПИЛНИТРАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

 
B7 

MP19         2       CE7 33 

1223 КЕРОСИН 3 F1 III 3  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP2 LGBF   3  W12     CE4 30 

1224 КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.У.К. 

(налягане на парите при 50С 
над 110 kPa) 

3 F1 II 3 274 
640C 

1 L E2 P001   MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

L1.5BN   2       CE7 33 

1224 КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.У.К. 

(налягане на парите при 50С 
до110 kPa) 

3 F1 II 3 274 
640D 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

LGBF   2       CE7 33 

1224 КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.У.К.  3 F1 III 3 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   3  W12     CE4 30 

1228 МЕРКАПТАН, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, 
Н.У.К.  или МЕРКАПТАНОВА 
СМЕС, ТЕЧНА, ЗАПАЛИТЕЛНА, 
ТОКСИЧНА, Н.У.К. 

3 FT1 II 3+6.1 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

1228 МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. èли 
МЕРКАПТАНОВА СМЕС, ТЕЧНА, 
ЗАПАЛИТЕЛНА, ТОКСИЧНА, 
Н.У.К. 

3 FT1 III 3+6.1 274 5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 3  W12   CW13 
CW28 

CE4 36 

1229 МЕЗИТИЛОВ ОКИС 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 



 324 

1230 МЕТАНОЛ 3 FT1 II 3+6.1 279 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

1231 МЕТИЛАЦЕТАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1233 МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1234 МЕТИЛАЛ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 

 
B8 

MP19 T7 TP2 L1.5BN   2       CE7 33 

1235 МЕТИЛАМИН, ВОДЕН РАЗТВОР  3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

1237 МЕТИЛ БУТИРАТ  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1238 МЕТИЛ ХЛОРФОРМИАТ   6.1 TFC I 6.1+3+8 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T22 TP2  L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1239 МЕТИЛ ХЛОРМЕТИЛ ЕТЕР   6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T22 TP2  L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1242 МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН  4.3 WFC I 4.3+3+8   0 E0 P401 RR7 MP2 T14 TP2 TP7 L10DH TU14  
TU24  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2  
TM3 

0 W1   CW23   X338 

1243 МЕТИЛ ФОРМИАТ  3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         33 
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1244 МЕТИЛХИДРАЗИН  6.1 TFC I 6.1+3+8 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T22 TP2  L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1245 МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН   3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1246 МЕТИЛ ИЗОПРОПЕНИЛ КЕТОН, 
СТАБИЛИЗИРАН   

3 F1 II 3  386 1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 339 

1247 МЕТИЛ МЕТАКРИЛОВ 
МОНОМЕР, СТАБИЛИЗИРАН   

3 F1 II 3  386 1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 339 

1248 МЕТИЛ ПРОПИОНАТ  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1249 МЕТИЛ ПРОПИЛ КЕТОН  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1250 МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН  3 FC II 3+8   0 E0 P010   MP19 T10 TP2 TP7 L4BH   2       CE7 X338 

1251 МЕТИЛ ВИНИЛ КЕТОН, 
СТАБИЛИЗИРАН   

6.1 TFC I 6.1+3+8 386 
354  

0 E0 P601 RR7 MP8 
MP17 

T22 TP2 
 

L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  639 

1259 НИКЕЛОВ КАРБОНИЛ 6.1 TF1 I 6.1+3   0 E5 P601   MP2     L15CH TU14  
TU15  
TU31  
TU38  
TE21  
TE22  
TE25  
TM3 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1261 НИТРОМЕТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
R001 

RR2 MP19         2       CE7 33 
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1262 ОКТАНИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1263 БОЯ (вкл. боя, лак, емайл, 
политура, шеллак, безир, смес 
за шлифоване, течен пълнител 
и течна лакова основа) или 
МАТЕРИАЛИ ЗА БОИ (вкл. 
разтворител и разредител за 
боя)  

3 F1 I 3 163 
650 

500 ml E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 TP8 
TP27 

L4BN   1         33 

1263 БОЯ (вкл. боя, лак, емайл, 
политура, шеллак, безир, смес 
за шлифоване, течен пълнител 
и течна лакова основа) или 
МАТЕРИАЛИ ЗА БОИ (вкл. 
разтворител и разредител за 
боя), (налягане на парите при 

50С повече от 110 kPa) 

3 F1 II 3 163 
640C 
650 

5 L E2 P001 PP1 MP19 T4 TP1 TP8 
TP28 

L1.5BN   2       CE7 33 

1263 БОЯ (вкл. боя, лак, емайл, 
политура, шеллак, безир, смес 
за шлифоване, течен пълнител 
и течна лакова основа) или 
МАТЕРИАЛИ ЗА БОИ (вкл. 
разтворител и разредител за 
боя), (налягане на парите при 

50С  не повече от 110 kPa ) 

3 F1 II 3 163 
640D 
650 

5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

PP1 MP19 T4 TP1 TP8 
TP28 

LGBF   2       CE7 33 

1263 БОЯ (вкл. боя, лак, емайл, 
политура, шеллак, безир, смес 
за шлифоване, течен пълнител 
и течна лакова основа) или 
МАТЕРИАЛИ ЗА БОИ 
(включително разредители и 
рзтворители за бои)  

3 F1 III 3 163 
367 
650 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 TP29 LGBF   3 W12      CE4 30 

1263 БОЯ (вкл. боя, лак, емайл, 
политура, шеллак, безир, смес 
за шлифоване, течен пълнител 
и течна лакова основа) или 
МАТЕРИАЛИ ЗА БОИ 
(включително разредители и 
рзтворители за бои) (с пламна 
точка под 23 °C и вискозитет 
според  2.2.3.1.4) (точка на 
кипене до 35 °C) 

3 F1 III 3 163 
640F 
650 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 TP29 L4BN   3       CE4 33 
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1263 БОЯ (вкл. боя, лак, емайл, 
политура, шеллак, безир, смес 
за шлифоване, течен пълнител 
и течна лакова основа) или 
МАТЕРИАЛИ ЗА БОИ 
(включително разредители и 
разтворители за бои) (с 
пламна having под 23 °C и 
вискозите  според 2.2.3.1.4) 
(налягане на парите при  50 °C 
над 110 kPa, точка на кипене 
35 °C) 

3 F1 III 3 163 
640G 
650 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 TP29 L1.5BN   3       CE4 33 

1263 БОЯ (вкл. боя, лак, емайл, 
политура, шеллак, безир, смес 
за шлифоване, течен пълнител 
и течна лакова основа) или 
МАТЕРИАЛИ ЗА БОИ 
(включително разредители и 
разтворители за бои) (с 
пламна под 23 °C и визкозитет 
според 2.2.3.1.4) (налягане на 
парите при 50 °C не повече от 
110 kPa) 

3 F1 III 3 163 
640H 
650 

5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 TP29 LGBF   3       CE4 33 

1264 ПАРАЛДЕХИД  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1265 ПЕНТАНИ, течни 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         33 

1265 ПЕНТАНИ, течни 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 

 
B8 

MP19 T4 TP1 L1.5BN   2       CE7 33 

1266 ПАРФЮМЕРИЙНИ ПРОДУКТИ 
със запалителни разтворители 
(налягане на парите при 50 °C 
над 110 kPa) 

3 F1 II 3 640C 
163 

5 L  E2 P001   MP19 T4 TP1 TP8 L1.5BN   2       CE7 33 

1266 ПАРФЮМЕРИЙНИ ПРОДУКТИ 
със запалителни разтворители 
(налягане на парите при 50 °C 
не повече от 110 kPa) 

3 F1 II 3 640D 
163 

5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1266 ПАРФЮМЕРИЙНИ ПРОДУКТИ 
със запалителни разтворители 

3 F1 III 3 163 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 
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1266 ПАРФЮМЕРИЙНИ ПРОДУКТИ 
със запалителни разтворители 
(с пламна точка под 23 °C и 
вискозитет според 2.2.3.1.4) 
(точка на кипене не повече 35 
°C) 

3 F1 III 3 640F 
163 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L4BN   3       CE4 33 

1266 ПАРФЮМЕРИЙНИ ПРОДУКТИ 
със запалителни разтворители 
(с пламна точка под 23 °C и 
вискозитет според 2.2.3.1.4) 
(налягане на парите при 50 °C 
над 110 kPa, точка на кипене 
над 35 °C) 

3 F1 III 3 640G 
163 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L1.5BN   3       CE4 33 

1266 ПАРФЮМЕРИЙНИ ПРОДУКТИ 
със запалителни разтворители 
(с пламна точка под 23 °C и 
вискозитет според 2.2.3.1.4) 
(налягане на парите при 50 °C 
не повече от  110 kPa) 

3 F1 III 3 640H 
163 

5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3       CE4 33 

1267 СУРОВ НЕФТ  3 F1 I 3 357 500 ml E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 TP8 L4BN   1         33 

1267 СУРОВ НЕФТ (налягане на 

парите при 50С над 110 kPa) 

3 F1 II 3 640C 
357 

1 L E2 P001   MP19 T4 TP1 TP8 L1.5BN   2       CE7 33 

1267 СУРОВ НЕФТ (налягане на 

парите при 50С не повече или 
равно на 110 kPa) 

3 F1 II 3 640D 
357 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1267 СУРОВ НЕФТ 3 F1 III 3  357 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1268 ПЕТРОЛНИ ДЕСТИЛАТИ, Н.У.К. 
или ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ 
Н.У.К 

3 F1 I 3  500 ml E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 TP8 L4BN   1         33 

1268 ПЕТРОЛНИ ДЕСТИЛАТИ, Н.У.К. 
или ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ 
Н.У.К (налягане на парите при 

50С повече от 110 kPa) 

3 F1 II 3 640C 
 

1 L E2 P001   MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

L1.5BN   2       CE7 33 

1268 ПЕТРОЛНИ ДЕСТИЛАТИ, Н.У.К. 
или ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ 
Н.У.К (налягане на парите при 

50С не повече или равно на 
110 kPa) 
 
 

3 F1 II 3 640D 
 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

LGBF   2       CE7 33 
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1268 ПЕТРОЛНИ ДЕСТИЛАТИ, Н.У.К. 
или ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ 
Н.У.К 

3 F1 III 363 
3 
 

  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   3 W12      CE4 30 

1272 БОРОВ ТЕРПЕНТИН  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1274 n-ПРОПАНОЛ (ПРОПИЛОВ 
АЛКОХОЛ, НОРМАЛЕН 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1274 n-ПРОПАНОЛ (ПРОПИЛОВ 
АЛКОХОЛ, НОРМАЛЕН) 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1275 ПРОПИОНАЛДЕХИД  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1276 n-ПРОПИЛАЦЕТАТ  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1277 ПРОПИЛАМИН 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

1278 1-ХЛОПРОПАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 

 
B8 

MP19 T7 TP2 L1.5BN   2       CE7 33 

1279 1,2-ДИХЛОРПРОПАН  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1280 ПРОПИЛЕНОВ ОКИС 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 TP7 L4BN   1         33 

1281 ПРОПИЛОВИ ФОРМИАТИ  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1282 ПИРИДИН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP2 LGBF   2       CE7 33 

1286 СМОЛНО МАСЛО (налягане на 

парите при 50С над 110 kPa) 

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001   MP19 T4 TP1 L1.5BN   2       CE7 33 
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1286 СМОЛНО МАСЛО (налягане на 

парите при 50С не повече или 
равно на 110 kPa) 

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1286 СМОЛНО МАСЛО 3 F1 III 3  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1286 СМОЛНО МАСЛО (с пламна 
точка под 23 °C и вискозитет 
съгласно 2.2.3.1.4) (точка на 
кипене не повече от 35 °C) 

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L4BN   3       CE4 33 

1286 СМОЛНО МАСЛО (с пламна 

точка под 23С и вискозитет 
съгласно 2.2.3.1.4), (налягане 

на парите при 50С над 110 
kPa, точка на кипене над 35ºС) 

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L1.5BN   3       CE4 33 

1286 СМОЛНО МАСЛО (с пламна 

точка под 23С и вискозитет 
съгласно 2.2.3.1.4) (налягане 

на парите при 50С не повече 
от 110 kPa) 

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3       CE4 33 

1287 КАУЧУКОВ РАЗТВОР (налягане 

на парите при 50С над 110 
kPa) 

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001   MP19 T4 TP1 TP8 L1.5BN   2       CE7 33 

1287 КАУЧУКОВ РАЗТВОР (налягане 

на парите при 50С не повече 
или равно на 
110 kPa) 

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1287 КАУЧУКОВ РАЗТВОР  3 F1 III 3  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1287 КАУЧУКОВ РАЗТВОР (с пламна 
точка под 23 °C и вискозитет 
според 2.2.3.1.4) (точка на 
кипене не повече от 35 °C) 

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L4BN   3       CE4 33 

1287 КАУЧУКОВ РАЗТВОР (с пламна 
точка под  23 °C и вискозитет 
според 2.2.3.1.4) (налягане на 
парите при 50 °C над 110 kPa, 
точка на кипене над 35 °C) 

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L1.5BN   3       CE4 33 
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1287 КАУЧУКОВ РАЗТВОР (с пламна 
точка под  23 °C и вискозитет 
според 2.2.3.1.4) (налягане на 
парите при 50 °C не повече от  
110 kPa) 

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3       CE4 33 

1288 ШИСТОВО МАСЛО  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1288 ШИСТОВО МАСЛО  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1289 НАТРИЕВ МЕТИЛАТ, РАЗТВОР в 
алкохол   

3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 TP8 L4BH   2       CE7 338 

1289 НАТРИЕВ МЕТИЛАТ, РАЗТВОР в 
алкохол   

3 FC III 3+8   5 L E1 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3       CE4 38 

1292 ТЕТРАЕТИЛ СИЛИКАТ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12     CE4 30 

1293 ТИНКТУРИ, МЕДИЦИНСКИ  3 F1 II 3 601 1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1293 ТИНКТУРИ, МЕДИЦИНСКИ  3 F1 III 3 601 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1294 ТОЛУЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1295 ТРИХЛОРСИЛАН  4.3 WFC I 4.3+3+8   0 E0 P401 RR7 MP2 T14 TP2 TP7 L10DH TU14  
TU25  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2  
TM3 

0 W1   CW23   X338 

1296 ТРИЕТИЛАМИН 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 
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1297 ТРИЕТИЛАМИН, ВОДЕН 
РАЗТВОР, не повече от 50% 
триметиламин (обемно) 

3 FC I 3+8   0 E0 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 L10CH TU14  
TU38  
TE21  
TE22 

1         338 

1297 ТРИЕТИЛАМИН, ВОДЕН 
РАЗТВОР, не повече от 50% 
триметиламин (обемно) 

3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

1297 ТРИЕТИЛАМИН, ВОДЕН 
РАЗТВОР, не повече от 50% 
триметиламин (обемно) 

3 FC III 3+8   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 L4BN   3  W12     CE4 38 

1298 ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН  3 FC II 3+8   0 E0 P010   MP19 T10 TP2 TP7 L4BH   2       CE7 X338 

1299 ТЕРПЕНТИНОВА ЕСЕНЦИЯ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1300 ЗАМЕСТИТЕЛ НА 
ТЕРПЕНТИНОВА ЕСЕНЦИЯ  

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1300 ЗАМЕСТИТЕЛ НА 
ТЕРПЕНТИНОВА ЕСЕНЦИЯ 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1301 ВИНИЛ АЦЕТАТ, 
СТАБИЛИЗИРАН   

3 F1 II 3  386 1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 339 

1302 ВИНИЛ ЕТИЛ ЕТЕР, 
СТАБИЛИЗИРАН   

3 F1 I 3  386 0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         339 

1303 ВИНИЛИДЕНХЛОРИД, 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 F1 I 3  386 0 E3 P001   MP7 
MP17 

T12 TP2 TP7 L4BN   1         339 

1304 ВИНИЛ ИЗОБУТИЛ ЕТЕР, 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 F1 II 3  386 1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 339 

1305 ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН  3 FC II 3+8   0 E0 P010   MP19 T10 TP2 TP7 L4BH   2       CE7 X338 

1306 КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВО, 
ТЕЧНИ (налягане на парите при 

50С над 110 kPa) 

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001   MP19 T4 TP1 TP8 L1.5BN   2       CE7 33 
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1306 КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВО, 
ТЕЧНИ (налягане на парите при 

50С не повече от 110 kPa) 

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1306 КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВО, 
ТЕЧНИ   

3 F1 III 3  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1306 КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВО, 
ТЕЧНИ, (с пламна точка под 

23С и вискозитет съгласно 
2.2.3.1.4), (точка на кипене до 
35ºС  

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L4BN   3       CE4 33 

1306 КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВО, 
ТЕЧНИ, (с пламна точка под 

23С и вискозитет съгласно 
2.2.3.1.4), (налягане на парите 

при 50С над 110 kPa,  точка на 
кипене над 35ºС) 

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 L1.5BN   3       CE4 33 

1306 КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВО, 
ТЕЧНИ, (с пламна точка под 

23С и вискозитет съгласно 
2.2.3.1.4), (налягане на парите 

при 50С не повече от 110 kPa) 

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3       CE4 33 

1307 КСИЛЕНИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

1307 КСИЛЕНИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1308 ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНИДРАН В 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ   

3 F1 I 3   0 E3 P001 PP33 MP7 
MP17 

    L4BN   1         33 

1308 ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНИДРАН В 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ  
(налягане на парите при 50 °C 
над 110 kPa) 

3 F1 II 3 640C 1 L E2 P001 
R001 

PP33 MP19     L1.5BN   2       CE7 33 

1308 ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНИДРАН В 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ  
(налягане на парите при 50 °C 
не повече от 110 kPa) 

3 F1 II 3 640D 1 L E2 P001 
R001 

PP33 MP19     LGBF   2       CE7 33 

1308 ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНИДРАН В 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ   

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
R001 

  MP19     LGBF   3       CE4 30 

1309 АЛУМИНИЙ НА ПРАХ,С 
ПОКРИТИЕ  

4.1 F3 II 4.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

PP38 
B4 

MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 
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1309 АЛУМИНИЙ НА ПРАХ, С 
ПОКРИТИЕ   

4.1 F3 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

PP11 
B3 

MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

1310 АМОНИЕВ ПИКРАТ, 
ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 
10% вода, обемно  

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP26 MP2         1 W1       40 

1312 БОРНЕОЛ 4.1 F1 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

1313 КАЛЦИЕВ РЕЗИНАТ  4.1 F3 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC06 
R001 

  MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 
 

VW1   CE11 40 

1314 КАЛЦИЕВ РЕЗИНАТ, СПЛАВЕН 4.1 F3 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC04 
R001 

  MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

1318 КОБАЛТОВ РЕЗИНАТ, УТАЕН  4.1 F3 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC06 
R001 

  MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

1320 ДИНИТРОФЕНОЛ, ОВЛАЖНЕН, 
с не по-млако от 15% вода, 
обемно  

4.1 DT I 4.1+6.1   0 E0 P406 PP26 MP2         1 W1   CW28   46 

1321 ДИНИТРОФЕНОЛАТИ, 
ОВЛАЖНЕНИ, с не по-малко от 
15% вода (обемно) 

4.1 DT I 4.1+6.1   0 E0 P406 PP26 MP2         1 W1   CW28   46 

1322 ДИНИТРОРЕЗОРЦИНОЛ , 
ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 
15% вода (обемно) 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP26 MP2         1 W1       40 

1323 ФЕРОЦЕРИЙ 4.1 F3 II 4.1 249 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1324 ФИЛМИ НА НИТРОЦЕЛУЛОЗНА 
ОСНОВА, с желатиново 
покритие,  с изключение на 
скрап 

4.1 F1 III 4.1   5 kg E1 P002 
R001 

PP15 MP11         3 W1     CE11 40 

1325 ЗАПАЛИТЕЛНИ ТВЪРДИ 
ВЕЩЕСТВА, ОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 

4.1 F1 II 4.1 274 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1325 ЗАПАЛИТЕЛНИ ТВЪРДИ 
ВЕЩЕСТВА, ОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 

4.1 F1 III 4.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 
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1326 ХАФНИЙ НА ПРАХ, ОВЛАЖНЕН,  
с не по-малко от 25% вода 

4.1 F3 II 4.1 586 1 kg E2 P410 
IBC06 

PP40 MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1327 Сено, слама и бхуса. 4.1 F1 НЕ Е ПРЕДМЕТ ПО RID 

1328 ХЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН  4.1 F1 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

1330 МАНГАНОВ РЕЗИНАТ  4.1 F3 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC06 
R001 

  MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

1331 КИБРИТ ЗА ПАЛЕНЕ ПО 
ВСЯКАКВА ПОВЪРХНОСТ  ‘’ 

4.1 F1 III 4.1 293 5 kg E1 P407 PP27 MP12         4 W1     CE11 40 

1332 МЕТАЛДЕХИД  4.1 F1 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

1333 ЦЕРИЙ, във форма на плочи, 
кюлчета или пръчки 

4.1 F3 II 4.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP11         2 W1     CE10 40 

1334 НАФТАЛИН, СУРОВ, или 
НАФТАЛИН, РАФИНИРАН  

4.1 F1 III 4.1 501 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 
BK3 

TP33 SGAV   3 W1 VW2   CE11 40 

1336 НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ), 
ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 
20% вода, (обемно) 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406   MP2         1 W1       40 

1337 НИТРОНЕШЕСТЕ, ОВЛАЖНЕНО, 
с не по-малко от  20% вода 
(обемно) 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406   MP2         1 W1       40 

1338 ФОСФОР, АМОРФЕН 4.1 F3 III 4.1   5 kg E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

1339 ФОСФОР ХЕПТАСУЛФИД, без 
жълт и бял форсфор  

4.1 F3 II 4.1 602 1 kg E2 P410 
IBC04 

  MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1340 ФОСФОР ПЕНТАСУЛФИД, без 
жълт и бял форсфор 

4.3 WF2 II 4.3+4.1 602 500 g E2 P410 
IBC04 

  MP14 T3 TP33 SGAN   0 W1   CW23 CE10 423 

1341 ФОСФОР СЕКУИСУЛФИД, без 
жълт и бял форсфор 

4.1 F3 II 4.1 602 1 kg E2 P410 
IBC04 

  MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1343 ФОСФОР ТРИСУЛФИД, без 
жълт и бял форсфор 

4.1 F3 II 4.1 602 1 kg E2 P410 
IBC04 

  MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1344 ТРИНИТРОФЕНОЛ 
(ПИКРИНОВА 
КИСЕЛИНА),ОВЛАЖНЕНА с не 
по-малко от 30 % вода 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP26 MP2         1 W1       40 
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(обемно) 

1345 КАУЧУК, ОБРЕЗКИ или 
ОТПАДЪЧЕН КАУЧУК във вид 
на прах или гранули  

4.1 F1 II 4.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP11 T3 TP33 SGAN   4 W1     CE10 40 

1346 СИЛИЦИЙ НА ПРАХ, АМОРФЕН  4.1 F3 III 4.1 32 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

1347 СРЕБЪРЕН ПИКРАТ, 
ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 
30% вода (обемно) 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP25 PP26 MP2         1 W1       40 

1348 НАТРИЕВ ДИНИТРО-o-
КРЕЗОЛАТ ОВЛАЖНЕН,  с не 
по-малко от 15% вода 
(обемно) 

4.1 DT I 4.1+6.1   0 E0 P406 PP26 MP2         1 W1   CW28   46 

1349 НАТРИЕВ ПИКРАМАТ, 
ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 
20% вода (обемно) 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP26 MP2         1 W1       40 

1350 СЯРА 4.1 F3 III 4.1 242 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP11 T1 
BK1 
BK2 
BK3 

TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

1352 ТИТАНИЙ НА ПРАХ, 
ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 
25% вода 

4.1 F3 II 4.1 586 1 kg E2 P410 
IBC06 

PP40 MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1353 ВЛАКНА или ТЪКАНИ, 
ИМПРЕГНИРАНИ СЪС СЛАБО 
НИТРАТНА НИТРОЦЕЛУЛОЗА, 
Н.У.К. 

4.1 F1 III 4.1 502 5 kg E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP11         3 W1     CE11 40 

1354 ТРИНИТРОБЕНЗЕН, 
ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 
30 % вода (обемно)  

4.1 D I 4.1   0 E0 P406   MP2         1 W1       40 

1355 ТРИНИТРОБЕНЗОЕНА 
КИСЕЛИНА, ОВЛАЖНЕНА, с не 
по-малко от 30% вода 
(обемно) 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406   MP2         1 W1       40 

1356 ТРИНИТРОТОЛУЕН (TNT), 
ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 
30 % вода (обемно) 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406   MP2         1 W1       40 

1357 ПИКОЧЕН НИТРАТ, ОВЛАЖНЕН 
с не по-малко от 20 % вода 
(обемно) 

4.1 D I 4.1 227 0 E0 P406   MP2         1 W1       40 
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1358 ЦИРКОНИЙ НА ПРАХ, с не по-
малко от 25 % вода  

4.1 F3 II 4.1 586 1 kg E2 P410 
IBC06 

PP40 MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1360 КАЛЦИЕВ ФОСФИД 4.3 WT2 I 4.3+6.1   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23 CW28   X462 

1361 ВЪГЛЕРОД, от животински или 
растителен произход  

4.2 S2 II 4.2   0 E2 P002 
IBC06 

PP12 MP14 T3 TP33 SGAN TU11 2 W1 
W13 

    CE10 40 

1361 ВЪГЛЕРОД, от животински или 
растителен произход 

4.2 S2 III 4.2   0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

PP12 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAV   4 W1 
W13 

VW4   CE11 40 

1362 ВЪГЛЕРОД, АКТИВЕН  4.2 S2 III 4.2 646 0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

PP11 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAV   4 W1 VW4   CE11 40 

1363 КОПРА 4.2 S2 III 4.2   0 E1 P003 
IBC08 
LP02 
R001 

PP20 
B3 B6 

MP14 BK2        3 W1 VW4   CE11 40 

1364 ПАМУЧНИ ОТПАДЪЦИ, 
ОМАЗНЕНИ 

4.2 S2 III 4.2   0 E1 P003 
IBC08 
LP02 
R001 

PP19 
B3 B6 

MP14         3 W1 VW4   CE11 40 

1365 ПАМУЧНИ ОТПАДЪЦИ, 
ОВЛАЖНЕНИ 

4.2 S2 III 4.2   0 E1 P003 
IBC08 
LP02 
R001 

PP19 
B3 B6 

MP14         3 W1 VW4   CE11 40 

1369 p-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН  4.2 S2 II 4.2   0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1372 ВЛАКНА или ТЪКАНИ ОТ 
ЖИВОТИНСКИ или 
РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, 
обгорели, намокрени или 
овлажнени 

4.2 S2 НЕ ПРЕДМЕТ ПО RID 

1373 ВЛАКНА или ТЪКАНИ, 
ЖИВОТИНСКИ или 
РАСТИТЕЛНИ или СИНТЕТИЧНИ 
импрегнирани в мазнина, NSA 

4.2 S2 III 4.2  0 E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33     3 W1 VW4   CE11 40 

1374 РИБНО БРАШНО (РИБНИ 
ОТПАДЪЦИ), 
НЕСТАБИЛИЗИРАНО 

4.2 S2 II 4.2 300 0 E2 P410 
IBC08 

 
B4 

MP14 T3 TP33     2 W1     CE10 40 
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1376 ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД, ОСТАТЪЧЕН 
или ЖЕЛЯЗНА ШЛАКА, 
ОСТАТЪЧНА, от пречистване на 
газ от коксови пещи 

4.2 S4 III 4.2 592 0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 
BK2 

TP33 SGAV   3 W1 VW4   CE11 40 

1378 МЕТАЛЕН КАТАЛИЗАТОР, 
ОВЛАЖНЕН с видим излишък 
на течност  

4.2 S4 II 4.2 274 0 E2 P410 
IBC01 

PP39 MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1379 ХАРТИЯ, ТРЕТИРАНА С 
НЕНАСИТЕНИ МАЗНИНИ 
(включително индиго) не 
напълно изсушена) 

4.2 S2 III 4.2   0 E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP14         3 W1 VW4   CE11 40 

1380 ПЕНТАБОРАН 4.2 ST3 I 4.2+6.1   0 E0 P601   MP2     L21DH TU14  
TU38  
TC1  

TE21  
TE22  
TE25  
TM1 

0 W1   CW28   333 

1381 ФОСФОР, БЯЛ ИЛИ ЖЪЛТ, ПОД 
ВОДА ИЛИ В РАЗТВОР   

4.2 ST3 I 4.2+6.1 503 0 E0 P405   MP2 T9 TP3 TP31 L10DH(+) TU14  
TU16  
TU21  
TU38  
TE3  

TE21  
TE22 

0 W1   CW28   46 

1381 ФОСФОР, БЯЛ или ЖЪЛТ, СУХ 4.2 ST4 I 4.2+6.1 503 0 E0 P405   MP2 T9 TP3 TP31 L10DH(+) TU14  
TU16  
TU21  
TU38  
TE3  

TE21  
TE22 

0 W1   CW28   46 

1382 КАЛИЕВ СУЛФИД, БЕЗВОДЕН 
или КАЛИЕВ СУЛФИД с по-
малко от  30% 
кристализационна вода 

4.2 S4 II 4.2 504 0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1383 ПИРОФОРЕН МЕТАЛ, Н.У.К. 
или ПИРОФОРНА СМЕС, Н.У.К. 

4.2 S4 I 4.2 274 0 E0 P404   MP13 T21 TP7 TP33     0 W1       43 

1384 НАТРИЕВ ДИТИОНИТ (НАТРИЕВ 
ХИДРОСУЛФИТ) 

4.2 S4 II 4.2   0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 
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1385 НАТРИЕВ СУЛФИД,  БЕЗВОДЕН 
или КАЛИЕВ СУЛФИД с по-
малко от  30% 
кристализационна вода 

4.2 S4 II 4.2 504 0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1386 КЮСПЕ с повече от 1,5 % 
мазнина обемно 
и 11 % обемно влага максимум 

4.2 S2 III 4.2   0 E1 P003 
IBC08 
LP02 
R001 

PP20 
B3 B6 

MP14  BK2       3 W1 VW4   CE11 40 

1387 Отпадъци от овлажнена 
вълнаt 

4.2 S2 НЕ Е ПРЕДМЕТ ПО RID 

1389 АМАЛГАМА ОТ АЛКАЛНИ 
МЕТАЛИ, течна 

4.3 W1 I 4.3 182 
 

0 E0 P402 RR8 MP2     L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X323 

1390 АМИДИ НА АЛКАЛНИ МЕТАЛИ 4.3 W2 II 4.3 182 
505 

500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 TP33 SGAN   0 W1   CW23 CE10 423 

1391 ДИСПЕРСИЯ НА АЛКАЛНИ 
МЕТАЛИ или ДИСПЕРСИЯ НА 
АЛКАЛОЗЕМНИ МЕТАЛИ  

4.3 W1 I 4.3 182 
183 
506 

0 E0 P402 RR8 MP2     L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X323 

1392 АМАЛГАМА ОТ АЛКАЛОЗЕМНИ 
МЕТАЛИ, ТЕЧНА 

4.3 W1 I 4.3 183 
506 

0 E0 P402   MP2     L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X323 

1393 СПЛАВ ОТ АЛКАЛОЗЕМНИ 
МЕТАЛИ, Н.У.К. 

4.3 W2 II 4.3 183 
506 

500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE7 423 

1394 АЛУМИНИЕВ КАРБИД 4.3 W2 II 4.3   500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1 VW5 CW23 CE10 423 

1395 АЛУМИНИЕВ ФЕРОСИЛИЦИЙ, 
НА ПРАХ  

4.3 WT2 II 4.3+6.1   500 g E2 P410 
IBC05 

PP40 MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CW28 CE10 462 

1396 АЛУМИНИЕВ НА ПРАХ, БЕЗ 
ПОКРИТИЕ 

4.3 W2 II 4.3   500 g E2 P410 
IBC07 

PP40 MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

1396 АЛУМИНИЕВ НА ПРАХ, БЕЗ 
ПОКРИТИЕ 

4.3 W2 III 4.3   1 kg E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW5 CW23 CE11 423 

1397 АЛУМИНИЕВ ФОСФИД 4.3 WT2 I 4.3+6.1 507 0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23 CW28   X462 
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1398 АЛУМИНИЕВ СИЛИЦИЙ, НА 
ПРАХ, БЕЗ ПОКРИТИЕ 

4.3 W2 III 4.3 37 1 kg E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 
BK2 

TP33 SGAN   3 W1 VW5 CW23 CE11 423 

1400 БАРИЙ 4.3 W2 II 4.3   500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

1401 КАЛЦИЙ  4.3 W2 II 4.3   500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

1402 КАЛЦИЕВ КАРБИД 4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403 
IBC04 

  MP2 T9 TP7 TP33  S2.65AN(+) TU4 TU22 
TM2 TA5  

1 W1   CW23   X423 

1402 КАЛЦИЕВ КАРБИД 4.3 W2 II 4.3   500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1 VW5 CW23 CE10 423 

1403 КАЛИЦЕВ ЦИАНАМИД с над 
0.1% калциев карбид 

4.3 W2 III 4.3 38 1 kg E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN   0 W1   CW23 CE11 423 

1404 КАЛЦИЕВ ХИДРИД 4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

1405 КАЛЦИЕВ СИЛИЦИД 4.3 W2 II 4.3   500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1 VW7 CW23 CE10 423 

1405 КАЛЦИЕВ СИЛИЦИД 4.3 W2 III 4.3   1 kg E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW5 
VW7 

CW23 CE11 423 

1407 ЦЕЗИЙ 4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403 
IBC04 

  MP2     L10CH(+) TU2  
TU14  
TU38  
TE5  

TE21  
TE22  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X423 

1408 ФЕРОСИЛИЦИЙ, съдържащ от 
30% до 90% силиций 

4.3 WT2 III 4.3+6.1 39 1 kg E1 P003 
IBC08 
R001 

PP20 
B4 B6 

MP14 T1 
BK2 

TP33 SGAN   3 W1 VW1 CW23 CW28 CE11 462 

1409 МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, 
ХИДРОРЕАКТИВНИ, Н.У.К.. 

4.3 W2 I 4.3 274 
508 

0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

1409 МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, 
ХИДРОРЕАКТИВНИ, Н.У.К.. 

4.3 W2 II 4.3 274 
508 

500 g E2 P410 
IBC04 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

1410 ЛИТИЕВО-АЛУМИНИЕВ 
ХИДРИД 

4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

1411 ЛИТИЕВО-АЛУМИНИЕВ 
ХИДРИД, 
ЕТЕРЕН 

4.3 WF1 I 4.3+3   0 E0 P402 RR8 MP2         1 W1   CW23   X323 
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1413 ЛИТИЕВ БОРХИДРИД 4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

1414 ЛИТИЕВ ХИДРИД 4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

1415 ЛИТИЙ 4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403 
IBC04 

  MP2  T9 TP7 
TP33  

L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X423 

1417 ЛИТИЙ СИЛИЦИЙ  4.3 W2 II 4.3   500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

1418 МАГНЕЗИЙ НА ПРАХ или 
МАГНЕЗИЕВИ СПЛАВИ НА ПРАХ 

4.3 WS I 4.3+4.2   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

1418 МАГНЕЗИЙ ПРАХ или 
МАГНЕЗИЕВИ СПЛАВИ НА ПРАХ 

4.3 WS II 4.3+4.2   0 E2 P410 
IBC05 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

1418 МАГНЕЗИЙ НА ПРАХ или 
МАГНЕЗИЕВИ СПЛАВИ НА ПРАХ 

4.3 WS III 4.3+4.2   0 E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW5 CW23 CE11 423 

1419 МАГНЕЗИЕВО-АЛУМИНИЕВ 
ФОСФИД 

4.3 WT2 I 4.3+6.1   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23 CW28   X462 

1420 КАЛИЕВО- МЕТАЛНИ СПЛАВИ  4.3 W1 I 4.3   0 E0 P402   MP2     L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X323 

1421 СПЛАВ ОТ АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, 
ТЕЧНА, Н.У.К. 

4.3 W1 I 4.3 182 0 E0 P402 RR8 MP2     L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X323 

1422 КАЛИЕВО-НАТРИЕВИ СПЛАВИ, 
ТЕЧНИ  

4.3 W1 I 4.3   0 E0 P402   MP2 T9 TP3 TP7 
TP31 

L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X323 

1423 РУБИДИЙ  4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403 
IBC04 

  MP2     L10CH(+) TU2  
TU14  
TU38  
TE5  

TE21  
TE22  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X423 

1426 НАТРИЕВ БОРОХИДРИД   4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

1427 НАТРИЕВ ХИДРИД 4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 
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1428 НАТРИЙ 4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403 
IBC04 

  MP2 T9 TP7 TP33 L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X423 

1431 НАТРИЕВ МЕТИЛАТ  4.2 SC4 II 4.2+8   0 E2 P410 
IBC05 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 48 

1432 НАТРИЕВ ФОСФИД  4.3 WT2 I 4.3+6.1   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23 
 CW28 

  X462 

1433 КАЛАЕНИ ФОСФИДИ 4.3 WT2 I 4.3+6.1   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23  
CW28 

  X462 

1435 ЦИНКОВА ПЕПЕЛ 4.3 W2 III 4.3   1 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 
BK2 

TP33 SGAN   3 W1 VW5 CW23 CE11 423 

1436 ЦИНК НА ПРАХ ИЛИ ЦИНК 
ПУДРА  

4.3 WS I 4.3+4.2   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

1436 ЦИНК НА ПРАХ ИЛИ ЦИНК 
ПУДРА  

4.3 WS II 4.3+4.2   0 E2 P410 
IBC07 

PP40 MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

1436 ЦИНК НА ПРАХ ИЛИ ЦИНК 
ПУДРА  

4.3 WS III 4.3+4.2   0 E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW5 CW23 CE11 423 

1437 ЦИРКОНИЕВ ХИДРИД 4.1 F3 II 4.1   1 kg E2 P410 
IBC04 

PP40 MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1438 АЛУМИНИЕВ НИТРАТ  5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 

TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1439 АМОНИЕВ ДИХРОМАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1442 АМОНИЕВ ПЕРХЛОРАТ 5.1 O2 II 5.1 152 1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33     2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1444 АМОНИЕВ ПЕРСУЛФАТ  5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1445 БАРИЕВ ХЛОРАТ, ТВЪРД 5.1 OT2 II 5.1+6.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 
 CW28 

CE10 56 

1446 БАРИЕВ НИТРАТ  5.1 OT2 II 5.1+6.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 
 CW28 

CE10 56 

1447 БАРИЕВ ПЕРХЛОРАТ, ТВЪРД   5.1 OT2 II 5.1+6.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 
 CW28 

CE10 56 
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1448 БАИЕР ПЕРМАНГАНАТ  5.1 OT2 II 5.1+6.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24  
CW28 

CE10 56 

1449 БАРИЕВ ПЕРОКСИД 5.1 OT2 II 5.1+6.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24  
CW28 

CE10 56 

1450 БРОМАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
Н.У.К. 

5.1 O2 II 5.1 274 
350 

1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1451 ЦЕЗИЕВ НИТРАТ  5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1452 КАЛЦИЕВ ХЛОРАТ  5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1453 КАЛЦИЕВ ХЛОРИТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1454 КАЛЦИЕВ НИТРАТ  5.1 O2 III 5.1 208 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 
BK3 

TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1455 КАЛЦИЕВ ПЕРХЛОРАТ  5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1456 КАЛЦИЕВ ПЕРМАНГАНАТ   5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1457 КАЛЦИЕВ ПЕРОКСИД 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1458 СМЕС ОТ ХЛОРАТ И БОРАТ   5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1458 СМЕС ОТ ХЛОРАТ И БОРАТ   5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP2 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1459 СМЕС ОТ ХЛОРАТ И 
МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД , ТВЪРДА  

5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1459 СМЕС ОТ ХЛОРАТ И 
МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД , ТВЪРДА 

5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP2 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1461 ХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
Н.У.К. 

5.1 O2 II 5.1 274 
351 

1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 
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1462 ХЛОРИТИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
Н.У.К. 

5.1 O2 II 5.1 274 
352 
509 

1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1463 ХРОМТРИОКСИД, БЕЗВОДЕН 5.1 OTC II 5.1+6.1+8 510 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 
 CW28 

CE10 568 

1465 ДИДИМИЕВ НИТРАТ  5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1466 ЖЕЛЕЗЕН НИТРАТ  5.1 O2 III 5.1    5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1467 ГУАНИДИН НИТРАТ  5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1469 ОЛОВЕН НИТРАТ  5.1 OT2 II 5.1+6.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24  
CW28 

CE10 56 

1470 ОЛОВЕН ПЕРХЛОРАТ, ТВЪРД  5.1 OT2 II 5.1+6.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24  
CW28 

CE10 56 

1471 ЛИТИЕВ ХИДРОХЛОРИТ, СУХ 
или ЛИТИЕВ ХИДРОХЛОРИТ, 
СМЕС 

5.1 O2 II 5.1  1 kg E2 P002 
IBC08 

B4 MP10   SGAN TU3 2 W11  CW24 CE10 50 

1471 ЛИТИЕВ ХИДРОХЛОРИТ, СУХ 
или ЛИТИЕВ ХИДРОХЛОРИТ, 
СМЕС  

5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1  TP33  SGAV TU3 3    CW24 CE11 50 

1472 ЛИТИЕВ ПЕРОКСИД  5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1473 МАГНЕЗИЕВ БРОМАТ  5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1474 МАГНЕЗИЕВ НИТРАТ  5.1 O2 III 5.1 332 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 
BK3 

TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1475 МАГНЕЗИЕВ ПЕРХЛОРАТ   5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1476 МАГНЕЗИЕВ ПЕРОКСИД  5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 
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1477 НИТРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
Н.У.К. 

5.1 O2 II 5.1 511 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1477 НИТРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
Н.У.К. 

5.1 O2 III 5.1 511 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1479 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО, 
Н.У.К. 

5.1 O2 I 5.1 274 0 E0 P503 
IBC05 

  MP2         1 W10   CW24   55 

1479 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО, 
Н.У.К. 

5.1 O2 II 5.1 274 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1479 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО, 
Н.У.К. 

5.1 O2 III 5.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP2 T1 TP33 SGAN TU3 3     CW24 CE11 50 

1481 ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
Н.У.К. 

5.1 O2 II 5.1  1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1481 ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
Н.У.К. 

5.1 O2 III 5.1  5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP2 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1482 ПЕРМАНГАНАТИ, 
НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 

5.1 O2 II 5.1 274 
353 

1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1482 ПЕРМАНГАНАТИ, 
НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 

5.1 O2 III 5.1 274 
353 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP2 T1 TP33 SGAN TU3 3     CW24 CE11 50 

1483 ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
Н.У.К. 

5.1 O2 II 5.1  1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1483 ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
Н.У.К. 

5.1 O2 III 5.1  5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP2 T1 TP33 SGAN TU3 3     CW24 CE11 50 

1484 КАЛИЕВ БРОМАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1485 КАЛИЕВ ХЛОРАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 
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1486 КАЛИЕВ НИТРАТ 5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 
BK3 

TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1487 КАЛИЕВ НИТРАТ И НАТРИЕВ 
НИТРИТ, СМЕС 

5.1 O2 II 5.1 607 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1488 КАЛИЕВ НИТРИТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1489 КАЛИЕВ ПЕРХЛОРАТE 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1490 КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ  5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1491 КАЛИЕВ ПЕРОКСИД 5.1 O2 I 5.1   0 E0 P503 
IBC06 

  MP2         1 W10   CW24   55 

1492 КАЛИЕВ ПЕРСУЛФАТ  5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1493 СРЕБЪРЕН НИТРАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1494 НАТРИЕВ БРОМАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1495 НАТРИЕВ ХЛОРАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 
BK1 
BK2 

TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1496 НАТРИЕВ ХЛОРИТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1498 НАТРИЕВ НИТРАТ 5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 
BK3 

TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1499 НАТРИЕВ НИТРАТ И  КАЛИЕВ 
НИТРАТ, СМЕС 

5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 
BK3 

TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1500 НАТРИЕВ НИТРИТ  5.1 OT2 III 5.1+6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAN TU3 3     CW24 CW28 CE11 56 
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1502 НАТРИЕВ ПЕРХЛОРАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1503 НАТРИЕВ ПЕРМАНГАНАТ  5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1504 НАТРИЕВ ПЕРОКСИД 5.1 O2 I 5.1   0 E0 P503 
IBC05 

  MP2         1 W10   CW24   55 

1505 НАТРИЕВ ПЕРСУЛФАТ  5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1506 СТРОНЦИЕВ ХЛОРАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1507 СТРОНЦИЕВ НИТРАТ 5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1508 СТРОНЦИЕВ ПЕРХЛОРАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1509 СТРОНЦИЕВ ПЕРОКСИД 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1510 ТЕТРАНИТРОМЕТАН 6.1 TO1 I 6.1+5.1 609 
354 

0 E0 P602   MP8 
MP17 

    L10CH TU14 
TU15 
TU38 
TE21 
TE22 

1    CW12 
 CW28 
CW31 

  665 

1511 ПИКОЧНО-ВОДОРОДЕН 
ПЕРОКСИД 

5.1 OC2 III 5.1+8   5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP2 T1 TP33 SGAN TU3 3     CW24 CE11 58 

1512 ЦИНКОВО-АМОНИЕВ НИТРИТ  5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1513 ЦИНКОВ ХЛОРАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

1514 ЦИНКОВ НИТРАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1515 ЦИНКОВ ПЕРМАНГАНАТ  5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

1516 ЦИНКОВ ПЕРОКСИД 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 
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1517 ЦИРКОНИЕВ ПИКРАМАТ, 
ОВЛАЖНЕН,  с не по-малко от 
20% вода (обемно) 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP26 MP2         1 W1       40 

1541 АЦЕТОНОВ ЦИАНОХИДРИН, 
СТАБИЛИЗИРАН 

6.1 T1 I 6.1 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
 CW28  
CW31 

  669 

1544 АЛКАЛОИДИ, ТВЪРДИ, Н.У.К. 
или АЛКАЛОИДНИ СОЛИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. 

6.1 T2 I 6.1 43 
274 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
 CW28  
CW31 

  66 

1544 АЛКАЛОИДИ, ТВЪРДИ, Н.У.К. 
или АЛКАЛОИДНИ СОЛИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К 

6.1 T2 II 6.1 43 
274 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13  
CW28  
CW31 

CE9 60 

1544 АЛКАЛОИДИ, ТВЪРДИ, Н.У.К. 
или АЛКАЛОИДНИ СОЛИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К 

6.1 T2 III 6.1 43 
274 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
 CW28  
CW31 

CE11 60 

1545 АЛИЛ ИЗОТИОЦИАНАТ, 
СТАБИЛИЗИРАН 

6.1 TF1 II 6.1+3  386 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
 CW28  
CW31 

CE5 639 

1546 АМОНИЕВ АРСЕНАТ 6.1 T5 II 6.1   500 ml E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
 CW28  
CW31 

CE9 60 

1547 АНИЛИН 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
 CW28  
CW31 

CE5 60 

1548 АНИЛИН ХИДРОХЛОРИД  6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH TU15 2   VW9 CW13 
 CW28  
CW31 

CE11 60 

1549 АНТИМОНОВО СЪЕДИНЕНИЕ,  
НЕОРГАНИЧНО, ТВЪРДО, Н.У.К. 

6.1 T5 III 6.1 45 
274 
512 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
 CW28  
CW31 

CE11 60 

1550 АНТИМОНОВ ЛАКТАТ  6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13  
CW28 
 CW31 

CE11 60 
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1551 АНТИМОНОВО-КАЛИЕВ 
ТАРТРАТ 

6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
 CW28 
 CW31 

CE11 60 

1553 АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА 6.1 T4 I 6.1   0 E5 P001   MP8 
MP17 

T20 TP2 TP7 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
 CW28 
 CW31 

  66 

1554 АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ТВЪРДА 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13  
CW28  
CW31 

CE9 60 

1555 АРСЕНОВ БРОМИД  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13  
CW28  
CW31 

CE9 60 

1556 АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТЕЧНО, Н.У.К., НЕОРГАНИЧНО,  
вкл.: арсенати,  Н.У.К., 
арсенити, Н.У.К.; и 
арсенсулфиди, Н.У.К. 

6.1 T4 I 6.1 43 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13  
CW28  
CW31 

  66 

1556 АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТЕЧНО, Н.У.К., НЕОРГАНИЧНО,  
вкл.: арсенати,  Н.У.К., 
арсенити, Н.У.К.; и 
арсенсулфиди, Н.У.К.. 

6.1 T4 II 6.1 43 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13  
CW28  
CW31 

CE5 60 
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1557 АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, 

Н.У.К., НЕОРГАНИЧНО, вкл. 
арсенати, Н.У.К.; арсенити, 
Н.У.К.; и арсенсулфиди, Н.У.К. 

6.1 T5 I 6.1 43 
274 

0 L E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU15  
TU38  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1557 АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТВЪРДО, Н.У.К., 
НЕОРГАНИЧНО, вкл.: 
арсенати, Н.У.К.; арсенити, 
Н.У.К.; и арсенсулфиди, Н.У.К. 

6.1 T5 II 6.1 43 
274 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1557 АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТВЪРДО, Н.У.К., 
НЕОРГАНИЧНИ, вкл.: 
арсенати, Н.У.К.; арсенити, 
Н.У.К.; и арсенсулфиди, Н.У.К. 

6.1 T5 III 6.1 43 
274 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

1558 АРСЕН 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1559 АРСЕНОВ ПЕНТОКСИД  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1560 АРСЕНОВ ТРИХЛОРИД  6.1 T4 I 6.1   0 E5 P602   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1561 АРСЕНОВ ТРИОКСИД  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1562 АРСЕНОВ ПРАХ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1564 БАРИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, 
Н.У.К. 

6.1 T5 II 6.1 177 
274 
513 
587 

0 E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1564 БАРИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, 
Н.У.К. 

6.1 T5 III 6.1 177 
274 
513 
587 

500 g E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 
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1565 БАРИЕВ ЦИАНИД 6.1 T5 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1566 БЕРИЛИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, 
Н.У.К. 

6.1 T5 II 6.1 274 
514 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1566 БЕРИЛИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, 
Н.У.К. 

6.1 T5 III 6.1 274 
514 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

1567 БЕРИЛИЙ НА ПРАХ  6.1 TF3 II 6.1+4.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 64 

1569 БРОМАЦЕТОН  6.1 TF1 II 6.1+3   0 E4 P602   MP15 T20 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

1570 БРУЦИН 6.1 T2 I 6.1 43 0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1571 БАРИЕВ АЗИД, ОВЛАЖНЕН с 
не по-малко от 50% вода 
(обемно) 

4.1 DT I 4.1+6.1 568 0 E0 P406   MP2         1 W1   CW28   46 

1572 КАКОДИЛОВА КИСЕЛИНА 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1573 КАЛЦИЕВ АРСЕНАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1574 КАЛЦИЕВ АРСЕНАТ И 
КАЛЦИЕВ АРСЕНИТ, СМЕС, 
ТЪВРДА  

6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1575 КАЛЦИЕВ ЦИАНИД 6.1 T5 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1577 ХЛОРДИНИТРОБЕНЗЕНИ, 
ТЕЧНИ  

6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 
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1578 ХЛОРНИТРОБЕНЗЕНИ, 
ТВЪРДИ 

6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH  TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1579 4-ХЛОР-o-ТОЛУИДИН 
ХИДРОХЛОРИД, ТВЪРД 

6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

1580 ХЛОРПИКРИН 6.1 T1 I 6.1  354 0 E0 P601   MP8 
MP17 

T22 TP2 
 

L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1581 ХЛОРПИКРИН И 
МЕТИЛБРОМИД, СМЕС с над 
2% ХЛОРПИКРИН 

2 2T   2.3 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  26 

1582 ХЛОРПИКРИН и 
МЕТИЛХЛОРИД, СМЕС 

2 2T   2.3 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  26 

1583 ХЛОРПИКРИН СМЕС, Н.У.К. 6.1 T1 I 6.1 274 
315 
515 

0 E5 P602   MP8 
MP17 

    L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1583 ХЛОРПИКРИН, СМЕС, Н.У.К. 6.1 T1 II 6.1 274 
515 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1583 ХЛОРПИКРИН, СМЕС, Н.У.К. 6.1 T1 III 6.1 274 
515 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1585 МЕДЕН ОЦЕТОАРСЕНИТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 
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1586 МЕДЕН АРСЕНИТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1587 МЕДЕН ЦИАНИД  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1588 ЦИАНИДИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. 

6.1 T5 I 6.1 47 
274 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE13 66 

1588 ЦИАНИДИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. 

6.1 T5 II 6.1 47 
274 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1588 ЦИАНИДИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. 

6.1 T5 III 6.1 47 
274 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

1589 ЦИАНОГЕНХЛОРИД, 
СТАБИЛИЗИРАН 

2 2TC   2.3+8  386 0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

1590 ДИХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1591 o-ДИХЛОРБЕНЗЕН  6.1 T1 III 6.1 279 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1593 ДИХЛОРМЕТАН 6.1 T1 III 6.1 516 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

 
B8 

MP19 T7 TP2 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1594 ДИЕТИЛСУЛФАТ  6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1595 ДИМЕТИЛСУЛФАТ  6.1 TC1 I 6.1+8 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2  L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  668 
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1596 ДИНИТРОАНИЛИНИ  6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1597 ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1597 ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1598 ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛ 6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1599 ДИНИТРОФЕНОЛ, РАЗТВОР 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1599 ДИНИТРОФЕНОЛ, РАЗТВОР 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1600 ДИНИТРОТОЛУЕНИ, 
РАЗТОПЕНИ 

6.1 T1 II 6.1   0 E0       T7 TP3 L4BH TU15 0     CW13 
CW31 

  60 

1601 ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

6.1 T2 I 6.1 274 0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU15  
TU38  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1601 ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

6.1 T2 II 6.1 274 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1601 ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

6.1 T2 III 6.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

1602 БАГРИЛО, ТЕЧНО,ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. или БАГРИЛО 
МЕЖДИННО, ТЕЧНО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T1 I 6.1 274 0 E5 P001   MP8 
MP17 

    L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 
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1602 БАГРИЛО, ТЕЧНО,ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. или БАГРИЛО 
МЕЖДИННО, ТЕЧНО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T1 II 6.1 274 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1602 БАГРИЛО, ТЕЧНО,ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. или БАГРИЛО 
МЕЖДИННО, ТЕЧНО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T1 III 6.1 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1603 ЕТИЛБРОМАЦЕТАТ  6.1 TF1 II 6.1+3   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

1604 ЕТИЛЕНДИАМИН 8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

1605 ЕТИЛЕНДИБРОМИД  6.1 T1 I 6.1  354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1606 ФЕРИАРСЕНАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1607 ФЕРИАРСЕНИТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1608 ФЕРИАРСЕНИАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1611 ХЕКСАЕТИЛ ТЕТРАФОСФАТ  6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1612 ХЕКСАЕТИЛ ТЕТРАФОСФАТ И 
СГЪСТЕН ГАЗ, СМЕС  

2 1T   2.3 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   CxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9 

1     CW9 CW10 
CW36 

  26 
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1613 ЦИАНОВОДОРОДНА 
КИСЕЛИНА, ВОДЕН РАЗТВОР 
(ЦИАНОВОДОРОД ВОДЕН 
РАЗТВОР)  с не повече от 20% 
циановодород  

6.1 TF1 I 6.1+3 48 0 E5 P601   MP8 
MP17 

T14 TP2 L15DH(+) TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22  
TE25 

0     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1614 ЦИАНОВОДОРОД, 
СТАБИЛИЗИРАН, съдържащ 
по-малко от 3% вода и 
абсорбиран в порьозен 
инертен материал  

6.1 TF1 I 6.1+3 386 
603 

0 E5 P099 
P601 

 
RR10 

MP2         0     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1616 ОЛОВЕН АЦЕТАТ  6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

1617 ОЛОВНИ АРСЕНАТИ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1618 ОЛОВНИ АРСЕНИТИ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1620 ОЛОВЕН ЦИАНИД  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1621 ЛОНДОНСКО ПУРПУРНО 
БАГРИЛО 

6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1622 МАГНЕЗИЕВ АРСЕНАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1623 ЖИВАЧЕН АРСЕНАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1624 ЖИВАЧЕН ХЛОРИД 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1625 ЖИВАЧЕН НИТРАТ 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 
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1626 КАЛИЕВО-ЖИВАЧЕН ЦИАНИД  6.1 T5 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1627 ЖИВАЧЕН НИТРАТ 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1629 ЖИВАЧЕН АЦЕТАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1630 ЖИВАЧЕН АМОНИЕВ ХЛОРИД 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1631 ЖИВАЧЕН БЕНЗОАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1634 ЖИВАЧНИ БРОМИДИ 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1636 ЖИВАЧЕН ЦИАНИД 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1637 ЖИВАЧЕН ГЛЮКОНАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1638 ЖИВАЧЕН ЙОДИД 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1639 ЖИВАЧЕН НУКЛЕАТ 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1640 ЖИВАЧЕН ОЛЕАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1641 ЖИВАЧЕН ОКИС 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1642 ЖИВАЧЕН ОКСИЦИАНИД, 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН  

6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 
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1643 ЖИВАЧЕН КАЛИЕВ ЙОДИД 6.1 T5 II 6.1   0 E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1644 ЖИВАЧЕН САЛИЦИЛАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1645 ЖИВАЧЕН СУЛФАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1646 ЖИВАЧЕН ТИОЦИАНАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1647 МЕТИЛБРОМИД И 
ЕТИЛЕНДИБРОМИД, СМЕС, 
ТЕЧНА 

6.1 T1 I 6.1 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1648 АЦЕТОНИТРИЛ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP2 LGBF   2       CE7 33 

1649 АНТИДЕТОНАЦИОННА СМЕС 
ЗА ДВИГАТЕЛНО ГОРИВО  

6.1 T3 I 6.1   0 E5 P602   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22  
TT6 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1650 бета-НАФТИЛАМИН, ТВЪРД  6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1651 НАФТИЛТИОУРЕА 
 

6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1652 НАФТИЛУРЕА 6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1653 НИКЕЛОВ ЦИАНИД  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 
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1654 НИКОТИН  6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1655 НИКОТИНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТВЪРДО, Н.У.К. или 
НИКОТИНОВ ПРЕПАРАТ, 
ТВЪРД, Н.У.К. 

6.1 T2 I 6.1 43 
274 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU15  
TU38  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1655 НИКОТИНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТВЪРДО, Н.У.К. или 
НИКОТИНОВ ПРЕПАРАТ , 
ТВЪРДО, Н.У.К. 

6.1 T2 II 6.1 43 
274 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1655 НИКОТИНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТВЪРДО, Н.У.К. или 
НИКОТИНОВ ПРЕПАРАТ, 
ТВЪРД, Н.У.К. 

6.1 T2 III 6.1 43 
274 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

1656 НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД 
,ТЕЧЕН или под формата на 
РАЗТВОР 

6.1 T1 II 6.1 43 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1656 НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД 
,ТЕЧЕН или под формата на 
РАЗТВОР 

6.1 T1 III 6.1 43 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1657 НИКОТИНОВ САЛИЦИЛАТ  6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1658 НИКОТИНОВ СУЛФАТ, 
РАЗТВОР 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1658 НИКОТИНОВ СУЛФАТ, 
РАЗТВОР 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1659 НИКОТИН ТАРТРАТ  6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1660 АЗОТЕН ОКИС, СГЪСТЕН 2 1TOC   2.3+5.1+
8 

  0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  265 

1661 НИТРОАНИЛИНИ  (o-, m-, p-) 6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 
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1662 НИТРОБЕНЗЕНИ 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1663 НИТРОФЕНОЛИ  (o-, m-, p-) 6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

1664 НИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ  6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1665 НИТРОКСИЛЕНИ, ТЕЧНИ 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1669 PENTAХЛОРЕТАН  6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1670 ПЕРХЛОРМЕТИЛ МЕРКАПТАН   6.1 T1 I 6.1 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1671 ФЕНОЛ, ТВЪРД 6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1672 ФЕНИЛКАРБИЛАМИНХЛОРИД 6.1 T1 I 6.1   0 E5 P602   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1673 ФЕНИЛЕНДИАМИНИ (o-, m-, 
p-) 

6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

1674 ФЕНИЛЖИВАЧЕН АЦЕТАТ  6.1 T3 II 6.1 43 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1677 КАЛИЕВ АРСЕНАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 
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1678 КАЛИЕВ АРСЕНИТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1679 КАЛИЕВ КУПРОЦИАНИД   6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1680 КАЛИЕВ ЦИАНИД, ТВЪРД 6.1 T5 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1683 СРЕБЪРЕН АРСЕНИТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1684 СРЕБЪРЕН ЦИАНИД  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1685 НАТРИЕВ АРСЕНАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1686 НАТРИЕВ АРСЕНИТ, ВОДЕН 
РАЗТВОР  

6.1 T4 II 6.1 43 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1686 НАТРИЕВ АРСЕНИТ,ВОДЕН 
РАЗТВОР 

6.1 T4 III 6.1 43 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP2 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1687 НАТРИЕВ АЗИД  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10         2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1688 НАТРИЕВ КАКОДИЛАТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1689 НАТРИЕВ ЦИАНИД, ТВЪРД 6.1 T5 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1690 НАТРИЕВ ФЛУОРИД, ТВЪРД  6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 
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1691 СТРОНЦИЕВ АРСЕНИТ  6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1692 СТРИХНИН или 
СТРИХНИНОВИ СОЛИ   

6.1 T2 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1693 ВЕЩЕСТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА 
СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ, ТЕЧНО, 
Н.У.К. 

6.1 T1 I 6.1 274 0 E5 P001   MP8 
MP17 

    L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1693 ВЕЩЕСТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА 
СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ, ТЕЧНО, 
Н.У.К. 

6.1 T1 II 6.1 274 0 E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1694 БРОМБЕНЗИЛОВИ ЦИАНИДИ, 
ТЕЧНИ 

6.1 T1 I 6.1 138 0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1695 ХЛОРАЦЕТОН, 
СТАБИЛИЗИРАН 

6.1 TFC I 6.1+3+8 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2  L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1697 ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЪРД 6.1 T2 II 6.1   0 E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1698 ДИФЕНИЛАМИН ХЛОРАРСЕН 6.1 T3 I 6.1   0 E5 P002   MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1699 ДИФЕНИЛХЛОРАРСЕН, ТЕЧЕН 6.1 T3 I 6.1   0 E5 P001   MP8 
MP17 

    L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1700 СВЕЩИ ЗА СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ  6.1 TF3 II 6.1+4.1   0 E0 P600             2     CW13 
CW28 
CW31 

  64 
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1701 КСИЛИЛБРОМИД, ТЕЧЕН 6.1 T1 II 6.1   0 E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1702 1,1,2,2-ТЕТРАХЛОЕТАН  6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1704 ТЕТРАЕТИЛ 
ДИТИОПИРОФОСФАТ   

6.1 T2 II 6.1 43 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP10 T7 TP2 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1707 ТАЛИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, 
Н.У.К. 

6.1 T5 II 6.1 43 
274 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1708 ТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1709 2,4-ТОЛУИЛЕНЕДИАМИН, 
ТВЪРД 

6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

1710 ТРИХЛОРЕТИЛЕН  6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1711 КСИЛИДИНИ, ТЕЧНИ 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1712 ЦИНКОВ АРСЕНАТ, ЦИНКОВ 
АРСЕНИТ или СМЕС от 
ЦИНКОВ АРСЕНАТ И ЦИНКОВ 
АРСЕНИТ  

6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1713 ЦИНКОВ ЦИАНИД 6.1 T5 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1714 ЦИНКОВ ФОСФИД  4.3 WT2 I 4.3+6.1   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23 
CW28 

  X462 

1715 ОЦЕТЕТН АНХИДРИД 8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

1716 АЦЕТИЛБРОМИД  8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2       CE6 80 
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1717 АЦЕТИЛХЛОРИД 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T8 TP2 L4BH   2       CE7 X338 

1718 КИСЕЛ БУТИЛ ФОСФАТ  8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

1719 КОРОЗИОННО АЛКАЛНО 
ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

8 C5 II 8 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BN   2       CE6 80 

1719 КОРОЗИОННО АЛКАЛНО 
ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К.. 

8 C5 III 8 274 5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN   3  W12     CE8 80 

1722 АЛИЛХЛОРФОРМИАТ  6.1 TFC I 6.1+3+8   0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  668 

1723 АЛИЛ ЙОДИД  3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP2 L4BH   2       CE7 338 

1724 АЛИЛТРИХЛОРСИЛАН, 
СТАБИЛИЗИРАН 

8 CF1 II 8+3  386 0  E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X839 

1725 АЛУМИНИЕВ БРОМИД, 
БЕЗВОДЕН 

8 C2 II 8 588 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

1726 АЛУМИНИЕВ ХЛОРИД, 
БЕЗВОДЕН 

8 C2 II 8 588 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

1727 АМОНИЕВ 
ДИФЛУОРОВОДОРОД, 
ТВЪРДО 

8 C2 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

1728 АМИЛТРИХЛОРСИЛАН  8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1729 АНИЗОИЛХЛОРИД 8 C4 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

1730 АНТИМОНОВ PENTAХЛОРИД, 
ТЕЧЕН 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 X80 

1731 АНТИМОНОВ PENTAХЛОРИД, 
РАЗТВОР 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1731 АНТИМОНОВ PENTAЛОРИД 
РАЗТВОР 

8 C1 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 
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1732 АНТИМОНОВ 
PENTAФЛУОРИД  

8 CT1 II 8+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2     CW13 
CW28 

CE6 86 

1733 АНТИМОНОВ ТРИХЛОРИД 8 C2 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

1736 БЕНЗОИЛХЛОРИД 8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1737 БЕНЗИЛБРОМИД 6.1 TC1 II 6.1+8   0 E4 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 

1738 БЕНЗИЛХЛОРИД 6.1 TC1 II 6.1+8   0 E4 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 

1739 БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ  8 C9 I 8   0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         88 

1740 ДИФЛУОРОВОДОРОДИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. 

8 C2 II 8 517 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

1740 ДИФЛУОРОВОДОРОДИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. 

8 C2 III 8 517 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

1741 БОРЕН ТРИХЛОРИД 2 2TC   2.3+8   0 E0 P200   MP9 (M)       1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

1742 БОРЕН ТРИФЛУОРИД – 
ОЦЕТНА КИСЕЛИНА, 
КОМПЛЕКС - ТЕЧЕН 

8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1743 БОРЕН ТРИФЛУОРИД - - 
ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА - 
КОМПЛЕКС, ТЕЧЕН 

8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1744 БРОМ или БРОМЕН РАЗТВОР 8 CT1 I 8+6.1   0 E0 P804   MP2 T22 TP2 TP10 L21DH(+) TU14  
TU33  
TU38  
TU43 
TC5  

TE21  
TE22  
TE25  
TT2  
TM3  
TM5 

1     CW13 
CW28 

  886 
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1745 БРОМЕН PENTAФЛУОРИД  5.1 OTC I 5.1+6.1+
8 

  0 E0 P200   MP2 T22 TP2 L10DH TU3  
TU38  
TE16  
TE22 

1     CW24 
CW28 

  568 

1746 БРОМЕН ТРИФЛУОРИД  5.1 OTC I 5.1+6.1+
8 

  0 E0 P200   MP2 T22 TP2 L10DH TU3  
TU38  
TE16  
TE22 

1     CW24 
CW28 

  568 

1747 БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН  8 CF1 II 8+3   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X83 

1748 КАЛЦИЕВ ХИДРОХЛОРИТ, СУХ 
или  КАЛЦИЕВ 
ХИДРОХЛОРИТ, СМЕС, СУХА,  
с над 39% активен хлор  (8.8% 
активен кислород) 

5.1 O2 II 5.1 314 
 

1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 B13 

MP10     SGAN TU3 2 W11   CW24 
CW35 

CE10 50 

1748 КАЛЦИЕВ ХИДРОХЛОРИТ, СУХ 
или   КАЛЦИЕВ 
ХИДРОХЛОРИТ, СМЕС, СУХА с 
над 39% активен хлор (8.8% 
активен кислород) 

5.1 O2 III 5.1 316 
 

5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B4 

B13 

MP10     SGAV TU3 3     CW24 
CW35 

CE11 50 

1749 ХЛОРЕН ТРИФЛУОРИД  2 2TOC   2.3+5.1+
8  

(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW16 
CW36 

  265 

1750 ХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА, 
РАЗТВОР 

6.1 TC1 II 6.1+8   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 

1751 ХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА, 
ТВЪРДА 

6.1 TC2 II 6.1+8   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 68 

1752 ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 6.1 TC1 I 6.1+8  354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2  L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  668 

1753  ХЛОРФЕНИЛ ТРИХЛОРСИЛАН 
 

8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 
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1754 ХЛОРСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА 
(със или без серен триоксид) 

8 C1 I 8   0 E0 P001   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         X88 

1755 ХРОМОВА КИСЕЛИНА, 
РАЗТВОР 

8 C1 II 8 518 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN  TU42 2       CE6 80 

1755 ХРОМОВА КИСЕЛИНА, 
РАЗТВОР 

8 C1 III 8 518 5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN  TU42 3       CE8 80 

1756 ХРОМЕН ФЛУОРИД, ТВЪРД 8 C2 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

1757 ХРОМЕН ФЛУОРИД, РАЗТВОР 8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1757 ХРОМЕН ФЛУОРИД, РАЗТВОР 8 C1 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 

1758 ХРОМОКСИХЛОРИД  8 C1 I 8   0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         X88 

1759 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

8 C10 I 8 274 0 E0 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AN 
L10BH 

TU38  
TE22 

1 W10       88 

1759 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

8 C10 II 8 274 1 L E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

1759 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

8 C10 III 8 274 5 L E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

1760 КОРОЗИОННО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

8 C9 I 8 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10BH TU38  
TE22 

1         88 

1760 КОРОЗИОННО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

8 C9 II 8 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BN   2       CE6 80 

1760 КОРОЗИОННО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

8 C9 III 8 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN   3  W12     CE8 80 

1761 КУПРИЕТИЛЕНДИАМИН, 
РАЗТВОР 

8 CT1 II 8+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2     CW13 
CW28 

CE6 86 

1761 КУПРИЕТИЛЕНДИАМИН, 
РАЗТВОР 

8 CT1 III 8+6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN   3  W12   CW13 
CW28 

CE8 86 
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1762 ЦИКЛОХЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИ
ЛАН 

8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1763 ЦИКЛОХЕКСИЛТРИХЛОРСИЛА
Н 

8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1764 ДИХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА 8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1765 ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 X80 

1766 ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛ
АН 

8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1767 ДИЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 8 CF1 II 8+3   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X83 

1768 ДИФЛУОРОФОСФОРНА 
КИСЕЛИНА, БЕЗВОДНА 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1769 ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1770 ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД 8 C10 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

1771 ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1773 ЖЕЛЕЗЕН ХЛОРИД, БЕЗВОДЕН 8 C2 III 8 590 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

1774 ЗАРЯДИ ЗА 
ПОЖАРОГАСИТЕЛИ, 
КОРОЗИОННО, ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО  

8 C11 II 8   1 L E0 P001 PP4           2       CE6 80 

1775 ФЛУОРБОРНА КИСЕЛИНА 8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1776 ФЛУОРФОСФОРНА 
КИСЕЛИНА, БЕЗВОДНА 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1777 ФЛУОРСУЛФОНОВА  
КИСЕЛИНА 

8 C1 I 8   0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         88 

1778 ФЛУОРСИЛИЦИЕВА 
КИСЕЛИНА 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN TU42  2       CE6 80 

1779 МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА с над 
85% КИСЕЛИННОСТ, обемно 

8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN  TU42 2       CE6 83 

1780 ФУМАРИЛХЛОРИД 8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 
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1781 ХЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1782 ХЕКСАФЛУОРФОСФОРНА 
КИСЕЛИНА 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1783 ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, 
РАЗТВОР 

8 C7 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1783 ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, 
РАЗТВОР 

8 C7 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 

1784 ХЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН  8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1786 ХИДРОФЛУОРНА КИСЕЛИНА 
И СЯРНА КИСЕЛИНА, СМЕС 

8 CT1 I 8+6.1   0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10DH TU14  
TU38  
TE21  
TE22  
TT4 

1     CW13 
CW28 

  886 

1787 ЙОДОВОДОРОДНА  
КИСЕЛИНА 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1787 ЙОДОВОДОРПДНА 
КИСЕЛИНА 

8 C1 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

1788 БРОМОВОДОРОДНА 
КИСЕЛИНА 

8 C1 II 8 519 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN  TU42 2       CE6 80 

1788 БРОМОВОДОРОДНА 
КИСЕЛИНА 

8 C1 III 8 519 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN  TU42 3  W12     CE8 80 

1789 ХЛОРОВОДОРОДНА 
КИСЕЛИНА 

8 C1 II 8 520 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN  TU42 2       CE6 80 

1789 ХЛОРОВОДОРОДНА 
КИСЕЛИНА 

8 C1 III 8 520 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN  TU42 3  W12     CE8 80 
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1790 ХЛОРОВОДОРОДНА 
КИСЕЛИНА с над 85% 
ФЛУОРОВОДОРОД  

8 CT1 I 8+6.1 640I 0 E0 P802   MP2 T10 TP2 L21DH(+) TU14  
TU34  
TU38  
TC1  

TE17  
TE21  
TE22  
TE25  
TA4  
TT4  
TT9  
TM3 

1     CW13 
CW28 

  886 

1790 ФЛУОРОВОДОРДНА 
КИСЕЛИНА със съдържание 
на ФЛУОРОВОДОРОД от 60% 
до 85%  

8 CT1 I 8+6.1 640J 0 E0 P001 PP81 MP8 
MP17 

T10 TP2 L10DH TU14  
TU38  
TE21  
TE22  
TT4 

1     CW13 
CW28 

  886 

1790 ФЛУОРОВОДОРДНА 
КИСЕЛИНА                   със 
съдържание на 
ФЛУОРОВОДОРОД до 60% 

8 CT1 II 8+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4DH TU14  
TE17  
TE21  
TT4 

2     CW13 
CW28 

CE6 86 

1791 ХИПОХЛОРИТЕН РАЗТВОР 8 C9 II 8 521 1 L E2 P001 
IBC02 

PP10 
B5 

MP15 T7 TP2 TP24 L4BV(+) TE11 
TU42 

2       CE6 80 

1791 ХИПОХЛОРИТЕН РАЗТВОР 8 C9 III 8 521 5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

 
B5 

MP19 T4 TP2 TP24 L4BV(+) TE11 
TU42 

3       CE8 80 

1792 
ЙОДЕН МОНОЛОРИД, 
ТВЪРД 

8 C2 II 8   1 kg E2 Р002 IBC08  B4 MP10 T7 TP2 SGAN 
L4BN 

  2 W11      CE10 80 

1793 КИСЕЛ ИЗОПРОПИЛ ФОСФАТ  8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3       CE8 80 

1794 ОЛОВЕН СУЛФАТ  с над 3% 
свободна киселина  

8 C2 II 8 591 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11 VW9   CE10 80 

1796 НИТРИРАЩА КИСЕЛИННА 
СМЕС с над 50% азотна 
КИСЕЛИНА 

8 CO1 I 8+5.1   0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TC6  

TE22  
TT1 

1        885 
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1796 НИТРИРАЩА КИСЕЛИННА 
СМЕС с над 50% азотна 
КИСЕЛИНА 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2     CW24 CE6 80 

1798 НИТРОХИДРОХЛОРНА 
КИСЕЛИНА 

8 COT ЗАБРАНЕН ЗА ПРЕВОЗ 

1799 НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН 8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1800 ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1801 ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН 8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1802 ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА 
съдържаща до  50% 
КИСЕЛИНА, обемно 

8 CO1 II 8+5.1 522 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP3 T7 TP2 L4BN   2     CW24 CE6 85 

1803 ФЕНОЛСУЛФОНОВА  
КИСЕЛИНА, ТЕЧНА 

8 C3 II 8  1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN TU42  2       CE6 80 

1804 ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1805 ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, 
РАЗТВОР 

8 C1 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN  TU42 3  W12     CE8 80 

1806 ФОСФОРЕН ПЕНТАХЛОРИД 8 C2 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

1807 ФОСФОРЕН ПЕНТОКСИД 8 C2 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

1808 ФОСФОРЕН ТРИБРОМИД 8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 X80 

1809 ФОСФОРЕН ТРИХЛОРИД 6.1 TC3 I 6.1+8 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2  L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  668 

1810 ФОСФОРЕН ОКСИХЛОРИД 6.1 TC3 I 6.1+8 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH  TU14 
TU15 
TU38 
TE21 
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31  

 X668 

1811 КАЛИЕВ 
ДИФЛУОРОВОДОРОД, ТВЪРД 

8 CT2 II 8+6.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11   CW13 
CW28 

CE10 86 

Formatted: English (United States)
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1812 КАЛИЕВ ФЛУОРИД, ТВЪРД 6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

1813 КАЛИЕВ ХИДРОКИСД, ТВЪРД 8 C6 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

1814 КАЛИЕВ ХИДРОКСИД, 
РАЗТВОР 

8 C5 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN  TU42 2       CE6 80 

1814 КАЛИЕВ ХИДРОКСИД, 
РАЗТВОР 

8 C5 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN  TU42 3 W12      CE8 80 

1815 ПРОПИОНИЛ ХЛОРИД 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

1816 ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН 8 CF1 II 8+3   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X83 

1817 ПИРОСУЛФУРИЛХЛОРИД 8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2       CE6 X80 

1818 СИЛИЦИЕВ ТЕТРАХЛОРИД 8 C1 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

1819 НАТРИЕВ АЛУМИНАТ, 
РАЗТВОР 

8 C5 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN  TU42 2       CE6 80 

1819 НАТРИЕВ АЛУМИНАТ, 
РАЗТВОР 

8 C5 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN  TU42 3  W12     CE8 80 

1823 НАТРИЕВ ХИДРОКСИД, ТВЪРД 8 C6 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

1824 НАТРИЕВ ХИДРОКСИД, 
РАЗТВОР 

8 C5 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN  TU42 2       CE6 80 

1824 НАТРИЕВ ХИДРОКСИД, 
РАЗТВОР 

8 C5 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN  TU42 3  W12     CE8 80 

1825 НАТРИЕВ МОНОКСИД 8 C6 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

1826 НИТРИРАЩА КИСЕЛИННА 
СМЕС, ОТРАБОТЕНА, с не 
повече от 50% азотна  
КИСЕЛИНА 

8 CO1 I 8+5.1 113 0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1        885 
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1826 НИТРИРАЩА КИСЕЛИННА 
СМЕС, ОТРАБОТЕНА, с не 
повече от 50% азотна  
КИСЕЛИНА 

8 C1 II 8 113 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2     CW24 CE6 80 

1827 КАЛАЕН ХЛОРИД, БЕЗВОДЕН 8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 X80 

1828 СЕРНИ ХЛОРИДИ 8 C1 I 8   0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         X88 

1829 СЕРЕН ТРИОКСИД, 
СТАБИЛИЗИРАН 

8 C1 I 8 386 
623 

0 E0 P001   MP8 
MP17 

T20 TP4 TP26 L10BH TU32  
TU38  
TE13  
TE22  
TT5  
TM3 

1         X88 

1830 СЯРНА КИСЕЛИНА 
съдържаща до 51% 
КИСЕЛИНА 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN  TU42 2       CE6 80 

1831 СЯРНА КИСЕЛИНА, димяща 8 CT1 I 8+6.1   0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  X886 

1832 СЯРНА КИСЕЛИНА, 
ОТРАБОТЕНА 

8 C1 II 8 113 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN  TU42 2       CE6 80 

1833 СЕРНИСТА КИСЕЛИНА 8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1834 СУЛФУРИЛ ХЛОРИД 6.1 TC3 I 6.1+8  354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
TP37 

L10CH TU14 
TU15 
TU38  
TU21 
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  X668 

1835 ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЕВ 
ХИДРОКСИД, РАЗТВОР 

8 C7 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1835 ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЕВ 
ХИДРОКСИД, РАЗТВОР 

8 C7 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 L4BN   3 W12      CE8 80 

1836 ТИОНИЛ ХЛОРИД 8 C1 I 8   0 E0 P802   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         X88 

1837 ТИОФОСФОРИЛ ХЛОРИД 8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 X80 

1838 ТИТАНИЕВ TETRAХЛОРИД 6.1 TC3 I 6.1+8 354  0 E0 P602 
 

  MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14 
TU15 
TU38  
TU21 
TE22  

1     CW13 
CW28 
CW31  

 X668 
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1839 ТРИХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА 8 C4 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

1840 ЦИНКОВ ХЛОРИД, РАЗТВОР 8 C1 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN TU42  3  W12     CE8 80 

1841 АМОНИЕВ АЦЕТАЛДЕХИД  9 M11 III 9   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 B6 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9 CW31 CE11 90 

1843 АМОНИЕВ ДИНИТРО-o-
КРЕЗОЛАТ, ТВЪРД 

6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1845 Въглероден диоксид, ТВЪРД 
(сух лед) 

9 M11 Н Е Е ПРЕДМЕТ НА RID - освен за. 5.5.3 

1846 ВЪГЛЕРОДЕН TETRAХЛОРИД 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1847 КАЛИЕВ СУЛФИД, 
ХИДРАТИРАН, с не по-малко 
от 30% кристализационна 
вода  

8 C6 II 8 523 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

1848 ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА 
съдържаща от 10% до 90% 
КИСЕЛИНА, обемно 

8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

1849 НАТРИЕВ СУЛФИД, 
ХИДРАТИРАН, с не по-малко 
от 30% вода 

8 C6 II 8 523  1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

1851 ЛЕКАРСТВА, ТЕЧНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T1 II 6.1 221 
601 

100 ml E4 P001   MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1851 ЛЕКАРСТВА, ТЕЧНИ, 
ТОКСИЧНИ,, Н.У.К. 

6.1 T1 III 6.1 221 
601 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1854 БАРИЕВИ СПЛАВИ, 
ПИРОФОРНИ 

4.2 S4 I 4.2   0 E0 P404   MP13 T21 TP7 TP33     0 W1       43 

1855 КАЛЦИЕВИ, ПИРОФОРНИ или 
КАЛЦИЕВИ СПЛАВИ, 
ПИРОФОРНИ  

4.2 S4 I 4.2   0 E0 P404   MP13         0 W1       43 
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1856 Парцали, импрегнирани  4.2 S2 НЕ Е ПРЕДМЕТ ПО RID 

1857 Текстилни отпадъци, 
овлажнени  

4.2 S2 НЕ Е ПРЕДМЕТ ПО RID 

1858 ХЕКСАФЛУОРПРОПИЛЕН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН  ГАЗ R 1216) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1859 СИЛИЦИЕВ ТЕТРАФЛУОРИД 2 2TC   2.3+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

1860 ВИНИЛ ФЛУОРИД, 
СТАБИЛИЗИРАН 

2 2F   2.1 (+13)  386 
662 

0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 239 

1862 ЕТИЛОВ КРОТОНАТ  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP2 LGBF   2       CE7 33 

1863 ГОРИВО, АВИАЦИОННО, ЗА 
РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ  

3 F1 I 3  500 ml E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 TP8 
TP28 

L4BN   1         33 

1863 ГОРИВО, АВИАЦИОННО, ЗА 
РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ ( 
налягане на парите при 50 °C 
над 110 kPa) 

3 F1 II 3 640C 1 L E2 P001   MP19 T4 TP1 TP8 L1.5BN   2       CE7 33 

1863 ГОРИВО, АВИАЦИОННО, ЗА 
РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ ( 
налягане на парите при 50 °C 
до 110 kPa) 

3 F1 II 3 640D 1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1863 ГОРИВО, АВИАЦИОННО, ЗА 
РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ 

3 F1 III 3  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1865 n-ПРОПИЛ НИТРАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

 
B7 

MP19         2       CE7 33 

1866 СМОЛЕН РАЗТВОР, ЗАПАЛИМ 3 F1 I 3   500 ml E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 TP8 
TP28 

L4BN   1         33 
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1866 СМОЛЕН РАЗТВОР, ЗАПАЛИМ 
(налягане на парите при 50 °C 
над 110 kPa) 

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001 PP1 MP19 T4 TP1 TP8 L1.5BN   2       CE7 33 

1866 СМОЛЕН РАЗТВОР, ЗАПАЛИМ 
( налягане на парите при 50 
°C над 110 kPa) 

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

PP1 MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

1866 СМОЛЕН РАЗТВОР, ЗАПАЛИМ 3 F1 III 3  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

1866 СМОЛЕН РАЗТВОР, ЗАПАЛИМ 
(с пламна точка под 23 °C и 
вискозитет според 2.2.3.1.4) 
(точка на кипене до 35 °C) 

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 L4BN   3       CE4 33 

1866 СМОЛЕН РАЗТВОР, ЗАПАЛИМ 
(с пламна точка под 23 °C и 
вискозитет според 2.2.3.1.4) ( 
налягане на парите при 50 °C 
над   110 kPa, точка на кипене 
над 35 °C) 

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 L1.5BN   3       CE4 33 

1866 СМОЛЕН РАЗТВОР, ЗАПАЛИМ 
(с пламна точка  под 23 °C и 
вискозитет според 2.2.3.1.4) ( 
налягане на парите при 50 °C 
над  110 kPa) 

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T2 TP1 LGBF   3       CE4 33 

1868 ДЕКАБОРАН 4.1 FT2 II 4.1+6.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW28 CE10 46 

1869 МАГНЕЗИЙ или МАГНЕЗИЕВИ 
СПЛАВИ  с над 50% 
МАГНЕЗИЙ на гранули, 
стружки или ленти  

4.1 F3 III 4.1 59 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

1870 КАЛИЕВ БОРХИДРИД  4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

1871 ТИТАНИЕВ ХИДРИД  4.1 F3 II 4.1   1 kg E2 P410 
IBC04 

PP40 MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1872 ОЛОВЕН ДИОКСИД  5.1 OT2 III 5.1+6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP2 T1 TP33 SGAN TU3 3     CW24 
CW28 

CE11 56 

1873 ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА 
съдържаща меджу 50% и 72% 
КИСЕЛИНА, тегловно 

5.1 OC1 I 5.1+8 60 0 E0 P502 PP28 MP3 T10 TP1 L4DN(+) TU3  
TU28  
TE16 

1     CW24   558 
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1884 БАРИЕВ ОКИС  6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

1885 БЕНЗИДИН 6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1886 БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1887 БРОМХЛОРМЕТАН 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1888 ХЛОРОФОРМ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1889 БРОМЦИАН 6.1 TC2 I 6.1+8   0 E5 P002   MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  668 

1891 ЕТИЛБРОМИД 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

 
B8 

MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1892 ЕТИЛДИХЛОРАРСЕН 6.1 T3 I 6.1  354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1894 ФЕНИЛЖИВАЧЕН 
ХИДРОКСИД  

6.1 T3 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

1895 ФЕНИЛЖИВАЧЕН НИТРАТ 6.1 T3 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 
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1897 ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

1898 АЦЕТИЛЙОДИД  8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1902 ДИИЗООКТИЛОВ КИСЕЛ 
ФОСФАТ  

8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

1903 ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТЕЧЕН, 
РАЗЯЖДАЩ, Н.У.К. 

8 C9 I 8 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

    L10BH TU38  
TE22 

1         88 

1903 ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТЕЧЕН, 
РАЗЯЖДАЩ, Н.У.К. 

8 C9 II 8 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15     L4BN   2       CE6 80 

1903 ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТЕЧЕН, 
РАЗЯЖДАЩ, Н.У.К. 

8 C9 III 8 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BN   3  W12     CE8 80 

1905 СЕЛЕНОВА КИСЕЛИНА 8 C2 I 8   0 E0 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AN   1 W10       88 

1906 ОТПАДЪЧНА КИСЕЛИНА ПРИ 
РАФИНИРАНЕ 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 TP28 L4BN  TU42 2       CE6 80 

1907 НАТРОНКАЛК, съдържащ над 
4% натриев хидроксид 
 

8 C6 III 8 62 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

1908 ХЛОРИТ, РАЗТВОР 8 C9 II 8 521 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 TP24 L4BV(+) TE11 2       CE6 80 

1908 ХЛОРИТ, РАЗТВОР 8 C9 III 8 521 5  L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP2 TP24 L4BV(+) TE11 3  W12     CE8 80 

1910 КАЛЦИЕВ окис 8 C6 NOT SUBJECT TO RID 

1911 ДИБОРАН 2 2TF   2.3+2.1   0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  263 
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1912 МЕТИЛХЛОРИД И 
МЕТИЛЕНХЛОРИД, СМЕС 

2 2F   2.1 (+13) 228 0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1913 НЕОН, ОХЛАДЕН, ТЕЧЕН 2 3A   2.2 (+13) 593 120 ml E1 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11  
CW36 

CE2 22 

1914 БУТИЛОВИ ПРОПИОНАТИ  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1915 ЦИКЛОХЕКСАНОН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1916 2,2’-ДИХЛОРДИЕТИЛ ЕТЕР 6.1 TF1 II 6.1+3   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

1917 ЕТИЛОВ АКРИЛАТ, 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 F1 II 3  386 1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 339 

1918 ИЗОПРОПИЛБЕНЗЕН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

1919 МЕТИЛОВ АКРИЛАТ, 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 F1 II 3  386 1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 339 

1920  НОНАНИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 
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1921 ПРОПИЛЕНИМИН-
СТАБИЛИЗИРАН 

3 FT1 I 3+6.1 386  0 E0 P001   MP2 T14 TP2 L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22  
TE25 

1     CW13 
CW28 

  336 

1922 ПИРОЛИДИН 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

1923 КАЛЦИЕВ ДИТИОНИТ 
(КАЛЦИЕВ ХИДРОСУЛФИТ) 

4.2 S4 II 4.2   0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1928 МЕТИЛ МАГНЕЗИЙ БРОМИД 
В ЕТИЛОВ ЕТЕР 

4.3 WF1 I 4.3+3   0 E0 P402 RR8 MP2     L10DH TU4  
TU14  
TU22  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2 

0 W1   CW23   X323 

1929 КАЛИЕВ ДИТИОНИТ (КАЛИЕВ 
ХИДРОСУЛФИТ) 

4.2 S4 II 4.2   0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

1931 ЦИНКОВ ДИТИОНИТ 
(ЦИНКОВ ХИДРОСУЛФИТ) 

9 M11 III 9   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9 CW31 CE11 90 

1932  ЦИРКОНИЕВИ ОТПАДЪЦИ 4.2 S4 III 4.2 524 
592 

0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW4   CE11 40 

1935 ЦИАНИД, РАЗТВОР, Н.У.К. 6.1 T4 I 6.1 274 
525 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

1935 ЦИАНИД, РАЗТВОР, Н.У.К. 6.1 T4 II 6.1 274 
525 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

1935 ЦИАНИД РАЗТВОР, Н.У.К. 6.1 T4 III 6.1 274 
525 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 
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1938 БРОМОЦЕТНА КИСЕЛИНА, 
РАЗТВОР 

8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1938 БРОМОЦЕТНА КИСЕЛИНА, 
РАЗТВОР 

8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 L4BN   3       CE8 80 

1939 ФОСФОРЕН ОКСИБРОМИД 8 C2 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

1940 ТИОГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА 8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

1941 ДИБРОМДИФЛУОРМЕТАН 9 M11 III 9   5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP15 T11 TP2 L4BN   3     CW31 CE8 90 

1942 АМОНИЕВ НИТРАТ, 
съдържащ най-много 0,2% 
общо запалителни вещества 
(включително и органични 
вещества, изразени във 
въглероден еквивалент), с 
изключение на всякакви 
други вещества 
 

5.1 O2 III 5.1 306 
611 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 
BK3 

TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

1944 ОБЕЗОПАСЕН КИБРИТ (сгънат 
картонен държател, картонче 
или кутийка с драскало) 

4.1 F1 III 4.1 293 5 kg E1 P407 
R001 

  MP11         4 W1     CE11 40 

1945 КИБРИТ, ВОСЪЧЕН „VESTA” 4.1 F1 III 4.1 293 5 kg E1 P407 
R001 

  MP11         4 W1     CE11 40 

1950 АЕРОЗОЛИ, задушливи 2 5A   2.2 190 
327 
344 
625 

1 L E0 P207 
 
 

LP200 

 
PP87 
RR6 
L2 

MP9         3 W14   CW9 CW12 CE2 20 

1950 АЕРОЗОЛИ, корозионни 2 5C   2.2+8 190 
327 
344 
625 

1 L E0 P207 
 
 

LP200 

 
PP87 
RR6 
L2 

MP9         1 W14   CW9 CW12 CE2 28 

1950 АЕРОЗОЛИ, корозионни, 
поддържащи горенето 

2 5CO   2.2+ 
5.1+8 

190 
327 
344 
625 

3 L E0 P207 
 
 

LP200 

 
PP87 
RR6 
L2 

MP9         1 W14   CW9 CW12 CE2 285 
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1950 АЕРОЗОЛИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ 2 5F   2.1 190 
327 
344 
625 

1 L E0 P207 
 
 

LP200 

 
PP87 
RR6 
L2 

MP9         2 W14   CW9 CW12 CE2 23 

1950 АЕРОЗОЛИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
корозионни 

2 5FC   2.1+8 190 
327 
344 
625 

1 L E0 P207 
 
 

LP200 

 
PP87 
RR6 
L2 

MP9         1 W14   CW9 CW12 CE2 238 

1950 АЕРОЗОЛИ, поддържащи 
горенето 

2 5O   2.2+5.1 190 
327 
344 
625 

1 L E0 P207 
 
 

LP200 

 
PP87 
RR6 
L2 

MP9         3 W14   CW9 CW12 CE2 25 

1950 АЕРОЗОЛИ, ТОКСИЧНИ 2 5T   2.2+ 
6.1 

190 
327 
344 
625 

120 ml E0 P207 
 
 

LP200 

 
PP87 
RR6 
L2 

MP9         1 W14   CW9 CW12 
CW28 

  26 

1950 АЕРОЗОЛИ, ТОКСИЧНИ, 
корозионни 

2 5TC   2.2+ 
6.1+8 

190 
327 
344 
625 

120 ml E0 P207 
 
 

LP200 

 
PP87 
RR6 
L2 

MP9         1 W14   CW9 CW12 
CW28 

  268 

1950 АЕРОЗОЛИ, ТОКСИЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ 

2 5TF   2.1+ 
6.1 

190 
327 
344 
625 

120 ml E0 P207 
 
 

LP02 

 
PP87 
RR6 
L2 

MP9         1 W14   CW9 CW12 
CW28 

  263 

1950 АЕРОЗОЛИ, ТОКСИЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, корозионни 

2 5TFC   2.1+ 
6.1+8 

190 
327 
344 
625 

120 ml E0 P207 
 
 

LP200 

 
PP87 
RR6 
L2 

MP9         1 W14   CW9 CW12 
CW28 

  263 

1950 АЕРОЗОЛИ, ТОКСИЧНИ, 
поддържащи горенето  

2 5TO   2.2+ 
5.1+ 
6.1 

190 
327 
344 
625 

120 ml E0 P207 
 
 

LP200 

 
PP87 
RR6 
L2 

MP9         1 W14   CW9 CW12 
CW28 

  265 

1950 АЕРОЗОЛИ, ТОКСИЧНИ, 
поддържащи горенето, 
корозионни 

2 5TOC   2.2+ 
5.1+ 

6.1+8 

190 
327 
344 
625 

120 ml E0 P207 
 
 

LP200 

 
PP87 
RR6 
L2 

MP9         1 W14   CW9 CW12 
CW28 

  265 



 383 

1951 АРГОН, ОХЛАДЕН, ТЕЧЕН 2 3A   2.2 (+13) 593 120 ml E1 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11  
CW36 

CE2 22 

1952 ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И 
ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, 
СМЕС, с не повече от 9% 
етиленов окис 

2 2A   2.2 (+13) 660  120 ml E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1953 СГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИМ, Н.У.К. 

2 1TF   2.3+2.1  
(+13) 

274 0 E0 P200   MP9 (M)   CxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

1954 СГЪСТЕН ГАЗ, ЗАПАЛИМ, 
Н.У.К. 

2 1F   2.1 (+13) 274 
 

392 

0 E0 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1955 СГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, 
Н.У.К. 

2 1T   2.3 (+13) 274 0 E0 P200   MP9 (M)   CxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9 

1     CW9 CW10 
CW36 

  26 

1956 СГЪСТЕН ГАЗ, Н.У.К. 2 1A   2.2 (+13) 274 
378 
655 
660 
662 

120 ml E1 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TA4  
TT9 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1957 ДЕУТЕРИЙ, СГЪСТЕН 2 1F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1958 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-
ТЕТРАФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 114) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1959 1,1-ДИФЛУОРЕТИЛЕН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 1132a) 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 239 
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1961 ЕТАН, ОХЛАДЕН, ТЕЧЕН 2 3F   2.1 (+13)   0 E0 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU18  
TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2 W5   CW9 CW11 
CW36 

CE2 223 

1962 ЕТИЛЕН 2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1963 ХЕЛИЙ, ОХЛАДЕН, ТЕЧЕН 2 3A   2.2 (+13) 593 120 ml E1 P203   MP9 T75 TP5 TP34 RxBN TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11  
CW36 

CE2 22 

1964 ГАЗООБРАЗНИ 
ВЪГЛЕВОДОРОДИ, СМЕС, 
СГЪСТЕНИ, Н.У.К. 

2 1F   2.1 (+13) 274 0 E0 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1965 ГАЗООБРАЗНИ 
ВЪГЛЕВОДОРОДИ, СМЕС, 
ВТЕЧНЕНИ, Н.У.К. под 
формата на смеси СМЕСs A, 
A01, A02, A0, A1, B1, B2, B or C 

2 2F   2.1 (+13) 274 
583 

 
392 
674 

0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1966 ВОДОРОД, ОХЛАДЕН, ТЕЧЕН 2 3F   2.1 (+13)   0 E0 P203   MP9 T75 TP5  TP34 RxBN TU18  
TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2 W5   CW9 CW11  
CW36 

CE2 223 

1967 ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

2 2T   2.3 (+13) 274 0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  26 

1968 ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, Н.У.К. 2 2A   2.2 (+13) 274 120 ml E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 



 385 

1969 ИЗОБУТАН 2 2F   2.1 (+13) 657 
 

392 
674 

0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1970 КРИПТОН, ОХЛАДЕН ТЕЧЕН 2 3A   2.2 (+13) 593 120 ml E1 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11 
CW36 

CE2 22 

1971 МЕТАН, СГЪСТЕН или 
СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ, с 
високо съдържание на 
МЕТАН 

2 1F   2.1 (+13)  
392 

0 E0 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1972 МЕТАН, ОХЛАДЕН ТЕЧЕН или 
ПРИРОДЕН ГАЗ или 
ПРИРОДЕН ГАЗ, ОХЛАДЕН, 
ТЕЧЕН с високо съдържание 
на МЕТАН  

2 3F   2.1 (+13)  392 0 E0 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU18  
TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2 W5   CW9 CW11  
CW36 

CE2 223 

1973 ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН И 
СМЕС ОТ 
ХЛОРПЕНТАФЛУОРЕТАН И 
ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН с 
фиксирана точка на кипене, с 
приблизително  49%  
съдържание на 
хлордифлуорметан 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 502) 

2 2A   2.2 (+13)   120 m E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1974 ХЛОРДИФЛУОРБРОММЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 12B1) 

2 2A   2.2 (+13)   120 m E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1975 СМЕС ОТ АЗОТЕН ОКИС И 
ДВУАЗОТЕН ЧЕТИРИОКИС 
(СМЕС ОТ АЗОТЕН ОКИС 
И АЗОТЕН ДВУОКИС) 

2 2TOC   2.3+5.1+
8 

  0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  265 

1976 ОКТАФЛУОРЦИКЛОБУТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ RC 318) 

2 2A   2.2 (+13)   120 m E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1977 АЗОТ, ОХЛАДЕН, ТЕЧЕН 2 3A   2.2 (+13) 345 
346 
593 

120 m E1 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11 
CW36 

CE2 22 



 386 

1978 ПРОПАН 2 2F   2.1 (+13) 657 
 

392 
674 

0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

1982 ТЕТРАФЛУОРМЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 14) 

2 2A   2.2 (+13)   120 m E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1983 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 133a) 

2 2A   2.2 (+13)   120 m E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1984 ТРИФЛУОРМЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 23) 

2 2A   2.2 (+13)   120 m E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

1986 АЛКОХОЛИ, ЗАПАЛИТЕЛНО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

3 FT1 I 3+6.1 274 0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

1986 АЛКОХОЛИ, ЗАПАЛИТЕЛНО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

3 FT1 II 3+6.1 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

1986 АЛКОХОЛИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

3 FT1 III 3+6.1 274 5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 3 W12    CW13 
CW28 

CE4 36 

1987 АЛКОХОЛИ, Н.У.К. ( налягане 
на паритепри 50 °C над 110 
kPa) 

3 F1 II 3 274 
601 

640C 

1 L E2 P001   MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

L1.5BN   2       CE7 33 

1987 АЛКОХОЛИ, Н.У.К. ( налягане 
на парите при 50 °C под 110 
kPa) 

3 F1 II 3 274 
601 

640D 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

LGBF   2       CE7 33 

1987 АЛКОХОЛИ, Н.У.К. 3 F1 III 3 274 
601 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   3  W12     CE4 30 

1988 АЛДЕХИДИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

3 FT1 I 3+6.1 274 0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 



 387 

1988 АЛДЕХИДИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

3 FT1 II 3+6.1 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

1988 АЛДЕХИДИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

3 FT1 III 3+6.1 274 5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 3 W12    CW13 
CW28 

CE4 36 

1989 АЛДЕХИДИ, Н.У.К. 3 F1 I 3 274 0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 TP27 L4BN   1         33 

1989 АЛДЕХИДИ, Н.У.К. ( налягане 
на парите при 50 °C над 110 
kPa) 

3 F1 II 3 274 
640C 

1 L E2 P001   MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

L1.5BN   2       CE7 33 

1989 АЛДЕХИДИ, Н.У.К. ( налягане 
на парите при 50 °C над 110 
kPa) 

3 F1 II 3 274 
640D 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

LGBF   2       CE7 33 

1989 АЛДЕХИДИ, Н.У.К. 3 F1 III 3 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   3 W12      CE4 30 

1990 БЕНЗАЛДЕХИД  9 M11 III 9   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP15 T2 TP1 LGBV   3 W12    CW31 CE8 90 

1991 ХЛОРОПРЕН, СТАБИЛИЗИРАН 3 FT1 I 3+6.1  386 0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP6 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

1992 ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, 
ТОКСИЧНА, Н.У.К. 

3 FT1 I 3+6.1 274 0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

1992 ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, 
ТОКСИЧНА, Н.У.К. 

3 FT1 II 3+6.1 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

1992 ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, 
ТОКСИЧНА, Н.У.К. 

3 FT1 III 3+6.1 274 5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 3  W12   CW13 
CW28 

CE4 36 

1993 ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К. 

3 F1 I 3 274 0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 TP27 L4BN   1         33 
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1993 ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К. ( налягане на парите 
при 50 °C над 110 kPa) 

3 F1 II 3 274 
601 

640C 

1 L E2 P001   MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

L1.5BN   2       CE7 33 

1993 ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К. ( налягане на парите 
при 50 °C не повече от 110 
kPa) 

3 F1 II 3 274 
601 

640D 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

LGBF   2       CE7 33 

1993 ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К.  

3 F1 III 3 274 
601 

 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   3  W12     CE4 30 

1993 ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К. (с пламна точка под 23 
°C и вискозитет според 
2.2.3.1.4) (точка на кипене до 
35 °C) 

3 F1 III 3 274 
601 

640F 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 L4BN   3       CE4 33 

1993 ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К. (с пламна точка под 23 
°C и вискозитет според 
2.2.3.1.4) ( налягане на 
парите при 50 °C над 110 kPa, 
точка на кипене до 35 °C) 

3 F1 III 3 274 
601 

640G 

5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 L1.5BN   3       CE4 33 

1993 ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К. (с пламна точка под 23 
°C и вискозитет според 
2.2.3.1.4) ( налягане на 
парите при 50 °C не повече от 
110 kPa) 

3 F1 III 3 274 
601 

640H 

5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   3       CE4 33 

1994 ЖЕЛЕЗЕН ПЕНТАКАРБОНИЛ 6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P601   MP2 T22 TP2 L15CH TU14  
TU15  
TU31  
TU38  
TE21  
TE22  
TE25  
TM3 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

1999 КАТРАНИ, ТЕЧНОСТ, вкл. 
течни масла, и свързващи 
битуми (парно налягане при 
50°C над 110 kPa) 
 

3 F1 II 3 640C 5 L E2 P001   MP19 T3 TP3 TP29 L1.5BN   2       CE7 33 

1999 КАТРАНИ, ТЕЧНОСТ, вкл. 
течни масла, и свързващи 
битуми (парно налягане при 
50°C над 110 kPa) 

3 F1 II 3 640D 5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T3 TP3 TP29 LGBF   2       CE7 33 



 389 

 

1999 КАТРАНИ, ТЕЧНОСТ, вкл. 
течни масла, и свързващи 
битуми (парно налягане при 
50°C над 110 kPa) 
 

3 F1 III 3  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T1 TP3 LGBF   3  W12     CE4 30 

1999 КАТРАНИ, ТЕЧНОСТ, вкл. 
течни масла, и свързващи 
битуми (парно налягане при 
50°C над 110 kPa) 
 

3 F1 III 3 640F 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T1 TP3 L4BN   3       CE4 33 

1999 КАТРАНИ, ТЕЧНОСТ, вкл. 
течни масла, и свързващи 
битуми (парно налягане при 
50°C над 110 kPa) 
 

3 F1 III 3 640G 5 L E1 P001 
LP01 
R001 

  MP19 T1 TP3 L1.5BN   3       CE4 33 

1999 КАТРАНИ, ТЕЧНОСТ, вкл. 
течни масла, и свързващи 
битуми (парно налягане при 
50°C над 110 kPa) 
 

3 F1 III 3 640H 5 L E1 P001 
IBC02 
LP01 
R001 

  MP19 T1 TP3 LGBF   3       CE4 33 

2000 ЦЕЛУЛОИД на блокчета, 
пръчици, 
плаки, тръбички и др. (без 
отпадъци) 

4.1 F1 III 4.1 383 
502 

5 kg E1 P002 
LP02 
R001 

PP7 MP11         3 W1     CE11 40 

2001 КОБАЛТНАФТЕНАТИ НА ПРАХ 4.1 F3 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

2002 ЦЕЛУЛОИДНИ ОТПАДЪЦИ 4.2 S2 III 4.2 526 
592 

0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

PP8 
B3 

MP14         3 W1     CE11 40 

2004 МАГНЕЗИЕВ ДИАМИД 4.2 S4 II 4.2   0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

2006 ПЛАСТМАСИ НА 
НИТРОЦЕЛУЛОЗНА ОСНОВА, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, Н.У.К. 

4.2 S2 III 4.2 274 
528 

0 E1 P002 
R001 

  MP14         3 W1     CE11 40 

2008  ЦИРКОНИЙ НА ПРАХ, СУХ 4.2 S4 I 4.2 524 
540 

0 E0 P404   MP13 T21 TP7 TP33     0 W1       43 

2008 ЦИРКОНИЙ НА ПРАХ, СУХ 4.2 S4 II 4.2 524 
540 

0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 



 390 

2008 ЦИРКОНИЙ НА ПРАХ, СУХ 4.2 S4 III 4.2 524 
540 

0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW4   CE11 40 

2009  ЦИРКОНИЙ, СУХ, във вид на 
листове, ленти или жица 

4.2 S4 III 4.2 524 
592 

0 E1 P002 
LP02 
R001 

  MP14         3 W1 VW4   CE11 40 

2010 МАГНЕЗИЕВ ХИДРИД  4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

2011 МАГНЕЗИЕВ ФОСФИД  4.3 WT2 I 4.3+6.1   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23 
CW28 

  X462 

2012 КАЛИЕВ ФОСФИД  4.3 WT2 I 4.3+6.1   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23 
CW28 

  X462 

2013 СТРОНЦИЕВ ФОСФИД  4.3 WT2 I 4.3+6.1   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23 
CW28 

  X462 

2014 ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД ВЪВ 
ВОДЕН РАЗТВОР, съдържащ 
най-малко 20%, но не повече 
от 60% водороден пероксид 
(стабилизиран според 
потребностите) 

5.1 OC1 II 5.1+8   1 L E2 P504 
IBC02 

PP10 
B5 

MP15 T7 TP2 TP6 
TP24 

L4BV(+) TU3  
TC2  
TE8  

TE11  
TT1 

2     CW24 CE6 58 

2015 ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, 
ВОДЕН РАЗТВОР, 
СТАБИЛИЗИРАН, с над 70% 
ВОДОРОД ПЕРОКСИД 

5.1 OC1 I 5.1+8 640N 0 E0 P501   MP2 T9 TP2 TP6 
TP24 

L4DV(+) TU3  
TU28  
TC2  
TE8  
TE9  

TE16  
TT1 

1 W5   CW24   559 

2015 ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, 
ВОДЕН РАЗТВОР, 
СТАБИЛИЗИРАН с над 60% 
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД и до 
70% ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД 

5.1 OC1 I 5.1+8 640O 0 E0 P501   MP2 T9 TP2 TP6 
TP24 

L4BV(+) TU3  
TU28  
TC2  
TE7  
TE8  
TE9  

TE16  
TT1 

1 W5   CW24   559 

2016 НЕЕКСПЛОЗИВНИ ТОКСИЧНИ 
БОЕПРИПАСИ, без взривател 
или 
изтласкващ заряд, без капсул 

6.1 T2 II 6.1   0 E0 P600   MP10         2     CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 
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2017 НЕЕКСПЛОЗИВНИ 
СЪЛЗОТВОРНИ БОЕПРИПАСИ, 
без взривател или 
изтласкващ заряд, без капсул 

6.1 TC2 II 6.1+8   0 E0 P600             2     CW13 
CW28 
CW31 

  68 

2018 ХЛОРАНИЛИНИ, ТВЪРДИ 6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2019 ХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2020 ХЛОРФЕНОЛИ, ТВЪРДИ 6.1 T2 III 6.1 205 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH  TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2021 ХЛОРФЕНОЛИ, ТЕЧНИ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2022 КРЕЗОЛНА КИСЕЛИНА 6.1 TC1 II 6.1+8   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 

2023 ЕПИХЛОРХИДРИН 6.1 TF1 II 6.1+3 279 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

2024 ЖИВАЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТЕЧНО, Н.У.К. 

6.1 T4 I 6.1 43 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

    L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2024 ЖИВАЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТЕЧНО, Н.У.К. 

6.1 T4 II 6.1 43 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2024 ЖИВАЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТЕЧНО, Н.У.К. 

6.1 T4 III 6.1 43 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2025 ЖИВАЧЕН СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТВЪРДО, Н.У.К. 

6.1 T5 I 6.1 43 
274 
529 
585 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 
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2025 ЖИВАЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТВЪРДО, Н.У.К. 

6.1 T5 II 6.1 43 
274 
529 
585 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2025 ЖИВАЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТВЪРДО, Н.У.К. 

6.1 T5 III 6.1 43 
274 
529 
585 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2026 ФЕНИЛЖИВАЧНО 
СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

6.1 T3 I 6.1 43 
274 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2026 ФЕНИЛЖИВАЧНО 
СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

6.1 T3 II 6.1 43 
274 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2026 ФЕНИЛЖИВАЧНО 
СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

6.1 T3 III 6.1 43 
274 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2027 НАТРИЕВ АРСЕНИТ, ТВЪРД 6.1 T5 II 6.1 43 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2028 НЕИЗБУХЛИВИ ДИМНИ 
БОМБИ, съдържащи 
корозионна 
течност, без иницииращо 
устройство 

8 C11 II 8   0 E0 P803             2         80 

2029 ХИДРАЗИН, БЕЗВОДЕН 8 CFT I 8+3+6.1   0 E0 P001   MP8 
MP17 

        1     CW13 
CW28 

  886 

2030 ХИДРАЗИН, ВОДЕН РАЗТВОР,  
с над  37% хидразин, обемно 

8 CT1 I 8+6.1 530 0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  886 

2030 ХИДРАЗИН, ВОДЕН РАЗТВОР,  
с над  37% хидразин, обемно 

8 CT1 II 8+6.1 530 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2     CW13 
CW28 

CE6 86 

2030 ХИДРАЗИН, ВОДЕН РАЗТВОР,  
с над  37% хидразин, обемно 

8 CT1 III 8+6.1 530 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12   CW13 
CW28 

CE6 86 



 393 

2031 АЗОТНА КИСЕЛИНА, с изкл. 
на 
червената димяща, с над 70% 
киселина 

8 CO1 I 8+5.1   0 E0 P001 PP81 MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TC6  

TE22  
TT1 

1     CW24   885 

2031 АЗОТНА КИСЕЛИНА, с изкл. 
на червената димяща, със 
съдържание на азотна 
киселина от 65 %, до 70 %  

8 CO1 II 8+5.1   1 L E2 P001 
IBC02 

PP81 
B15 

MP15 T8 TP2 L4BN TU42  2      CW24 CE6 85 

2031 АЗОТНА КИСЕЛИНА, с изкл. 
на червената димяща, със 
съдържание на азотна 
киселина по-малко от 65 %  

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

PP81 
B15 

MP15 T8 TP2 L4BN TU42  2       CE6 80 

2032 АЗОТНА КИСЕЛИНА, 
ЧЕРВЕНА, ДИМЯЩА 

8 COT I 8+5.1+6.
1 

  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10BH TU38  
TC6  

TE22  
TT1 

1     CW13 
CW24 
CW28 

  856 

2033 КАЛИЕВ МОНОКСИД 8 C6 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

2034 СГЪСТЕНА СМЕС ОТ 
ВОДОРОД И МЕТАН 

2 1F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

2035 1,1,1-ТРИФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 143a) 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

2036 КСЕНОН 2 2A   2.2 (+13) 378 
660 
662  

120 ml E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

2037 СЪДОВЕ, МАЛКИ, С ГАЗ 
(ГАЗОВИ ПАТРОНИ), без 
изпускащо 
устройство, за еднократна 
употреба 

2 5A   2.2 191 
303 

1 L E0 P003 PP17 
RR6 

MP9         3     CW9 CW12 CE2 20 

2037 СЪДОВЕ, МАЛКИ, С ГАЗ 
(ГАЗОВИ ПАТРОНИ) без 
изпускащо 
устройство, за еднократна 
употреба 

2 5F   2.1 191 
303 
344 

1 L E0 P003 PP17 
RR6 

MP9         2     CW9 CW12 CE2 23 

2037 СЪДОВЕ, МАЛКИ, С ГАЗ 
(ГАЗОВИ ПАТРОНИ) без 
изпускащо 
устройство, за еднократна 
употреба 

2 5O   2.2+5.1 191 
303 

1 L E0 P003 PP17 
RR6 

MP9         3     CW9 CW12 CE2 25 
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2037 СЪДОВЕ, МАЛКИ, С ГАЗ 
(ГАЗОВИ ПАТРОНИ) без 
изпускащо 
устройство, за еднократна 
употреба 

2 5T   2.3 303 120 m E0 P003 PP17 
RR6 

MP9         1     CW9 CW12   26 

2037 СЪДОВЕ, МАЛКИ, С ГАЗ 
(ГАЗОВИ ПАТРОНИ) без 
изпускащо 
устройство, за еднократна 
употреба 

2 5TC   2.3+8 303 120 m E0 P003 PP17 
RR6 

MP9         1     CW9 CW12   268 

2037 СЪДОВЕ, МАЛКИ, С ГАЗ 
(ГАЗОВИ ПАТРОНИ) без 
изпускащо 
устройство, за еднократна 
употреба 

2 5TF   2.3+2.1 303 120 m E0 P003 PP17 
RR6 

MP9         1     CW9 CW12   263 

2037 СЪДОВЕ, МАЛКИ, С ГАЗ 
(ГАЗОВИ ПАТРОНИ) без 
изпускащо 
устройство, за еднократна 
употреба 

2 5TFC   2.3+2.1+
8 

303 120 m E0 P003 PP17 
RR6 

MP9         1     CW9 CW12   263 

2037 СЪДОВЕ, МАЛКИ, С ГАЗ 
(ГАЗОВИ ПАТРОНИ) без 
изпускащо 
устройство, за еднократна 
употреба 

2 5TO   2.3+5.1 303 120 m E0 P003 PP17 
RR6 

MP9         1     CW9 CW12   265 

2037 СЪДОВЕ, МАЛКИ, С ГАЗ 
(ГАЗОВИ ПАТРОНИ) без 
изпускащо 
устройство, за еднократна 
употреба 

2 5TOC   2.3+5.1+
8 

303 120 m E0 P003 PP17 
RR6 

MP9         1     CW9 CW12   265 

2038 ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2044 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН 2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

2045 ИЗОБУТИРАЛДЕХИД 
(ИЗОБУТИЛОВ АЛДЕХИД) 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2046 ЦИМОЛИ 3 F1 III 3   5 l E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 
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2047 ДИХЛОРПРОПЕНИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2047 ДИХЛОРПРОПЕНИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2048 ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2049 ДИЕТИЛБЕНЗЕН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2050 ИЗОМЕРНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА 
ДИИЗОБУТИЛЕНА 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2051 2-ДИМЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ  8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

2052 ДИПЕНТЕН  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2053 МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ 
КАРБИНОЛ  

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2054 МОРФОЛИН 8 CF1 I 8+3   0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         883 

2055 СТАБИЛИЗИРАН СТИРОЛЕН 
МОНОМЕР 

3 F1 III 3  386 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 39 

2056 ТЕТРАХИДРОФУРАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 
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2057 ТРИПРОПИЛЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2057 ТРИПРОПИЛЕН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2058 ВАЛЕРАЛДЕХИД  3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2059 НИТРОЦЕЛУЛОЗА, РАЗТВОР, 
ЗАПАЛИМ, с най-много 12,6% 
азот в суха маса и най-много 
55% нитроцелулоза  

3 D I 3 198 
531 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 TP8 
TP27 

L4BN   1         33 

2059 НИТРОЦЕЛУЛОЗА, РАЗТВОР, 
ЗАПАЛИМ, с най-много 12,6% 
азот в суха маса и най-много 
55% нитроцелулоза 
(налягане на парите при 50°С 
над 110 kPa) 

3 D II 3 198 
531 

640C 

1 L E0 P001 
IBC02 

  MP19 T4 TP1 TP8 L1.5BN   2       CE7 33 

2059 НИТРОЦЕЛУЛОЗА, РАЗТВОР, 
ЗАПАЛИМ, с най-много 12,6% 
азот в суха маса и най-много 
55% нитроцелулоза 
(налягане на парите при 50°С 
до 110 kPa) 

3 D II 3 198 
531 

640D 

1 L E0 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP8 LGBF   2       CE7 33 

2059 НИТРОЦЕЛУЛОЗА, РАЗТВОР, 
ЗАПАЛИМ, с най-много 12,6% 
азот в суха маса и най-много 
55% нитроцелулоза 

3 D III 3 198 
531 

5 L E0 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2067 АМОНИЕВО-НИТРАТНИ 
ТОРОВЕ  

5.1 O2 III 5.1  
306 
307 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 
BK3 

TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

2071 ТОР БАЗИРАНА НА АМОНИЕВ 
НИТРАТ 

9 M11   193                
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2073 АМОНЯЧЕН РАЗТВОР 
воден, съдържащ над 35%,  
но не повече от 50% амоняк 

2 4A   2.2 (+13) 532 120 ml E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 CE2 20 

2074 АКРИЛАМИД, ТВЪРД 6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2075 СТАБИЛЕН БЕЗВОДЕН 
ХЛОРАЛ 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 69 

2076 ТЕЧНИ КРЕЗОЛИ 6.1 TC1 II 6.1+8   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 

2077 алфа-НАФТИЛАМИН 6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2078 ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ 6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2079 ДИЕТИЛЕНТРИАМИН 8 C7 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2186 ХЛОРОВОДОРОД, ОХЛАДЕН 
ТЕЧЕН 

2 3TC ЗАБРАНЕН ЗА ПРЕВОЗ 

2187 ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, 
ОХЛАДЕН ТЕЧЕН 

2 3A   2.2 (+13) 593 120 ml E1 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11  
CW36 

CE2 22 

2188 АРСЕН 2 2TF   2.3+2.1   0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

2189 ДИХЛОРСИЛАН 2 2TFC   2.3+2.1+
8  

(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 
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2190 СГЪСТЕН КИСЛОРОДЕН  
ДИФЛУОРИД 

2 1TOC   2.3+5.1+
8 

  0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  265 

2191 СУЛФОРИЛФЛУОРИД 2 2T   2.3 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  26 

2192 ГЕРМАНИЙ 2 2TF   2.3+2.1 632 0 E0 P200   MP9 (M)       1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

2193 ХЕКСАФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 116) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

2194 СЕЛЕНИЕВ ХЕКСАФЛУОРИД 2 2TC   2.3+8   0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

2195 ТЕЛУРИЕВ ХЕКСАФЛУОРИД 2 2TC   2.3+8   0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

2196 ВОЛФРАМОВ 
ХЕКСАФЛУОРИД 

2 2TC   2.3+8   0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

2197 ВОДОРОДЕН ЙОДИД, 
БЕЗВОДЕН 

2 2TC   2.3+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

2198 ФОСФОРЕН ПЕНТАФЛУОРИД 2 2TC   2.3+8   0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

2199 ФОСФИН 2 2TF   2.3+2.1 632 0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  263 
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2200 ПРОПАДИЕН, СТАБИЛИЗИРАН 2 2F   2.1 (+13) 386 
662  

0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 239 

2201 АЗОТЕН ОКИС, ОХЛАДЕН,  
ТЕЧЕН 

2 3O   2.2+5.1  
(+13) 

  0 E0 P203   MP9 T75 TP5 TP22 RxBN TU7  
TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11  
CW36 

CE2 225 

2202 СЕЛЕНОВОДОРОД, БЕЗВОДЕН 2 2TF   2.3+2.1   0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

2203 СИЛАН 2 2F   2.1 (+13) 632 0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

  23 

2204 КАРБОНИЛСУЛФИД 2 2TF   2.3+2.1  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

2205 АДИПОНТИРИЛ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T3 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2206 ТОКСИЧНИ ИЗОЦИАНАТИ, , 
Н.У.К. или РАЗТВОР НА 
ТОКСИЧНИ ИЗОЦИАНАТИ, 
Н.У.К. 

6.1 T1 II 6.1 274 
551 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2206 ТОКСИЧНИ ИЗОЦИАНАТИ, , 
Н.У.К. или РАЗТВОР НА 
ТОКСИЧНИ ИЗОЦИАНАТИ, 
Н.У.К. 

6.1 T1 III 6.1 274 
551 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2208 КАЛЦИЕВ ХИДРОХЛОРИТ, 
СМЕС, СУХА, със съдържание 
на активен хлор от 10% до  
39%e 

5.1 O2 III 5.1 314 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 B13 

L3 

MP10     SGAN TU3 3     CW24 
CW35 

CE11 50 
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2209 РАЗТВОР на ФОРМАЛДЕХИД 
със съдържание на 
формалдехид  не по-малко 
от 25%  

8 C9 III 8 533 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 

2210 МАНЕБ или ПРЕПАРАТ С 
МАНЕБ, съдържащ най-
малко 60% 
манеб 

4.2 SW III 4.2+4.3 273 0 E1 P002 
IBC06 
R001 

  MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW4   CE11 40 

2211 РАЗШИРЯВАЩИ СЕ 
ПОЛИМЕРИ 
НА ГРАНУЛИ, отделящи 
запалителни пари 

9 M3 III None 382 
633 

5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

PP14 
B3 B6 

MP10 T1 TP33 SGAN TE20 3   VW3 CW31 
CW36 

 

CE11 90 

2212 СИН АЗБЕСТ (Кросидолит) 
или 
КАФЯВ АЗБЕСТ (Амодит или 
Мизорит) 

9 M1 II 9 168 
*542 

1 kg E2 P002 
IBC08 

PP37 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 90 

2213 ПАРАФОРМАЛДЕХИД  4.1 F1 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

PP12 
B3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 
BK3 

TP33 SGAV   3 W1 
W13 

VW1   CE11 40 

2214 ФТАЛОВ АНХИДРИД, 
съдържащ над 0,05% 
малеинов анхидрид 

8 C4 III 8 169 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

2215 МАЛЕИНОВ АНХИДРИД, 
РАЗТОПЕН 

8 C3 III 8   0 E0       T4 TP3 L4BN   0       CE8 80 

2215 МАЛЕИНОВ АНХИДРИД 8 C4 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV    3   VW9   CE11 80 

2216 Стабилизирано рибно 
брашно (рибни отпадъци) 

9 M11 NOT SUBJECT TO RID 

2217 КЮСПЕ, съдържащо не 
повече от 1,5% мазнини 
(маса) и с 11% максимална 
влага (маса) 

4.2 S2 III 4.2 142 0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

PP20 
B3 B6 

MP14  BK2       3 W1 VW4   CE11 40 

2218 АКРИЛНА КИСЕЛИНА, 
СТАБИЛИЗИРАНА 

8 CF1 II 8+3  386 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 839 

2219 АЛИЛГЛИЦИДИЛОВ ЕТЕР  3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 
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2222 АНИЗОЛ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2224 БЕНЗОНИТРИЛ 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2225 БЕНЗЕНСУЛФОНИЛХЛОРИД 8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

2226 БЕНЗОТРИХЛОРИД 8 C9 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

 
 
 

2237 ХЛОРНИТРОАНИЛИНИ 6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2238 ХЛОРТОЛУОЛИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2239 ХЛОРТОЛУИДИНИ - 
ТВЪРДИ 

6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2240 ХРОМСЯРНА 
КИСЕЛИНА 

8 C1 I 8   0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         88 

2241 ЦИКЛОХЕПТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2242 ЦИКЛОХЕПТЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 
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2243 ЦИКЛОХЕКСИЛАЦЕТАТ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2244 ЦИКЛОПЕНТАНОЛ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2245 ЦИКЛОПЕНТАНОН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2246 ЦИКЛОПЕНТЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 

 
B8 

MP19 T7 TP2 L1.5BN   2       CE7 33 

2247 n-ДЕКАН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2248 ДИ-n-БУТИЛАМИН 8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

2249 СИМЕТРИЧЕН 
ДИХЛОРДИМЕТИЛОВ 
ЕТЕР 

6.1 TF1 ЗАБРАНЕН 

2250 ДИХЛОРФЕНИЛ 
ИЗОЦИАНАТИ 

6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2251 БИЦИКЛО-(2.2.1)-
ХЕПТА-2,5-ДИЕН - 
СТАБИЛИЗИРАН 
(НОРБОРНАДИЕН-2,5 - 
СТАБИЛИЗИРАН) 

3 F1 II 3  386 1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP2 LGBF   2       CE7 339 

2252 1,2-ДИМЕТОКСИЕТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2253 N,N-
ДИМЕТИЛАНИЛИН 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2254 КИБРИТ-
ВЕТРОУСТОЙЧИВ 

4.1 F1 III 4.1 293 5 kg E1 P407 
R001 

  MP11         4 W1     CE11 40 
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2256 ЦИКЛОХЕКСЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2257 КАЛИЙ 4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403 
IBC04 

  MP2 T9 TP7 TP33 L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X423 

2258 1,2-
ПРОПИЛЕНДИАМИН 

8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

2259 ТРИЕТИЛЕНТЕТРАМИН 8 C7 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2260 ТРИПРОПИЛАМИН 3 FC III 3+8   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE4 38 

2261 КСИЛЕНОЛИ - ТВЪРДИ 6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2262 ДИМЕТИЛКАРБАМОИ
Л ХЛОРИД 

8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2263 ДИМЕТИЛЦИКЛОХЕКС
АНИ 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2264 N,N - 
ДИМЕТИЛЦИКЛОХЕКС
ИЛАМИН 

8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

2265 N,N-
ДИМЕТИЛФОРМАМИД 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP2 LGBF   3  W12     CE4 30 

2266 ДИМЕТИЛ-N-
ПРОПИЛАМИН 

3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP2 L4BH   2       CE7 338 

2267 ДИМЕТИЛТИОФОСФОР
ИЛ ХЛОРИД 

6.1 TC1 II 6.1+8   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 

2269 3,3'- 
ИМИНДИПРОПИЛАМИ
Н 

8 C7 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP2 L4BN   3 W12      CE8 80 

2270 ЕТИЛАМИН, ВОДЕН 
РАЗТВОР, съдържащ 
най-малко 50%, но не 
повече от 70% 
етиламин 

3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 
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2271 ЕТИЛАМИЛКЕТОНИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2272 N-ЕТИЛАНИЛИН 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2273 2-ЕТИЛАНИЛИН 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2274 N-ЕТИЛ N-
БЕНЗИЛАНИЛИН 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2275 2-ЕТИЛБУТАНОЛ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12     CE4 30 

2276 2-ЕТИЛХЕКСИЛАМИН 3 FC III 3+8   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE4 38 

2277 ЕТИЛМЕТАКРИЛАТ - 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 F1 II 3 386  1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 339 

2278 n-ХЕПТЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2279 ХЕКСАХЛОРБУТАДИЕН 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2280 ХЕКСАМЕТИЛНДИАМИ
Н - ТВЪРД 

8 C8 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 
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2281 ХЕКСАМЕТИЛЕН 
ДИИЗОЦИАНАТ 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2282 ХЕКСАНОЛИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2283 ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛ
АТ - СТАБИЛИЗИРАН 

3 F1 III 3  386 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 39 

2284 ИЗОБУТИРНИТРИЛ 3 FT1 II 3+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2285 ИЗОЦИАНАТОБЕНЗИЛ
ИДИН ФЛУОРИДИ 

6.1 TF1 II 6.1+3   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

2286 ПЕНТАМЕТИЛХЕПТАН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2287 ИЗОХЕПТЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2288 ИЗОХЕКСЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

 
B8 

MP19 T11 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2289 ИЗОФОРОНДИАМИН 8 C7 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 

2290 ИЗОФОРОНДИИЗОЦИА
НАТ 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP2 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2291 РАЗТВОРИМО 
ОЛОВНО 
СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

6.1 T5 III 6.1 199 
274 
535 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 



 406 

2293 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛ-
2-ПЕНТАНОН 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2294 N-МЕТИЛАНИЛИН 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2295 МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ 6.1 TF1 I 6.1+3   0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2296 МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2297 МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН
ОН 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2298 МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2299 МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТА
Т 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2300 2-МЕТИЛ-5-
ЕТИЛПИРИДИН 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2301 2-МЕТИЛФУРАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2302 5-МЕТИЛ-2-ХЕКАНОН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 
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2303 ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗО
Л 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2304 СТОПЕН НАФТАЛИН 4.1 F2 III 4.1 536 0 E0       T1 TP3 LGBV TU27  
TE4  
TE6 

3         44 

2305 НИТРОБЕНЗОЛСУЛФО
НОВА КИСЕЛИНА 

8 C4 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

2306 НИТРОБЕНЗОТРИФЛУО
РИДИ, ТЕЧНИ 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2307 3-НИТРОХЛОРО-4 
БЕНЗИЛИДИНОВ 
ФЛУОРИД 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP10 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2308 ВОДОРОДОСУЛФАТ ОТ 
НИТРОЗОГРУПА, ТЕЧЕН 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2       CE6 X80 

2309 ОКТАДИЕНИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2310 ПЕНТАН-2,4-ДИОН 3 FT1 III 3+6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 3  W12   CW13 
CW28 

CE4 36 

2311 ФЕНЕТИДИНИ 6.1 T1 III 6.1 279 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2312 ФЕНОЛ, РАЗТОПЕН 6.1 T1 II 6.1   0 E0       T7 TP3 L4BH TU15 0     CW13 
CW31 

  60 

2313 ПИКОЛИНИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2315 ПОЛИХЛОРИРАНИ 
БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ 

9 M2 II 9 305 1 L E2 P906 
IBC02 

  MP15 T4 TP1 L4BH TU15 0   VW15 CW13 
CW28 
CW31 

CE5 90 

2316 НАТРИЕВ 
КУПРОЦИАНИД ТВЪРД 

6.1 T5 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 
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2317 НАТРИЕВ 
КУПРОЦИАНИД В 
РАЗТВОР 

6.1 T4 I 6.1   0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2318 НАТРИЕВ 
ВОДОРОДОСУЛФИД с 
по-малко от 25% вода 

4.2 S4 II 4.2 504 0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

2319 ТЕРПЕН 
ХИДРОВЪГЛЕРОДИ, 
Н.У.К. 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   3 W12      CE4 30 

2320 ТЕТРАЕТИЛЕНЕПЕНТА
МИН 

8 C7 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

2321 ТРИХЛОРОБЕНЗОЛИ 
ТЕЧНИ 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2322 ТРИХЛОРОБУТЕН 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2323 ТРИЕТИЛОВ ФОСФИТ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2324 ТРИИЗОБУТИЛЕН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2325 ТРИМЕТИЛ-1,3,5 
БЕНЗЕН 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2326 ТРИМЕТИЛХЛОРОХЕКС
АМИН 

8 C7 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 



 409 

2327 ТРИМИТИЛХЕКСАМЕТ
ИЛЕНДИАМИНИ 

8 C7 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 

2328 ТРИМЕТИЛХЕКСАМЕТИ
ЛЕНОВ ДИИЗОЦИАНАТ 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP2 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2329 ТРИМЕТИЛОВ 
ФОСФИТ 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2330 УНДЕКАН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2331 ЦИНКОВ ХЛОРИД 
АНХИДРИРАН 

8 C2 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2332 ОЦЕТАЛДЕХИДОКСИМ 3 F1 III 3  354 5 L E0 P602 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T20 TP1 
TP37 

LGBF   3  W12     CE4 30 

2333 АЛИЛАЦЕТАТ 3 FT1 II 3+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2334 АЛИЛАМИН 6.1 TF1 I 6.1+3  354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2  L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2335 АЛИЛЕТИЛОВ ЕТЕР 3 FT1 II 3+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2336 АЛИЛФОРМИАТ 3 FT1 I 3+6.1   0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 



 410 

2337 ФЕНИЛМЕРКАПТАН 6.1 TF1 I 6.1+3  354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2  L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2338 БЕНЗОТРИФЛУОРИД 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2339 2-БРОМБУТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2340 2-БРОМЕТИЛЕТИЛОВ 
ЕТЕР 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2341 1-БРОМ-3-
МЕТИЛБУТАН 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2342 БРОМОМЕТИЛПРОПА
НИ 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2343 2-БРОМПЕНТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2344 БРОМПРОПАНИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2344 БРОМПРОПАНИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2345 3-БРОМОПРОПИН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2346 БУТАНДИОН 3 F1 II 3    1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 
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2347 БУТИЛМЕРКАПТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2348 БУТИЛАКРИЛАТИ, 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 F1 III 3  386 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 39 

2350 БУТИЛМЕТИЛОВ ЕТЕР 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2351 БУТИЛНИТРИТИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2351 БУТИЛНИТРИТИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2352 БУТИЛВИНИЛОВ ЕТЕР 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 F1 II 3 386  1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 339 

2353 БУТИРИЛХЛОРИД 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T8 TP2 L4BH   2       CE7 338 

2354 ХЛОРМЕТИЕТИЛОВ 
ЕТЕР 

3 FT1 II 3+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2356 2-ХЛОРПРОПАН 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         33 

2357 ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН 8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

2358 ЦИКЛООКТАТЕТРЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2359 ДИАЛИЛАМИН 3 FTC II 3+6.1+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 338 

2360 ДИАЛИЛОВ ЕТЕР 3 FT1 II 3+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2361 ДИИЗОБУТИЛАМИН 3 FC III 3+8   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE4 38 
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2362 1,1 - ДИХЛОРОЕТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2363 ЕТИЛМЕРКАПТАН 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         33 

2364 n-ПРОПИЛБЕНЗОЛ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2366 ЕТИЛКАРБОНАТ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2367 Алфа-
МЕТИЛВАЛЕРАЛДЕХИД 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2368 Алфа-ПИНЕН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2370 1-ХЕКСЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2371 ИЗОПЕНТЕНИ 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         33 

2372 1,2-ДИМЕТИЛАМИНО-
ЕТАН 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2373 ДИЕТОКСИМЕТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2374 3,3-ДИЕТОКСИПРОПЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2375 ЕТИЛСУЛФИД 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 LGBF   2       CE7 33 
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2376 2,3-ДИХИДРОПИРАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2377 1,1-ДИМЕТОКСИЕТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2378 2-
ДИМЕТИЛАМИНОЦЕТ
НИТРИЛ 

3 FT1 II 3+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2379 1,3-
ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН 

3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

2380 ДИМЕТИЛДИЕТОКСИ-
СИЛАН 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2381 ДИМЕТИЛ ДИСУЛФИД 3 FT1 II 3+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

 

TP39  MP19 T7 TP2  L4BH TU15  2     CW13 
CW28  

CE7 336 

2382 ДИМЕТИЛХИДРАЗИН 
СИМЕТРИЧЕН 

6.1 TF1 I 6.1+3  354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2383 ДИПРОПИЛАМИН 3 FC II 3+8  386 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

2384 ДИ-n-ПРОПИЛОВ ЕТЕР 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2385 ЕТИЛ ИЗОБУТИРАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2386 1-ЕТИЛПИПЕРИДИН 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

2387 ФЛУОРОБЕНЗОЛ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2388 ФЛУОРОТОЛУОЛИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2389 ФУРАН 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T12 TP2 L4BN   1         33 
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2390 2-ЙОДБУТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2391 ЙОДЕТИЛПРОПАНИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2392 ЙОДПРОПАНИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2393 ИЗОБУТИЛФОРМИАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2394 ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2395 ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP2 L4BH   2       CE7 338 

2396 МЕТАКРИЛАЛДЕХИД 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 FT1 II 3+6.1  386 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2397 3-МЕТИЛБУТАН-2-ОН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2398 МЕТИЛ-терт-
БУТИЛЕТЕР 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2399 1-МЕТИЛПИПЕРИДИН 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

2400 МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2401 ПИПЕРИДИН 8 CF1 I 8+3   0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         883 

2402 ПРОПАНЕТИОЛИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 
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2403 ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2404 ПРОПИОНИТРИЛ 3 FT1 II 3+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2405 ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2406 ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИР
АТ 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2407 ИЗОПРОПИЛ 
ХЛОРФОРМИАТ 

6.1 TFC I 6.1+3+8  354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

        1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2409 ИЗОПРОПИЛПРОПИОН
АТ 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2410 1,2,3,6-
ТЕТРАХИДРОПИРИДИН 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2411 БУТИРНИТРИЛ 3 FT1 II 3+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2412 ТЕТРАХИДРОТИОФЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2413 ПРОПИЛОРТОТИТАНАТ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2414 ТИОФЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2416 ТРИМЕТИЛБОРАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 LGBF   2       CE7 33 
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2417 КАРБОНИЛФЛУОРИД 2 2TC   2.3+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

2418 СЕРЕН ТЕТРАФЛУОРИД 2 2TC   2.3+8   0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

2419 БРОМТРИФЛУОРЕТИЛЕ
Н 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

2420 ХЕКСАФЛУОРАЦЕТОН 2 2TC   2.3+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

2421 АЗОТЕН ТРИОКСИД 2 2TOC ЗАБРАНЕН 

2422 ОКТАФЛУОРБУТЕН-2 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 
1318) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

2424 ОКТАФЛУОРПРОПАН 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 
218) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

2426 АМОНИЕВ НИТРАТ 
ТЕЧЕН, Горещ 
концентриран 
разтвор, в 
концентрация най-
малко 80%, но не 
повече от 93% 

5.1 O1   5.1 252 
644 

0 E0       T7 TP1 TP16 
TP17 

L4BV(+) TU3  
TU12  
TU29  
TC3  
TE9  

TE10  
TA1 

0         59 

2427 КАЛИЕВ ХЛОРАТ, 
ВОДЕН РАЗТВОР 

5.1 O1 II 5.1   1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 CE6 50 

2427 КАЛИЕВ ХЛОРАТ, 
ВОДЕН РАЗТВОР 

5.1 O1 III 5.1   5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

  MP2 T4 TP1 LGBV TU3 3     CW24 CE8 50 
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2428 НАТРИЕВ ХЛОРАТ, 
ВОДЕН РАЗТВОР 

5.1 O1 II 5.1   1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 CE6 50 

2428 НАТРИЕВ ХЛОРАТ, 
ВОДЕН РАЗТВОР 

5.1 O1 III 5.1   5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

  MP2 T4 TP1 LGBV TU3 3     CW24 CE8 50 

2429 КАЛЦИЕВ ХЛОРАТ, 
ВОДЕН РАЗТВОР 

5.1 O1 II 5.1   1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 CE6 50 

2429 КАЛЦИЕВ ХЛОРАТ, 
ВОДЕН РАЗТВОР 

5.1 O1 III 5.1   5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

  MP2 T4 TP1 LGBV TU3 3     CW24 CE8 50 

2430 АЛКИЛФЕНОЛИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. (вкл.C2-
C12-хомолози) 

8 C4 I 8  0 E0 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AN 
L10BH 

TU38  
TE22 

1 W10       88 

2430 АЛКИЛФЕНОЛИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. (вкл.C2-
C12-хомолози) 

8 C4 II 8  1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

2430 АЛКИЛФЕНОЛИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. (вкл.C2-
C12-хомолози) 

8 C4 III 8  5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

2431 АНИЗИДИНИ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2432 N,N-ДИЕТИЛАНИЛИН 6.1 T1 III 6.1 279 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2433 ХЛОРНИТРОТОЛУОЛИ, 
ТЕЧНИ 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2434 ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛ
АН 

8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

2435 ЕТИЛФЕНИЛ-
ДИХЛОРСИЛАН 

8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 

2436 ТИООЦEТНА 
КИСЕЛИНА 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2437 МЕТИЛФЕНИЛ-
ДИХЛОРСИЛАН 

8 C3 II 8   0 E0 P010   MP15 T10 TP2 TP7 L4BN   2       CE6 X80 
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2438 ТРИМЕТИЛ-
АЦЕТИЛХЛОРИД 

6.1 TFC I 6.1+3+8   0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2439 НАТРИЕВ 
ФЛУОРОВОДОРОД 

8 C2 II 8    1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

2440 СТАНИХЛОРИД 
ПЕНТАХИДРАТ 

8 C2 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2441 ТИТАНОВ ТРИХЛОРИД, 
ПИРОФОРЕН или 
ТИТАНОВ ТРИХЛОРИД, 
СМЕСИ, ПИРОФОРНИ 

4.2 SC4 I 4.2+8 537 0 E0 P404   MP13         0 W1       48 

2442 ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОР
ИД 

8 C3 II 8   0 E2 P001   MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 X80 

2443 ВАНАДИЕВ 
ОКСИТРИХЛОРИД 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2444 ВАНАДИЕВ 
ТЕТРАХЛОРИД 

8 C1 I 8   0 E0 P802   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         X88 

2446 НИТРОКРЕЗОЛИ, 
твърди 

6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2447 БЯЛ ИЛИ ЖЪЛТ 
ФОСФОР, СТОПЕН 

4.2 ST3 I 4.2+6.1   0 E0       T21 TP3 TP7 
TP26 

L10DH(+) TU14  
TU16  
TU21  
TU38  
TE3  

TE21  
TE22 

0         446 

2448 СЯРА СТОПЕНА 4.1 F3 III 4.1 538 0 E0       T1 TP3 LGBV(+) TU27  
TE4  
TE6 

3         44 

2451 АЗОТЕН ТРИФЛУОРИД, 2 2O   2.2+5.1  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 25 
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2452 ЕТИЛАЦЕТИЛЕН, 
СТАБИЛИЗИРАН 

2 2F   2.1 (+13)  386 
662 

0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 239 

2453 ЕТИЛФЛУОРИД 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R l6l) 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

2454 МЕТИЛОВ ФЛУОРИД 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 41) 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

2455 МЕТИЛНИТРИТ 2 2A ЗАБРАНЕН 

2456 2-ХЛОРПРОПЕН 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         33 

2457 2,3 ДИМЕТИЛБУТАН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2458 ХЕКСАДИЕНИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2459 2-МЕТИЛ-1-БУТЕН 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         33 

2460 2-МЕТИЛ-2-БУТЕН 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 

 
B8 

MP19 T7 TP1 L1.5BN   2       CE7 33 

2461 МЕТИЛПЕНТАДИЕНИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2463 АЛУМИНИЕВ ХИДРИД 4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

2464 БЕРИЛИЕВ НИТРАТ 5.1 OT2 II 5.1+6.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2  T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 
CW28 

CE10 56 

2465 ДИХЛОРИЗОЦИАНУРО
ВА КИСЕЛИНА, СУХА 
или СОЛИ НА 
ДИХЛОРИЗОЦИАНУРО
ВА КИСЕЛИНА 

5.1 O2 II 5.1 135 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 
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2466 КАЛИЕВ СУПЕРОКСИД 5.1 O2 I 5.1   0 E0 P503 
IBC06 

  MP2         1 W10   CW24   55 

2468 ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРО
ВА КИСЕЛИНА, СУХА 

5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

2469 ЦИНКОВ БРОМАТ 5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

2470 ФЕНИРОЦЕТНИТРИЛ, 
ТЕЧЕН 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2471 ОСМИЕВ ТЕТРОКСИД 6.1 T5 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

PP30 MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2473 НАТРИЕВ АРСАНИЛАТ 6.1 T3 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2474 ТИОФОСГЕН 6.1 T1 I 6.1 279 
354 

0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14 
TU15 
TU38 
TE21 
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

 66 

2475 ВАНАДИЕВ 
ТРИХЛОРИД 

8 C2 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2477 МЕТИЛИЗОТИОЦИАНА
Т 

6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2478 ИЗОЦИАНАТИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. или 
ИЗОЦИАНИТНИ 
РАЗТВОРИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

3 FT1 II 3+6.1 274 
539 

1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 
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2478 ИЗОЦИАНАТИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. или 
ИЗОЦИАНИТНИ 
РАЗТВОРИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

3 FT1 III 3+6.1 274 5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 3 W12    CW13 
CW28 

CE4 36 

2480 МЕТИЛИЗОЦИАНАТ 6.1 TF1 I 6.1+3  354 0 E0 P601   MP2 T22 TP2 L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22  
TE25 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2481 МЕТИЛИЗОЦИАНАТ 6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22  
TE25 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2482 n-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ 6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2483 ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАН
АТ 

6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2484 Терт-
БУТИЛИЗОЦИАНАТ 

6.1 TF1 I 6.1+3  354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2485 n-БУТИЛИЗОЦИАНАТ 6.1 TF1 I 6.1+3  354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2486 ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ 6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  

1     CW13 
CW28 
CW31 

 663 
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TE21  
TE22 

2487 ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ 6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2488 ЦИКЛОХЕКСИЛ 
ИЗОЦИАНАТ 

6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2490 ДИХЛОРИЗОПРОПИЛО
В ЕТЕР 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2491 ЕТАНОЛАМИН или 
ЕТАНОЛАМИНОВ 
РАЗТВОР 

8 C7 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 

2493 ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

2495 ЙОДЕН 
ПЕНТАФЛУОРИД 

5.1 OTC I 5.1+6.1+8   0 E0 P200   MP2     L10DH TU3  
TU38  
TE16  
TE22 

1     CW24 
CW28 

  568 

2496 ПРОПИНОВ АНХИДРИД 8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

2498 1,2,3,6- 
ТЕТРАХИДРАБЕНЗАЛДЕ
ХИД 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2501 ТРИАС -(1-
АЗИРИДИНИЛ)-
ФОСФИНОКСИД, 
РАЗТВОР 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 
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2501 ТРИАС -(1-
АЗИРИДИНИЛ)-
ФОСФИНОКСИД, 
РАЗТВОР 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2502 ВАЛЕРИЛХЛОРИД 8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

2503 ЦИРКОНИЕВ 
ТЕТРАХЛОРИД 

8 C2 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2504 ТЕТРАБРОМЕТАН 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2505 АМОНИЕВ ФЛУОРИД 6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2506 АМОНИЕВО-
ВОДОРОДЕН СУЛФАТ 

8 C2 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAV   2 W11 VW9   CE10 80 

2507 ХЛОРПЛАТИНОВА 
КИСЕЛИНА, ТВЪРДА 

8 C2 III 8   1 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2508 МОЛЕБДЕНОВ 
ПЕНТАХЛОРИД 

8 C2 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2509 КАЛИЕВО-ВОДОРОДЕН 
СУЛФАТ 

8 C2 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAV   2 W11 VW9   CE10 80 

2511 АЛФА-
ХЛОРПРОПИНОВА 
КИСЕЛИНА 

8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP2 L4BN   3 W12      CE8 80 

2512 АМИНОФЕНОЛИ (o-, m-
, p-) 

6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 
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2513 БРОМАЦЕТИЛБРОМИД 8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2       CE6 X80 

2514 БРОМБЕНЗОЛ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2515 БРОМОФОРМ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2516 ВЪГЛЕРОДЕН 
ТЕТРАБРОМИД 

6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2517 1-ХЛОР-1,1-
ДИФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 
142b) 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

2518 1,5,9- 
ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2520 ЦИКЛООКТАДИЕНИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2521 ДИКЕТЕН, 
СТАБИЛИЗИРАН 

6.1 TF1 I 6.1+3  354 
386 

0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
TP37 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2522 2-
ДИМЕТИЛАМИНЕТИЛ 
МЕТАКРИЛАТ 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 69 

2524 ЕТИЛОРТОФОРМИАТ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 
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2525 ЕТИЛОКСАЛАТ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2526 ФУРФУРИЛАМИН 3 FC III 3+8   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE4 38 

2527 ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 F1 III 3 386  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 39 

2528 ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРА
Т 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2529 ИЗОБУТИРОВА 
КИСЕЛИНА 

3 FC III 3+8   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE4 38 

2531 МЕТАКРИЛОВА 
КИСЕЛИНА 
СТАБИЛИЗИРАНА 

8 C3 II 8  386 1 L E2 P001 
IBC02 
LP01 

  MP15 T7 TP2 TP18 
TP30 

L4BN   2       CE8 89 

2533 МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТА
Т 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2534 МЕТИЛХЛОРОСИЛАН 2 2TFC   2.3+2.1+8   0 E0 P200   MP9 (M)       1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

2535 4-МЕТИЛМОРФОЛИН 
(N-МЕТИЛМОРФОЛИН) 

3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

2536 МЕТИЛТЕТРАХИДРОФУ
РАН 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2538 НИТРОНАФТАЛИН 4.1 F1 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 
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2541 ТЕРПИНОЛЕН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2542 ТРИБУТИЛАМИН 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2545 ХАФНИЙ НА ПРАХ, СУХ 4.2 S4 I 4.2 540 0 E0 P404   MP13         0 W1       43 

2545 ХАФНИЙ НА ПРАХ, СУХ 4.2 S4 II 4.2 540 0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

2545 ХАФНИЙ НА ПРАХ, СУХ 4.2 S4 III 4.2 540 0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW4   CE11 40 

2546 ТИТАН НА ПРАХ, СУХ 4.2 S4 I 4.2 540 0 E0 P404   MP13         0 W1       43 

2546 ТИТАН НА ПРАХ, СУХ 4.2 S4 II 4.2 540 0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

2546 ТИТАН НА ПРАХ, СУХ 4.2 S4 III 4.2 540 0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW4   CE11 40 

2547 НАТРИЕВ СУПЕПОКСИД 5.1 O2 I 5.1   0 E0 P503 
IBC06 

  MP2         1 W10   CW24   55 

2548 ХЛОРПЕНТАФЛУОРИД 2 2TOC   2.3+5.1+8   0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  265 

2552 ХЕКСАФЛУОРАЦЕТОНХ
ИДРАТ, ТЕЧЕН 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2554 МЕТИЛАЛИЛХЛОРИД 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2555 НИТРОЦЕЛУЛОЗА С 
най-малко 25% (маса) 
ВОДА 

4.1 D II 4.1 541 0 E0 P406   MP2         2 W1     CE10 40 

2556 НИТРОЦЕЛУЛОЗА С 
най-малко 25% (маса) 
СПИРТ и съдържанието 
на Азот да не 
надминава 12,6 % азот 
(сухо вещество) 

4.1 D II 4.1 541 0 E0 P406   MP2         2 W1     CE10 40 
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2557 НИТРОЦЕЛУЛОЗА с не 
повече от 12,6 % Азот в 
сухо вещество, СМЕС 
СЪС ИЛИ БЕЗ 
ПЛАСТИФИКАТОР, СЪС 
ИЛИ БЕЗ ПИГМЕНТ 

4.1 D II 4.1 241 
541 

0 E0 P406   MP2         2 W1     CE10 40 

2558 ЕПИБРОМХИДРИН 6.1 TF1 I 6.1+3   0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2560 2-МЕТИЛПЕНТАН-2-ОЛ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2561 3-МЕТИЛ-1-БУТЕН 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         33 

2564 ТРИХЛОРОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА РАЗТВОР 

8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2564 ТРИХЛОРОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА РАЗТВОР 

8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

2565 ДИЦИКЛОХЕКСИАМИН 8 C7 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

2567 НАТРИЕВ 
ПЕНТАХЛОРФЕНАТ 

6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2570 КАДМИЕВО 
СЪЕДИНЕНИЕ 

6.1 T5 I 6.1 274 
596 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2570 КАДМИЕВО 
СЪЕДИНЕНИЕ 

6.1 T5 II 6.1 274 
596 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 



 428 

2570 КАДМИЕВО 
СЪЕДИНЕНИЕ 

6.1 T5 III 6.1 274 
596 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2571 АЛКИЛСЕРНИ 
КИСЕЛИНИ 

8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 TP28 L4BN   2       CE6 80 

2572 ФЕНИЛХИДРАЗИН 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2573 ТАЛИЕВ ХЛОРАТ 5.1 OT2 II 5.1+6.1   1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 
CW28 

CE10 56 

2574 ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ С 
повече от 3 % орто-
изомер 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2576 ФОСФОРЕН 
ОКСИБРОМИД, 
СТОПЕН 

8 C1 II 8   0 E0       T7 TP3 L4BN   2         80 

2577 ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИ
Д 

8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2578 ФОСФОРЕН ТРИОКСИД 8 C2 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2579 ПИПЕРАЗИН 8 C8 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

2580 АЛУМИНИЕВ БРОМИД 
РАЗТВОР 

8 C1 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

2581 АЛУМИНИЕВ БРОМИД 
РАЗТВОР 

8 C1 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN TU42  3  W12     CE8 80 

2582 ФЕРИХЛОРИД-ІІІ 
РАЗТВОР 

8 C1 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN  TU42 3  W12     CE8 80 
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2583 ТВЪРДИ или 
АРИЛСУЛФОНОВИ 
КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ, с 
над 5 % сярна 
киселина 

8 C2 II 8  1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

2584 ТВЪРДИ или 
АРИЛСУЛФОНОВИ 
КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ, с 
над 5 % сярна 
киселина 

8 C1 II 8  1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2585 ТВЪРДИ или 
АРИЛСУЛФОНОВИ 
КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ, с 
под 5 % сярна 
киселина 

8 C4 III 8  5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2586 ТВЪРДИ или 
АРИЛСУЛФОНОВИ 
КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ, с 
под 5 % сярна 
киселина 

8 C3 III 8  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN  TU42 3 W12      CE8 80 

2587 БЕНЗОХИНОН 6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2588 ПЕСТИЦИДИ, ТВЪРДИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC02 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2588 ПЕСТИЦИДИ, ТВЪРДИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 

2588 ПЕСТИЦИДИ, ТВЪРДИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

2589 ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ 6.1 TF1 II 6.1+3   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

2590 БЯЛ АЗБЕСТ (кризолит, 
актинолит антофилит, 
тремолит) 

9 M1 III 9 168 5kg E1 P002 
IBC08 
R001 

PP37 
B4 

MP10 T1 TP33 SGAH TU15 3 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE11 90 
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2591 КСЕНОН, ВТЕЧНЕН 
ПРЕОХЛАДЕН 

2 3A   2.2 (+13) 593 120 ml E1 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11 
CW36 

CE2 22 

2599 ХЛОРОТРИФЛУОРОМЕ
ТАН И 
ТРИФЛОУРОМЕТАН В 
АЗЕОТРОПНА СМЕС, 
съдържаща около 60 % 
хлортрифлуорометан 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

2601 ЦИКЛОБУТАН 2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

2602 ДИХЛОРОДИФЛУОРО
МЕТАН И ДИФЛУОРО-
1, 1 ЕТАН В АЗЕТРОПНА 
СМЕС, съдържаща 
около 74 % 
дихлордифлуоро 
метан (ОХЛАЖДАЩ 
ГАЗ R500) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

2603 ЦИКЛОХЕПТАТРИЕН 3 FT1 II 3+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2604 БОРЕН ТРИФЛУОРИД 
ДИЕТИЛЕТЕРАТ 

8 CF1 I 8+3   0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         883 

2605 МЕТОКСИМЕТИЛ 
ИЗОЦИАНАТ 

6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
TP37 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2606 МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ 6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
TP37 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2607 АКРОЛЕИНДИМЕР, 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 F1 III 3  386 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 39 
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2608 НИТРОПРОПАНИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2609 ТРИАЛИЛБОРАТ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2610 ТРИАЛИЛАМИН 3 FC III 3+8   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE4 38 

2611 ХЛОРО-1 ПРОПАНОЛ-2 6.1 TF1 II 6.1+3   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

2612 МЕТИЛПРОПИЛОВ 
ЕТЕР 

3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 

 
B8 

MP19 T7 TP2 L1.5BN   2       CE7 33 

2614 МЕТАЛИЛОВ АЛКОХОЛ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2615 ЕТИЛПРОПИЛОВ ЕТЕР 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2616 ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2616 ТРИИЗОПРОПИЛБОРА
Т 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2617 МЕТИЛ 
ЦИКЛОХЕКСАНОЛИ 
запалителни 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2618 ВИНИЛТОЛУОЛИ, 
СТАБИЛИЗИРАНИ 

3 F1 III 3 386  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 39 
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2619 БЕНЗИЛДИМЕТИЛАМИ
Н 

8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

2620 МИЛБУТИРАТИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2621 АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИН
ОЛ 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2622 ГЛИЦИАЛДЕХИД 3 FT1 II 3+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

 
B8 

MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2623 ПОДПАЛКИ, ТВЪРДИ, 
импрегнирани със 
запалително течно 
вещество 

4.1 F1 III 4.1   5 kg E1 P002 
LP02 
R001 

PP15 MP11         4 W1     CE11 40 

2624 МАГНЕЗИЕВ СИЛИЦИД 4.3 W2 II 4.3   500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

2626 ХЛОРНА КИСЕЛИНА, 
ВОДЕН РАЗТВОР С не 
повече от 10 % хлорна 
киселина 

5.1 O1 II 5.1 613 1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 CE6 50 

2627 НИТРИТИ, 
НЕОРГАНИЧНИ 

5.1 O2 II 5.1 103 
274 

1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

2628 КАЛИЕВ ФЛУОРАЦЕТАТ 6.1 T2 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2629 НАТРИЕВ 
ФЛУОРАЦЕТАТ 

6.1 T2 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2630 СЕЛЕНАТИ или 
СЕЛЕНИТИ 

6.1 T5 I 6.1 274 0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2642 ФЛУОРОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА 

6.1 T2 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 
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2643 МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2644 МЕТИЛЙОДИД 6.1 T1 I 6.1  354 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
TP37 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2645 ФЕНАЦИЛБРОМИД 6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2646 ХЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕН
ТАДИЕН 

6.1 T1 I 6.1 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2  L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2647 МАЛОНИТРИЛ 6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2648 1,2-ДИБРОМОБУТАН-3-
ОН 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2649 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН 6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2650 1,1-ДИХЛОР-1-
НИТРОЕТАН 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2651 4,4- 
ДИАМИНДИФЕНИЛМЕ
ТАН 

6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2653 БЕНЗИЛЙОДИД 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2655 КАЛИЕВ 
ФЛУОРСИЛИКАТ 

6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 
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2656 ХИНОЛИН 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2657 СЕЛЕНОВ ДИСУЛФИД 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2659 НАТРИЕВ ХЛОРАЦЕТАТ 6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2660 НИТРОТОЛУИДИНИ-
МОНО 

6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2661 ХЕКСАХРОРАЦЕТОН 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2664 ДИБРОМЕТАН 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2667 БУТИЛТОЛУОЛИ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2668 ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ 6.1 TF1 I 6.1+3 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
TP37 

L10CH TU14 
TU15 
TU38 
TE21 
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

 663 

2669 ХЛОРКРЕЗОЛИ, 
РАЗТВОР 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2669 ХЛОРКРЕЗОЛИ, 
РАЗТВОР 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 
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2670 ЦИАНУРХЛОРИД 8 C4 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

2671 АМИНОПИРИДИНИ (о-
,m-, p-) 

6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2672 ВОДНО-АМОНЯЧЕН 
РАЗТВОР, с 
относителна плътност 
между 0.880 и 0.957 
при 15 °C във вода, с 
повече от 10 %, но не 
повече от 35 % амоняк 

8 C5 III 8 543 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 

2673 2-АМИН-4-ХЛОРФЕНОЛ 6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2674 НАТРИЕВ 
ФЛУОРОСИЛИКАТ 

6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2676 СТИБИН 2 2TF   2.3+2.1   0 E0 P200   MP9         1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

2677 РУБИДИЕВ 
ХИДРОКСИД РАЗТВОР 

8 C5 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2677 РУБИДИЕВ 
ХИДРОКСИД РАЗТВОР 

8 C5 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

2678 РУБИДИЕВ 
ХИДРОКСИД 

8 C6 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

2679 ЛИТИЕВ ХИДРОКСИД 
РАЗТВОР 

8 C5 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2679 ЛИТИЕВ ХИДРОКСИД 
РАЗТВОР 

8 C5 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP2 L4BN   3  W12     CE8 80 

2680 ЛИТИЕВ ХИДРОКСИД 8 C6 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

2681 ЦЕЗИЕВ ХИДРОКСИД, 
РАЗТВОР 

8 C5 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 
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2681 ЦЕЗИЕВ ХИДРОКСИД, 
РАЗТВОР 

8 C5 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 

2682 ЦЕЗИЕВ ХИДРОКСИД 8 C6 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

2683 АМОНИЕВ СУЛФИД В 
РАЗТВОР 

8 CFT II 8+3+6.1   1 L E2 P001 
IBC01 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2     CW13 
CW28 

CE6 86 

2684 3-
ДИЕТИЛАМИНПРОПИЛ
АМИН 

3 FC III 3+8   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE4 38 

2685 N,N-
ДИЕТИЛЕТИЛЕНДИАМ
ИН 

8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

2686 2-
ДИЕТИЛАМИНЕТАНОЛ 

8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

2687 ДИЦИКЛОХЕКСИЛАМО
НИЕВ НИТРИТ 

4.1 F3 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

2688 1-БРОМ-3-
ХЛОРПРОПАН 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2689 ГЛИЦЕРОЛ алфа-
МОНОХЛОРХИДРИН 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2690 N,n-БУТИЛИМИДАЗОЛ 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2691 ФОСФОРЕН 
ПЕНТАБРОМИД 

8 C2 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

2692 БОРЕН ТРИБРОМИД 8 C1 I 8   0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         X88 

2693 ХИДРОГЕНСУЛФИТИ, 
ВОДЕН РАЗТВОР Н.У.К. 

8 C1 III 8 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN  TU42 3 W12      CE8 80 
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2698 ТЕТРАХИДРОФТАЛНИ 
АНХИДРИДИ С повече 
от 0,05 % малеинов 
анхидрид 

8 C4 III 8 169 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

PP14 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

2699 ТРИФЛУОРООЦЕТНА 
КИСЕЛИНА 

8 C3 I 8   0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         88 

2705 1-ПЕНТОЛ 8 C9 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2707 ДИМЕТИЛДИОКСАНИ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

2707 ДИМЕТИЛДИОКСАНИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2709 БУТИЛБЕНЗОЛИ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2710 ДИПРОПИЛКРЕТОН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2713 АКРИДИН 6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2714 ЦИНКОВ РЕЗИНАТ 4.1 F3 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC06 
R001 

  MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

2715 АЛУМИНИЕВ РЕЗИНАТ 4.1 F3 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC06 
R001 

  MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

2716 1,4-БУТИНДИОЛ 6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 
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2717 КАМФОР, синтетичен 4.1 F1 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

2719 БАРИЕВ БРОМАТ 5.1 OT2 II 5.1+6.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 
CW28 

CE10 56 

2720 ХРОМНИТРАТ 5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

2721 МЕДЕН ХЛОРАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

2722 ЛИТИЕВ НИТРАТ 5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

2723 МАГНЕЗИЕВ ХЛОРАТ 5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

2724 МАГНЕЗИЕВ НИТРАТ 5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

2725 НИКЕЛОВ НИТРАТ 5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

2726 НИКЕЛОВ НИТРИТ 5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

2727 ТАЛИЕВ НИТРАТ 6.1 TO2 II 6.1+5.1   500 g E4 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 65 

2728 ЦИРКОНИЕВ НИТРАТ 5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 
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2729 ХЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ 6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2730 НИТРОАНИЗОЛИ, 
ТЕЧНИ 

6.1 T1 III 6.1 279 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2732 НИТРОБРОМБЕНЗОЛИ, 
ТЕЧНИ 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2733 АМИНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. , 
или ПОЛИАМИНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

3 FC I 3+8 274 
544 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP1 TP27 L10CH TU14  
TU38  
TE21  
TE22 

1         338 

2733 АМИНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. , 
или ПОЛИАМИНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

3 FC II 3+8 274 
544 

1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T11 TP1 TP27 L4BH   2       CE7 338 

2733 АМИНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. , 
или ПОЛИАМИНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

3 FC III 3+8 274 
544 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN   3  W12     CE4 38 

2734 АМИНИ, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. , 
или ПОЛИАМИНИ, 
ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

8 CF1 I 8+3 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10BH TU38  
TE22 

1         883 

2734 АМИНИ, ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. , 
или ПОЛИАМИНИ, 
ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

8 CF1 II 8+3 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BN   2       CE6 83 

2735 АМИНИ, ТЕЧНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. , 
или ПОЛИАМИНИ, 
ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, 

8 C7 I 8 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10BH TU38  
TE22 

1         88 
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Н.У.К. 

2735 АМИНИ, ТЕЧНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. , 
или ПОЛИАМИНИ, 
ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, 
Н.У.К. 

8 C7 II 8 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP1 TP27 L4BN   2       CE6 80 

2735 АМИНИ, ТЕЧНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. , 
или ПОЛИАМИНИ, 
ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, 
Н.У.К. 

8 C7 III 8 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN   3  W12     CE8 80 

2738 N-БУТИЛАНИЛИН 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2739 БУТИРОВ АНХИДРИД 8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 

2740 n-
ПРОПИЛХЛОРОФОРМИ
АТ 

6.1 TFC I 6.1+3+8   0 E5 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  668 

2741 БАРИЕВ ХИПОХЛОРИД 
(съдържащ повече от 
22 % наличен хлор) 

5.1 OT2 II 5.1+6.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 
CW28 

CE10 56 

2742 ХЛОРФОРМИАТИ, 
ТОКСИЧНИ, 
КОРОЗИОННИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

6.1 TFC II 6.1+3+8 274 
561 

100 ml E4 P001 
IBC01 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 638 

2743 n-
БУТИЛХЛОРОФОРМИАТ 

6.1 TFC II 6.1+3+8   100 ml E4 P001   MP15 T20 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 638 

2744 ЦИКЛОБУТИЛ 
ХЛОРФОРМАТ 

6.1 TFC II 6.1+3+8   100 ml E4 P001 
IBC01 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 638 

2745 ХЛОРМЕТИЛ 
ХЛОРФОРМИАТ 

6.1 TC1 II 6.1+8   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 
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2746 ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ 6.1 TC1 II 6.1+8   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 

2747 Терт-
БУТИЛЦИЛОХЕКСИЛ 
ХЛОРФОРМИАТ 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2748 2- ЕТИЛХЕКСИЛ 
ХЛОРФОРМИАТ 

6.1 TC1 II 6.1+8   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 

2749 ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН 3 F1 I 3   0 E3 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 L4BN   1         33 

2750 1,3 - 
ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2751 ДИЕТИЛТИОФОСФОРИ
Л ХЛОРИД 

8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2752 1,2-ЕПОКСИ-3-
ЕТОКСИПРОПАН 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2753 N-ЕТИЛ-N-БЕНЗИЛ-
ТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2754 N-ЕТИЛТОЛУИДИНИ 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2757 КАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2757 КАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 



 442 

2757 КАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

2758 КАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

2758 КАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2759 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, 
ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2759 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, 
ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 

2759 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, 
ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

2760 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, 
ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

2760 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, 
ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2761 ОРГАНОХЛОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 
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2761 ОРГАНОХЛОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 

2761 ОРГАНОХЛОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

2762 ОРГАНОХЛОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

2762 ОРГАНОХЛОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2763 ТРИАЗИНОВ 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2763 ТРИАЗИНОВ 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 

2763 ТРИАЗИНОВ 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

2764 ТРИАЗИНОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

2764 ТРИАЗИНОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 
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2771 ТИОКАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2771 ТИОКАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 

2771 ТИОКАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

2772 ТИОКАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

2772 ТИОКАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2775 ПЕСТИЦИДИ НА МЕДНА 
ОСНОВА, ТВЪРДИ, 
ТОКСИЧНИ 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2775 ПЕСТИЦИДИ НА МЕДНА 
ОСНОВА, ТВЪРДИ, 
ТОКСИЧНИ 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 

2775 ПЕСТИЦИДИ НА МЕДНА 
ОСНОВА, ТВЪРДИ, 
ТОКСИЧНИ 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

2776 ПЕСТИЦИД НА МЕДНА 
ОСНОВА, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 
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2776 ПЕСТИЦИД НА МЕДНА 
ОСНОВА, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2777 ПЕСТИЦИД НА 
ЖИВАЧНА ОСНОВА, 
ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2777 ПЕСТИЦИД НА 
ЖИВАЧНА ОСНОВА, 
ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 

2777 ПЕСТИЦИД НА 
ЖИВАЧНА ОСНОВА, 
ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

2778 ПЕСТИЦИД НА 
ЖИВАЧНА ОСНОВА, 
ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

2778 ПЕСТИЦИД НА 
ЖИВАЧНА ОСНОВА, 
ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2779 ПЕСТИЦИД СЪС 
ЗАМЕСТЕН 
НИТРОФЕНОЛ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2779 ПЕСТИЦИД СЪС 
ЗАМЕСТЕН 
НИТРОФЕНОЛ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 

2779 ПЕСТИЦИД СЪС 
ЗАМЕСТЕН 
НИТРОФЕНОЛ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 
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2780 ПЕСТИЦИД СЪС 
ЗАМЕСТЕН 
НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

2780 ПЕСТИЦИД СЪС 
ЗАМЕСТЕН 
НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2781 БИПИРИДИЛИЕВ 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2781 БИПИРИДИЛИЕВ 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 

2781 БИПИРИДИЛИЕВ 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

2782 БИПИРИДИЛИЕВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

2782 БИПИРИДИЛИЕВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2783 ОРГАНОФОСФОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2783 ОРГАНОФОСФОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 



 447 

2783 ОРГАНОФОСФОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

2784 ОРГАНОФОСФОРЕН 
ПЕСТИЦИД ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

2784 ОРГАНОФОСФОРЕН 
ПЕСТИЦИД ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

2785 4-ТИАПЕНТАНАЛ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2786 ОРГАНОКАЛАЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2786 ОРГАНОКАЛАЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 

2786 ОРГАНОКАЛАЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

2787 ОРГАНОКАЛАЕН 
ПЕСТИЦИД ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

2787 ОРГАНОКАЛАЕН 
ПЕСТИЦИД ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 
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2788 ОРГАНОКАЛАЕНО 
СЪЕДИНЕНИЕ ТЕЧНО, 
Н.У.К. 

6.1 T3 I 6.1 43 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2788 ОРГАНОКАЛАЕНО 
СЪЕДИНЕНИЕ ТЕЧНО, 
Н.У.К. 

6.1 T3 II 6.1 43 
274 

500 g E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2788 ОРГАНОКАЛАЕНО 
СЪЕДИНЕНИЕ ТЕЧНО, 
Н.У.К. 

6.1 T3 III 6.1 43 
274 

5 kg E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2789 ОЦЕТНА КИСЕЛИНА 
ЛЕДЕНА или ОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА В РАЗТВОР 
с над 80 % киселина 
(тегловно) 

8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

2790 ОЦЕТНА КИСЕЛИНА В 
РАЗТВОР с не по-
малко от 50% и не 
повече от 80% 
киселина (тегловно) 

8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2790 ОЦЕТНА КИСЕЛИНА В 
РАЗТВОР с не по-
малко от 10% и не 
повече от 50% 
киселина (тегловно) 

8 C3 III 8 597 
647 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

2793 МЕТАЛЕН ПРАХ, 
СТУЖКИ, СТЪРГОТИНИ 
ИЛИ ОТПАДЪК ОТ 
ОБРАБОТКА НА ЧЕРНИ 
МЕТАЛИ, склонни към 
самозагряване 

4.2 S4 III 4.2 592 0 E1 P003 
IBC08 
LP02 
R001 

PP20 
B3 B6 

MP14 BK2       3 W1 VW4   CE11 40 

2794 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
АКУМУЛАТОРИ Пълни с 
течен електролит, 
киселина 

8 C11   8 295 
598 

1 L E0 P801 
P801a 

            3   VW14   CE8 80 

2795 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
АКУМУЛАТОРИ Пълни с 
течен електролит, 
алкален 

8 C11   8 295 
598 

1 L E0 P801 
P801a 

            3   VW14   CE8 80 

2796 СЯРНА КИСЕЛИНА, с не 
повече от 51 % 
киселина, или 
АКУМУЛАТОРЕН 
ЕЛЕКТРОЛИТ, 
КИСЕЛИНА 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4BN TU42  2       CE6 80 
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2797 АКУМУЛАТОРЕН 
ЕЛЕКТРОЛИТ АЛКАЛЕН 

8 C5 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 TP28 L4BN   2       CE6 80 

2798 ФЕНИЛФОСФОРЕН 
ДИХЛОРИД 

8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2799 ФЕНИЛФОСФОРЕН 
ТРИХЛОРИД 

8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2800 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
АКУМУЛАТОРИ 
(батерии), 
НЕРАЗЛИВАЕМИ, пълни 
с течен електролит 

8 C11   8 238 
295 
598 

1 L E0 P003 
P801a 

PP16           3   VW14   CE8 80 

2801 БАГРИЛА, ТЕЧНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 
или МЕЖДИНЕН 
ПРОДУКТ ЗА БАГРИЛА, 
ТЕЧЕН КОРОЗИОНЕН, 
Н.У.К. 

8 C9 I 8 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10BH TU38  
TE22 

1         88 

2801 БАГРИЛА, ТЕЧНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 
или МЕЖДИНЕН 
ПРОДУКТ ЗА БАГРИЛА, 
ТЕЧЕН КОРОЗИОНЕН, 
Н.У.К. 

8 C9 II 8 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BN   2       CE6 80 

2801 БАГРИЛА, ТЕЧНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 
или МЕЖДИНЕН 
ПРОДУКТ ЗА БАГРИЛА, 
ТЕЧЕН КОРОЗИОНЕН, 
Н.У.К. 

8 C9 III 8 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN   3 W12      CE8 80 

2802 МЕДЕН ХЛОРИД 8 C2 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2803 ГАЛИЙ 8 C10 III 8   5 kg 
 

E0 P800 PP41 MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

2805 ЛИТИЕВ ХИДРИД, 
ТВЪРДИ ОТЛИВКИ 

4.3 W2 II 4.3   500 g E2 P410 
IBC04 

PP40 MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

2806 ЛИТИЕВ НИТРИД 4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403 
IBC04 

  MP2         1 W1   CW23   X423 

2807 Намагнетизирани 
материали 

9 M11 ОСВОБОДЕНИ ОТ RID 

2809 ЖИВАК 8 CT1 III 8+6.1 365 5 kg E0 P800   MP15     L4BN   3      CW13 
CW28 

CE8 86 
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2810 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ 
ОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

6.1 T1 I 6.1 274 
315 
614 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2810 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ 
ОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

6.1 T1 II 6.1 274 
614 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2810 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ 
ОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

6.1 T1 III 6.1 274 
614 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2811 ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T2 I 6.1 274 
614 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU15  
TU38  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

2811 ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T2 II 6.1 274 
614 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2811 ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T2 III 6.1 274 
614 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2812 Натриев алуминат, 
твърд 

8 C6 ОСВОБОДЕНИ ОТ RID 

2813 ХИДРОРЕАКТИВНО, 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

4.3 W2 I 4.3 274 0 E0 P403 
IBC99 

 MP2 T9 TP7 TP33 S10AN 
L10DH 

TU4  
TU14  
TU22  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2 

0 W1   CW23   X423 

2813 ХИДРОРЕАКТИВНО, 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

4.3 W2 II 4.3 274 500 g E2 P410 
IBC07 

 MP14 T3 TP33 SGAN   0 W1   CW23 CE10 423 

2813 ХИДРОРЕАКТИВНО, 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

4.3 W2 III 4.3 274 1 kg E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN   0 W1 VW5 CW23 CE11 423 
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2814 ИНФЕКЦИОЗНО 
ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА 
ХОРА 

6.2 I1   6.2 318 0 E0 P620   MP5         0 W9   CW13 
CW18 
CW26 
CW28 

CE14 606 

2814 ИНФЕКЦИОЗНО 
ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА 
ХОРА 

6.2 I1   6.2+2.2 318 0 E0 P620   MP5         0 W9   CW13 
CW18 
CW26 
CW28 

CE14 606 

2814 ИНФЕКЦИОЗНО 
ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО 
ЗА ХОРА (само 
животински материал) 

6.2 I1   6.2 318 0 E0 P620   MP5 BK1 
BK2 

      0 W9   CW13 
CW18 
CW26 
CW28 

CE14 606 

2815 N-
АМИНЕТИЛПИПЕРАЗИН 

8 CT1 III 8+6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3       CE8 86 

2817 АМОНИЕВО-
ВОДОРОДЕН 
ДИФЛУОРИД, РАЗТВОР 

8 CT1 II 8+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 L4DH TU14  
TE17  
TE21  
TT4 

2     CW13 
CW28 

CE6 86 

2817 АМОНИЕВО-
ВОДОРОДЕН 
ДИФЛУОРИД, РАЗТВОР 

8 CT1 III 8+6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4DH TU14  
TE21 

3 W12    CW13 
CW28 

CE8 86 

2818 АМОНИЕВ 
ПОЛИСУЛФИД, 
РАЗТВОР 

8 CT1 II 8+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2     CW13 
CW28 

CE6 86 

2818 АМОНИЕВ 
ПОЛИСУЛФИД, 
РАЗТВОР 

8 CT1 III 8+6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12    CW13 
CW28 

CE8 86 

2819 КИСЕЛ АМИЛСУЛФАТ 8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 

2820 БУТИРОВА КИСЕЛИНА 8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

2821 ФЕНОЛОВ РАЗТВОР 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 
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2821 ФЕНОЛОВ РАЗТВОР 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2822 2-ХЛОРОПИРИДИН 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2823 КРОТОНОВА 
КИСЕЛИНА, ТВЪРДА 

8 C4 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

2826 ЕТИЛХЛОРТИОФОРМИ
АТ 

8 CF1 II 8+3   0 E2 P001   MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

2829 КАПРОНОВА КИСЕЛИНА 8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

2830 ЛИТИЕВ 
ФЕРОСИЛИЦИЙ 

4.3 W2 II 4.3   500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

2831 1,1,1-ТРИХЛОРЕТАН 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2834 ФОСФОРНА КИСЕЛИНА 8 C2 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2835 НАТРИЕВО-
АЛУМИНИЕВ ХИДРИД 

4.3 W2 II 4.3   500 g E2 P410 
IBC04 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

2837 БИСУЛФАТИ, ВОДЕН 
РАЗТВОР 

8 C1 II 8  1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2837 БИСУЛФАТИ, ВОДЕН 
РАЗТВОР 

8 C1 III 8  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3  W12     CE8 80 

2838 ВИНИЛ БУТИРАТ 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 F1 II 3  386 1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 339 
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2839 АЛДОЛ 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2840 БУТИРАЛДОКСИМ 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2841 ДИ-n-АМИЛАМИН 3 FT1 III 3+6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 3  W12   CW13 
CW28 

CE4 36 

2842 НИТРОЕТАН 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2844 КАЛЦИЕВ СИЛИКО 
МАНГАН 

4.3 W2 III 4.3   1 kg E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW5 
VW7 

CW23 CE11 423 

2845 ПИРОФОРНА ТЕЧНОСТ, 
ОРГАНИЧНА, Н.У.К 

4.2 S1 I 4.2 274 0 E0 P400   MP2 T22 TP2 TP7 L21DH TU14  
TU38  
TC1  

TE21  
TE22  
TE25  
TM1 

0 W1       333 

2846 ПИРОФОРНО ТВЪРДО, 
ОРГАНИЧНО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.2 S2 I 4.2 274 0 E0 P404   MP13         0 W1       43 

2849 3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2850 ПРОПИЛЕНТЕТРАМЕР 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2851 БОРЕН ТРИФЛУОРИД 
ДИХИДРАТ 

8 C1 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

2852 ДИПИКРИЛСУЛФИД 
ОВЛАЖНЕН с най-
малко 10% вода, 
тегловно 

4.1 D I 4.1 545 0 E0 P406 PP24 MP2         1 W1       40 
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2853 МАГНЕЗИЕВ 
ФЛУОРОСИЛИКАТ 

6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2854 АМОНИЕВ 
ФЛУОРОСИЛИКАТ 

6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2855 ЦИНКОВ 
ФЛУОРОСИЛИКАТ 

6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2856 ФЛУОРОСИЛИКАТИ, 
Н.У.К. 

6.1 T5 III 6.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2857 ОХЛАДИТЕЛНИ 
МАШИНИ с 
незапалителни, 
нетоксични газове или 
разтвори на амоняк 
(UN 2672) 

2 6A   2.2 119 0 E0 P003 PP32 MP9         3     CW9 CE2 20 

2858 ЦИРКОНИЙ, СУХ, 
навити жици, метални 
Плочки, ленти (по-
тънки от 254 микрона 
Но не по-тънки от 18 
микрона) 

4.1 F3 III 4.1 546 5 kg E1 P002 
LP02 
R001 

  MP11         3 W1 VW1   CE11 40 

2859 АМОНИЕВ 
МЕТАВАНАДАТ 

6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2861 АМОНИЕВ 
ПОЛИВАНАДАТ 

6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2862 ВАНАДИЕВ 
ПЕНТОКСИД, 
неразтапян 

6.1 T5 III 6.1 600 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2863 НАТРИЕВО-АМОНИЕВ 
ВАНАДАТ 

6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 
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2864 КАЛИЕВ МЕТАВАНАДАТ 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2865 ХИДРОКСИЛАМИН 
СУЛФАТ НЕУТРАЛЕН 

8 C2 III 8   5 g E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2869 ТИТАНОВ ТРИХЛОРИД, 
СМЕС 

8 C2 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

2869 ТИТАНОВ ТРИХЛОРИД, 
СМЕС 

8 C2 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2870 АЛУМИНИЕВ 
БОРОХИДРИД 

4.2 SW I 4.2+4.3   0 E0 P400 

  

MP2 T21 TP7 TP33 L21DH TU14  
TU38  
TC1  

TE21  
TE22  
TE25  
TM1 

0 W1       X333 

2870 АЛУМИНИЕВ 
БОРОХИДРИД В 
УСТРОЙСТВА 

4.2 SW I 4.2+4.3   0 E0 P002 PP13 MP2         0 W1       X333 

2871 АНТИМОН НА ПУДРА 6.1 T5 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2872 ДИБРОМХЛОРПРОПАН
И 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2872 ДИБРОМХЛОРПРОПАН
И 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2873 ДИБУТИЛАМИНОЕТАН
ОЛ 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 
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2874 ФУРФУРИЛОВ СПИРТ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2875 ХЕКСАХЛОРОФЕН 6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2876 РЕЗОРЦИНОЛ 6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

2878 ТИТАН, ГЪБЕСТ, НА 
ГРАНУЛИ или ТИТАН, 
ГЪБЕСТ, 
ПРАХООБРАЗЕН 

4.1 F3 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

2879 СЕЛЕНОВ ОКСИХЛОРИД 8 CT1 I 8+6.1   0 E0 P001   MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  X886 

2880 КАЛЦИЕВ 
ХИПОХЛОРИД, 
ХИДРАТИРАН или 
КАЛЦИЕВ 
ХИПОХЛОРИД, 
ХИДРАТНА СМЕС 
съдържаща най-малко 
5,5%, но не повече от 
16 % вода 

5.1 O2 II 5.1 314 
322 

1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 B13 

MP10     SGAN TU3 2 W11   CW24 
CW35 

CE10 50 

2880 КАЛЦИЕВ 
ХИПОХЛОРИД, 
ХИДРАТИРАН или 
КАЛЦИЕВ 
ХИПОХЛОРИД, 
ХИДРАТНА СМЕС 
съдържаща най-малко 
5,5%, но не повече от 
16 % вода 

5.1 O2 III 5.1 314 5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP10     SGAV TU3 3   VW8 CW24 
CW35 

CE11 50 

2881 МЕТАЛЕН 
КАТАЛИЗАТОР СУХ 

4.2 S4 I 4.2 274 0 E0 P404   MP13 T21 TP7 TP33     0 W1       43 

2881 МЕТАЛЕН 
КАТАЛИЗАТОР СУХ 

4.2 S4 II 4.2 274 0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

2881 МЕТАЛЕН 
КАТАЛИЗАТОР СУХ 

4.2 S4 III 4.2 274 0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW4   CE11 40 
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2900 ИНФЕКЦИОЗНО 
ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО 
само ЗА ЖИВОТНИ 

6.2 I2   6.2 318 0 E0 P620   MP5         0 W9   CW13 
CW18 
CW26 
CW28 

CE14 606 

2900 ИНФЕКЦИОЗНО 
ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО 
само ЗА ЖИВОТНИ, в 
замразен течен азот 

6.2 I2   6.2+2.2 318 0 E0 P620   MP5         0 W9   CW13 
CW18 
CW26 
CW28 

CE14 606 

2900 ИНФЕКЦИОЗНО 
ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО 
само ЗА ЖИВОТНИ 
(само животински 
материал) 

6.2 I2   6.2 318 0 E0 P620   MP5 BK1 
BK2 

      0 W9   CW13 
CW18 
CW26 
CW28 

CE14 606 

2901 БРОМХЛОРИД 2 2TOC   2.3+5.1+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  265 

2902 ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2902 ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

2902 ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

2903 ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

2903 ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 
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2903 ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

2904 ХЛОРФЕНОЛАТИ, 
ТЕЧНИ или ФЕНОЛАТИ, 
ТЕЧНИ 

8 C9 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BN   3  W12     CE8 80 

2905 ХЛОРФЕНОЛАТИ, 
ТВЪРДИ или 
ФЕНОЛАТИ ТВЪРДИ 

8 C10 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

2907 ИЗОСОРБИДДИНИТРА
Т, СМЕС с най-малко 
60% лактоза, маноза, 
скорбяла или калциев 
хидрогенфосфат 

4.1 D II 4.1 127 0 E0 P406 
 

IBC06 

PP26 PP80 
B12 

MP2         2 W1     CE10 40 

2908 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, 
ОСВОБОДЕН ПАКЕТ - 
ПРАЗНА ОПАКОВКА 

7       290 0 E0 Виж 1.7 Виж 4.1.9.1.3           4     CW33 CE15 70 

2909 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, 
ОСВОБОДЕН ПАКЕТ - 
ФАБРИКАТИ ОТ 
ПРИРОДЕН УРАН ИЛИ 
ОТ ОБЕДНЕН УРАН 
ИЛИ ОТ ПРИРОДЕН 
ТОРИЙ 

7       290 0 E0 Виж 1.7 Виж 4.1.9.1.3           4     CW33 CE15 70 

2910 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, 
ОСВОБОДЕН ПАКЕТ - В 
ОГРAНИЧЕНИ 
КОЛИЧЕСТВА 

7       290 
325 

0 E0 Виж 1.7 Виж 4.1.9.1.3           4     CW33 CE15 70 

2911 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, 
ОСВОБОДЕН ПАКЕТ - 
ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ 
ФАБРИКАТИ 

7       290 0 E0 Виж 1.7 Виж 4.1.9.1.3           4     CW33 CE15 70 

2912 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА СЪС СЛАБА 
СПЕЦИФИЧНА 
АКТИВНОСТ (LSA-I) 
неразпадащи се 
илиразпадащи се, 
освободени 

7     7X 172 
317 
325 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3   T5 TP4 S2.65AN(+) 
L2.65CN(+) 

TU36  
TT7  
TM7 

0   VW16 CW33 CE15 70 
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2913 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, 
ПОВЪРХНОСТНО 
ЗАМЪРСЕНИ ИЗДЕЛИЯ 
(SCO-I или SCO-II) 
неразпадащи се или 
разпадащи се, 
освободени 

7     7X 172 
317 
336 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0   VW17 CW33 CE15 70 

2915 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, ТИП А - 
ПАКЕТ, не в особена 
форма, неразпадащи 
се или разпадащи се, 
освободени 

7     7X 172 
317 
325 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

2916 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, ТИП В (U) - 
ПАКЕТ, неразпадащи 
се или разпадащи се, 
освободени 

7     7X 172 
317 
325 
337 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

2917 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, ТИП В (М) - 
ПАКЕТ, неразпадащи 
се или разпадащи се, 
освободени 

7     7X 172 
317 
325 
337 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

2919 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, 
ПРЕВОЗВАНИ ПОД 
СПЕЦИАЛНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ, 
неразпадащи се или 
разпадащи се, 
освободени 

7     7X 172 
325 
317 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

2920 КОРОЗИОННО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

8 CF1 I 8+3 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10BH TU38  
TE22 

1         883 

2920 КОРОЗИОННО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

8 CF1 II 8+3 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BN   2       CE6 83 

2921 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО , 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

8 CF2 I 8+4.1 274 0 E0 P002 
IBC05 

  MP18 T6 TP33 S10AN 
L10BH 

TU38  
TE22 

1 W10       884 

2921 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО , 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

8 CF2 II 8+4.1 274 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 84 

2922 КОРОЗИОННО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО,ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

8 CT1 I 8+6.1 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10BH TU38  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  886 

2922 КОРОЗИОННО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО,ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

8 CT1 II 8+6.1 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2     CW13 
CW28 

CE6 86 
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2922 КОРОЗИОННО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО,ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

8 CT1 III 8+6.1 274 5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN   3 W12    CW13 
CW28 

CE8 86 

2923 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

8 CT2 I 8+6.1 274 0 E0 P002 
IBC05 

  MP18 T6 TP33 S10AN 
L10BH 

TU38  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 

  886 

2923 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

8 CT2 II 8+6.1 274 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11   CW13 
CW28 

CE10 86 

2923 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

8 CT2 III 8+6.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9 CW13 
CW28 

CE11 86 

2924 ЗАПАЛИТЕЛНО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

3 FC I 3+8 274 0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU38  
TE21  
TE22 

1         338 

2924 ЗАПАЛИТЕЛНО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

3 FC II 3+8 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH   2       CE7 338 

2924 ЗАПАЛИТЕЛНО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

3 FC III 3+8 274 5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN   3  W12     CE4 38 

2925 ЗАПАЛИТЕЛНО 
ОРГАНИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

4.1 FC1 II 4.1+8 274 1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 48 

2925 ЗАПАЛИТЕЛНО 
ОРГАНИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

4.1 FC1 III 4.1+8 274 5 kg E1 P002 
IBC06 
R001 

  MP10 T1 TP33 SGAN   3 W1     CE11 48 

2926 ЗАПАЛИТЕЛНО 
ОРГАНИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

4.1 FT1 II 4.1+6.1 274 1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW28 CE10 46 

2926 ЗАПАЛИТЕЛНО 
ОРГАНИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

4.1 FT1 III 4.1+6.1 274 5 kg E1 P002 
IBC06 
R001 

  MP10 T1 TP33 SGAN   3 W1   CW28 CE11 46 

2927 ТОКСИЧНО ОРГАНИЧНО 
ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

6.1 TC1 I 6.1+8 274 
315 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  668 
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2927 ТОКСИЧНО ОРГАНИЧНО 
ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

6.1 TC1 II 6.1+8 274 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 

2928 ТОКСИЧНО ОРГАНИЧНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

6.1 TC2 I 6.1+8 274 0 E5 P002 
IBC05 

  MP18 T6 TP33 S10AH  TU14  
TU15  
TE21 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  668 

2928 ТОКСИЧНО ОРГАНИЧНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К. 

6.1 TC2 II 6.1+8 274 500 g E4 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 68 

2929 ТОКСИЧНО 
ОРГАНИЧНО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

6.1 TF1 I 6.1+3 274 
315 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

2929 ТОКСИЧНО 
ОРГАНИЧНО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

6.1 TF1 II 6.1+3 274 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

2930 ТОКСИЧНО ОРГАНИЧНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

6.1 TF3 I 6.1+4.1 274 0 E5 P002 
IBC05 

  MP18 T6 TP33     1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  664 

2930 ТОКСИЧНО ОРГАНИЧНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

6.1 TF3 II 6.1+4.1 274 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 64 

2931 ВАНАДИЛ СУЛФАТ 6.1 T5 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

2933 МЕТИЛ 2-
ХЛОРПРОПИОНАТ 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2934 ИЗОПРОПИЛ 2-
ХЛОРПРОПИОНАТ 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2935 ЕТИЛ 2-
ХЛОРПРОПИОНАТ 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 
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2936 ТИОМЛЕЧНА 
КИСЕЛИНА 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2937 Алфа-
МЕТИЛБЕНЗИЛАЛКОХО
Л, ТЕЧЕН 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2940 9-
ФОСФАБИЦИКЛОНОНА
НИ (ЦИКЛООКТОДИЕН 
ФОСФИНИ) 

4.2 S2 II 4.2   0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

2941 ФЛУОРАНИЛИНИ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2942 2-ТРИФЛУОРМЕТИЛ 
АНИЛИН 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2943 ТЕТРАХИДРОФЛУОРФУ
РИЛ-АМИН 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

2945 N-МЕТИЛБУТИЛАМИН 3 FC II 3+8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP1 L4BH   2       CE7 338 

2946 2-АМИН-5-
ДИЕТИЛАМИНПЕНТАН 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

2947 ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТ
АТ 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

2948 3-ТРИФЛУОРМЕТИЛ 
АНИЛИН 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2949 НАТРИЕВ 
ХИДРОГЕНСУЛФИД, 
хидратиран с не по-
малко от 25 % 
кристализационна 
вода 

8 C6 II 8 523 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T7 TP2 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 
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2950 МАГНЕЗИЙ – 
ГРАНУЛАТИ, С 
ПОКРИТИЕ, с големина 
на гранулите най-
малко 149 микрона 

4.3 W2 III 4.3   1 kg E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 
BK2 

TP33 SGAN   3 W1 VW5 CW23 CE11 423 

2956 5-терт-БУТИЛ-2,4,6,-
ТРИНИТРО-m-КСИЛОЛ 
(КСИЛОЛОВ МУСКУС) 

4.1 SR1 III 4.1 638 5 kg E1 P409   MP2         3 W1     CE11 40 

2965 БОРОВ ТРИФЛУОРИД 
ДИМЕТИЛЕТЕРАТ 

4.3 WFC I 4.3+3+8   0 E0 P401   MP2 T10 TP2 TP7 L10DH TU4  
TU14  
TU22  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2 

0 W1   CW23   382 

2966 ТИОГЛИКОЛ 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

2967 СУЛФАМОВА 
КИСЕЛИНА 

8 C2 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

2968 МАНЕБ, 
СТАБИЛИЗИРАН или 
ПРЕПАРАТ ОТ МАНЕБ, 
СТАБИЛИЗИРАН срещу 
самозагряване 

4.3 W2 III 4.3 547 1 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN   0 W1 VW5 CW23 CE11 423 

2969 РИЦИНОВО БРАШНО 
или РИЦИНОВИ ЗЪРНА 
или РИЦИНОВО 
КЮСПЕ или РИЦИН НА 
ЛЮСПИ 

9 M11 II 9 141 5 kg E2 P002 
IBC08 

PP34 
B4 

MP10 T3 
BK1 
BK2 

TP33 SGAV   2 W11 VW9 CW31 CE9 90 

2977 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА УРАНОВ 
ХЕКСАФЛУОРИД, 
РАЗПАДАЩ СЕ 

7     7X+7E+6.
1+8 

172 0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 768 

2978 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, УРАНОВ 
ХЕКСАФЛУОРИД, не 
разпадащ се или 
разпадащ се, 
освободен 

7     7X+6.1+8 172 
317 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33  768 
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2983 ЕТИЛЕНОКСИД И 
ПРОПИЛЕНОКСИД 
СМЕС, с не повече от 
30 % етиленоксид 

3 FT1 I 3+6.1   0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP7 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

2984 ВОДОРОДЕН 
ПЕРОКСИД, ВОДЕН 
РАЗТВОР, съдържащ 
минимум 8%, но не 
под 20% водороден 
пероксид 
(стабилизиран, както е 
необходимо) 

5.1 O1 III 5.1 65 5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

PP10 
B5 

MP15 T4 TP1 TP6 
TP24 

LGBV TU3  
TC2  
TE8  

TE11  
TT1 

3     CW24 CE8 50 

2985 ХЛОРСИЛАНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

3 FC II 3+8 548 0 E0 P010   MP19 T14 TP2 TP7 
TP27 

L4BH   2       CE7 X338 

2986 ХЛОРСИЛАНИ, 
КОРОЗИОННИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

8 CF1 II 8+3 548 0 E0 P010   MP15 T14 TP2 TP7 
TP27 

L4BN   2       CE6 X83 

2987 ХЛОРСИЛАНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

8 C3 II 8 548 0 E0 P010   MP15 T14 TP2 TP7 
TP27 

L4BN   2       CE6 X80 

2988 ХЛОРСИЛАНИ, 
ХИДРОРЕАКТИВНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

4.3 WFC I 4.3+3+8 549 0 E0 P401 RR7 MP2 T14 TP2 TP7 L10DH TU14  
TU26  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2  
TM3 

0 W1   CW23   X338 

2989 ОЛОВЕН ФОСФАТ, 
ДВУОСНОВЕН 

4.1 F3 II 4.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

2989 ОЛОВЕН ФОСФАТ, 
ДВУОСНОВЕН 

4.1 F3 III 4.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

2990 ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ 
УСТРОЙСТВА, 
САМОНАДУВАЕМИ 

9 M5   9 296 
635 

0 E0 P905             3       CE2 90 

2991 КАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 
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2991 КАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 

2991 КАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

2992 КАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2992 КАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

2992 КАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

2993 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, 
ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

2993 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, 
ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 

2993 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, 
ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

2994 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, 
ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 
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2994 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, 
ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

2994 АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, 
ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

2995 ОРГАНОХЛОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

2995 ОРГАНОХЛОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 

2995 ОРГАНОХЛОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

2996 ОРГАНОХЛОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2996 ОРГАНОХЛОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

2996 ОРГАНОХЛОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

2997 ТРИАЗИНОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 
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2997 ТРИАЗИНОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 

2997 ТРИАЗИНОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

2998 ТРИАЗИНОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

2998 ТРИАЗИНОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

2998 ТРИАЗИНОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

3005 ТИОКАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

3005 ТИОКАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 

3005 ТИОКАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 



 468 

3006 ТИОКАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

3006 ТИОКАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

3006 ТИОКАРБАМАТЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

3009 ПЕСТИЦИД НА МЕДНА 
ОСНОВА, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

3009 ПЕСТИЦИД НА МЕДНА 
ОСНОВА, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 

3009 ПЕСТИЦИД НА МЕДНА 
ОСНОВА, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

3010 ПЕСТИЦИД НА МЕДНА 
ОСНОВА, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

3010 ПЕСТИЦИД НА МЕДНА 
ОСНОВА, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

3010 ПЕСТИЦИД НА МЕДНА 
ОСНОВА, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 
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3011 ПЕСТИЦИД НА 
ЖИВАЧНА ОСНОВА, 
ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

3011 ПЕСТИЦИД НА 
ЖИВАЧНА ОСНОВА, 
ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 

3011 ПЕСТИЦИД НА 
ЖИВАЧНА ОСНОВА, 
ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

3012 ПЕСТИЦИД НА 
ЖИВАЧНА ОСНОВА, 
ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

3012 ПЕСТИЦИД НА 
ЖИВАЧНА ОСНОВА, 
ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

3012 ПЕСТИЦИД НА 
ЖИВАЧНА ОСНОВА, 
ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

3013 ПЕСТИЦИД СЪС 
ЗАМЕСТЕН 
НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

3013 ПЕСТИЦИД СЪС 
ЗАМЕСТЕН 
НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 
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3013 ПЕСТИЦИД СЪС 
ЗАМЕСТЕН 
НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-голяма от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

3014 ПЕСТИЦИД СЪС 
ЗАМЕСТЕН 
НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

3014 ПЕСТИЦИД СЪС 
ЗАМЕСТЕН 
НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

3014 ПЕСТИЦИД СЪС 
ЗАМЕСТЕН 
НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

3015 БИПИРИДИЛОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-висока от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

3015 БИПИРИДИЛОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-висока от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 

3015 БИПИРИДИЛОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-висока от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

3016 БИПИРИДИЛОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

3016 БИПИРИДИЛОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 
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3016 БИПИРИДИЛОВ 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

3017 ОРГАНОФОСФОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-висока от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

3017 ОРГАНОФОСФОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-висока от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 

3017 ОРГАНОФОСФОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-висока от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

3018 ОРГАНОФОСФОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

3018 ОРГАНОФОСФОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

3018 ОРГАНОФОСФОРЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

3019 ОРГАНОКАЛАЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-висока от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

3019 ОРГАНОКАЛАЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-висока от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 
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3019 ОРГАНОКАЛАЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-висока от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

3020 ОРГАНОКАЛАЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

3020 ОРГАНОКАЛАЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

3020 ОРГАНОКАЛАЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

3021 ПЕСТИЦИД ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. с 
пламна точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

3021 ПЕСТИЦИД ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. с 
пламна точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P602 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

3022 1,2-БУТИЛЕНОКСИД 
СТАБИЛИЗИРАН 

3 F1 II 3 386 1 L E0 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 339 

3023 2-МЕТИЛ-2-
ХЕПТАНЕТИОЛ 

6.1 TF1 I 6.1+3   0 E5 P001   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

3024 ПЕСТИЦИД ОТ 
КУМАРИНОВИ 
ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 
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3024 ПЕСТИЦИД ОТ 
КУМАРИНОВИ 
ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

3025 ПЕСТИЦИД ОТ 
КУМАРИНОВИ 
ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-висока от 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

3025 ПЕСТИЦИД ОТ 
КУМАРИНОВИ 
ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-висока от 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 

3025 ПЕСТИЦИД ОТ 
КУМАРИНОВИ 
ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка равна 
или по-висока от 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

3026 ПЕСТИЦИД ОТ 
КУМАРИНОВИ 
ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

3026 ПЕСТИЦИД ОТ 
КУМАРИНОВИ 
ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

3026 ПЕСТИЦИД ОТ 
КУМАРИНОВИ 
ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

3027 ПЕСТИЦИД ОТ 
КУМАРИНОВИ 
ПРОИЗВОДНИ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 
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3027 ПЕСТИЦИД ОТ 
КУМАРИНОВИ 
ПРОИЗВОДНИ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 

3027 ПЕСТИЦИД ОТ 
КУМАРИНОВИ 
ПРОИЗВОДНИ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

3028 АКУМУЛАТОРИ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СУХИ, 
СЪДЪРЖАЩИ КАЛИЕВ 
ХИДРОКСИД 

8 C11   8 295 
304 
598 

2 kg E0 P801 
P801a 

            3   VW14   CE11 80 

3048 АЛУМИНИЕВ ФОСФИД, 
ПЕСТИЦИД 

6.1 T7 I 6.1 153 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH TU15 1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  642 

3054 ЦИКЛОХЕКСИЛМЕРКАП
ТАН 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3 W12      CE4 30 

3055 2-(2-
АМИНЕТОКСИ)ЕТАНОЛ 

8 C7 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 

3056 n-ХЕПТАЛДЕХИД 3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

3057 ТРИФЛУОЛАЦЕТИЛ 
ХЛОРИД 

2 2TC   2.3+8  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 T50 TP21 PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

3064 НИТРОГЛИЦЕРИН, 
АЛКОХОЛЕН РАЗТВОР с 
повече от 1 %, но не 
повече от 5% 
нитроглицерин 

3 D II 3  359 0 E0 P300   MP2         2         33 

3065 СПИРТНИ НАПИТКИ 
съдържащи повече от 
70% (обемно) алкохол 

3 F1 II 3   5 L E2 P001 
IBC02 
R001 

PP2 MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 
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3065 СПИРТНИ НАПИТКИ 
съдържащи повече от 
24%, но не повече от 
70% (обемно) алкохол 

3 F1 III 3 144 
145 
247 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

PP2 MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

3066 БОИ (вкл.бои, лакове, 
емайл, политура, 
шеллак, маслен лак, 
смес за шлифоване, 
течна замазка и течна 
лакова осонва) или 
БОЯДЖИЙСКИ 
МАТЕРИАЛИ 
(включително 
разтворители за бои 
или разредителен 
компонент) 

8 C9 II 8 163 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 TP28 L4BN   2       CE6 80 

3066 БОИ (вкл.бои, лакове, 
емайл, политура, 
шеллак, маслен лак, 
смес за шлифоване, 
течна замазка и течна 
лакова осонва) или 
БОЯДЖИЙСКИ 
МАТЕРИАЛИ 
(включително 
разтворители за бои 
или разредителен 
компонент) 

8 C9 III 8 163 5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 L4BN   3 W12      CE8 80 

3070 ЕТИЛЕНОКСИД И 
ДИХЛОРФЛУОРОМЕТА
Н, СМЕС, с не повече 
от 12,5 % етиленоксид 

2 2A   2.2 (+13)  660 120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

3071 МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, 
ТОКСИЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К., 
или МЕРКАПТАНОВИ 
СМЕСИ, ТЕЧНИ, 
ТОКСИЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

6.1 TF1 II 6.1+3 274 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

3072 ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ 
УСТРОЙСТВА НЕ 
САМОНАДУВАЩИ СЕ, 
съдържащи опасни 
стоки като оборудване 

9 M5   9 296 
635 

0 E0 P905             3       CE2 90 

3073 ВИНИЛПИРИДИНИ, 
СТАБИЛИЗИРАНИ 

6.1 TFC II 6.1+3+8  386 100 ml E4 P001 
IBC01 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 638 
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3077 ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА, 
ТВЪРДО, Н.У.К. 

9 M7 III 9 274 
335 
601 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

PP12 
B3 

BK3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 

TP33 SGAV 
LGBV 

  3 W13 VW1 CW13 
CW31 

CE11 90 

3078 ЦЕРИЙ, стружки или 
абразивен прах 

4.3 W2 II 4.3 550 500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

3079 МЕТАКРИЛНИТРИЛ, 
СТАБИЛИЗИРАН 

6.1 TF1 I 6.1+3 354  
386 

0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
TP37 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

3080 ИЗОЦИАНАТИ, 
ТОКСИЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 
или ИЗОЦИАНАТИ, 
РАЗТВОР, ТОКСИЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

6.1 TF1 II 6.1+3 274 
551 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

3082 ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА 
ОКОЛНАТА СРЕДА, 
ТЕЧНО, Н.У.К. 

9 M6 III 9 274 
335 
601 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

PP1 MP19 T4 TP1 TP29 LGBV   3  W12   CW13 
CW31 

CE8 90 

3083 ПЕРХЛОРИЛФЛУОРИД 2 2TO   2.3+5.1  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9  
CW10 
CW36 

  265 

3084 КОРОЗИОННО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

8 CO2 I 8+5.1 274 0 E0 P002   MP18 T6 TP33 S10AN 
L10BH 

TU38  
TE22 

1     CW24   885 

3084 КОРОЗИОННО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

8 CO2 II 8+5.1 274 1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11   CW24 CE10 85 

3085 ТВЪРДО, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К 

5.1 OC2 I 5.1+8 274 0 E0 P503   MP2         1     CW24   558 

3085 ТВЪРДО, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К 

5.1 OC2 II 5.1+8 274 1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 58 
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3085 ТВЪРДО, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К 

5.1 OC2 III 5.1+8 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP2 T1 TP33 SGAN TU3 3     CW24 CE11 58 

3086 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ТОКСИЧНО, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

6.1 TO2 I 6.1+5.1 274 0 E5 P002   MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  665 

3086 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ТОКСИЧНО, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

6.1 TO2 II 6.1+5.1 274 500 g E4 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 65 

3087 ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

5.1 OT2 I 5.1+6.1 274 0 E0 P503   MP2         1     CW24 
CW28 

  556 

3087 ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

5.1 OT2 II 5.1+6.1 274 1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 
CW28 

CE10 56 

3087 ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

5.1 OT2 III 5.1+6.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP2 T1 TP33 SGAN TU3 3     CW24 
CW28 

CE11 56 

3088 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

4.2 S2 II 4.2 274 0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAV   2 W1     CE10 40 

3088 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

4.2 S2 III 4.2 274 0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAV   3 W1     CE11 40 

3089 МЕТАЛЕН ПРАХ, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН Н.У.К. 

4.1 F3 II 4.1 552 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

3089 МЕТАЛЕН ПРАХ, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН Н.У.К. 

4.1 F3 III 4.1 552 5 kg E1 P002 
IBC06 
R001 

  MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

3090 ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ 
(включително литиеви 
батерии сплав) 

9 M4 II 9A 188 
230 
310 
376 
377 
387 
636 

0 E0 P903 
P908 
P909 
P910 
P911 
LP903 
LP904 
LP905 
LP906 

            2       CE2 90 
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3091 ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ, 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
УСТРОЙСТВА или 
ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ, 
ОПАКОВАНИ С 
УСТРОЙСТВА 
(включително литиеви 
батерии сплав) 

9 M4 II 9A 188 
230 
360 
310 
360 
376 
377 
387 
670 

0 E0 P903 
P908 
LP903 
LP904 
LP905 
LP906 
P909 
P910 
P911 

            2       CE2 90 

3092 1-МЕТОКСИ-2-
ПРОПАНОЛ 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T2 TP1 LGBF   3  W12     CE4 30 

3093 КОРОЗИОННО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

8 CO1 I 8+5.1 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

    L10BH TU38  
TE22 

1     CW24   885 

3093 КОРОЗИОННО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

8 CO1 II 8+5.1 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15     L4BN   2     CW24 CE6 85 

3094 КОРОЗИОННО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВНО, 
Н.У.К. 

8 CW1 I 8+4.3 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

    L10BH TU38  
TE22 

1         823 

3094 КОРОЗИОННО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВНО, 
Н.У.К. 

8 CW1 II 8+4.3 274 1 L E2 P001   MP15     L4BN   2       CE6 823 

3095 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОНАГРЯВАЩО СЕ 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

8 CS2 I 8+4.2 274 0 E0 P002   MP18 T6 TP33 S10AN   1         884 

3095 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОНАГРЯВАЩО СЕ 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

8 CS2 II 8+4.2 274 1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 84 

3096 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВНО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

8 CW2 I 8+4.3 274 0 E0 P002   MP18 T6 TP33 S10AN 
L10BH 

TU38  
TE22 

1         842 

3096 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВНО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

8 CW2 II 8+4.3 274 1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 842 

3097 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

4.1 FO ЗАБРАНЕН 
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3098 ТЕЧНОСТ, 
ПОДДЪРЖАЩА 
ГОРЕНЕТО, 
КОРОЗИОННА, Н.У.К. 

5.1 OC1 I 5.1+8 274 0 E0 P502   MP2         1     CW24   558 

3098 ТЕЧНОСТ, 
ПОДДЪРЖАЩА 
ГОРЕНЕТО, 
КОРОЗИОННА, Н.У.К. 

5.1 OC1 II 5.1+8 274 1 L E2 P504 
IBC01 

  MP2         2     CW24 CE6 58 

3098 ТЕЧНОСТ, 
ПОДДЪРЖАЩА 
ГОРЕНЕТО, 
КОРОЗИОННА, Н.У.К. 

5.1 OC1 III 5.1+8 274 5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

  MP2         3     CW24 CE8 58 

3099 ТЕЧНОСТ, 
ПОДДЪРЖАЩА 
ГОРЕНЕТО, ТОКСИЧНА, 
Н.У.К. 

5.1 OT1 I 5.1+6.1 274 0 E0 P502   MP2         1     CW24 
CW28 

  556 

3099 ТЕЧНОСТ, 
ПОДДЪРЖАЩА 
ГОРЕНЕТО, ТОКСИЧНА, 
Н.У.К. 

5.1 OT1 II 5.1+6.1 274 1 L E2 P504 
IBC01 

  MP2         2     CW24 
CW28 

CE6 56 

3099 ТЕЧНОСТ, 
ПОДДЪРЖАЩА 
ГОРЕНЕТО, ТОКСИЧНА, 
Н.У.К. 

5.1 OT1 III 5.1+6.1 274 5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

  MP2         3     CW24 
CW28 

CE8 56 

3100 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, 
САМОНАГРЯВАЩО. 
Н.У.К. 

5.1 OS ЗАБРАНЕН 

3101 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП B, ТЕЧЕН 

5.2 P1   5.2+1 122 
181 
274 

25 ml E0 P520   MP4         1 W5 
W7 
W8 

  CW22 
CW24 
CW29 

  539 

3102 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП B, ТВЪРД 

5.2 P1   5.2+1 122 
181 
274 

100 g E0 P520   MP4         1 W5 
W7 
W8 

  CW22 
CW24 
CW29 

  539 

3103 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП С, ТЕЧЕН 

5.2 P1   5.2 122 
274 

25 ml E0 P520   MP4         1 W7   CW22 
CW24 
CW29 

CE6 539 

3104 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП С, ТВЪРД 

5.2 P1   5.2 122 
274 

100 g E0 P520   MP4         1 W7   CW22 
CW24 
CW29 

CE10 539 

3105 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП D, ТЕЧЕН 

5.2 P1   5.2 122 
274 

125 g E0 P520   MP4         2 W7   CW22 
CW24 
CW29 

CE6 539 
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3106 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП D, ТВЪРД 

5.2 P1   5.2 122 
274 

500 g E0 P520   MP4         2 W7   CW22 
CW24 
CW29 

CE10 539 

3107 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП Е, ТЕЧЕН 

5.2 P1   5.2 122 
274 

125 ml E0 P520   MP4         2 W7   CW22 
CW24 
CW29 

CE6 539 

3108 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП Е, ТВЪРД 

5.2 P1   5.2 122 
274 

500 g E0 P520   MP4         2 W7   CW22 
CW24 
CW29 

CE10 539 

3109 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП F, ТЕЧЕН 

5.2 P1   5.2 122 
274 

125 ml E0 P520 
IBC520 

  MP4 T23   L4BN(+) TU3  
TU13  
TU30  
TE12  
TA2  
TM4 

2 W7   CW22 
CW24 
CW29 

CE6 539 

3110 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП F, ТВЪРД 

5.2 P1   5.2 122 
274 

500 g E0 P520 
IBC520 

  MP4 T23 TP33 S4AN(+) TU3  
TU13  
TU30  
TE12  
TA2  
TM4 

2 W7   CW22 
CW24 
CW29 

CE10 539 

3111 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП B, ТЕЧЕН С 
РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

5.2 P2 ЗАБРАНЕН 

3112 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП B, ТВЪРД С 
РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

5.2 P2 ЗАБРАНЕН 

3113 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП С, ТЕЧЕН С 
РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

5.2 P2 ЗАБРАНЕН 

3114 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП С, ТВЪРД С 
РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

5.2 P2 ЗАБРАНЕН 

3115 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП D, ТЕЧЕН С 
РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

5.2 P2 ЗАБРАНЕН 

3116 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП D, ТВЪРД С 
РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

5.2 P2 ЗАБРАНЕН 
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3117 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП Е, ТЕЧЕН С 
РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

5.2 P2 ЗАБРАНЕН 

3118 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП Е, ТВЪРД С 
РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

5.2 P2 ЗАБРАНЕН 

3119 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП F, ТЕЧЕН С 
РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

5.2 P2 ЗАБРАНЕН 

3120 ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД 
ОТ ТИП F, ТВЪРД С 
РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

5.2 P2 ЗАБРАНЕН 

3121 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, 
ХИДРОРЕАКТИВЕН. 
Н.У.К. 

5.1 OW ЗАБРАНЕН 

3122 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 
ПОДДЪРЖАЩА 
ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

6.1 TO1 I 6.1+5.1 274 
315 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

    L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  665 

3122 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 
ПОДДЪРЖАЩА 
ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

6.1 TO1 II 6.1+5.1 274 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 65 

3123 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ 
ХИДРОРЕАКТИВНА, 
Н.У.К. 

6.1 TW1 I 6.1+4.3 274 
315 

0 E5 P099   MP8 
MP17 

    L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  623 

3123 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ 
ХИДРОРЕАКТИВНА, 
Н.У.К. 

6.1 TW1 II 6.1+4.3 274 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 623 

3124 ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
Н.У.К. 

6.1 TS I 6.1+4.2 274 0 E5 P002   MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  664 
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3124 ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
Н.У.К. 

6.1 TS II 6.1+4.2 274 0 E4 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 64 

3125 ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
ХИДРОРЕАКТИВНО, 
Н.У.К. 

6.1 TW2 I 6.1+4.3 274 0 E5 P099   MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  642 

3125 ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
ХИДРОРЕАКТИВНО, 
Н.У.К. 

6.1 TW2 II 6.1+4.3 274 500 g E4 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 642 

3126 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ 
ОРГАНИЧНО ТВЪРДО 
КОРОЗИОННО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.2 SC2 II 4.2+8 274 0 E2 P410 
IBC05 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 48 

3126 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ 
ОРГАНИЧНО ТВЪРДО 
КОРОЗИОННО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.2 SC2 III 4.2+8 274 0 E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1     CE11 48 

3127 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
ПОДДЪРЖАЩО 
ГОРЕНЕТО, ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.2 SO ЗАБРАНЕН 

3128 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ 
ОРГАНИЧНО ТОКСИЧНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

4.2 ST2 II 4.2+6.1 274 0 E2 P410 
IBC05 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW28 CE10 46 

3128 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ 
ОРГАНИЧНО ТОКСИЧНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

4.2 ST2 III 4.2+6.1 274 0 E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1   CW28 CE11 46 

3129 ХИДРОРЕАКТИВНА 
КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

4.3 WC1 I 4.3+8 274 0 E0 P402 RR7 RR8 MP2 T14 TP2 TP7 L10DH TU14  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2 

0 W1   CW23   X382 

3129 ХИДРОРЕАКТИВНА 
КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

4.3 WC1 II 4.3+8 274 500 g E2 P402 
IBC01 

RR7 RR8 MP15 T11 TP2 
ТР7 

L4DH TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23 CE7 382 

3129 ХИДРОРЕАКТИВНА 
КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

4.3 WC1 III 4.3+8 274 1 L E1 P001 
IBC02 
R001 

  MP15 T7 TP2 
ТР7 

L4DH TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23 CE8 382 
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3130 ХИДРОРЕАКТИВНА 
ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К. 

4.3 WT1 I 4.3+6.1 274 0 E0 P402 RR4 RR8 MP2     L10DH TU14  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2 

0 W1   CW23 
CW28 

  X362 

3130 ХИДРОРЕАКТИВНА 
ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К. 

4.3 WT1 II 4.3+6.1 274 500 g E2 P402 
IBC01 

RR4 RR8 
BB1 

MP15     L4DH TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23 
CW28 

CE7 362 

3130 ХИДРОРЕАКТИВНА 
ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К. 

4.3 WT1 III 4.3+6.1 274 1 L E1 P001 
IBC02 
R001 

  MP15     L4DH TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23 
CW28 

CE8 362 

3131 ХИДРОРЕАКТИВНО 
КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.3 WC2 I 4.3+8 274 0 E0 P403   MP2 T9 TP7 TP33 S10AN 
L10DH 

TU4  
TU14  
TU22  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2 

0 W1   CW23   X482 

3131 ХИДРОРЕАКТИВНО 
КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.3 WC2 II 4.3+8 274 500 g E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   0 W1   CW23 CE10 482 

3131 ХИДРОРЕАКТИВНО 
КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.3 WC2 III 4.3+8 274 1 kg E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN   0 W1   CW23 CE11 482 

3132 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ЗАПАЛИТЕЛНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.3 WF2 I 4.3+4.1 274 0 E0 P403 
IBC99 

  MP2         0 W1   CW23   X423 

3132 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ЗАПАЛИТЕЛНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.3 WF2 II 4.3+4.1 274 500 g E2 P410 
IBC04 

  MP14 T3 TP33 SGAN 
L4DH 

TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23   423 

3132 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ЗАПАЛИТЕЛНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.3 WF2 III 4.3+4.1 274 1 kg E1 P410 
IBC06 

  MP14 T1 TP33 SGAN 
L4DH 

TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23   423 

3133 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОКИСЛЯВАЩО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.3 WO ЗАБРАНЕН 

3134 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.3 WT2 I 4.3+6.1 274 0 E0 P403   MP2         0 W1   CW23 
CW28 

  X462 

3134 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.3 WT2 II 4.3+6.1 274 500 g E2 P410 
IBC05 

  MP14 T3 TP33 SGAN   0 W1   CW23 
CW28 

CE10 462 
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3134 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.3 WT2 III 4.3+6.1 274 1 kg E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN   0 W1   CW23 
CW28 

CE11 462 

3135 ХИДРОРЕАКТИВНО 
САМОЗАГРЯВАЩО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

4.3 WS I 4.3+ 
4.2 

274 0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

3135 ХИДРОРЕАКТИВНО 
САМОЗАГРЯВАЩО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

4.3 WS II 4.3+ 
4.2 

274 0 E2 P410 
IBC05 

  MP14 T3 TP33 SGAN 
L4DH 

TU14  
TE21  
TM2 

2 W1   CW23   423 

3135 ХИДРОРЕАКТИВНО 
САМОЗАГРЯВАЩО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
Н.У.К. 

4.3 WS III 4.3+ 
4.2 

274 0 E1 P410 
IBC08 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN 
L4DH 

TU14  
TE21  
TM2 

3 W1   CW23   423 

3136 ТЕЧЕН ОХЛАДЕН 
ТРИФЛУОРМЕТАН 

2 3A   2.2 (+13) 593 0 E1 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11 
CW36 

CE2 22 

3137 ОКИСЛЯВАЩО 
ЗАПАЛИТЕЛНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

5.1 OF ЗАБРАНЕН 

3138 ЕТИЛЕН, АЦЕТИЛЕН И 
ПРОПИЛЕН – СМЕС, 
дъпбоко охладена, 
течна, с най-малко 
71,5% етилен, с не 
повече от 22,5% 
ацетилен и най-много 
6% пропилен 

2 3F   2.1 (+13)   120 ml E0 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU18  
TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2 W5   CW9 CW11 
CW36 

CE2 223 

3139 ОКИСЛЯВАЩА 
ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

5.1 O1 I 5.1 274 0 E0 P502   MP2         1     CW24   55 

3139 ОКИСЛЯВАЩА 
ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

5.1 O1 II 5.1 274 1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2         2     CW24 CE6 50 

3139 ОКИСЛЯВАЩА 
ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

5.1 O1 III 5.1 274 5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

  MP2         3     CW24 CE8 50 

3140 ТЕЧНИ АЛКАЛОИДИ, 
Н.У.К. или СОЛИ НА 
ТЕЧНИ АЛКАЛОИДИ, 
Н.У.К. 

6.1 T1 I 6.1 43 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

    L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 
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3140 ТЕЧНИ АЛКАЛОИДИ, 
Н.У.К. или СОЛИ НА 
ТЕЧНИ АЛКАЛОИДИ, 
Н.У.К. 

6.1 T1 II 6.1 43 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3140 ТЕЧНИ АЛКАЛОИДИ, 
Н.У.К. или СОЛИ НА 
ТЕЧНИ АЛКАЛОИДИ, 
Н.У.К. 

6.1 T1 III 6.1 43 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3141 АНТИМОНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ - 
НЕОРГАНИЧНО, ТЕЧНО, 
Н.У.К. 

6.1 T4 III 6.1 45 
274 
512 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3142 ТЕЧЕН ТОКСИЧЕН 
ДЕЗИНФЕКТАНТ, Н.У.К. 

6.1 T1 I 6.1 274 0 E5 P001   MP8 
MP17 

    L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3142 ТЕЧЕН ТОКСИЧЕН 
ДЕЗИНФЕКТАНТ, Н.У.К. 

6.1 T1 II 6.1 274 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3142 ТЕЧЕН ТОКСИЧЕН 
ДЕЗИНФЕКТАНТ, Н.У.К. 

6.1 T1 III 6.1 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3143 ОЦВЕТИТЕЛ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. или 
МЕЖДИНЕН ПРОДУКТ 
ЗА ОЦВЕТИТЕЛ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

6.1 T2 I 6.1 274 0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU15  
TU38  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3143 ОЦВЕТИТЕЛ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. или 
МЕЖДИНЕН ПРОДУКТ 
ЗА ОЦВЕТИТЕЛ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

6.1 T2 II 6.1 274 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3143 ОЦВЕТИТЕЛ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. или 
МЕЖДИНЕН ПРОДУКТ 
ЗА ОЦВЕТИТЕЛ, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

6.1 T2 III 6.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3144 НИКОТИНОВО ТЕЧНО 
СЪЕДИНЕНИE, Н.У.К. 
или НИКОТИНОВ ТЕЧЕН 
ПРЕПАРАТ, Н.У.К. 

6.1 T1 I 6.1 43 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

    L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 
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3144 НИКОТИНОВО ТЕЧНО 
СЪЕДИНЕНИE, Н.У.К. 
или НИКОТИНОВ ТЕЧЕН 
ПРЕПАРАТ, Н.У.К. 

6.1 T1 II 6.1 43 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3144 НИКОТИНОВО ТЕЧНО 
СЪЕДИНЕНИE, Н.У.К. 
или НИКОТИНОВ ТЕЧЕН 
ПРЕПАРАТ, Н.У.К. 

6.1 T1 III 6.1 43 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3145 ТЕЧНИ АЛКИЛФЕНОЛИ, 
Н.У.К. (вкл. и C2-C12-
хомолози) 

8 C3 I 8  0 E0 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10BH TU38  
TE22 

1         88 

3145 ТЕЧНИ АЛКИЛФЕНОЛИ, 
Н.У.К. (вкл. и C2-C12-
хомолози) 

8 C3 II 8  1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BN   2       CE6 80 

3145 ТЕЧНИ АЛКИЛФЕНОЛИ, 
Н.У.К. (вкл. и C2-C12-
хомолози) 

8 C3 III 8  5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN   3 W12      CE8 80 

3146 ТВЪРДИ ОРГАНИЧНИ 
СЪЕДИНЕНИЯ НА 
КАЛАЯ, Н.У.К. 

6.1 T3 I 6.1 43 
274 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3146 ТВЪРДИ ОРГАНИЧНИ 
СЪЕДИНЕНИЯ НА 
КАЛАЯ, Н.У.К. 

6.1 T3 II 6.1 43 
274 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3146 ТВЪРДИ ОРГАНИЧНИ 
СЪЕДИНЕНИЯ НА 
КАЛАЯ, Н.У.К. 

6.1 T3 III 6.1 43 
274 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3147 ТВЪРД КОРОЗИОНЕН 
ОЦВЕТИТЕЛ, Н.У.К. или 
ТВЪРДО МЕЖДИННО 
ВЕЩЕСТВО ЗА 
КОРОЗИОНЕН 
ОЦВЕТИТЕЛ, Н.У.К. 

8 C10 I 8 274 0 E0 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AN 
L10BH 

TU38  
TE22 

1 W10       88 

3147 ТВЪРД КОРОЗИОНЕН 
ОЦВЕТИТЕЛ, Н.У.К. или 
ТВЪРДО МЕЖДИННО 
ВЕЩЕСТВО ЗА 
КОРОЗИОНЕН 
ОЦВЕТИТЕЛ, Н.У.К. 

8 C10 II 8 274 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 
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3147 ТВЪРД КОРОЗИОНЕН 
ОЦВЕТИТЕЛ, Н.У.К. или 
ТВЪРДО МЕЖДИННО 
ВЕЩЕСТВО ЗА 
КОРОЗИОНЕН 
ОЦВЕТИТЕЛ, Н.У.К. 

8 C10 III 8 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

3148 ХИДРОРЕАКТИВНА 
ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

4.3 W1 I 4.3 274 0 E0 P402 RR8 MP2 T13 TP2 TP7 
 

L10DH TU14  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2 

0 W1   CW23   X323 

3148 ХИДРОРЕАКТИВНА 
ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

4.3 W1 II 4.3 274 500 g E2 P402 
IBC01 

RR8 MP15 T7 TP2 
ТР7 

L4DH TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23 CE7 323 

3148 ХИДРОРЕАКТИВНА 
ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

4.3 W1 III 4.3 274 1 L E1 P001 
IBC02 
R001 

  MP15 T7 TP2  
ТР7 

L4DH TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23 CE8 323 

3149 ВОДОРОДЕН 
ПЕРОКСИД И 
ПЕРОКСИОЦЕТНА 
КИСЛИНА - РАЗТВОР, с 
киселина(и), вода и не 
повече от 5% 
пероксиоцетна 
киселина - 
СТАБИЛИЗИРАН 

5.1 OC1 II 5.1+8 196 
553 

1 L E2 P504 
IBC02 

PP10 
B5 

MP15 T7 TP2 TP6 
TP24 

L4BV(+) TU3  
TC2  
TE8  

TE11  
TT1 

2     CW24 CE6 58 

3150 УРЕДИ, МАЛКИ, 
ЗАХРАНВАНИ С 
ГАЗООБРАЗНИ 
ВЪГЛЕВОДОРОДИ или 
УСТРОЙСТВА ЗА 
ЗАРЕЖДАНЕ С ГАЗООБ-
РАЗНИ 
ВЪГЛЕВОДОРОДИ НА 
МАЛКИ УРЕДИ 

2 6F   2.1   0 E0 P208   MP9         2     CW9 CE2 23 

3151 ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ 
БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или  

ХАЛОГЕНИРАНИ 
МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛ
МЕТАНИ, ТЕЧНИ или  

ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ 
ТЕРФЕНИЛИ, ТЕЧНИ 

9 M2 II 9 203 
305 

1 L E2 P906 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 0   VW15 CW13 
CW28 
CW31 

CE5 90 

3152 ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ 
БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или  

ХАЛОГЕНИРАНИ 
МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛ

9 M2 II 9 203 
305 

1 kg E2 P906 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 S4AH 
L4BH 

TU15 0 W11 VW15 CW13 
CW28 
CW31 

CE9 90 
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МЕТАНИ, ТЕЧНИ или  

ПОЛИХАЛОГЕНИРАНИ 
ТЕРФЕНИЛИ, ТВЪРДИ 

3153 ПЕРФЛУОР(МЕТИЛ-
ВИНИЛ-ЕТЕР) 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

3154 ПЕРФЛУОР(ЕТИЛ-
ВИНИЛ-ЕТЕР) 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

3155 ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ 6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3156 СГЪСТЕН ОКИСЛЯВАЩ 
ГАЗ Н.У.К. 

2 1O   2.2+5.1  
(+13) 

274 
655 

0 E0 P200   MP9 (M)   CxBN(M) TA4  
TT9 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 25 

3157 ВТЕЧНЕН ОКИСЛЯВАЩ 
ГАЗ, Н.У.К. 

2 2O   2.2+5.1  
(+13) 

274 0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 25 

3158 ВТЕЧНЕН ОХЛАДЕН ГАЗ, 
Н.У.К. 

2 3A   2.2 (+13) 274 
593 

120 ml E1 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11 
CW36 

CE2 22 

3159 1,1,1,2-
ТЕТРАФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 
134a) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

3160 ВТЕЧНЕН ТОКСИЧЕН 
ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ, 
Н.У.К. 

2 2TF   2.3+2.1  
(+13) 

274 0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 
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3161 ВТЕЧНЕН ЗАПАЛИТЕЛЕН 
ГАЗ, Н.У.К 

2 2F   2.1 (+13) 274 0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

3162 ВТЕЧНЕН ТОКСИЧЕН 
ГАЗ, Н.У.К. 

2 2T   2.3 (+13) 274 0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  26 

3163 ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К. 2 2A   2.2 (+13) 274 
660 

120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

3164 ИЗДЕЛИЯ С 
ПНЕВМАТИЧНО 
НАЛЯГАНЕ или 
ИЗДЕЛИЯ С 
ХИДРАВЛИЧНО 
НАЛЯГАНЕ (с 
незапалителен газ) 

2 6A   2.2 283 
594 

120 ml E0 P003   MP9         3     CW9 CE2 20 

3165 РЕЗЕРВОАРИ ЗА 
ГОРИВО ЗА 
САМОЛЕТНИ 
ДВИГАТЕЛИ, 
ЗАДВИЖВАНИ С 
ХИДРАВЛИЧНА 
СИСТЕМА (съдържащи 
смес от 
монометилхидразин и 
хидразин) (гориво 
M86) 

3 FTC I 3+6.1+8   0 E0 P301   MP7         1     CW13 
CW28 

  336 

3166 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, 
ЗАДВИЖВАНО СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ или 
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, 
ЗАДВИЖВАНО СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ или 
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, 
ГОРИВНА КЛЕТКА, 
ЗАДВИЖВАНО СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ или 
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, 
ГОРИВНА КЛЕТКА, 
ЗАДВИЖВАНО СЪС 

9 M11   388 
666 
667 
669 

         -      
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ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ 

3167 ГАЗОВА ПРОБА, НЕ 
ПОД НАЛЯГАНЕ, 
ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К., 
недълбоко охладена, 
течна 

2 7F   2.1  0 E0 P201   MP9         2     CW9 CE2 23 

3168 ГАЗОВА ПРОБА, НЕ 
ПОД НАЛЯГАНЕ, 
токсична, 
ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К., 
недълбоко охладена, 
течна 

2 7TF   2.3+2.1  0 E0 P201   MP9         1     CW9   263 

3169 ГАЗОВА ПРОБА, НЕ 
ПОД НАЛЯГАНЕ, 
токсична, 
ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К., 
недълбоко охладена, 
течна 

2 7T   2.3  0 E0 P201   MP9         1     CW9   26 

3170 СТРАНИЧНИ 
ПРОДУКТИ ОТ 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
АЛУМИНИЙ или 
СТРАНИЧНИ 
ПРОДУКТИ ОТ 
ПРЕТОПЯВАНЕ НА 
АЛУМИНИЙ БЕЗ 
ОКИСЛЕНИЕ 

4.3 W2 II 4.3 244 500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 
BK1 
BK2 

TP33 SGAN   2 W1 VW6 CW23 CE10 423 

3170 СТРАНИЧНИ 
ПРОДУКТИ ОТ 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА 
АЛУМИНИЙ или 
СТРАНИЧНИ 
ПРОДУКТИ ОТ 
ПРЕТОПЯВАНЕ НА 
АЛУМИНИЙ БЕЗ 
ОКИСЛЕНИЕ 

4.3 W2 III 4.3 244 1 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 
BK1 
BK2 

TP33 SGAN   3 W1 VW1 
VW5 

CW23 CE11 423 

3171 ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
ЗАДВИЖВАНО С 
БАТЕРИЯ или 
ОБОРУДВАНЕ 
ЗАДВИЖВАНО С 
БАТЕРИЯ 

9 M11   388 
666 
667 
669 

         -      
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3172 ТОКСИНИ, ИЗВЛЕЧЕНИ 
ОТ ЖИВИ 
ОРГАНИЗМИ, ТЕЧНИ, 
Н.У.К. 

6.1 T1 I 6.1 210 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

    L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3172 ТОКСИНИ, ИЗВЛЕЧЕНИ 
ОТ ЖИВИ 
ОРГАНИЗМИ, ТЕЧНИ, 
Н.У.К. 

6.1 T1 II 6.1 210 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3172 ТОКСИНИ, ИЗВЛЕЧЕНИ 
ОТ ЖИВИ 
ОРГАНИЗМИ, ТЕЧНИ, 
Н.У.К. 

6.1 T1 III 6.1 210 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19     L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3174 ТИТАНОВ ДИСУЛФИД 4.2 S4 III 4.2   0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1     CE11 40 

3175 ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА 
или СМЕСИ ОТ 
ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА 
(като препарати и 
отпадъци), 
СЪДЪРЖАЩИ 
ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ, Н.У.К. с 
пламна точка под 60 
°C 

4.1 F1 II 4.1 216 
274 
601 

1 kg E2 P002 
IBC06 
R001 

PP9 MP11 T3 
BK1 
BK2 

TP33     2 W1 VW3   CE11 40 

3176 ТВЪРДО ОРГАНИЧНО 
ВЕЩЕСТВО,ЗАПАЛИТЕЛ
НО, СТОПЕНО, Н.У.К. 

4.1 F2 II 4.1 274 0 E0       T3 TP3 TP26 LGBV TU27  
TE4  
TE6 

2         44 

3176 ТВЪРДО ОРГАНИЧНО 
ВЕЩЕСТВО,ЗАПАЛИТЕЛ
НО, СТОПЕНО, Н.У.К. 

4.1 F2 III 4.1 274 0 E0       T1 TP3 TP26 LGBV TU27  
TE4  
TE6 

3         44 

3178 ТВЪРДО НЕОРГАНИЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

4.1 F3 II 4.1 274 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

3178 ТВЪРДО НЕОРГАНИЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

4.1 F3 III 4.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

3179 ТВЪРДО НЕОРГАНИЧНО 
ЗАПАЛИТЕЛНО 
ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

4.1 FT2 II 4.1+6.1 274 1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW28 CE10 46 
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3179 ТВЪРДО НЕОРГАНИЧНО 
ЗАПАЛИТЕЛНО 
ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
Н.У.К. 

4.1 FT2 III 4.1+6.1 274 5 kg E1 P002 
IBC06 
R001 

  MP10 T1 TP33 SGAN   3 W1   CW28 CE11 46 

3180 ТВЪРДО НЕОРГАНИЧНО 
ЗАПАЛИТЕЛНО 
ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО Н.У.К. 

4.1 FC2 II 4.1+8 274 1 kg E2 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 48 

3180 ТВЪРДО НЕОРГАНИЧНО 
ЗАПАЛИТЕЛНО 
ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО Н.У.К. 

4.1 FC2 III 4.1+8 274 5 kg E1 P002 
IBC06 
R001 

  MP10 T1 TP33 SGAN   3 W1     CE11 48 

3181 МЕТАЛНИ СОЛИ ОТ 
ОРГАНИЧНИ 
СЪЕДИНЕНИЯ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

4.1 F3 II 4.1 274 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

3181 МЕТАЛНИ СОЛИ ОТ 
ОРГАНИЧНИ 
СЪЕДИНЕНИЯ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

4.1 F3 III 4.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

3182 МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

4.1 F3 II 4.1 274 
554 

1 kg E2 P410 
IBC04 

PP40 MP11 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

3182 МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

4.1 F3 III 4.1 274 
554 

5 kg E1 P002 
IBC04 
R001 

  MP11 T1 TP33 SGAV   3 W1 VW1   CE11 40 

3183 ОРГАНИЧНО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
Н.У.К. 

4.2 S1 II 4.2 274 0 E2 P001 
IBC02 

  MP15     L4DH TU14  
TE21 

2 W1     CE7 30 

3183 ОРГАНИЧНО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
Н.У.К. 

4.2 S1 III 4.2 274 0 E1 P001 
IBC02 
R001 

  MP15     L4DH TU14  
TE21 

3 W1     CE8 30 

3184 ОРГАНИЧНИ ТЕЧНОСТИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

4.2 ST1 II 4.2+6.1 274 0 E2 P402 
IBC02 

  MP15     L4DH TU14  
TE21 

2 W1   CW28 CE7 36 

3184 ОРГАНИЧНИ ТЕЧНОСТИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

4.2 ST1 III 4.2+6.1 274 0 E1 P001 
IBC02 
R001 

  MP15     L4DH TU14  
TE21 

3 W1   CW28 CE8 36 

3185 ОРГАНИЧНИ ТЕЧНОСТИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
КОРОЗИОННИ Н.У.К. 

4.2 SC1 II 4.2+8 274 0 E2 P402 
IBC02 

  MP15     L4DH TU14  
TE21 

2 W1     CE7 38 

3185 ОРГАНИЧНИ ТЕЧНОСТИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
КОРОЗИОННИ Н.У.К. 

4.2 SC1 III 4.2+8 274 0 E1 P001 
IBC02 
R001 

  MP15     L4DH TU14  
TE21 

3 W1     CE8 38 
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3186 НЕОРГАНИЧНИ 
ТЕЧНОСТИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
Н.У.К. 

4.2 S3 II 4.2 274 0 E2 P001 
IBC02 

  MP15     L4DH TU14  
TE21 

2 W1     CE7 30 

3186 НЕОРГАНИЧНИ 
ТЕЧНОСТИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
Н.У.К. 

4.2 S3 III 4.2 274 0 E1 P001 
IBC02 
R001 

  MP15     L4DH TU14  
TE21 

3 W1     CE8 30 

3187 НЕОРГАНИЧНИ 
ТЕЧНОСТИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

4.2 ST3 II 4.2+6.1 274 0 E2 P402 
IBC02 

  MP15     L4DH TU14  
TE21 

2 W1   CW28 CE7 36 

3187 НЕОРГАНИЧНИ 
ТЕЧНОСТИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

4.2 ST3 III 4.2+6.1 274 0 E1 P001 
IBC02 
R001 

  MP15     L4DH TU14  
TE21 

3 W1   CW28 CE8 36 

3188 НЕОРГАНИЧНИ 
ТЕЧНОСТИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
КОРОЗИОННИ Н.У.К. 

4.2 SC3 II 4.2+8 274 0 E2 P402 
IBC02 

  MP15     L4DH TU14  
TE21 

2 W1     CE7 38 

3188 НЕОРГАНИЧНИ 
ТЕЧНОСТИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
КОРОЗИОННИ Н.У.К. 

4.2 SC3 III 4.2+8 274 0 E1 P001 
IBC02 
R001 

  MP15     L4DH TU14  
TE21 

3 W1     CE8 38 

3189 МЕТАЛЕН ПРАХ, 
САМОЗАГРЯВАЩ СЕ, 
Н.У.К. 

4.2 S4 II 4.2 274 
555 

0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

3189 МЕТАЛЕН ПРАХ, 
САМОЗАГРЯВАЩ СЕ, 
Н.У.К. 

4.2 S4 III 4.2 274 
555 

0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW4   CE11 40 

3190 ТВЪРДО 
НЕОРГАНИЧНИО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
Н.У.К. 

4.2 S4 II 4.2 274 0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

3190 ТВЪРДО 
НЕОРГАНИЧНИО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
Н.У.К. 

4.2 S4 III 4.2 274 0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW4   CE11 40 

3191 ТВЪРДО 
НЕОРГАНИЧНИО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

4.2 ST4 II 4.2+6.1 274 0 E2 P410 
IBC05 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW28 CE10 46 

3191 ТВЪРДО 
НЕОРГАНИЧНИО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 

4.2 ST4 III 4.2+6.1 274 0 E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1   CW28 CE11 46 
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ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

3192 ТВЪРДО 
НЕОРГАНИЧНИО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
КОРОЗИОННО Н.У.К. 

4.2 SC4 II 4.2+8 274 0 E2 P410 
IBC05 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 48 

3192 ТВЪРДО 
НЕОРГАНИЧНИО 
ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
КОРОЗИОННО Н.У.К. 

4.2 SC4 III 4.2+8 274 0 E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1     CE11 48 

3194 НЕОРГАНИЧНА 
ТЕЧНОСТ, 
ПИРОФОРНА, Н.У.К. 

4.2 S3 I 4.2 274 0 E0 P400   MP2     L21DH TU14  
TU38  
TC1  

TE21  
TE22  
TE25  
TM1 

0 W1       333 

3200 ТВЪРДО 
НЕОРГАНИЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ПИРОФОРНО, Н.У.К. 

4.2 S4 I 4.2 274 0 E0 P404   MP13 T21 TP7 TP33     0 W1       43 

3205 АЛКОХОЛАТИ НА 
АЛКАЛОЗЕМНИ 
МЕТАЛИ, Н.У.К. 

4.2 S4 II 4.2 183 
274 

0 E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 40 

3205 АЛКОХОЛАТИ НА 
АЛКАЛОЗЕМНИ 
МЕТАЛИ, Н.У.К. 

4.2 S4 III 4.2 183 
274 

0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1     CE11 40 

3206 АЛКОХОЛАТИ НА 
АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

4.2 SC4 II 4.2+8 182 
274 

0 E2 P410 
IBC05 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1     CE10 48 

3206 АЛКОХОЛАТИ НА 
АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

4.2 SC4 III 4.2+8 182 
274 

0 E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1     CE11 48 

3208 МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВНО, 
Н.У.К. 

4.3 W2 I 4.3 274 
557 

0 E0 P403 
IBC99 

  MP2         1 W1   CW23   X423 

3208 МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВНО, 
Н.У.К. 

4.3 W2 II 4.3 274 
557 

500 g E2 P410 
IBC07 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 
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3208 МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВНО, 
Н.У.К. 

4.3 W2 III 4.3 274 
557 

1 kg E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW5 CW23 CE11 423 

3209 МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
Н.У.К. 

4.3 WS I 4.3+4.2 274 
558 

0 E0 P403   MP2         1 W1   CW23   X423 

3209 МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
Н.У.К. 

4.3 WS II 4.3+4.2 274 
558 

0 E2 P410 
IBC05 

  MP14 T3 TP33 SGAN   2 W1   CW23 CE10 423 

3209 МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ, 
Н.У.К. 

4.3 WS III 4.3+4.2 274 
558 

0 E1 P410 
IBC08 
R001 

 
B4 

MP14 T1 TP33 SGAN   3 W1 VW5 CW23 CE11 423 

3210 НЕОРГАНИЧНИ 
ХЛОРАТИ ВЪВ ВОДЕН 
РАЗТВОР, Н.У.К. 

5.1 O1 II 5.1 274 
351 

1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 CE6 50 

3210 НЕОРГАНИЧНИ 
ХЛОРАТИ ВЪВ ВОДЕН 
РАЗТВОР, Н.У.К. 

5.1 O1 III 5.1 274 
351 

5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

  MP2 T4 TP1 LGBV TU3 3     CW24 CE8 50 

3211 НЕОРГАНИЧНИ 
ПЕРХЛОРАТИ ВЪВ 
ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 

5.1 O1 II 5.1  1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 CE6 50 

3211 НЕОРГАНИЧНИ 
ПЕРХЛОРАТИ ВЪВ 
ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 

5.1 O1 III 5.1  5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

  MP2 T4 TP1 LGBV TU3 3     CW24 CE8 50 

3212 НЕОРГАНИЧНИ 
ХИПОХЛОРИТИ, Н.У.К. 

5.1 O2 II 5.1 274 
349 

1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

3213 НЕОРГАНИЧНИ 
БРОМАТИ ВОДЕН 
РАЗТВОР, Н.У.К. 

5.1 O1 II 5.1 274 
350 

1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 CE6 50 

3213 НЕОРГАНИЧНИ 
БРОМАТИ ВОДЕН 
РАЗТВОР, Н.У.К. 

5.1 O1 III 5.1 274 
350 

5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

  MP15 T4 TP1 LGBV TU3 3     CW24 CE8 50 

3214 НЕОРГАНИЧНИ 
ПЕРМАНГАНАТИ ВОДЕН 
РАЗТВОР, Н.У.К. 

5.1 O1 II 5.1 274 
353 

1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 CE6 50 

3215 НЕОРГАНИЧНИ 
ПЕРСУЛФАТИ, Н.У.К. 

5.1 O2 III 5.1  5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

3216 НЕОРГАНИЧНИ 
ПЕРСУЛФАТИ ВОДЕН 
РАЗТВОР, Н.У.К. 

5.1 O1 III 5.1  5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

  MP15 T4 TP1 TP29 LGBV TU3 3     CW24 CE8 50 
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3218 НЕОРГАНИЧНИ 
НИТРАТИ ВОДЕН 
РАЗТВОР, Н.У.К. 

5.1 O1 II 5.1 270 
511 

1 L E2 P504 
IBC02 

  MP15 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 CE6 50 

3218 НЕОРГАНИЧНИ 
НИТРАТИ ВОДЕН 
РАЗТВОР, Н.У.К. 

5.1 O1 III 5.1 270 
511 

5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

  MP15 T4 TP1 LGBV TU3 3     CW24 CE8 50 

3219 НЕОРГАНИЧНИ 
НИТРИТИ ВОДЕН 
РАЗТВОР, Н.У.К. 

5.1 O1 II 5.1 103 
274 

1 L E2 P504 
IBC01 

  MP15 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 CE6 50 

3219 НЕОРГАНИЧНИ 
НИТРИТИ ВОДЕН 
РАЗТВОР, Н.У.К. 

5.1 O1 III 5.1 103 
274 

5 L E1 P504 
IBC02 
R001 

  MP15 T4 TP1 LGBV TU3 3     CW24 CE8 50 

3220 ПЕНТАФЛУОРЕТАН 
(ОХЛАДИТЕЛЕН ГАЗ R 
125) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

3221 САМОРЕАГИРАЩА 
ТЕЧНОСТ ОТ ТИП В 

4.1 SR1   4.1+1 181 
194 
274 

25 ml E0 P520 PP21 MP2         1 W5 
W7 
W8 

  CW22   40 

3222 САМОРЕАГИРАЩО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ 
ТИП B 

4.1 SR1   4.1+1 181 
194 
274 

100 g E0 P520 PP21 MP2         1 W5 
W7 
W8 

  CW22   40 

3223 САМОРЕАГИРАЩА 
ТЕЧНОСТ ОТ ТИП С 

4.1 SR1   4.1 194 
274 

25 ml E0 P520 PP21 
PP94 
PP95 

MP2         1 W7   CW22 CE6 40 

3224 САМОРЕАГИРАЩО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ 
ТИП С 

4.1 SR1   4.1 194 
274 

100 g E0 P520 PP21 
PP94 
PP95 

MP2         1 W7   CW22 CE10 40 

3225 САМОРЕАГИРАЩА 
ТЕЧНОСТ ОТ ТИП D 

4.1 SR1   4.1 194 
274 

125 ml E0 P520   MP2         2 W7   CW22 CE6 40 

3226 САМОРЕАГИРАЩО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ОТ 
ТИП D 

4.1 SR1   4.1 194 
274 

500 g E0 P520   MP2         2 W7   CW22 CE10 40 

3227 ТЕЧНОСТ, 
САМОРЕАГИРАЩА ОТ 
ТИП Е 

4.1 SR1   4.1 194 
274 

125 ml E0 P520   MP2         2 W7   CW22 CE6 40 

3228 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
САМОРЕАГИРАЩО ОТ 
ТИП Е 

4.1 SR1   4.1 194 
274 

500 g E0 P520   MP2         2 W7   CW22 CE10 40 

3229 ТЕЧНОСТ, 
САМОРЕАГИРАЩА ОТ 
ТИП F 

4.1 SR1   4.1 194 
274 

125 ml E0 P520 
IBC99 

  MP2 T23       2 W7   CW22 CE6 40 

3230 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
АВТОРЕАКТИВНО ОТ 
ТИП F- 

4.1 SR1   4.1 194 
274 

500 g E0 P520 
IBC99 

  MP2 T23       2 W7   CW22 CE10 40 
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3231 ТЕЧНОСТ, 
САМОРЕАГИРАЩА ОТ 
ТИП B, с регулиране на 
температурата 

4.1 SR2 ЗАБРАНЕН 

3232 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
САМОРЕАГИРАЩО ОТ 
ТИП B с регулиране на 
температурата 

4.1 SR2 ЗАБРАНЕН 

3233 ТЕЧНОСТ, 
САМОРЕАГИРАЩА ОТ 
ТИП C с регулиране на 
температурата 

4.1 SR2 ЗАБРАНЕН 

3234 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
САМОРЕАГИРАЩО ОТ 
ТИП C с регулиране на 
температурата 

4.1 SR2 ЗАБРАНЕН 

3235 ТЕЧНОСТ, 
САМОРЕАГИРАЩА ОТ 
ТИП D с регулиране на 
температурата 

4.1 SR2 ЗАБРАНЕН 

3236 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
САМОРЕАГИРАЩО ОТ 
ТИП D с регулиране на 
температурата 

4.1 SR2 ЗАБРАНЕН 

3237 ТЕЧНОСТ, 
САМОРЕАГИРАЩА ОТ 
ТИП E с регулиране на 
температурата 

4.1 SR2 ЗАБРАНЕН 

3238 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
САМОРЕАГИРАЩО ОТ 
ТИП E. с регулиране на 
температурата 

4.1 SR2 ЗАБРАНЕН 

3239 ТЕЧНОСТ, 
САМОРЕАГИРАЩА ОТ 
ТИП F с регулиране на 
температурата 

4.1 SR2 ЗАБРАНЕН 

3240 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
САМОРЕАГИРАЩО ОТ 
ТИП F с регулиране на 
температурата 

4.1 SR2 ЗАБРАНЕН 

3241 1,3-2-БРОМО-2-
НИТРОПРОПАНДИОЛ 

4.1 SR1 III 4.1 638 5 kg E1 P520 
IBC08 

PP22 
B3 

MP2         3 W1     CE11 40 

3242 АЗОДИКАРБОНАМИД 4.1 SR1 II 4.1 215 
638 

1 kg E2 P409   MP2 T3 TP33     2 W1     CE10 40 

3243 ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, 
СЪДЪРЖАЩИ 
ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К. 

6.1 T9 II 6.1 217 
274 
601 

500 g E4 P002 
IBC02 

PP9 MP10 T3 
BK1 
BK2 

TP33 SGAH TU15 2   VW10 CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 
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3244 ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, 
СЪДЪРЖАЩИ 
КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 

8 C10 II 8 218 
274 

1 kg E2 P002 
IBC05 

PP9 MP10 T3 
BK1 
BK2 

TP33 SGAV   2   VW10   CE10 80 

3245 ГЕНЕТИЧНО 
ИЗМЕНЕНИ 
МИКРООРГАНИЗМИ 
ИЛИ ГЕНЕТИЧНО 
ИЗМЕНЕНИ 
ОРГАНИЗМИ 

9 M8   9 219 
637 

0 E0 P904 
IBC08 

  MP6         2     CW13 
CW17 
CW18 
CW26 
CW28 
CW31 

  90 

3245 ГЕНЕТИЧНО 
ИЗМЕНЕНИ 
МИКРООРГАНИЗМИ 
ИЛИ ГЕНЕТИЧНО 
ИЗМЕНЕНИ 
ОРГАНИЗМИ, в 
замразен течен азот 

9 M8   9+2.2 219 
637 

0 E0 P904 
IBC08 

  MP6         2     CW13 
CW17 
CW18 
CW26 
CW28 
CW31 

  90 

3246 МЕТАНСУЛФОНИЛОВ 
ХЛОРИД 

6.1 TC1 I 6.1+8 354  0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 
TP37 

L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  668 

3247 НАТРИЕВ 
ПЕРОКСОБОРАТ 
АНХИДРИД 

5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP2 T3 TP33 SGAN TU3 2 W11   CW24 CE10 50 

3248 ЛЕКАРСТВО, ТЕЧНО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

3 FT1 II 3+6.1 220 
221 
601 

1 L E2 P001   MP19     L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

3248 ЛЕКАРСТВО, ТЕЧНО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

3 FT1 III 3+6.1 220 
221 
601 

5 L E1 P001 
R001 

  MP19     L4BH TU15 3     CW13 
CW28 

CE4 36 

3249 ЛЕКАРСТВО, ТВЪРДО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T2 II 6.1 221 
601 

500 g E4 P002   MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3249 ЛЕКАРСТВО, ТВЪРДО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T2 III 6.1 221 
601 

5 kg E1 P002 
LP02 
R001 

  MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3250 ХЛОРОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА, СТОПЕНА 

6.1 TC1 II 6.1+8   0 E0       T7 TP3 TP28 L4BH TU15  
TC4 

0     CW13 
CW31 

  68 

3251 ИЗОСОРБИД-5-
МОНОНИТРАТ 

4.1 SR1 III 4.1 226 
638 

5 kg E1 P409   MP2         3 W1     CE11 40 



 499 

3252 ДИФЛУОРМЕТАН 
(ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 32) 

2 2F   2.1 (+13)   0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

3253 ДВУНАТРИЕВ 
ТРИОКСИСИЛИКАТ 

8 C6 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

3254 ТРИБУТИЛФОСФАН 4.2 S1 I 4.2   0 E0 P400   MP2 T21 TP2 TP7     0 W1       333 

3255 Терт-
БУТИЛХИПОХЛОРИТ 

4.2 SC1 ЗАБРАНЕН 

3256 ПОДГРЯТО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К., 
с пламна точка над 60 
°C, при или над 
неговата пламна точка 
и под 100°С 

3 F2 III 3 274 
560 

0 E0 P099 
IBC99 

  MP2 T3 TP3 TP29 LGAV TU35 3       CE4 30 

3256 ПОДГРЯТО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К., 
с пламна точка над 60 
°C, при или над 
неговата пламна точка 
и при или над 100°С. 

3 F2 III 3 274 
560 
580 

0 E0 P099 
IBC99 

  MP2 T3 TP3 TP29 LGAV TU35 3       CE4 30 

3257 ТЕЧНОСТ,ПРПЕВОЗВАН
А С ПОВИШЕНА 
ТЕМПЕРАТУРА,Н.У.К.,п
ри или над 100 °С и 
под нейната точка на 
запалване (вкл. стопен 
метал,стопена сол и 
т.н.) 

9 M9 III 9 274 
643 
668 

0 E0 P099 
IBC99 

    T3 TP3 TP29 LGAV TU35  
TE6  

TE14 

3   VW12 CW17 
CW31 

  99 

3258 ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ПРЕВОЗВАНО ПРИ 
ПОВИШЕНА 
ТЕМПЕРАТУРА, Н.У.К. с 
температура равна 
или по-висока от 240 
°С 

9 M10 III 9 274 
580 
643 

0 E0 P099 
IBC99 

            3   VW13 CW31   99 

3259 АМИНИ, ТВЪРДИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 
или ПОЛИАМИНИ, 
ТВЪРДИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

8 C8 I 8 274 0 E0 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AN 
L10BH 

TU38  
TE22 

1 W10       88 
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3259 АМИНИ, ТВЪРДИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 
или ПОЛИАМИНИ, 
ТВЪРДИ, КОРОЗИОННИ, 
Н.У.К. 

8 C8 II 8 274 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

3259 АМИНИ, ТВЪРДИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 
или ПОЛИАМИНИ, 
ТВЪРДИ, КОРОЗИОННИ, 
Н.У.К. 

8 C8 III 8 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

3260 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО 
КИСЕЛИННО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

8 C2 I 8 274 0 E0 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AN   1 W10       88 

3260 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО 
КИСЕЛИННО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

8 C2 II 8 274 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN   2 W11     CE10 80 

3260 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО 
КИСЕЛИННО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

8 C2 III 8 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV   3   VW9   CE11 80 

3261 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
КИСЕЛИННО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

8 C4 I 8 274 0 E0 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AN 
L10BH 

TU38  
TE22 

1 W10       88 

3261 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
КИСЕЛИННО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

8 C4 II 8 274 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

3261 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
КИСЕЛИННО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

8 C4 III 8 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

3262 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ОСНОВНО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

8 C6 I 8 274 0 E0 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AN 
L10BH 

TU38  
TE22 

1 W10       88 

3262 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ОСНОВНО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

8 C6 II 8 274 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

3262 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ОСНОВНО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

8 C6 III 8 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 
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3263 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ОСНОВНО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

8 C8 I 8 274 0 E0 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AN 
L10BH 

TU38  
TE22 

1 W10       88 

3263 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ОСНОВНО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

8 C8 II 8 274 1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

3263 КОРОЗИОННО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, ОСНОВНО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

8 C8 III 8 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

3264 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, 
НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

8 C1 I 8 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10BH TU38  
TE22 

1         88 

3264 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, 
НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

8 C1 II 8 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BN  TU42 2       CE6 80 

3264 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, 
НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

8 C1 III 8 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN  TU42 3 W12      CE8 80 

3265 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, 
ОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

8 C3 I 8 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10BH TU38  
TE22 

1         88 

3265 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, 
ОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

8 C3 II 8 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BN   2       CE6 80 

3265 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, 
ОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

8 C3 III 8 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN   3  W12     CE8 80 

3266 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, ОСНОВНА, 
НЕОРГА НИЧНА, Н.У.К. 

8 C5 I 8 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10BH TU38  
TE22 

1         88 

3266 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, ОСНОВНА, 
НЕОРГА НИЧНА, Н.У.К. 

8 C5 II 8 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BN  TU42 2       CE6 80 

3266 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, ОСНОВНА, 
НЕОРГА НИЧНА, Н.У.К. 

8 C5 III 8 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN  TU42 3  W12     CE8 80 

3267 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, ОСНОВНА, 
ОРГА НИЧНА, Н.У.К. 

8 C7 I 8 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10BH TU38  
TE22 

1         88 
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3267 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, ОСНОВНА, 
ОРГА НИЧНА, Н.У.К. 

8 C7 II 8 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BN   2       CE6 80 

3267 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ, ОСНОВНА, 
ОРГА НИЧНА, Н.У.К. 

8 C7 III 8 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BN   3  W12     CE8 80 

3268 НАДУВАТЕЛИ ЗА 
ПРЕДПАЗНИ 
ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ или 
МОДУЛИ С ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ или 
НАГНЕТАТЕЛИ ЗА 
ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ 

9 M5 III 9 280 
289 

0 E0 P902 
LP902 

            4       CE2 90 

3269 ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА 
КОМПЛЕКТ, основен 
течен материал 

3 F3 II 3 236 
340 

5 L E0 P302 
R001 

            2       CE7 33 

3269 ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА 
КОМПЛЕКТ, основен 
течен материал (с 
плътност съгласно 
2.2.3.1.4) 

3 F3 III 3 236 
340 

5 L E0 P302 
R001 

            3       CE4 33 

3269 ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА 
КОМПЛЕКТ, основен 
течен материал 

3 F3 III 3 236 
340 

5 L E0 P302 
R001 

            3       CE4 30 

3270 НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ 
МЕМБРАННИ ФИЛТРИ 
с не повече от 12,6% 
азот, суха маса 

4.1 F1 II 4.1 237 
286 

1 kg E2 P411   MP11         2 W1     CE10 40 

3271 ЕТЕРИ, Н.У.К. 3 F1 II 3 274 1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

LGBF   2       CE7 33 

3271 ЕТЕРИ, Н.У.К. 3 F1 III 3 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   3  W12     CE4 30 

3272 ЕСТЕРИ, Н.У.К. 3 F1 II 3 274 
601 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

LGBF   2       CE7 33 

3272 ЕСТЕРИ, Н.У.К. 3 F1 III 3 274 
601 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   3  W12     CE4 30 
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3273 НИТРИЛИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

3 FT1 I 3+6.1 274 0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

3273 НИТРИЛИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

3 FT1 II 3+6.1 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

3274 АЛКОХОЛАТИ, 
РАЗТВОР в алкохол, 
Н.У.К. 

3 FC II 3+8 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19     L4BH   2       CE7 338 

3275 НИТРИЛИ, ТОКСИЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

6.1 TF1 I 6.1+3 274 
315 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

3275 НИТРИЛИ, ТОКСИЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

6.1 TF1 II 6.1+3 274 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

3276 НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T1 I 6.1 274 
315 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3276 НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T1 II 6.1 274 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3276 НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T1 III 6.1 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3277 ХЛОРФОРМИАТИ, 
ТОКСИЧНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

6.1 TC1 II 6.1+8 274 
561 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T8 TP2 TP28 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE9 68 

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

6.1 T1 I 6.1 43 
274 
315 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 
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3278 ОРГАНИЧНО 
ФОСФОРНО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T1 II 6.1 43 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

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

6.1 T1 III 6.1 43 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3279 ОРГАНИЧНО 
ФОСФОРНО 
СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТОКСИЧНО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

6.1 TF1 I 6.1+3 43 
274 
315 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

3279 ОРГАНИЧНО 
ФОСФОРНО 
СЪЕДИНЕНИЕ, 
ТОКСИЧНО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

6.1 TF1 II 6.1+3 43 
274 

100 ml E4 P001   MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 63 

3280 ОРГАНИЧНО АРСЕНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, 
Н.У.К. 

6.1 T3 I 6.1 274 
315 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3280 ОРГАНИЧНО АРСЕНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, 
Н.У.К. 

6.1 T3 II 6.1 274 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3280 ОРГАНИЧНО АРСЕНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, 
Н.У.К. 

6.1 T3 III 6.1 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3281 МЕТАЛНИ КАРБОНИЛИ, 
ТЕЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T3 I 6.1 274 
315 
562 

0 E5 P601   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3281 МЕТАЛНИ КАРБОНИЛИ, 
ТЕЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T3 II 6.1 274 
562 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 
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3281 МЕТАЛНИ КАРБОНИЛИ, 
ТЕЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T3 III 6.1 274 
562 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

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

6.1 T3 I 6.1 274 
562 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

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

6.1 T3 II 6.1 274 
562 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

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

6.1 T3 III 6.1 274 
562 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3283 СЕЛЕНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, 
Н.У.К. 

6.1 T5 I 6.1 274 
563 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3283 СЕЛЕНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, 
Н.У.К. 

6.1 T5 II 6.1 274 
563 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3283 СЕЛЕНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, 
Н.У.К. 

6.1 T5 III 6.1 274 
563 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3284 ТЕЛУРОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

6.1 T5 I 6.1 274 0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3284 ТЕЛУРОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

6.1 T5 II 6.1 274 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 
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3284 ТЕЛУРОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

6.1 T5 III 6.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3285 ВАНАДИЕВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

6.1 T5 I 6.1 274 
564 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3285 ВАНАДИЕВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

6.1 T5 II 6.1 274 
564 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3285 ВАНАДИЕВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 

6.1 T5 III 6.1 274 
564 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3286 ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ, ТОКСИЧНА 
КОРОЗИОННА, Н.У.К. 

3 FTC I 3+6.1+8 274 0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  368 

3286 ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ, ТОКСИЧНА 
КОРОЗИОННА, Н.У.К. 

3 FTC II 3+6.1+8 274 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 368 

3287 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 
НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

6.1 T4 I 6.1 274 
315 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3287 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 
НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

6.1 T4 II 6.1 274 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3287 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 
НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

6.1 T4 III 6.1 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 
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3288 ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T5 I 6.1 274 0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3288 ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T5 II 6.1 274 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3288 ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T5 III 6.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3289 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 
КОРОЗИОННА, 
НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

6.1 TC3 I 6.1+8 274 
315 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  668 

3289 ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, 
КОРОЗИОННА, 
НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 

6.1 TC3 II 6.1+8 274 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 

3290 ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННO, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

6.1 TC4 I 6.1+8 274 0 E5 P002 
IBC05 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU15  
TU38  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  668 

3290 ТОКСИЧНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННO, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

6.1 TC4 II 6.1+8 274 500 g E4 P002 
IBC06 

  MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 

3291 КЛИНИЧНИ 
OТПАДЪЦИ, 
НЕОПРЕДЕЛЕНИ, 
Н.У.К., или 
БИОМЕДИЦИНСКИ 
ОТПАДЪЦИ, Н.У.К. или 
ПОПАДАЩИ ПОД 
РАЗПОРЕДБИТЕ 
МЕДИЦИНСКИ 
ОТПАДЪЦИ, Н.У.К. 

6.2 I3 II 6.2 565 0 E0 P621 
IBC620 
LP621 

  MP6 BK2       2 W9 VW11 CW13 
CW18 
CW28 

CE14 606 
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3291 КЛИНИЧНИ 
OТПАДЪЦИ, 
НЕОПРЕДЕЛЕНИ, 
Н.У.К., или 
БИОМЕДИЦИНСКИ 
ОТПАДЪЦИ, Н.У.К. или 
ПОПАДАЩИ ПОД 
РАЗПОРЕДБИТЕ 
МЕДИЦИНСКИ 
ОТПАДЪЦИ, Н.У.К., в 
замразен течен азот 

6.2 I3 II 6.2+2.2 565 0 E0 P621 
IBC620 
LP621 

  MP6         2 W9   CW13 
CW18 
CW28 

CE14 606 

3292 АКУМУЛАТОРИ, 
СЪДЪРЖАЩИ НАТРИЙ 
или ЕЛ.КЛЕТКИ, 
СЪДЪРЖАЩИ НАТРИЙ 

4.3 W3 II 4.3 239 
295 

0 E0 P408             2 W1   CW23 CE2 423 

3293 ХИДРАЗИН, ВОДЕН 
РАЗТВОР с не повече 
От 37 % (обемно) 
хидразин 

6.1 T4 III 6.1 566 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3294 ЦИАНОВОДОРОД, 
АЛКОХОЛЕН РАЗТВОР 
с не повече от 45 % 
циановодород 

6.1 TF1 I 6.1+3 610 0 E5 P601   MP8 
MP17 

T14 TP2 L15DH(+) TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22  
TE25 

0     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

3295 ВЪГЛЕВОДОРОДИ 
ТЕЧНИ, Н.У.К. 

3 F1 I 3  500 ml E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP1 TP8 
TP28 

L4BN   1         33 

3295 ВЪГЛЕВОДОРОДИ 
ТЕЧНИ, Н.У.К. 
(налягане на парата 
при 50 °C по-голямо от 
110 kPa) 

3 F1 II 3 640C 
 

1 L E2 P001   MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

L1.5BN   2       CE7 33 

3295 ВЪГЛЕВОДОРОДИ 
ТЕЧНИ, Н.У.К. 
(налягане на парата 
при 50 °C по-голямо от 
110 kPa) 

3 F1 II 3 640D 
 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

LGBF   2       CE7 33 

3295 ВЪГЛЕВОДОРОДИ 
ТЕЧНИ, Н.У.К. 

3 F1 III 3   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   3  W12     CE4 30 

3296 ХЕПТАФЛУОРОПРОПА
Н (ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 
227) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 
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3297 ЕТИЛЕН ОКСИД И 
ХЛОРТЕТРАФЛУОР-
ЕТАН В СМЕС с не 
повече от 8,8 % етилен 
оксид 

2 2A   2.2 (+13) 660  120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

3298 ЕТИЛЕН ОКСИД И 
ПЕНТАФЛУОРЕТАН 
СМЕС с не повече от 
7,9 % етилен оксид 

2 2A   2.2 (+13)  660 120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

3299 ЕТИЛЕН ОКСИД И 
ТЕТРАФЛУОРЕТАН 
СМЕС с не повече от 
5,6 % етилен оксид 

2 2A   2.2 (+13)  660 120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

3300 ЕТИЛЕН ОКСИД И 
ВЪГЛЕРОДЕН 
ДИОКСИД, СМЕС с над 
87% етилен оксид 

2 2TF   2.3+2.1  
(+13) 

  0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

3301 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ,САМОЗАГРЯВ
АЩА СЕ, Н.У.К. 

8 CS1 I 8+4.2 274 0 E0 P001   MP8 
MP17 

    L10BH TU38  
TE22 

1         884 

3301 КОРОЗИОННА 
ТЕЧНОСТ,САМОЗАГРЯВ
АЩА СЕ, Н.У.К. 

8 CS1 II 8+4.2 274 0 E2 P001   MP15     L4BN   2       CE6 84 

3302 2-ДИМЕТИЛАМИНЕТИЛ 
АКРИЛАТ, 
СТАБИЛИЗИРАН 

6.1 T1 II 6.1 386  100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3303 СГЪСТЕН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, 
ПОДДЪРЖАЩ 
ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

2 1TO   2.3+5.1  
(+13) 

274 0 E0 P200   MP9 (M)   CxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9 

1     CW9 CW10 
CW36 

  265 

3304 СГЪСТЕН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, КОРОЗИВЕН 
Н.У.К. 

2 1TC   2.3+8  
(+13) 

274 0 E0 P200   MP9 (M)   CxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 
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3305 СГЪСТЕН ГАЗ 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
КОРОЗИВЕН, Н.У.К. 

2 1TFC   2.3+2.1+8  
(+13) 

274 0 E0 P200   MP9 (M)   CxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

3306 СГЪСТЕН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, 
ПОДДЪРЖАЩ 
ГОРЕНЕТО, КОРОЗИВЕН, 
Н.У.К. 

2 1TOC   2.3+5.1+8  
(+13) 

274 0 E0 P200   MP9 (M)   CxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9 

1     CW9 CW10 
CW36 

  265 

3307 ВТЕЧНЕН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, 
ПОДДЪРЖАЩ 
ГОРЕНЕТО, Н.У.К. 

2 2TO   2.3+5.1  
(+13) 

274 0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  265 

3308 ВТЕЧНЕН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, 
КОРОЗИВЕН Н.У.К. 

2 2TC   2.3+8  
(+13) 

274 0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  268 

3309 ВТЕЧНЕН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
КОРОЗИВЕН Н.У.К. 

2 2TFC   2.3+2.1+8  
(+13) 

274 0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

3310 ВТЕЧНЕН ГАЗ, 
ПОДДЪРЖАЩ 
ГОРЕНЕТО, 
КОРОЗИВЕН, Н.У.К. 

2 2TOC   2.3+5.1+8  
(+13) 

274 0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  265 
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3311 ГАЗ ПРЕОХЛАДЕН, 
ВТЕЧНЕН, 
ПОДДЪРЖАЩ 
ГОРЕНЕТО, Н.У.К 

2 3O   2.2+5.1  
(+13) 

274 0 E0 P203   MP9 T75 TP5 TP22 RxBN TU7  
TU19  
TA4  
TT9  
TM6 

3 W5   CW9 CW11 
CW36 

CE2 225 

3312 ГАЗ ПРЕОХЛАДЕН, 
ВТЕЧНЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. 

2 3F   2.1 (+13) 274 0 E0 P203   MP9 T75 TP5 RxBN TU18  
TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2 W5   CW9 CW11 
CW36 

CE2 223 

3313 ОРГАНИЧНИ 
ПИГМЕНТИ 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ 

4.2 S2 II 4.2   0 E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP14 T3 TP33 SGAV   2 W1     CE10 40 

3313 ОРГАНИЧНИ 
ПИГМЕНТИ 
САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ 

4.2 S2 III 4.2   0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAV   3 W1     CE11 40 

3314 СЪЕДИНЕНИЯ ЗА 
ФОРМОВАНЕ НА 
ПЛАСМАСИ във вид на 
тесто, листове или 
екструдирани въжета, 
отделящи 
запалителни пари 

9 M3 III None 207 
633 

5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

PP14 
B3 B6 

MP10         3   VW3 CW31 
CW 36 

CE11 90 

3315 ХИМИЧНА ПРОБА, 
ТОКСИЧНА 

6.1 T8 I 6.1 250 0 E5 P099   MP8 
MP17 

        1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3316 ХИМИЧЕСКИ 
КОМПЛЕКТ или 
КОМПЛЕКТ ЗА ПЪРВА 
ПОМОЩ 

9 M11  9 251 
340 
671 

0 E0 P901              
Виж SP 671 

        90 

3317 2-АМИНО-4,6-
ДИНИТРОФЕНОЛ, 
ОВЛАЖНЕНс най-
малко 20% вода, 
тегловно 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP26 MP2         1 W1       40 

3318 АМОНЯЧЕН РАЗТВОР, 
воден с най-много 
50% амоняк 

2 4TC   2.3+8  
(+13) 

23 0 E0 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBH(M) TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10   268 
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3319 НИТРОГЛИЦЕРИН, 
СМЕС, 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН, 
ТВЪРД, н.у.к., с повече 
от 2%-тегловни, но най- 
много 10% -тегловни 
нитроглицерин 

4.1 D II 4.1 272 
274 

0 E0 P099 
IBC99 

  MP2         2 W1     CE10 40 

3320 НАТРИЕВ БОРХИДРИД 
И НАТРИЕВ 
ХИДРОКСИД, РАЗТВОР, 
с не повече от 12% 
(обемно) борхидрид и 
не повече от 40 % 
натриев хидроксид 
(обемно) 

8 C5 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

3320 НАТРИЕВ БОРХИДРИД 
И НАТРИЕВ 
ХИДРОКСИД, РАЗТВОР, 
с не повече от 12% 
(обемно) борхидрид и 
не повече от 40 % 
натриев хидроксид 
(обемно) 

8 C5 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP2 L4BN   3  W12     CE8 80 

3321 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, С НИСКА 
СПЕЦИФИЧНА 
АКТИВНОСТ (LSA-II) 
неразпадащи се или 
освободени от разпад 

7     7X 172 
317 
325 
336 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3   T5 TP4 S2.65AN(+) 
L2.65CN(+) 

TU36  
TT7  
TM7 

0     CW33 CE15 70 

3322 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, С НИСКА 
СПЕЦИФИЧНА 
АКТИВНОСТ (LSA-ІII) 
неразпадащи се или 
освободени от разпад 

7     7X 172 
317 
325 
336 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3   T5 TP4 S2.65AN(+) 
L2.65CN(+) 

TU36  
TT7  
TM7 

0     CW33 CE15 70 

3323 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА В 
ОПАКОВКА ОТ ОТ ТИП С 
неразпадащи се или 
освободени от разпад 

7     7X 172 
317 
325 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

3324 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, С НИСКА 
СПЕЦИФИЧНА 
АКТИВНОСТ (LSA-II) 
разпадащи се 

7     7X+7E 172 
326 
336 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

3325 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, С НИСКА 
СПЕЦИФИЧНА 
АКТИВНОСТ (LSA-IІI) 
разпадащи се 

7     7X+7E 172 
326 
336 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 
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3326 РАДИОАКТИВЕН 
МАТЕРИАЛ ИЛИ 
ПОВЪРХНОСТНО 
ЗАМЪРСЕНИ 
ПРЕДМЕТИ (SCO-I или 
SCO-IІ), разпадащи се 

7     7X+7E 172 
336 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

3327 РАДИОАКТИВЕН 
МАТЕРИАЛ, ПАКЕТ -ТИП 
А, РАЗПАДАЩ СЕ, без 
специална форма 

7     7X+7E 172 
326 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

3328 РАДИОАКТИВЕН 
МАТЕРИАЛ, ПАКЕТ - 
ТИП В (U), РАЗПАДАЩ 
СЕ 

7     7X+7E 172 
326 
337 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

3329 РАДИОАКТИВЕН 
МАТЕРИАЛ, ПАКЕТ - 
ТИП В (М), РАЗПАДАЩ 
СЕ 

7     7X+7E 172 
326 
337 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

3330 РАДИОАКТИВЕН 
МАТЕРИАЛ, ПАКЕТ - 
ТИП С , РАЗПАДАЩ СЕ 

7     7X+7E 172 
326 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

3331 РАДИОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА, 
ПРЕВОЗВАНИ ПОД 
СПЕЦИАЛНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ, 
разпадащи се 

7     7X+7E 172 
326 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

3332 РАДИОАКТИВЕН 
МАТЕРИАЛ, ПАКЕТ - 
ТИП А СПЕЦИАЛНА 
ФОРМА неразпадащ се 
или освободен от 
разпад 

7     7X 172 
317 

0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

3333 РАДИОАКТИВЕН 
МАТЕРИАЛ, ПАКЕТ ТИП 
А, СПЕЦИАЛНА ФОРМА, 
РАЗПАДАЩ СЕ 

7     7X+7E 172 0 E0 Виж 2.2.7 и 
4.1.9 

Виж 4.1.9.1.3           0     CW33 CE15 70 

3334 Установени 
авиационни течности, 
н.у.к. 

9 M11 ОСВОБОДЕНИ ОТ RID 

3335 Установени 
авиационни твърди 
вещества, н.у.к. 

9 M11 ОСВОБОДЕНИ ОТ RID 

3336 МЕРКАПТАНИ ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 
или МЕРКАПТАНОВА 
СМЕС ТЕЧНА, 
ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К. 

3 F1 I 3 274 0 E3 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 L4BN   1         33 
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3336 МЕРКАПТАНИ ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 
или МЕРКАПТАНОВА 
СМЕС ТЕЧНА, 
ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К. 
(налягане на парата 
при 50 °C по-голямо от 
110 kPa) 

3 F1 II 3 274 
640C 

1 L E2 P001   MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

L1.5BN   2       CE7 33 

3336 МЕРКАПТАНИ ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 
или МЕРКАПТАНОВА 
СМЕС ТЕЧНА, 
ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К. 
(налягане на парата 
при 50 °C по-голямо от 
110 kPa) 

3 F1 II 3 274 
640D 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP8 
TP28 

LGBF   2       CE7 33 

3336 МЕРКАПТАНИ ТЕЧНИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 
или МЕРКАПТАНОВА 
СМЕС ТЕЧНА, 
ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К. 

3 F1 III 3 274 5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 LGBF   3  W12     CE4 30 

3337 ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 
404A (пентафлуоретан, 
1,1,1-трифлуоретан и 
1,1,1,2-
тетрафлуоретан 
зеотропна смес с 
приблизит. 44% 
пентафлуоретан и 52% 
1,1,1- трифлуоретан) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

3338 ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 
407A (дифлуорметан, 
пентафлуоретан и 
1,1,1,2- 
тетрафлуоретан 
зеотропна смес с 
приблизит. 20% 
дифлуорметан и 40% 
пентафлуоретан) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

3339 ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 
407B (дифлуорметан, 
пентафлуоретан и 
1,1,1,2- 
тетрафлуоретан 
зеотропна смес с 
приблизит. 10% 
дифлуорметан и 70% 
пентафлуоретан) 

2 2A   2.2 (+13)   120  ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 
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3340 ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 
407C (дифлуорметан, 
пентафлуоретан и 
1,1,1,2- 
тетрафлуоретан 
зеотропна смес с 
приблизит. 23% 
дифлуорметан и 25% 
пентафлуоретан) 

2 2A   2.2 (+13)   120 ml E1 P200   MP9 T50 
(M) 

  PxBN(M) TA4 
TT9 
TM6 

3     CW9 CW10 
CW36 

CE3 20 

3341 ТИОУРЕЯ ДИОКСИД 4.2 S2 II 4.2   0 E2 P002 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAV   2 W1     CE10 40 

3341 ТИОУРЕЯ ДИОКСИД 4.2 S2 III 4.2   0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAV   3 W1     CE11 40 

3342 КСАНАТИ 4.2 S2 II 4.2   0 E2 P002 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 SGAV   2 W1     CE10 40 

3342 КСАНАТИ 4.2 S2 III 4.2   0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP14 T1 TP33 SGAV   3 W1     CE11 40 

3343 НИТРОГЛИЦЕРИН, 
СМЕС, 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН, 
ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
Н.У.К., с до 30%-
тегловни 
нитроглицерин 

3 D   3 274 
278 

0 E0 P099   MP2         0         30/  
33 

3344 ПЕНТАЕРИТРИТЕТРАН
ИТРАТ 
(ПЕНТАЕРИТРИТЕТРАН
ИТРАТ СМЕС), 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН, 
ТВЪРД, Н.У.К., сс над 
10%-тегловни, но до 
20%-тегловни PETN 

4.1 D II 4.1 272 
274 

0 E0 P099   MP2         2 W1     CE10 40 

3345 ДЕРИВАТ НА 
ФЕНОКСИОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА - 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

3345 ДЕРИВАТ НА 
ФЕНОКСИОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА - 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 
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3345 ДЕРИВАТ НА 
ФЕНОКСИОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА - 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

3346 ДЕРИВАТ НА 
ФЕНОКСИОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА - 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

3346 ДЕРИВАТ НА 
ФЕНОКСИОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА - 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

3347 ПЕСТИЦИД ОТ 
ПРОИЗВОДНИ НА 
ФЕНОКСИОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка над 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

3347 ПЕСТИЦИД ОТ 
ПРОИЗВОДНИ НА 
ФЕНОКСИОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка над 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 

3347 ПЕСТИЦИД ОТ 
ПРОИЗВОДНИ НА 
ФЕНОКСИОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с 
пламна точка над 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 

3348 ПЕСТИЦИД ОТ 
ПРОИЗВОДНИ НА 
ФЕНОКСИОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

3348 ПЕСТИЦИД ОТ 
ПРОИЗВОДНИ НА 
ФЕНОКСИОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 
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3348 ПЕСТИЦИД ОТ 
ПРОИЗВОДНИ НА 
ФЕНОКСИОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

3349 ПИРЕТРОИДЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

3349 ПИРЕТРОИДЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 II 6.1 61 
274 
648 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 CE12 60 

3349 ПИРЕТРОИДЕН 
ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T7 III 6.1 61 
274 
648 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 
CE12 

60 

3350 ПИРЕТРОИДЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 I 3+6.1 61 
274 

0 E0 P001   MP7 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 

  336 

3350 ПИРЕТРОИДЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка под 23°С 

3 FT2 II 3+6.1 61 
274 

1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 

CE7 336 

3351 ПИРЕТРОИДЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка над 23°С 

6.1 TF2 I 6.1+3 61 
274 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 663 

3351 ПИРЕТРОИДЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка над 23°С 

6.1 TF2 II 6.1+3 61 
274 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 63 

3351 ПИРЕТРОИДЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН с пламна 
точка над 23°С 

6.1 TF2 III 6.1+3 61 
274 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 63 
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3352 ПИРЕТРОИДЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 I 6.1 61 
274 
648 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

CE12 66 

3352 ПИРЕТРОИДЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 II 6.1 61 
274 
648 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 CE12 60 

3352 ПИРЕТРОИДЕН 
ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН 

6.1 T6 III 6.1 61 
274 
648 

5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 CE12 60 

3354 ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН - Н.У.К. 

2 2F   2.1 (+13) 274 0 E0 P200   MP9 (M)   PxBN(M) TU38  
TE22  
TA4  
TT9  
TM6 

2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 

3355 ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. 

2 2TF   2.3+2.1  
(+13) 

274 0 E0 P200   MP9 (M)   PxBH(M) TU6  
TU38  
TE22  
TE25  
TA4  
TT9  
TM6 

1     CW9 CW10 
CW36 

  263 

3356 КИСЛОРОДЕН 
ГЕНЕРАТОР, ХИМИЧЕН 

5.1 O3 II 5.1 284 0 E0 P500   MP2         2     CW24   50 

3357 НИТРОГЛИЦЕРИН, 
СМЕС, 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН, 
ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
Н.У.К., с до 30%-
тегловни 
нитроглицерин 

3 D II 3 274 
288 

0 E0 P099   MP2         2       CE7 33 

3358 ОХЛАДИТЕЛНИ 
МАШИНИ, съдържащи 
запалителни 
нетоксични втечнени 
газове 

2 6F   2.1 291 0 E0 P003 PP32 MP9         2     CW9 CE2 23 

3359 ОБГАЗЕНА ТОВАРНА 
ТРАНСПОРТНА 
ЕДЕНИЦА 

9 M11     302  0                  -           

3360 ВЛАКНА, С РАСТИТЕЛЕН 
ПРОИЗХОД, СУХИ 

4.1 F1 ОСВОБОДЕНИ ОТ RID 
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3361 ХЛОРСИЛАНИ, 
ТОКСИЧНИ, 
КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 

6.1 TC1 II 6.1+8 274 0 E0 P010   MP15 T14 TP2 TP7 
TP27 

L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 68 

3362 ХЛОРСИЛАНИ, 
ТОКСИЧНИ, 
КОРОЗИОННИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 

6.1 TFC II 6.1+3+8 274 0 E0 P010   MP15 T14 TP2 TP7 
TP27 

L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 638 

3363 ОПАСНИ ТОВАРИ В 
МАШИНИ или ОПАСНИ 

ТОВАРИ В УРЕДИ 

9 M11  9 301 
672 

0 E0 P907             

3364 ТРИНИТРОФЕНОЛ 
(ПИКРИНОВА 
КИСЕЛИНА), 
ОВЛАЖНЕНА, с най-
малко 10%-тегловни 
вода 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP24 MP2         1 W1       40 

3365 ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗО
Л (ПИКРИЛХЛОРИД), 
ОВЛАЖНЕН с най-
малко 10%-тегловни 
вода 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP24 MP2         1 W1       40 

3366 ТРИНИТРОТОЛУЕН 
(TNT), ОВЛАЖНЕН с 
най-малко 10%-
тегловни вода 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP24 MP2         1 W1       40 

3367 ТРИНИТРОБЕНЗЕН, 
ОВЛАЖНЕН с най-
малко 10%-тегловни 
вода 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP24 MP2         1 W1       40 

3368 ТРИНИТРОБЕНЗОЕНА 
КИСЕЛИНА, 
ОВЛАЖНЕНА с най-
малко 10%-тегловни 
вода 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP24 MP2         1 W1       40 

3369 НАТРИЕВ 
ДИНИТРООРТОКРЕЗОЛ
АТ, ОВЛАЖНЕН с най-
малко 10%-тегловни 
вода 

4.1 DT I 4.1+6.1   0 E0 P406 PP24 MP2         1 W1   CW13 
CW28 

  46 

3370 КАРБАМИДЕН НИТРАТ, 
ОВЛАЖНЕН с най-
малко 10%-тегловни 
вода 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP78 MP2         1 W1       40 

3371 2-МЕТИЛБУТАНАЛ 3 F1 II 3   1 L E2 P001 
IBC02 
R001 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2       CE7 33 

3373 БИОЛОГИЧНО 
ВЕЩЕСТВО, КАТЕГОРИЯ 
В 

6.2 I4   6.2 319 0 E0 P650     T1 TP1 L4BH TU15  
TU37 

 -       CE14 606 
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3373 БИОЛОГИЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
КАТЕГОРИЯ В (само 
животински материал) 

6.2 I4   6.2 319 0 E0 P650     T1 
BK1 
BK2 

TP1 L4BH TU15  
TU37 

 -       CE14 606 

3374 АЦЕТИЛЕН, БЕЗ 
РАЗТВОРИТЕЛ 

2 2F   2.1   0 E0 P200   MP9         2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 239 

3375 АМОНИЕВ НИТРАТ - 
ЕМУЛСИЯ или 
АЛУМИНИЕВ НИТРАТ - 
СУСПЕНЗИЯ или 
АМОНИЕВ НИТРАТ - 
ГЕЛ, междинни за 
взривяване експлозиви 

5.1 O1 II 5.1 309 0 E2 P099 
IBC99 

  MP2 T1 TP1 TP9 
TP17 TP32 

LGAV(+) TU3  
TU12  
TU39  
TE10  
TE23  
TA1  
TA3 

2     CW24   50 

3375 АМОНИЕВ НИТРАТ - 
ЕМУЛСИЯ или 
АЛУМИНИЕВ НИТРАТ - 
СУСПЕНЗИЯ или 
АМОНИЕВ НИТРАТ - 
ГЕЛ, междинни за 
взривяване 
експлозиви, твърдо 
вещество 

5.1 O2 II 5.1 309 0 E2 P099 
IBC99 

  MP2 T1 TP1 TP9 
TP17 TP32 

SGAV(+) TU3  
TU12  
TU39  
TE10  
TE23  
TA1  
TA3 

2     CW24   50 

3376 4-
НИТРОФЕНИЛХИДРАЗИ
Н, с най-малко 30%-
тегловни вода 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP26 MP2         1 W1     CE10 40 

3377 НАТРИЕВ ПЕРБОРАТ - 
МОНОХИДРАТ 

5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

BK3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 

TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

3378 НАТРИЕВ КАРБОНАТ - 
ПЕРОКСИХИДРАТ 

5.1 O2 II 5.1   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

BK3 

MP10 T3 
BK1 
BK2 

TP33 SGAV TU3 2 W11 VW8 CW24 CE10 50 

3378 НАТРИЕВ КАРБОНАТ - 
ПЕРОКСИХИДРАТ 

5.1 O2 III 5.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

BK3 

MP10 T1 
BK1 
BK2 

TP33 SGAV TU3 3   VW8 CW24 CE11 50 

3379 ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНО 
ВЗРИВНО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

3 D I 3 274 
311 

0 E0 P099   MP2         1         33 

3380 ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНО 
ВЗРИВНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 

4.1 D I 4.1 274 
311 

0 E0 P099   MP2         1 W1       40 
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3381 ТОКСИЧНО ПРИ 
ВДИШВАНЕ ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К., с 
LC50най-много 200 
ml/m3 и концентрация 
на парите най-малко 
500 LC50 

6.1 T1 or T4 I 6.1 274 0 E0 P601   MP8 
MP17 

T22 TP2 L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3382 ТОКСИЧНО ПРИ 
ВДИШВАНЕ ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, Н.У.К., с 
LC50 най-много 1000 
ml/m3 и концентрация 
на парите най-малко 10 
LC50 

6.1 T1 or T4 I 6.1 274 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3383 ТОКСИЧНО ПРИ 
ВДИШВАНЕ ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО,ЗАПАЛИТЕЛ
НО,Н.У.К.,с LC50най-
много 200 ml/m3 и 
концентрация на 
парите най-малко 500 
LC50 

6.1 TF1 I 6.1+3 274 0 E0 P601   MP8 
MP17 

T22 TP2 L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

3384 ТОКСИЧНО ПРИ 
ВДИШВАНЕ ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО,ЗАПАЛИТЕЛ
НО,Н.У.К.,с LC50най-
много 1000 ml/m3 и 
концентрация на 
парите най-малко 10 
LC50 

6.1 TF1 I 6.1+3 274 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  663 

3385 ТОКСИЧНО ПРИ 
ВДИШВАНЕ ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВНО, 
Н.У.К., с LC50най-много 
200 ml/m3 и конц. на 
парите най-малко 500 
LC50 

6.1 TW1 I 6.1+4.3 274 0 E0 P601   MP8 
MP17 

T22 TP2 L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  623 

3386 ТОКСИЧНО ПРИ 
ВДИШВАНЕ ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВНО, 
Н.У.К., с LC50най-много 
1000 ml/m3 и конц. на 
парите най-малко 10 
LC50 

6.1 TW1 I 6.1+4.3 274 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  623 
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3387 ТОКСИЧНО ПРИ 
ВДИШВАНЕ ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ОКИСЛЯВАЩО, Н.У.К., с 
LC50най-много 200 
ml/m3 и конц. на 
парите най-малко 500 
LC50 

6.1 TO1 I 6.1+5.1 274 0 E0 P601   MP8 
MP17 

T22 TP2 L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  665 

3388 ТОКСИЧНО ПРИ 
ВДИШВАНЕ ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ОКИСЛЯВАЩО, Н.У.К., с 
LC50най-много 1000 
ml/m3 и конц. на 
парите най-малко 10 
LC50 

6.1 TO1 I 6.1+5.1 274 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  665 

3389 ТОКСИЧНО ПРИ 
ВДИШВАНЕ ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К., с 
LC50най-много 200 
ml/m3 и конц. на 
парите най-малко 500 
LC50 

6.1 TC1 or TC3 I 6.1+8 274 0 E0 P601   MP8 
MP17 

T22 TP2 L15CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  668 

3390 ТОКСИЧНО ПРИ 
ВДИШВАНЕ ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
КОРОЗИОННО, Н.У.К., с 
LC50най-много 1000 
ml/m3 и конц. на 
парите най-малко 10 
LC50 

6.1 TC1 or TC3 I 6.1+8 274 0 E0 P602   MP8 
MP17 

T20 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  668 

3391 ПИРОФОРМОРГАНОМЕ
ТАЛНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО 

4.2 S5 I 4.2 274 0 E0 P404 PP86 MP2 T21 TP7  
TP33 
ТP36 

L21DH TU4  
TU14  
TU22  
TU38  
TC1  

TE21  
TE22  
TE25  
TM1 

0 W1       43 
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3392 ПИРОФОРМОРГАНОМЕ
ТАЛНО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО 

4.2 S5 I 4.2 274 0 E0 P400 PP86 MP2 T21 TP2 
 TP7 
ТP36 

L21DH TU4  
TU14  
TU22  
TU38  
TC1  

TE21  
TE22  
TE25  
TM1 

0 W1       333 

3393 ПИРОФОРМОРГАНОМЕ
ТАЛНО ТВЪРДО 
ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВНО 

4.2 SW I 4.2+4.3 274 0 E0 P404 PP86 MP2 T21 TP7  
TP33 
TP36 

L21DH TU4  
TU14  
TU22  
TU38  
TC1  

TE21  
TE22  
TE25  
TM1 

0 W1       X432 

3394 ПИРОФОРМОРГАНОМЕ
ТАЛНО ТЕЧНО 
ВЕЩЕСТВО, 
ХИДРОРЕАКТИВНО 

4.2 SW I 4.2+4.3 274 0 E0 P400 PP86 MP2 T21 TP2  
TP7 

TP36 

L21DH TU4  
TU14  
TU22  
TU38  
TC1  

TE21  
TE22  
TE25  
TM1 

0 W1       X333 

3395 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО 

4.3 W2 I 4.3 274 0 E0 P403   MP2 T9 TP7 
TP33 
TP36 

S10AN 
L10DH 

TU4  
TU14  
TU22  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2 

1 W1   CW23   X423 

3395 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО 

4.3 W2 II 4.3 274 500 g E2 P410 
IBC04 

  MP14 T3 TP33 
TP36 

SGAN 
L4DH 

TU14  
TE21  
TM2 

2 W1   CW23 CE10 423 

3395 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО 

4.3 W2 III 4.3 274 1 kg E1 P410 
IBC06 

  MP14 T1 TP33 
TP36 

SGAN 
L4DH 

TU14  
TE21  
TM2 

3 W1   CW23 CE11 423 
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3396 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО 

4.3 WF2 I 4.3+4.1 274 0 E0 P403   MP2 T9 TP7  
TP33 
TP36 

S10AN 
L10DH 

TU4  
TU14  
TU22  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2 

0 W1   CW23   X423 

3396 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО 

4.3 WF2 II 4.3+4.1 274 500 k E2 P410 
IBC04 

  MP14 T3 TP33 
TP36 

SGAN 
L4DH 

TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23 CE10 423 

3396 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО 

4.3 WF2 III 4.3+4.1 274 1 kg E1 P410 
IBC06 

  MP14 T1 TP33 
TP36 

SGAN 
L4DH 

TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23 CE11 423 

3397 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ 

4.3 WS I 4.3+4.2 274 0 E0 P403   MP2 T9 TP7 
TP33 
TP36 

S10AN 
L10DH 

TU14  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2 

1 W1   CW23   X423 

3397 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ 

4.3 WS II 4.3+4.2 274 500 g E2 P410 
IBC04 

  MP14 T3 TP33 
TP36 

SGAN 
L4DH 

  2 W1   CW23 CE10 423 

3397 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО СЕ 

4.3 WS III 4.3+4.2 274 1 kg E1 P410 
IBC06 

  MP14 T1 TP33 
TP36 

SGAN 
L4DH 

  3 W1   CW23 CE11 423 

3398 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО 

4.3 W1 I 4.3 274 0 E0 P402   MP2 T13 TP2 
 TP7 
TP36 

L10DH TU4  
TU14  
TU22  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2 

0 W1   CW23   X323 

3398 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО 

4.3 W1 II 4.3 274 500 ml E2 P001 
IBC01 

  MP15 T7 TP2 
 TP7 
TP36 

L4DH TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23 CE7 323 

3398 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО 

4.3 W1 III 4.3 274 1 L E1 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 TP7 L4DH TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23 CE8 323 
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3399 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО 

4.3 WF1 I 4.3+3 274 0 E0 P402   MP2 T13 TP2 
 TP7 
TP36 

L10DH TU4  
TU14  
TU22  
TU38  
TE21  
TE22  
TM2 

0 W1   CW23   X323 

3399 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО 

4.3 WF1 II 4.3+3 274 500 ml E2 P001 
IBC01 

  MP15 T7 TP2  
TP7 

TP36 

L4DH TU4  
TU14  
TU22  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23 CE7 323 

3399 ХИДРОРЕАКТИВНО 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО 

4.3 WF1 III 4.3+3 274 1 L E1 P001 
IBC02 
R001 

  MP15 T7 TP2  
TP7 

TP36 

L4DH TU14  
TE21  
TM2 

0 W1   CW23 CE8 323 

3400 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО 

4.2 S5 II 4.2 274 500 g E2 P410 
IBC06 

  MP14 T3 TP33 
TP36 

SGAN 
L4BN 

  2 W1     CE10 40 

3400 САМОЗАГРЯВАЩО СЕ 
ОРГАНОМЕТАЛНО 
ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО 

4.2 S5 III 4.2 274 1 kg E1 P002 
IBC08 

  MP14 T1 TP33 
TP36 

SGAN 
L4BN 

  3 W1     CE11 40 

3401 АМАЛГАМА НА 
АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, 
ТВЪРДА 

4.3 W2 I 4.3 182 
 

0 E0 P403   MP2 T9 TP7 TP33 L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X423 

3402 АМАЛГАМА НА 
АЛКАЛОЗЕМНИ 
МЕТАЛИ, ТВЪРДА 

4.3 W2 I 4.3 183 
506 

0 E0 P403   MP2 T9 TP7 TP33 L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X423 

3403 КАЛИЕВИ МЕТАЛНИ 
СПЛАВИ, ТВЪРДИ 

4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403   MP2 T9 TP7 TP33 L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X423 

3404 КАЛИЕВОНАТРИЕВИ 
СПЛАВИ, ТВЪРДИ 

4.3 W2 I 4.3   0 E0 P403   MP2 T9 TP7 TP33 L10BN(+) TU1  
TE5  
TT3  
TM2 

1 W1   CW23   X423 

3405 БАРИЕВ ХЛОРАТ, 
РАЗТВОР 

5.1 OT1 II 5.1+6.1   1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 
CW28 

CE6 56 
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3405 БАРИЕВ ХЛОРАТ, 
РАЗТВОР 

5.1 OT1 III 5.1+6.1   5 L E1 P001 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 LGBV TU3 3     CW24 
CW28 

CE8 56 

3406 БАРИЕВ ПЕРХЛОРАТ, 
РАЗТВОР 

5.1 OT1 II 5.1+6.1   1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 
CW28 

CE6 56 

3406 БАРИЕВ ПЕРХЛОРАТ, 
РАЗТВОР 

5.1 OT1 III 5.1+6.1   5 L E1 P001 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 LGBV TU3 3     CW24 
CW28 

CE8 56 

3407 ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЕВ 
ХЛОРИД, СМЕС, 
РАЗТВОР 

5.1 O1 II 5.1   1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 CE6 50 

3407 ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЕВ 
ХЛОРИД, СМЕС, 
РАЗТВОР 

5.1 O1 III 5.1   5 L E1 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 LGBV TU3 3     CW24 CE8 50 

3408 ОЛОВЕН ПЕРХЛОРАТ, 
РАЗТВОР 

5.1 OT1 II 5.1+6.1   1 L E2 P504 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 L4BN TU3 2     CW24 
CW28 

CE6 56 

3408 ОЛОВЕН ПЕРХЛОРАТ, 
РАЗТВОР 

5.1 OT1 III 5.1+6.1   5 L E1 P001 
IBC02 

  MP2 T4 TP1 LGBV TU3 3     CW24 
CW28 

CE8 56 

3409 ХЛОРНИТРОБЕНЗЕНИ 
ТЕЧНИ 

6.1 T1 II 6.1 279 100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3410 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН – 
ХИДРОХЛОРИД, 
РАЗТВОР 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3411 бета – НАФТИЛАМИН, 
РАЗТВОР 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3411 бета – НАФТИЛАМИН, 
РАЗТВОР 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3412 МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА, 
с най-малко 10% , но 
най-много 85% - 
тегловни киселина 

8 C3 II 8   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 80 

3412 МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА, 
с най-малко 5% , но 
най-много 10% - 
тегловни киселина 

8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12     CE8 80 

3413 КАЛИЕВ ЦИАНИД, 
РАЗТВОР 

6.1 T4 I 6.1   0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 
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3413 КАЛИЕВ ЦИАНИД, 
РАЗТВОР 

6.1 T4 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3413 КАЛИЕВ ЦИАНИД, 
РАЗТВОР 

6.1 T4 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3414 НАТРИЕВ ЦИАНИД, 
РАЗТВОР 

6.1 T4 I 6.1   0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3414 НАТРИЕВ ЦИАНИД, 
РАЗТВОР 

6.1 T4 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3414 НАТРИЕВ ЦИАНИД, 
РАЗТВОР 

6.1 T4 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T7 TP2 TP28 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3415 НАТРИЕВ ФЛУОРИД, 
РАЗТВОР 

6.1 T4 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3416 ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, 
ТЕЧЕН 

6.1 T1 II 6.1   0 E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3417 КСИЛИЛБРОМИД, 
ТВЪРД 

6.1 T2 II 6.1   0 E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3418 2,4-
ТОЛУИЛЕНДИАМИН, 
РАЗТВОР 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3419 БОРТРИФЛУОРИД – 
ОЦЕТНА КИСЕЛИНА – 
КОМПЛЕКС, ТВЪРД 

8 C4 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

3420 БОРТРИФЛУОРИД – 
ПРОПИОНОВА 
КИСЕЛИНА – 
КОМПЛЕКС, ТВЪРД 

8 C4 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 
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3421 КАЛИЕВ 
ХИДРОГЕНДИФЛУОРИД
, РАЗТВОР 

8 CT1 II 8+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4DH TU14  
TE17  
TE21  
TT4 

2     CW13 
CW28 

CE6 86 

3421 КАЛИЕВ 
ХИДРОГЕНДИФЛУОРИД
, РАЗТВОР 

8 CT1 III 8+6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4DH TU14  
TE21 

3  W12   CW13 
CW28 

CE8 86 

3422 КАЛИЕВ ФЛУОРИД, 
РАЗТВОР 

6.1 T4 III 6.1   0 E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3423 ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЕВ 
ХИДРОКСИД, ТВЪРД 

8 C8 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

3424 АМОНИЕВ ДИНИТРО – 
о – КРЕЗОЛАТ, РАЗТВОР 

6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3424 АМОНИЕВ ДИНИТРО – 
о – КРЕЗОЛАТ, РАЗТВОР 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3425 БРОМОЦЕТНА 
КИСЕЛИНА, ТВЪРДА 

8 C4 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 80 

3426 АКРИЛАМИД, РАЗТВОР 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3427 ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ, 
ТВЪРДИ 

6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3428 3 – ХЛОР – 4 – 
МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИА
НАТ, ТВЪРД 

6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3429 ХЛОРТОЛУИДИНИ, 
ТЕЧНИ 

6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3430 КСИЛЕНОЛИ, ТЕЧНИ 6.1 T1 II 6.1   100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 
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3431 НИТРОБЕНЗОТРИФЛУО
РИДИ, ТВЪРДИ 

6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3432 ПОЛИХЛОРИРАНИ 
БИФЕНИЛИ, ТВЪРДИ 

9 M2 II 9 305 1 kg E2 P906 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 S4AH 
L4BH 

TU15 0 W11 VW15 CW13 
CW28 
CW31 

CE9 90 

3434 НИТРОКРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ 6.1 T1 III 6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BH TU15 2  W12   CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3436 ХЕКСАФЛУОРАЦЕТОНХ
ИДРАТ, ТВЪРД 

6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3437 ХЛОРКРЕЗОЛИ, ТВЪРДИ 6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3438 алфа – 
МЕТИЛБЕНЗИЛАЛКОХО
Л, ТВЪРД 

6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3439 НИТРИЛИ, ТВЪРДИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T2 I 6.1 274 0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3439 НИТРИЛИ, ТВЪРДИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T2 II 6.1 274 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3439 НИТРИЛИ, ТВЪРДИ, 
ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 

6.1 T2 III 6.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

  
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3440 СЕЛЕНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО 
Н.У.К. 

6.1 T4 I 6.1 274 
563 

0 E5 P001   MP8 
MP17 

T14 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 
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3440 СЕЛЕНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО 
Н.У.К. 

6.1 T4 II 6.1 274 
563 

100 ml E4 P001 
IBC02 

  MP15 T11 TP2 TP27 L4BH TU15 2     CW13 
CW28 
CW31 

CE5 60 

3440 СЕЛЕНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО 
Н.У.К. 

6.1 T4 III 6.1 274 
563 

5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T7 TP1 TP28 L4BH TU15 2 W12    CW13 
CW28 
CW31 

CE8 60 

3441 ХЛОРДИНИТРОБЕНЗЕН
И, ТВЪРДИ 

6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3442 ДИХЛОРАНИЛИНИ, 
ТВЪРДИ 

6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3443 ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, 
ТВЪРДИ 

6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3444 НИКОТИНОВ 
ХИДРОХЛОРИД, ТВЪРД 

6.1 T2 II 6.1 43 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3445 НИКОТИНОВ СУЛФАТ, 
ТВЪРД 

6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3446 НИТРОТОЛУЕНИ, 
ТВЪРДИ 

6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3447 НИТРОКСИЛЕНИ, 
ТВЪРДИ 

6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3448 ВЕЩЕСТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА 
СЪЛЗОТВОРНИ ГАЗОВЕ, 
ТВЪРДО, Н.У.К. 

6.1 T2 I 6.1 274 0 E5 P002   MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3448 ВЕЩЕСТВО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА 
СЪЛЗОТВОРНИ ГАЗОВЕ, 
ТВЪРДО, Н.У.К. 

6.1 T2 II 6.1 274 0 E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3449 БРОМБЕНЗИЛЦИАНИД
И, ТВЪРДИ 

6.1 T2 I 6.1 138 0 E5 P002   MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU15  
TU38  
TE22 

1     CW13 
CW28 
CW31 

  66 
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3450 ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН, 
ТВЪРД 

6.1 T3 I 6.1   0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU15  
TU38  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3451 ТОЛУИДИНИ, ТВЪРДИ 6.1 T2 II 6.1 279 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3452 КСИЛИДИНИ, ТВЪРДИ 6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3453 ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, 
ТВЪРДА 

8 C2 III 8   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

  3   VW9   CE11 80 

3454 ДИНИТРОТОЛУЕНИ, 
ТВЪРДИ 

6.1 T2 II 6.1   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3455 КРЕЗОЛИ, ТВЪРДИ 6.1 TC2 II 6.1+8   500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 68 

3456 НИТРОЗИЛСЯРНА 
КИСЕЛИНА, ТВЪРДА 

8 C2 II 8   1 kg E2 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAN 
L4BN 

  2 W11     CE10 X80 

3457 ХЛОРНИТРОТОЛУЕНИ, 
ТВЪРДИ 

6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3458 НИТРОАНИЗОЛИ, 
ТВЪРДИ 

6.1 T2 III 6.1 279 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3459 НИТРОБРОМБЕНЗЕНИ, 
ТВЪРДИ 

6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3460 N-ЕТИЛ-N-
БЕНЗИЛТОЛУИДИНИ, 
ТВЪРДИ 

6.1 T2 III 6.1   5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 
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3462 ТОКСИНИ, ИЗВЛЕЧЕНИ 
ОТ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. 

6.1 T2 I 6.1 210 
274 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU15  
TU38  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3462 ТОКСИНИ, ИЗВЛЕЧЕНИ 
ОТ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. 

6.1 T2 II 6.1 210 
274 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3462 ТОКСИНИ, ИЗВЛЕЧЕНИ 
ОТ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. 

6.1 T2 III 6.1 210 
274 

5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3463 ПРОПИОНОВА 
КИСЕЛИНА, с най-
малко 90% - обемни 
киселина 

8 CF1 II 8+3   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4BN   2       CE6 83 

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

6.1 T2 I 6.1 43 
274 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

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

6.1 T2 II 6.1 43 
274 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

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

6.1 T2 III 6.1 43 
274 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3465 ОРГАНИЧНО АРСЕНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, 
Н.У.К. 

6.1 T3 I 6.1 274 0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3465 ОРГАНИЧНО АРСЕНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, 
Н.У.К. 

6.1 T3 II 6.1 274 500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3465 ОРГАНИЧНО АРСЕНОВО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, 
Н.У.К. 

6.1 T3 III 6.1 274 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 
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3466 МЕТАЛНИ КАРБОНИЛИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. 

6.1 T3 I 6.1 274 
562 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3466 МЕТАЛНИ КАРБОНИЛИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. 

6.1 T3 II 6.1 274 
562 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3466 МЕТАЛНИ КАРБОНИЛИ, 
ТВЪРДИ, Н.У.К. 

6.1 T3 III 6.1 274 
562 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3467 ОРГАНИЧНО-МЕТАЛНО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T3 I 6.1 274 
562 

0 E5 P002 
IBC07 

  MP18 T6 TP33 S10AH 
L10CH 

TU14  
TU15  
TU38  
TE21  
TE22 

1 W10   CW13 
CW28 
CW31 

  66 

3467 ОРГАНИЧНО-МЕТАЛНО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T3 II 6.1 274 
562 

500 g E4 P002 
IBC08 

 
B4 

MP10 T3 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2 W11   CW13 
CW28 
CW31 

CE9 60 

3467 ОРГАНИЧНО-МЕТАЛНО 
СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, 
ТОКСИЧНО, Н.У.К. 

6.1 T3 III 6.1 274 
562 

5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

 
B3 

MP10 T1 TP33 SGAH 
L4BH 

TU15 2   VW9 CW13 
CW28 
CW31 

CE11 60 

3468 ВОДОРОД В 
МЕТАЛОХИДРИДНА 
АКУМУЛИРАЩА 
СИСТЕМА или 
ВОДОРОД В 
МЕТАЛОХИДРИДНА 
АКУМУЛИРАЩА 
СИСТЕМА, 
СЪДЪРЖАЩА СЕ В 
ОБОРУДВАНЕ или 
ВОДОРОД В 
МЕТАЛОХИДРИДНА 
АКУМУЛИРАЩА 
СИСТЕМА, 
ОКОМПЛЕКТОВАНА С 
ОБОРУДВАНЕ 

2 1F   2.1 321 
356 

0 E0 P205   MP9         2     CW9 CW10 
CW36 

CE3 23 
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3469 БОЯ, ЗАПАЛИТЕЛНА, 
КОРОЗИОННА (вкл. 
оцветител, лак, емайл, 
байц, шеллак, безир, 
политура, течен 
пълнител и течна 
лакова основа) или 
ПРОДУКТИ ЗА БОИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ 
(включително 
разтворители за бои 
или разредителен 
компонент) 

3 FC I 3+8 163 0 E0 P001   MP7 
MP17 

T11 TP2 TP27 L10CH TU14  
TU38  
TE21  
TE22 

1         338 

3469 БОЯ, ЗАПАЛИТЕЛНА, 
КОРОЗИОННА (вкл. 
оцветител, лак, емайл, 
байц, шеллак, безир, 
политура, течен 
пълнител и течна 
лакова основа) или 
ПРОДУКТИ ЗА БОИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ 
(включително 
разтворители за бои 
или разредителен 
компонент) 

3 FC II 3+8 163 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T7 TP2 TP8 
TP28 

L4BH   2       CE7 338 

3469 БОЯ, ЗАПАЛИТЕЛНА, 
КОРОЗИОННА (вкл. 
оцветител, лак, емайл, 
байц, шеллак, безир, 
политура, течен 
пълнител и течна 
лакова основа) или 
ПРОДУКТИ ЗА БОИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
КОРОЗИОННИ 
(включително 
разтворители за бои 
или разредителен 
компонент) 

3 FC III 3+8 163 5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 TP29 L4BN   3 W12      CE4 38 

3470 БОЯ, КОРОЗИОННА, 
ЗАПАЛИТЕЛНА (вкл. 
оцветител, лак, емайл, 
байц, шеллак, безир, 
политура, течен 
пълнител и течна 
лакова основа) или 
ПРОДУКТИ ЗА БОИ, 
КОРОЗИОННИ, 
ЗАПАЛИТЕЛНИ 

8 CF1 II 8+3 163 1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 TP8 
TP28 

L4BN   2       CE6 83 
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(включително 
разтворители за бои 
или разредителен 
компонент) 

3471 ХИДРОГЕНДИФЛУОРИ
ДИ, РАЗТВОР Н.У.К. 

8 CT1 II 8+6.1   1 L E2 P001 
IBC02 

  MP15 T7 TP2 L4DH TU14  
TE17  
TE21  
TT4 

2     CW13 
CW28 

CE6 86 

3471 ХИДРОГЕНДИФЛУОРИ
ДИ, РАЗТВОР Н.У.К. 

8 CT1 III 8+6.1   5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4DH TU14  
TE21 

3  W12   CW13 
CW28 

CE8 86 

3472 КРОТОНЕНА 
КИСЕЛИНА, ТЕЧНА 

8 C3 III 8   5 L E1 P001 
IBC03 
LP01 
R001 

  MP19 T4 TP1 L4BN   3 W12      CE8 80 

3473 ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ 
КЛЕТКИ или  ПАТРОНИ 
ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ С 
ОБОРУДВАНЕ или 
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ 
КЛЕТКИ С 
ОБОРУДВАНЕ, 
съдържащи 
запалителни течности 

3 F3   3 328 1 L E0 P004             3       CE7 30 

3474 1-
ХИДРОКСИБЕНЗОТРИА
ЗОЛ, БЕЗВОДЕН 

4.1 D I 4.1   0 E0 P406 PP48 MP2         1 W1 

  

    40 

3475 СМЕС ОТ ЕТАНОЛ И 
БЕНЗИН или СМЕС ОТ 
ЕТАНОЛ И МОТОРЕН 
БЕНЗИН или СМЕС ОТ 
ЕТАНОЛ И ПЕТРОЛ, с 
повече от 10% от 
етанол 

3 F1 II 3 333 
 

1 L E2 P001 
IBC02 

  MP19 T4 TP1 LGBF   2   

  

  CE7 33 

3476 ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ 
КЛЕТКИ или ПАТРОНИ 
ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОБОРУДВАНЕ, или 
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ 
КЛЕТКИ С 
ОБОРУДВАНЕ, 
ОКОМПЛЕКТОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕ, 

4.3 W3   4.3 328 
334 

500 ml 
Или 

500 g 

E0 P004             3 W1 

  

CW23 CE2 423 
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съдържащи водно-
реактивни вещества 

3477 ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ 
КЛЕТКИ или ПАТРОНИ 
ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОБОРУДВАНЕ, или 
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ 
КЛЕТКИ С 
ОБОРУДВАНЕ, 
ОКОМПЛЕКТОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕ, 
съдържащи корозивни 
вещества 

8 C11   8 328 
334 

1 L 
Или 
1 kg 

E0 P004             3   

  

  CE8 80 

3478 ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ 
КЛЕТКИ или ПАТРОНИ 
ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОБОРУДВАНЕ, или 
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ 
КЛЕТКИ С 
ОБОРУДВАНЕ, 
ОКОМПЛЕКТОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕ, 
съдържащи втечнен 
запалителен газ 

2 6F   2.1 328 
338 

120 ml E0 P004             2   

  

CW9 CW12 CE3 23 

3479 ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ 
КЛЕТКИ или ПАТРОНИ 
ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОБОРУДВАНЕ, или 
ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ 
КЛЕТКИ С 
ОБОРУДВАНЕ, 
ОКОМПЛЕКТОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕ, 
съдържащи водород в 
метален хидрит 

2 6F   2.1 328 
339 

120 ml E0 P004             2   

  

CW9 CW12 CE3 23 

3480 ЛИТИЕВО-ЙОННИ 
БАТЕРИИ 
(включително 
литиево-йонни 
полимерни батерии) 

9 M4 II 9A 188 
230 
310 
348 
376 
377 
387 
636 

0 E0 P903 
P908 
P909 
P910 
P911 
LP903 
LP904 
LP905 

            2   

  

  CE2 90 
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LP906 

3481 ЛИТИЕВО-ЙОННИ 
БАТЕРИИ, 
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОБОРУДВАНЕ или 
ЛИТИЕВО-ЙОННИ 
БАТЕРИИ, 
ОКОМПЛЕКТОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕ 
(включително 
литиево-йонни 
полимерни батерии) 

9 M4 II 9A 188 
230 
310 
348 
360 
376 
377 
387 
670 

0 E0 P903 
P908 
P909 
P910 
P911 
LP903 
LP904 
LP905 
LP906 

            2   

  

  CE2 90 

3482 АЛКАЛЕН МЕТАЛ 
РАЗПРЪСНАТ,ЗАПАЛИ
М или АЛАКАЛЕН 
ЗЕМЕН МЕТАЛ 
РАЗПРЪСНАТ, 
ЗАПАЛИМ 

4.3 WF1 I 4.3+3 182 
183 
506 

0 EO P402 RR8 MP2   L10BN(+) TU1 
TE5 
TT3 
TM2 

1 W1 

 

CW23  X323 

3483 МОТОРНО МАСЛО 

ПРОТИВ ЧУКАНЕ, 

СМЕС, ЗАПАЛИМА 

6.1 TF1 I 6.1+3  0 E5 P602  MP8 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14 
TU15 
TU38 
TE21 
TE22 
TT6 

1  

 

CW13 
CW28 
CW31 

 663 

3484 ХИДРАЗИН ВОДЕН 

РАЗТВОР, ЗАПАЛИМ 

с повече от 37% 

хидразин, от масата 

8 CFT I 8+3+6.1 630 0 EO P001  MP8 
MP17 

T10 TP2 L10BH TU38 
TE22 

1  

 

CW13 
CW28 

 886 

3485 КАЛЦИЕВА 

ХИПОХЛОРИТНА 

СМЕС, СУХА, 

КОРОЗИВНА, с повече 

от 39% съдържание на  

хлор(8.8% съдържание 

на кислород) 

5.1 OC2 II 5.1+8 314 1 kg E2 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

B3 
B13 

MP2   SGAN TU3 2 W11 

 

CW24 
CW35 

CE10 58 

3486 КАЛЦИЕВА 

ХИПОХЛОРИТНА 

СМЕС, СУХА, 

КОРОЗИВНА, с повече 

от 10% но не повече от 

39% съдържание на  

хлор 

5.1 OC2 III 5.1+8 314 5 kg E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

B3 
B13 
L3 

MP2   SGAN TU3 3  

 

CW24 
CW35 

CE11 58 
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3487 КАЛЦИЕВ 

ХИПОХЛОРИТ, 

ХИДРАТНА СМЕС, 

КОРОЗИВНА, с не по-

малко от 5.5% но не 

повече от 16% вода   

5.1 OC2 II 5.1+8 314 
322 

1 kg E2 P002 
IBC08 

B4 
B13 

MP2   SGAN TU3 2 W11 

 

CW24 
CW35 

CE10 58 

3487 КАЛЦИЕВ 

ХИПОХЛОРИТ, 

ХИДРАТНА СМЕС, 

КОРОЗИВНА, с не по-

малко от 5.5% но не 

повече от 16% вода   

5.1 OC2 III 5.1+8 314 5 kg E1 P002 
IBC08 
R001 

B4 MP2   SGAN TU3 3  

 

CW24 
CW35 

CE11 58 

3488 ТОКСИЧНА ПРИ 

ВДИШВАНЕ 

ТЕЧНОСТ, 

ЗАПАЛИМА, 

КОРОЗИВНА, Н.У.К. с 

LC50 по-ниска или 

равна на 200 ml/m³ и  с 

концентрация на 

наситени пари по-

висока или равна на 

500 LC50 

6.1 TFC I 6.1+3+8 274 0 E0 P601  MP8 
MP17 

T22 TP2 L15CH TU14 
TU15 
TU38 
TE21 
TE22 

1  

 

CW13 
CW28 
CW31 

 663 

3489 ТОКСИЧНА ПРИ 

ВДИШВАНЕ 

ТЕЧНОСТ, 

ЗАПАЛИМА, 

КОРОЗИВНА, Н.У.К. с 

LC50 по-ниска или 

равна на 1000 ml/m³ и  с 

концентрация на 

наситени пари по-

висока или равна на 

10 LC50 

6.1 TFC I 6.1+3+8 274 0 EO P602  MP8 
MP17 

T20 TP2 L10CH TU14 
TU15 
TU38 
TE21 
TE22 

1  

 

CW13 
CW28 
CW31 

 623 

3490 ТОКСИЧНА ПРИ 

ВДИШВАНЕ 

ТЕЧНОСТ, 

РЕАГИРАЩА С 

ВОДА, ЗАПАЛИМА, 

Н.У.К. с LC50 по-ниска 

или равна на 200 ml/m³ 

и  с концентрация на 

наситени пари по-

висока или равна на 

500 LC50 

6.1 TFW I 6.1+3+4.3 274 0 EO P601  MP8 
MP17 

T22 TP2 L15CH TU14 
TU15 
TU38 
TE21 
TE22 

1  

 

CW13 
CW28 
CW31 

 623 

3491 ТОКСИЧНА ПРИ 

ВДИШВАНЕ 

ТЕЧНОСТ, 

РЕАГИРАЩА С 

ВОДА, ЗАПАЛИМА, 

Н.У.К. с LC50 по-ниска 

или равна на 

1000 ml/m³ и  с 

6.1 TFW I 6.1+3+4.3 274 0 EO P602  MP8 
MP17 

T20 TP2 L10CH TU14 
TU15 
TU38 
TE21 
TE22 

1  

 

CW13 
CW28 
CW31 

 623 
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концентрация на 

наситени пари по-

висока или равна на 

10 LC50 

3494 КЕРОСИН, СУРОВ 

ПЕТРОЛ, ЗАПАЛИМ, 

ТОКСИЧЕН 

3 FT1 I 3+6.1 343 0 EO P001  MP7 
MP17 

T14 TP2 L10CH TU14 
TU15 
TU38 
TE21 
TE22 

1  

 

CW13 
CW28 

 336 

3494 КЕРОСИН, СУРОВ 

ПЕТРОЛ, ЗАПАЛИМ, 

ТОКСИЧЕН 

3 FT1 II 3+6.1 343 1L E2 P001 
IBC02 

 MP19 T17 TP2 L4BH TU15 2  

 

CW13 
CW28 

CE7 336 

3494 КЕРОСИН, СУРОВ 

ПЕТРОЛ, ЗАПАЛИМ, 

ТОКСИЧЕН 

3 FT1 III 3+6.1 343 5 L E1 P001 
IBC03 
R001 

 MP19 T4 TP1 L4BH TU15 3 W12 

 

CW13 
CW28 

CE4 36 

3495 ИОД 8 CT2 III 8+6.1 279 5 kg E1 POO2 
IBC08 
R001 

B3 MP10 T1 TP33 SGAV 
L4BN 

 3  

VW9 

CW13 
CW28 

CE11 86 

3496 Батерии, никел-метал 

хидридни 
9 M11 НЕ Е ПРЕДМЕТ НА RID 

3497 ХРАНА ОТ КРИЛ 4.2 S2 II 4.2 300 0 E2 P410 
IBC06 

 MP14 T3 TP33 SGAN  2 W1   CE10 40 

3497 ХРАНА ОТ КРИЛ 4.2 S2 III 4.2 300 0 E1 P002 
IBC08 
LP02 
R001 

B3 MP14 T1 TP33 SGAV  3 W1 VW4  CE11 40 

3498 ЙОДЕН МОНОХЛОРИД, 
ТЕЧЕН 

8 C1 II 8  1l E2 P001 
IBC02 

 MP15 T7 TP2 L4BN  2    CE10 80 

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

9 M11  9 361 0 E0 P003       4    CE2 90 

3500 ХИМИКАЛ ПОД 
НАЛЯГАНЕ, Н.У.К. 

2 8A  2.2 274 
659 

0 E0 P206  MP9 T50 TP4 
TP40 

  3   CW9 
CW10 
CW12 
CW36 

CE2 20 

3501 ХИМИКАЛ ПОД 
НАЛЯГАНЕ, 
ЛЕСНОЗАПАЛИМ, Н.У.К. 

2 8F  2.1 274 
659 

0 E0 P206 РР89 MP9 T50 TP4 
TP40 

  2   CW9 
CW10 
CW12 
CW36 

CE2 23 
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3502 ХИМИКАЛ ПОД 
НАЛЯГАНЕ, ТОКСИЧЕН, 
Н.У.К. 

2 8T  2.2+6.1 274 
659 

0 E0 P206 РР89 MP9 T50 TP4 
TP40 

  1   CW9 
CW10 
CW12 
CW28 
CW36 

CE2 26 

3503 ХИМИКАЛ ПОД 
НАЛЯГАНЕ, 
КОРОЗИВЕН, Н.У.К. 

2 8C  2.2+8 274 
659 

0 E0 P206 РР89 MP9 T50 TP4 
TP40 

  1   CW9 
CW10 
CW12 
CW36 

CE2 28 

3504 ХИМИКАЛ ПОД 
НАЛЯГАНЕ, 
ЛЕСНОЗАПАЛИМ, 
ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 

2 8TF  2.1+6.1 274 
659 

0 E0 P206 PP89 MP9 T50 TP4 
TP40 

  1   CW9 
CW10 
CW12 
CW28 
CW36 

CE2 263 

3505 ХИМИКАЛ ПОД 
НАЛЯГАНЕ, 
ЛЕСНОЗАПАЛИМ, 
КОРОЗИВЕН, Н.У.К. 

2 8FC  2.1+8 274 
659 

0 Е0 Р206 РР89 МР9 Т50 ТР4 
ТР40 

  1   CW9 
CW10 
CW12 
CW36 

СЕ2 238 

3506 ЖИВАК, СЪДЪРЖАЩ СЕ 
В ПРОИЗВЕДЕНИТЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

8 CT3 III 8+6.1 366 5 kg. Е0 Р003 РР90 МР15     3   CW13 
CW28 

СЕ11 86 

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

6.1  I 6.1+8 317 
369 

0 E0 P603       1   Виж  SP369  687 

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

9 M11  9 372 0 E0 P003       4    CE2 90 

3509 ОПАКОВКИ, 
ИЗХВЪРЛЕНИ, ПРАЗНИ, 
НЕПОЧИСТЕНИ 

9 M11  9 663 0 E0 P003 
IBC08 
LP02 

RR9 
BB3 
LL1 

 BK2    4  VC2 
AP10 

  90 

3510 АДСОРБИРАН ГАЗ, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, N.O.S. 

2 9F  2.1 274 0 E0 P208  MP9     2   CW9 
CW10 
CW36 

CE3 23 

3511 АДСОРБИРАН ГАЗ, 
N.O.S. 

2 9A  2.2 274 0 E0 P208  MP9     3   CW9 
CW10 
CW36 

CE3 20 

3512 АДСОРБИРАН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, N.O.S. 

2 9T  2.3 274 0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 26 
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3513 АДСОРБИРАН ГАЗ, 
ОКИСЛЯВАЩ, N.O.S. 

2 EO  2.2+5.1 274 0 E0 P208  MP9     3   CW9 
CW10 
CW36 

CE3 25 

3514 АДСОРБИРАН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, N.O.S. 

2 9TF  2.3+2.1 274 0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 263 

3515 АДСОРБИРАН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, 
ОКИСЛЯВАЩ, N.O.S. 

2 9TO  2.3+5.1 274 0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 265 

3516 АДСОРБИРАН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, 
КОРОЗИВЕН, N.O.S. 

2 9TC  2.3+8 274 
379 

0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 268 

3517 АДСОРБИРАН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
КОРОЗИВЕН, N.O.S. 

2 9TFC  2.3+2.1+8 274 0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 263 

3518 АДСОРБИРАН ГАЗ, 
ТОКСИЧЕН, 
ОКИСЛЯВАЩ, 
КОРОЗИВЕН, N.O.S. 

 9TOC  2.3+5.1+8 274 0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 265 

3519 БОРОВ ТРИФЛУОРИД, 
АДСОРБИРАН 

 9TC  2.3+8  0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 268 

3520 ХЛОР, АДСОРБИРАН  9TOC  2.3+5.1+8  0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 265 

3521 СИЛИЦИЕВ 
ТЕТРАФЛУОРИД, 
АДСОРБИРАН 

 9TC  2.3+8  0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 268 

3522 АРСИН, АДСОРБИРАН  9TF  2.3+2.1  0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 263 

3523 ГЕРМАНИЙ, 
АДСОРБИРАН 

 9TF  2.3+2.1  0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 263 

3524 ФОСФОРЕН 
ПЕНТАФЛУОРИД, 
АДСОРБИРАН 

 9TC  2.3+8  0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 268 

3525 ФОСФИН, АДСОРБИРАН  9TF  2.3+2.1  0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 263 

3526 ХИДРОГЕН СЕЛЕНИД, 
АДСОРБИРАН 

 9TF  2.3+2.1  0 E0 P208  MP9     1   CW9 
CW10 
CW36 

 263 
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3527 КОМПЛЕКТ ОТ 
ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА, 
солиден базов 
материал 

4.1 F4 II 4.1 236 
340 

5 kg E0 P412       2    CE10 40 

3527 КОМПЛЕКТ ОТ 
ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА, 
солиден базов 
материал 

4.1 F4 III 4.1 
236 

340 

5 kg E0 P412       3    CE11 40 

3528 ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО 
ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАН 
СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ или 
ДВИГАТЕЛ, ГОРИВНА 
КЛЕТКА, ЗАХРАНВАН 
СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ или 
МАШИНА, ВЪТРЕШНО 
ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАНА 
СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ или 
МАШИНА, ГОРИВНА 
КЛЕТКА, ЗАХРАНВАНА 
СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ 

3 F3  3 
363 

667 

669 

0 E0 P005       

- 

    30 

3529 ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО 
ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАН 
СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ 
или ДВИГАТЕЛ, 
ГОРИВНА КЛЕТКА, 
ЗАХРАНВАН СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ или 
МАШИНА, ВЪТРЕШНО 
ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАНА 
СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ 
или МАШИНА, 
ГОРИВНА КЛЕТКА, 
ЗАХРАНВАНА СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ 

2 6F  2.1 
363 

667 

669 

0 E0 P005      

 - 

    23 

3530 ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО 
ГОРЕНЕ или МАШИНА, 
ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 

9 M11  9 
363 

667 

669 

0 E0 P005       

- 

    90 

3531 ПОЛИМЕРИЗИРАЩО 
ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, 
СТАБИЛИЗИРАНО, 
Н.У.К. 

4.1 PM1 III 4.1 
274 

386 

0 E0 
P002 

IBC07 

PP92 

B18 

 T7 
TP4 

TP6 

TP33 

SGAN(+) 
TU30 

TE11 

2 W7  CW22 CE10 40 

3532 ПОЛИМЕРИЗИРАЩО 
ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, 
СТАБИЛИЗИРАНО, 

4.1 PM1 III 4.1 
274 

0 E0 
P001 PP93 

 T7 
TP4 

L4BN(+) 
TU30 

2 W7  CW22 CE6 40 
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Н.У.К. 386 IBC03 B19 TP6 TE11 

3533 ПОЛИМЕРИЗИРАЩО 
ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, С 
ТЕМПЕРАТУРНА 
РЕГУЛАЦИЯ, Н.У.К. 

4.1 PM2 ЗАБРАНЕН ПРЕВОЗ  
 

  
  

  
 

 
 

      

3534 ПОЛИМЕРИЗИРАЩО 
ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, С 
ТЕМПЕРАТУРНА 
РЕГУЛАЦИЯ, Н.У.К. 

4.1 PM2 ЗАБРАНЕН ПРЕВОЗ  
 

  
  

  
 

 
 

      

3535 ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ, 
ЗАПАЛИМИ, 
НЕОРГАНИЧНИ, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

6.1 TF3 I 
6.1 

+4,1 
274 0 E5 

P002 
IBC99 

 MP18 T6 TP33   1 W10  
CW13 
CW28 
CW31 

 664 

3535 ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ, 
ЗАПАЛИМИ, 
НЕОРГАНИЧНИ, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

6.1 TF3 II 
6,1 

+4,1 
274 

500 
g 

E4 
P002 
IBC08 

B4 MP10 T3 TP33 SGAH TU15 2 W11  
CW13 
CW28 
CW31 

CE9 64 

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

9 M4  9 389 0 E0        -     90 

3537 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ 
ЗАПАЛИМ ГАЗ, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

2 6F  
Вижте 
5.2.2. 
1.12 

274 
667 
673 

0 E0 
P006 
LP03 

      4   
CW13 
CW28 

CE3 

 

3538 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ 
НЕЗАПАЛИМ, 
НЕТОКСИЧЕН ГАЗ, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

2 6A  
Вижте 
5.2.2. 
1.12 

274 
667 
673 

0 E0 
P006 
LP03 

      4   
CW13 
CW28 

CE3 

 

3539 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ 
ТОКСИЧЕН ГАЗ, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

2 6T  
Вижте 
5.2.2. 
1.12 

274 
667 
673 

0 E0 
P006 
LP03 

      4   
CW13 
CW28 

CE3 

 

3540 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ 
ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

3 F3  
Вижте 
5.2.2. 
1.12 

274 
667 
673 

0 E0 
P006 
LP03 

      4   
CW13 
CW28 

CE3 

 

3541 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ 
ЗАПАЛИМИ ТВЪРДИ 
ВЕЩЕСТВА, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

4.1 F4  
Вижте 
5.2.2. 
1.12 

274 
667 
673 

0 E0 
P006 
LP03 

      4   
CW13 
CW28 

CE3 

 

3542 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ 
ВЕЩЕСТВО СЪС 
СКЛОННОСТ КЪМ 
СПОНТАННО 
САМОЗАПАЛВАНЕ, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

4.2 S6  
Вижте 
5.2.2. 
1.12 

274 
667 
673 

0 E0 
P006 
LP03 

      4   
CW13 
CW28 

CE3 
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3543 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ 
ВЕЩЕСТВО, КОЕТО В 
КОНТАКТ С ВОДА 
ОТДЕЛЯ ЗАПАЛИМИ 
ГАЗОВЕ, НЕПОСОЧЕНИ 
ДРУГАДЕ 

4.3 W3  
Вижте 
5.2.2. 
1.12 

274 
667 
673 

0 E0 
P006 
LP03 

      4   
CW13 
CW28 

CE3 

 

3544 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ 
ОКСИДИРАЩО 
ВЕЩЕСТВО, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

5.1 O3  
Вижте 
5.2.2. 
1.12 

274 
667 
673 

0 E0 
P006 
LP03 

      4   
CW13 
CW28 

CE3 

 

3545 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ 
ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

5.2 P1  
Вижте 
5.2.2. 
1.12 

274 
667 
673 

0 E0 
P006 
LP03 

      4   
CW13 
CW28 

CE3 

 

3546 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ 
ТОКСИЧНО ВЕЩЕСТВО, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

6.1 T10  
Вижте 
5.2.2. 
1.12 

274 
667 
673 

0 E0 
P006 
LP03 

      4   
CW13 
CW28 

CE3 

 

3547 ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ 
КОРОЗИВНО 
ВЕЩЕСТВО, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

8 C11  
Вижте 
5.2.2. 
1.12 

274 
667 
673 

0 E0 
P006 
LP03 

      4   
CW13 
CW28 

CE3 

 

3548 ИЗДЕЛИЯ  
СЪДЪРЖАЩИ  РАЗНИ 
ОПАСНИ ТОВАРИ, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

9 M11  
Вижте 
5.2.2. 
1.12 

274 
667 
673 

0 E0 
P006 
LP03 

      4   
CW13 
CW28 

CE3 
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Таблица B: Азбучен списък на опасните товари 

 
Наименованията на веществата и изделията са посочени в азбучен ред. Арабските цифри или 
представки, като например o-, m-, p-, n-, sec-, tert-, N-, alpha-, beta-, omega-, cis- и trans- се 
игнорират за целите на подреждане в списък по азбучен ред. 

 
  Колона „NHM код” на стоките (Списък с хармонизирани стоки) 

 
Тази колона съдържа NHM код на стоките съгласно списъка с хармонизирани стоки (UIC 
брошура 2211). NHM кодовете се състоят от осем цифри. Кодовете, показани в тази Таблица, са 
ограничени до шест цифри, както е предписано в CIM товарителницата. Тъй като опасните 
товари се разпределят по NHM кодовете съгласно принципи, които не отразяват принципите на 
класификация на RID, не е възможно във всички случаи да се зададе единичен NHM код за 
описанието на всяко RID вещество. Това важи в особена степен за колективни рубрики и n.o.s. 
рубрики. В тези случаи коректния NHM код може да бъде намерен само ако са известни 
химическото или техническото описание на стоките. Ако коректният NHM код може да бъде 
посочен само частично, липсващите цифри се заместват със символ плюс (+). В случаите, в 
които се взема предвид повече от един NHM код се показват два релевантни NHM кода, като 
най-релевантния код се посочва първи. 
 
Секретариатът на OTIF е задал NHM кодовете с най-висока степен на внимание. Не може да 
бъде гарантирано обаче, че в съдържанието и техническите подробности липсват каквито и да е 
грешки. 
 
Информацията в тази колона не е правно обвързваща.  

 

Наименование и описание UN №: Забележка NHM 
код 

Акумулатори, електрически: виж 2794   8507++ 

Акумулатори, електрически: виж 2795   8507++ 

Акумулатори, електрически: виж 2800   8507++ 

Акумулатори, електрически: виж 3028   8507++ 

Акумулатори, електрически: виж 3292   8507++ 

АЦЕТАЛ 1088   291100 

АЦЕТАЛДЕХИД 1089   291212 

АЦЕТАЛДЕХИД АМОНИЕВ 1841   292211 

АЦЕТАЛДЕХИД ОКСИМ 2332   292800 

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА, ЛЕДЕНА 2789   291521 

РАЗТВОР НА ОЦЕТНА КИСЕЛИНА, от 10% до 80% киселина, 
тегловно 

2790   291521 

РАЗТВОР НА ОЦЕТНА КИСЕЛИНА, над 80% киселина, тегловно 2789   291521 

ОЦЕТЕН АНХИДРИД 1715   291524 

Ацетоин: виж 2621   291440 

АЦЕТОН 1090   291411 

АЦЕТОНЦИАНОХИДРИН, СТАБИЛИЗИРАН 1541   292690 

АЦЕТОНОВИ МАСЛА 1091   380700 

АЦЕТОНИТРИЛ 1648   292690 

АЦЕТИЛ БРОМИД 1716   291590 

АЦЕТИЛ ХЛОРИД 1717   291590 

АЦЕТИЛЕН, РАЗТВОРЕН 1001   290129 

АЦЕТИЛОЕН, БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛ 3374   290129 

Ацетилен тетрабромид: виж 2504   290339 

Ацетилен тетрахлорид: виж 1702   290319 

АЦЕТИЛ ЙОДИД 1898   291590 

АЦЕТИЛ МЕТИЛ КАРБИНОЛ 2621   291440 

Киселинен бутил фосфат: виж 1718   291990 

Смес киселина,флуороводородна и сярна: виж 1786   281119 

Смес киселина, нитратна киселина: виж 1796   280800 

Смес киселина, отработена, нитратна киселина: виж 1826   280800  
382569 

Акралдехид, забранен: виж 1092   291219 

АКРИДИН 2713   293399 

АКРОЛЕИН ДИМЕР, СТАБИЛИЗИРАН 2607   293299 

                                                 
1 Консултация относно NHM кодовете може да бъде направена на уебсайта на UIC на адрес: http://www.uic.org/nhm 
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АКРОЛЕИН, СТАБИЛИЗИРАН 1092   291219 

АКРИЛАМИД, РАЗТВОР 3426   292419 

АКРИЛАМИД, ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО 2074   292419 

АКРИЛОВА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗИРАНА 2218   291611 

АКРИЛОНИТРИЛ, СТАБИЛИЗИРАН 1093   292610 

Актинолит: виж 2212   252490 

Активен въглен: виж 1362   380210 

Активен въглен: виж 1362   380210 

ЛЕПИЛА,съдържащи запалителна течност 1133   350699 

АДИПОНИТРИЛ 2205   292690 

АДСОРБИРАН ГАЗ, N.O.S. 3511  ++++++ 

АДСОРБИРАН ГАЗ, ЗАПАЛИТЕЛЕН, N.O.S. 3510  ++++++ 

АДСОРБИРАН ГАЗ, ОКИСЛЯВАЩ, N.O.S. 3513  ++++++ 

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, N.O.S. 3512  ++++++ 

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, КОРОЗИВЕН, N.O.S. 3516  ++++++ 

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, N.O.S. 3514  ++++++ 

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, КОРОЗИВЕН, N.O.S. 3517  ++++++ 

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, N.O.S. 3515  ++++++ 

АДСОРБИРАН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, КОРОЗИВЕН, N.O.S. 3518  ++++++ 

АЕРОЗОЛИ 1950   ++++++ 

ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНИ, ТИП B 0331   360200 

ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНИ E 0332   360200 

Нагнетатели за въздушни възглавници 0503   870895 

Нагнетатели за въздушни възглавници 3268   870895 

Модули за въздушни възглавници 0503   870895 

Модули за въздушни възглавници 3268   870895 

ВЪЗДУХ, СГЪСТЕН 1002   285300 

РЕЗЕРВОАРИ ЗА ГОРИВО ЗА САМОЛЕТНИ ДВИГАТЕЛИ, 
ЗАДВИЖВАНИ С ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА (съдържащи смес от 
монометилхидразин и хидразин) (гориво M86) 

3165   880330 

ВЪЗДУХ, ОХЛАДЕН, ТЕЧЕН 1003   285300 

АЛКОХОЛАТИ, РАЗТВОР, Н.У.К. в алкохол 3274   290519 

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ 3065   2208++ 

АЛКОХОЛИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 1986   2905++ 

АЛКОХОЛИ, Н.У.К. 1987   2905++ 

АЛДЕХИДИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 1988   2912++ 

АЛДЕХИДИ, Н.У.К. 1989   2912++ 

АЛДОЛ 2839   291249 

АЛKOХOЛАТИ НА АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, САМОЗАГРЯВАЩИ СЕ, 
КОРОЗИOННИ, Н.У.К. 

3206   290519 

СПЛАВИ НА АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, ТЕЧНИ, Н.У.К. 1421   280519 

АМАЛГАМА ОТ АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, ТЕЧНА 1389   285300 

АМАЛГАМА ОТ АЛКАЛНИ МЕТАЛИ, ТВЪРДА 3401   285300 

АМИДИ НА АЛКАЛНИ МЕТАЛИ 1390   285300 

ДИСПЕРСИЯ НА АЛКАЛНИ МЕТАЛИ 1391   280519 

АЛКАЛЕН МЕТАЛ РАЗПРЪСНАТ, ЗАПАЛИМ 3482  280519 

АЛКАЛЕН ЗЕМЕН МЕТАЛ РАЗПРЪСНАТ, ЗАПАЛИМ 3485  280519 

АЛКОХОЛАТИ НА АЛКАЛОЗЕМНИ МЕТАЛИ, Н.У.К. 3205   290519 

АМАЛГАМА ОТ АЛКАЛОЗАМНИ МЕТАЛИ, Н.У.К. 1393   280519 

АМАЛГАМА ОТ АЛКАЛОЗАМНИ МЕТАЛИ, ТЕЧНА 1392   285300 

АМАЛГАМА ОТ АЛКАЛОЗАМНИ МЕТАЛИ, ТВЪРДА 3402   285300 

ДИСПЕРСИЯ НА АЛКАЛОЗЕМНИ МЕТАЛИ 1391   280519 

АЛКАЛОИДНИ СОЛИ, ТЕЧНИ, Н.У.К. 3140   2939++ 

АЛКАЛОИДНИ СОЛИ, ТВЪРДИ, Н.У.К. 1544   2939++ 

АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ, Н.У.К. 3140   2939++ 

АЛКАЛОИДИ, ТВЪРДИ, Н.У.К. 1544   2939++ 

АЛКИЛФЕНОЛИ, ТЕЧНИ, Н.У.К.. (включващи C2-C12 хомолизи) 3145   290719 

АЛКИЛФЕНОЛИ, ТВЪРДИ, Н.У.К. (включващи C2-C12 хомолизи) 2430   290719 

АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТЕЧНИ с над 5% сярна киселина 2584   290410 

АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТЕЧНИ с под 5% сярна киселина 2586   290410 

АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ  с над 5% сярна киселина 2583   290410 

АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ   с под 5% сярна киселина 2585   290410 
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АЛКИЛСЕРНИ КИСЕЛИНИ 2571   290410 

АЛИЛАЦЕТАТ 2333   291539 

АЛИЛОВ АЛКОХОЛ 1098   290529 

АЛИЛАМИН 2334   292119 

АЛИЛБРОМИД 1099   290339 

АЛИЛХЛОРИД 1100   290329 

АЛИЛХЛОРФОРМИАТ 1722   291590 

АЛИЕТИЛОВ ЕТЕР 2335   290919 

АЛИЛФОРМИАТ 2336   291513 

АЛИЛГЛИЦИДИЛОВ ЕТЕР 2219   291090 

АЛИЛЙОДИД 1723   290339 

АЛИЛИЗОТИОЦИАНИТ, СТАБИЛИЗИРАН 1545   293090 

АЛИЛТРИХЛОРОСИЛАН, СТАБИЛИЗИРАН 1724   293100 

АЛУМИНИЕВ БОРОХИДРИД 2870   285000 

АЛУМИНИЕВ БОРОХИДРИД В УСТОЙЧИВО СЪСТОЯНИЕ 2870   285000 

АЛУМИНИЕВ БРОМИД, БЕЗВОДЕН 1725   282759 

АЛУМИНИЕВ БРОМИД РАЗТВОР 2580   282759 

АЛУМИНИЕВ КАРБИД 1394   284990 

АЛУМИНИЕВ ХЛОРИД, БЕЗВОДЕН 1726   282732 

АЛУМИНИЕВ ХЛОРИД РАЗТВОР 2581   282732 

АЛУМИНИЕВ ФЕРОСИЛИЦИЙ НА ПРАХ 1395   760120 

АЛУМИНИЕВ ХИДРИД 2463   285000 

АЛУМИНИЕВ НИТРАТ 1438   283429 

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД 1397   284800 

АЛУМИНИЕВ ФОСФИД, ПЕСТИЦИД 3048   284800 

АЛУМИНИЙ НА ПРАХ, С ПОКРИТИЕ 1309   760310 

АЛУМИНИЙ НА ПРАХ, БЕЗ ПОКРИТИЕ 1396   760310 

СТРАНИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРЕТОПЯВАНЕ НА АЛУМИНИЙ 3170   262040 

АЛУМИНИЕВ РЕЗИНАТ 2715   380620 

АЛУМИНОСИЛИЦИЙ НА ПРАХ, БЕЗ ПОКРИТИЕ 1398   285000 

СТРАНИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛУМИНИЙ 3170   262040 

АМИНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 2733   2921++ 

АМИНИ, ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 2734   2921++ 

АМИНИ, ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 2735   2921++ 

АМИНИ, ТВЪРДИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 3259   2921++ 

2-АМИНО-4-ХЛОРОФЕНОЛ 2673   292229 

2-АМИНО-5-ДИЕТИЛАМИНОПЕНТАН 2946   292129 

2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ, ОВЛАЖНЕН  с не по-малко от 20% 
вода, (тегловно) 

3317   292229 

2-(2-АМИНЕТОКСИ)ЕТАНОЛ 3055   292250 

N-АМИНЕТИЛПИПЕРАЗИН 2815   293399 

АМИНОФЕНОЛИ (o-, m-, p-) 2512   292229 

АМИНОПИРИДИНИ (o-, m-, p-) 2671   293339 

АМОНЯК, БЕВОДЕН 1005   281410 

ВОДНО-АМОНЯЧЕН РАЗТВОР,относителна плътност между 0,880 и 
0,957 при 15 °C във вода с повече от 10%,но не повече от 35% амоняк 

2672   281420 

АМОНЯЧЕН РАЗТВОР, относителна плътност по-малко от 0.880 при 
15  °C  във вода, с повече от 35%, но не повече от  50% амоняк 

2073   281420 

АМОНЯЧЕН РАЗТВОР, относителна плътност по-малко от 0,880 при 
15°C  във вода, с повече от  50 % амоняк 

3318   281420 

АМОНИЕВ АРСЕНАТ 1546   284290 

Амониев бифлуорид, твърд: виж 1727   282619 

Амониев бифлуорид, разтвор: виж 2817   282619 

Амониев бисулфат: виж 2506   283329 

АМОНИЕВ ДИХРОМАТ 1439   284150 

АМОНИЕВ ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛАТ, ТВУРД 1843   290899 

АМОНИЕВ ДИНИТРО -o- КРЕЗОЛАТ, РАЗТВОР 3424   290899 

АМОНИЕВ ФЛУОРИД 2505   282619 

АМОНИЕВ ФЛУОРОСИЛИКАТ 2854   282690 

АМОНИЕВ ДИФЛУОРОВОДОРОД, ТВЪРД 1727   282619 

АМОНИЕВ ДИФЛУОРОВОДОРОД, РАЗТВОР 2817   282619 

АМОНИЕВ ВОДОРОДЕН СУЛФАТ 2506   283329 
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АМОНИЕВ МЕТАВАНАДАТ 2859   284190 

АМОНИЕВО НИТРАТНИ ТОРОВЕ 2067   310520 

АМОНИЕВО НИТРАТНИ ТОРОВЕ 2071  310520 

АМОНИЕВ НИТРАТ СУСПЕНСИЯ, междинни за взривяване 
експлозиви 

3375   360200 

АМОНИЕВ НИТРАТ ГЕЛ, междинни за взривяване експлозиви 3375   360200 

АМОНИЕВ НИТРАТ, ТЕЧНОСТ, горещ концентриран разтвор, в 
концентрация повече от 80%, но не по-малко  93% 

2426   310230 

АМОНИЕВ НИТРАТ СУСПЕНСИЯ, междинни за взривяване 
експлозиви 

3375   360200 

АМОНИЕТ НИТРАТ 0222   310230 

АМОНИЕТ НИТРАТ с не повече от 0,2% изцяло възпламеними 
вещества, включително органични вещества изчислени като въглерод, 
като се изключват други добавени вещества 

1942   310230 

АМОНИЕВ ПЕРХЛОРАТ 0402   282990 

АМОНИЕВ ПЕРХЛОРАТ 1442   282990 

АМОНИЕВ ПЕРСУЛФАТ 1444   283340 

АМОНИЕВ ПИКРАТ сух или овлажнен с по-малко от 10% вода, 
(тегловно) 

0004   290899 

АМОНИЕВ ПИКРАТ, ОВЛАЖНЕН с по-малко от 10% вода, (тегловно) 1310   290899 

АМОНИЕВ ПОЛИСУЛФИД РАЗТВОР 2818   283090 

АМОНИЕВ ПОЛИВАНАДАТ 2861   284190 

АМОНИЕВ СУЛФИД РАЗТВОР 2683   283090 

БАРУТ, БЕЗДИМЕН 0509  360200 

БОЕПРИПАСИ,ОСВЕТЯВАЩИ със или без разпръскващ, изтласкащ 
или метателен заряд 

0171   930690 

БОЕПРИПАСИ,ОСВЕТЯВАЩИ със или без разпръскващ, изтласкащ 
или метателен заряд 

0254   930690 

БОЕПРИПАСИ,ОСВЕТЯВАЩИ със или без разпръскващ, изтласкащ 
или метателен заряд 

0297   930690 

БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, с течност или гел, с 
разпръскващ,изтласкващ или метателен заряд 

0247   930690 

БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ със или без разпръскващ, изтласкащ 
или метателен заряд 

0009   930690 

БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ със или без разпръскващ, изтласкащ 
или метателен заряд 

0010   930690 

БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ със или без разпръскващ, изтласкащ 
или метателен заряд 

0300   930690 

БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, С БЯЛ ФОСФОР с разпръскващ, 
изтласкащ или метателен заряд 

0243   930690 

БОЕПРИПАСИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, С БЯЛ ФОСФОР с разпръскващ, 
изтласкащ или метателен заряд 

0244   930690 

БОЕПРИПАСИ, УЧЕБНИ 0362   930690 

БОЕПРИПАСИ, УЧЕБНИ 0488   930690 

БОЕПРИПАСИ, ОПИТНИ 0363   930690 

БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ със или без разпръскващ, изтласкащ или 
метателен заряд 

0015   930690 

БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ със или без разпръскващ, изтласкащ или 
метателен заряд 

0016   930690 

БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ със или без разпръскващ, изтласкащ или 
метателен заряд 

0303   930690 

БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ, С БЯЛ ФОСФОР с разпръскващ, изтласкащ 
или метателен заряд 

0245   930690 

БОЕПРИПАСИ, ДИМНИ, С БЯЛ ФОСФОР с разпръскващ, изтласкащ 
или метателен заряд 

0246   930690 

НЕЕКСПЛОЗИВНИ СЪЛЗОТВОРНИ БОЕПРИПАСИ без взривител или 
изтласкваш заряд, без капсул 

2017   930690 

БОЕПРИПАСИ, СЪЛЗОТВОРНИ с разпръскващ,изтласкващ и 
метателен заряд 

0018   930690 

БОЕПРИПАСИ, СЪЛЗОТВОРНИ с разпръскващ,изтласкващ и 
метателен заряд 

0019   930690 

БОЕПРИПАСИ, СЪЛЗОТВОРНИ с разпръскващ,изтласкващ и 
метателен заряд 

0301   930690 

БОЕПРИПАСИ, ТОКСИЧНИ с разпръскващ,изтласкващ и метателен 
заряд 

0020 Забранени   
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БОЕПРИПАСИ, ТОКСИЧНИ с разпръскващ,изтласкващ и метателен 
заряд 

0021 Забранени   

НЕЕКСПЛОЗИВНИ ТОКСИЧНИ  БОЕПРИПАСИ  без взривител или 
изтласкваш заряд, без капсул 

2016   930690 

Амозит: виж 2212   252490 

АМИЛАЦЕТАТИ 1104   291539 

КИСЕЛ АМИЛФОСФАТ 2819   291990 

АМИЛАМИНИ 1106   292119 

АМИЛБУТИРАТИ 2620   291590 

АМИЛХЛОРИД 1107   290319 

n-АМИЛЕН 1108   290129 

АМИЛФОРМИАТИ 1109   291513 

АМИЛМЕРКАПТАН 1111   293090 

n-АМИЛМЕТИЛКЕТОН 1110   291419 

АМИЛНИТРАТ 1112   292090 

АМИНИТРИТ 1113   292090 

АМИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1728   293100 

АНИЛИН 1547   292141 

АНИЛИН ХИДРОХЛОДИД 1548   292141 

АНИЗИДИНИ 2431   292229 

АНИЗОЛ 2222   290930 

АНИЗОИЛХЛОРИД 1729   291899 

Антофилит: виж 2212   252490 

АНТИМОНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, НЕОРГАНИЧНО, ТЕЧНО, Н.У.К. 3141   28++++ 

АНТИМОНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, НЕОРГАНИЧНО, ТВЪРДО, Н.У.К. 1549   28++++ 

Антимонов хидрид: виж 2676   285000 

АНТИМОНОВ ЛАКТАТ 1550   291811 

АНТИМОНОВ ПЕНТАХЛОРИД, ТЕЧЕН 1730   282739 

АНТИМОНОВ ПЕНТАХЛОРИД , РАЗТВОР 1731   282739 

АНТИМОНОВ ПЕНТАФЛУОРИД 1732   282619 

АНТИМОНОВ КАЛИЕВ ТАТРАТ 1551   291813 

АНТИМОН НА ПУДРА 2871   811010 

АНТИМОНОВ ТРИХЛОРИД 1733   282739 

АРГОН, СГЪСТЕН 1006   280421 

ТЕЧЕН ОХЛАДЕН АРГОН 1951   280421 

Арсенати, н.у.к.: виж 1556   284290 

Арсенати, н.у.к.: виж 1557   284290 

АРСЕН 1558   280480 

АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА 1553   281119 

АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ТВЪРДА 1554   281119 

АРСЕНОВ ПРАХ 1562   280480 

АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, ТОКСИЧЕН, с 
пламна точка под 23 °C  

2760   3808++ 

АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 2994   3808++ 

АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, ТОКСИЧЕН, с 
пламна точка не по-малка от 23 °C 

2993   3808++ 

АРСЕНОВ ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 2759   3808++ 

АРСЕН БРОМИД 1555   281290 

АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО,Н.У.К., неорганично 1556   28++++ 

АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, Н.У.К., неорганично 1557   28++++ 

АРСЕНОВ ПЕНТОКСИД 1559   282590 

Арсенсулфиди, н.у.к.: виж 1556   281390 

Арсенсулфиди, н.у.к.: виж 1557   281390 

АРСЕНОВ ТРИХЛОРИД 1560   281210 

АРСЕНОВ ТРИОКСИД 1561   282590 

Арсенити, н.у.к.: виж 1556   284290 

Арсенити, н.у.к.: виж 1557   284290 

АРСИН 2188   285000 

АРСИН, АДСОРБИРАН 3522  285000 

ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВО СЪС СКЛОННОСТ КЪМ 
СПОНТАННО САМОЗАПАЛВАНЕ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

3542  ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВО, КОЕТО В КОНТАКТ С ВОДА 
ОТДЕЛЯ ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

3543  ++++++ 
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ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ КОРОЗИВНО ВЕЩЕСТВО, НЕПОСОЧЕНИ 
ДРУГАДЕ 

3547  ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМ ГАЗ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 3537  ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМА ТЕЧНОСТ, НЕПОСОЧЕНИ 
ДРУГАДЕ 

3540  ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИМИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

3541  ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ  СЪДЪРЖАЩИ  РАЗНИ  ОПАСНИ ТОВАРИ, НЕПОСОЧЕНИ 
ДРУГАДЕ 

3548  ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ НЕЗАПАЛИМ, НЕТОКСИЧЕН ГАЗ, 
НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 

3538  ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД, НЕПОСОЧЕНИ 
ДРУГАДЕ 

3545  ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ОКСИДИРАЩО ВЕЩЕСТВО, НЕПОСОЧЕНИ 
ДРУГАДЕ 

3544  ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧЕН ГАЗ, НЕПОСОЧЕНИ ДРУГАДЕ 3539  ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧНО ВЕЩЕСТВО, НЕПОСОЧЕНИ 
ДРУГАДЕ 

3546  ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СЛАБА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 0486   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СЛАБА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 0486   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0349   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0350   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0351   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0352   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0353   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0354   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0355   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0356   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0462   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0463   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0464   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0465   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0466   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0467   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0468   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0469   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0470   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0471   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0472   930690 

ИЗДЕЛИЯ С ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ (с незапалителен газ) 3164   ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ С ПНЕВМАТИЧНО НАЛЯГАНЕ (с незапалителен газ) 3164   ++++++ 

ИЗДЕЛИЯ, ПИРОФОРНИ 0380   930690 

ИЗДЕЛИЯ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ,за технически цели 0428   360490 

ИЗДЕЛИЯ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ,за технически цели 0429   360490 

ИЗДЕЛИЯ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ,за технически цели 0430   360490 

ИЗДЕЛИЯ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ,за технически цели 0431   360490 

ИЗДЕЛИЯ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ,за технически цели 0432   360490 

ЙОД 3495  280120 

ЙОДЕН МОНОХЛОРИД, ТЕЧЕН 3498  281210 

АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТЕЧНИ с над 5% сярна киселина 2584   290410 

АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТЕЧНИ с не повече от 5% сярна 
киселина 

2586   290410 

АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ с над 5% сярна киселина 2583   290410 

АРИЛСУЛФОНОВИ КИСЕЛИНИ, ТВЪРДИ с не повече от 5% сярна 
киселина 

2585   290410 

АЗБЕСТ, АМФИБОЛ 2212  25410 

АЗБЕСТ, КРИЗОТИЛ    

Установени авиационни течности,н.у.к. 3334 Освободени  ++++++ 

Установени авиационни твърди вещества, н.у.к. 3335 Освободени  ++++++ 

АЗОДИКАРБОНАМИД 3242   292700 

БАРИЙ 1400   280519 

БАРИЕВИ ПИРОФОРНИ СПЛАВИ 1854   280519 

БАРИЕВ АЗИД, сух или овлажнен с по-малко от 50% вода, тегловно 0224 Забранени   
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БАРИЕВ АЗИД, ОВЛАЖНЕН с по-малко от 50% вода, тегловно 1571   285000 

БАРИЕВ БРОМАТ 2719   282990 

БАРИЕВ ХЛОРАТ, ТВЪРД 1445   282919 

БАРИЕВ ХЛОРАТ, РАЗТВОР 3405   282919 

БАРИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 1564   ++++++ 

БАРИЕВ ЦИАНИД 1565   283719 

БАРИЕВ ХИПОХЛОРИД с повече от 22% наличен хлор 2741   282890 

БАРИЕВ НИТРАТ 1446   283429 

БАРИЕВ ОКСИД 1884   281640 

БАРИЕВ ПЕРХЛОРАТ, ТВЪРД 1447   282990 

БАРИЕВ ПЕРХЛОРАТ, РАЗТВОР 3406   282990 

БАРИЕВ ПЕРМАНГАНАТ 1448   284169 

БАРИЕВ ПЕРОКСИД 1449   281640 

Батерии, никел-метал хидридни 3496 Освободени 850680 

АКУМУЛАТОРИ, СЪДЪРЖАЩИ НАТРИЙ 3292   8506++ 

АКУМУЛАТОРИ, СУХИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, СЪДЪРЖАЩИ КАЛИЕВ 
ХИДРОКСИД 

3028   8507++ 

АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, пълни е течен елекртолит, 
киселина 

2794   8507++ 

АКУМУЛАТОРИ,  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ,пълни с течен електролит,алкален 2795   8507++ 

АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКРИЧЕСКИ, НЕРАЗЛИВАЕМИ, пълни с течен 
електролит 

2800   8507++ 

ТЕЧЕН ЕЛЕТРОЛИТ, КИСЕЛИНА 2796   280700 

ЕЛЕКТРОЛИТ, АЛКАЛЕН 2797   2815++ 

Оборудване, задвижвано с батерии 3171  ++++++ 

Превозни средства, задвижвани с батерии  3171   ++++++ 

БЕНЗАЛДЕХИД 1990   291221 

БЕНЗЕН 1114   290220  
270710 

БЕНЗЕНСУЛФОНИЛ ХЛОРИД 2225   290490 

БЕНЗИДИН 1885   292159 

БЕНЗОНИТРИЛ 2224   292690 

БЕНЗОКУИНОН 2587   291469 

БЕНЗОТРИХЛОРИД 2226   290399 

БЕНЗОТРИФЛУОРИД 2338   290399 

БЕНЗОИЛХЛОРИД 1736   291632 

БЕНЗОИЛБРОМИД 1737   290399 

БЕНЗОИЛХЛОРИД 1738   290399 

БЕНЗОИЛХЛОРОФОРМИАТ 1739   291590 

Бензилов цианид: виж 2470   292690 

БЕНЗИЛДИМЕТИЛАМИН 2619   292149 

БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД 1886   290399 

БЕНЗИЛЙОДИД 2653   290399 

БАРИЛИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 1566   28++++ 

БАРИЛИЕВ НИТРАТ 2464   283429 

БАРИЛИЙ НА ПУДРА 1567   811212 

Бхуса (индийско сено) 1327 Освободено 121300 

БИЦИКЛО[2.2.1]ХЕПТА-2,5-ДИЕН, СТАБИЛИЗИРАНD 2251   290219 

БИОЛОГИЧНО ВЕЩЕСТВО, КАТЕГОРИЯ В 3373   ++++++ 

БИОМЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ, Н.У.К. 3291   382530 

БИПИРИДИЛИЕВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, ТОКСИЧЕН, 
точка на възпламеняване под 23 °C 

2782   380893 

БИПИРИДИЛИЕВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 3016   380893 

БИПИРИДИЛИЕВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
точка на възпламеняване не по-малко от 23 °C 

3015   380893 

БИПИРИДИЛИЕВ ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 2781   380893 

БИСУЛФАТИ, ВОДЕН РАЗТВОР 2837   283329 

БИСУЛФАТИ, ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 2693   283220 

ЧЕРЕН БАРУТ, СГЪСТЕН 0028   360200 

ЧЕРЕН БАРУТ, гранулиран или като барутна паста 0027   360200 

ЧЕРЕН БАРУТ, НА ПЕЛЕТИ 0028   360200 

СИН АЗБЕСТ 2212   252410 
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БОМБИ,ФОТООСВЕТИТЕЛНИ  0037   930690 

БОМБИ, ФОТООСВЕТИТЕЛНИ 0038   930690 

БОМБИ, ФОТООСВЕТИТЕЛНИ 0039   930690 

БОМБИ, ФОТООСВЕТИТЕЛНИ 0299   930690 

НЕИЗБУХЛИВИ ДИМНИ БОМБИ,съдържащи течност,без иницииращо 
устройство 

2028   930690 

БОМБИ с взривен заряд 0033   930690 

БОМБИ с взривен заряд 0034   930690 

БОМБИ с взривен заряд 0035   930690 

БОМБИ с взривен заряд 0291   930690 

БОМБИ СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, с взривен заряд 0399   930690 

БОМБИ СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, с взривен заряд 0400   930690 

УСКОРИТЕЛИ С ДЕТОНАТОР 0225   360300 

УСКОРИТЕЛИ С ДЕТОНАТОР 0268   360300 

УСКОРИТЕЛИ без детонатор 0042   360300 

УСКОРИТЕЛИ без детонатор 0283   360300 

БОРНЕОЛ 1312   290619 

БОРЕН ТРИБРОМИД 2692   281290 

БОРЕН ТРИХЛОРИД 1741   281210 

БОРЕН ТРИФЛУОРИД 1008   281290 

БОРЕН ТРИФЛУОРИД, АДСОРБИРАН 3519  281290 

БОРЕН ТРИФЛУОРИД  - ОЦЕТНА КИСЕЛИНА КОМПЛЕКС, ТЕЧЕН 1742   294200 

БОРЕН ТРИФЛУОРИД -  ОЦЕТНА КИСЕЛИНА КОМПЛЕКС, ТВЪРД 3419   294200 

БОРЕН ТРИФЛУОРИД ДИЕТИЛЕТЕРАТ 2604   294200 

БОРЕН ТРИФЛУОРИД ДИХИДРАТ 2851   294200 

БОРЕН ТРИФЛУОРИД ДИМЕТИЛЕТЕРАТ 2965   294200 

БОРЕН ТРИФЛУОРИД - ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА КОМПЛЕКС, 
ТЕЧЕН 

1743   294200 

БОРЕН ТРИФЛУОРИД -  ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА КОМПЛЕКС, 
ТВЪРД 

3420   294200 

БРОМАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 3213   282990 

БРОМАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 1450   282990 

БРОМ 1744   280130 

БРОМХЛОРИД 2901   281210 

БРОМПЕНТАФЛУОРИД 1745   281290 

БРОМЕН РАЗТВОР 1744   280130 

БРОМТРИФЛУОРИД 1746   281290 

БРОМОЦЕТНА КИСЕЛИНА, ТВЪРДА 3425   291590 

БРОМОЦЕТНА КИСЕЛИНА , РАЗТВОР 1938   291590 

БРОМАЦЕТОН 1569   291470 

омега-Бромацетон: виж 2645   291470 

БОМОАЦЕТИЛ БРОМИД 2513   291590 

БОМБЕНЗЕН 2514   290399 

БРОМБЕНЗИЛОВИ ЦИАНИДИ, ТЕЧНИ 1694   292690 

БРОМБЕНЗИЛОВИ ЦИАНИДИ,ТВЪРДИ 3449   292690 

1-БОРОМОБУТАН 1126   290339 

2-БРОМОБУТАН 2339   290339 

БРОМОХЛОРОБУТАН 1887   290379 

1-БРОМО-3-ХЛОРОПРОПАН 2688   290379 

2-БРОМОЕТИЛЕТИЛОВ ЕТЕР 2340   290919 

БРОМОФОРМ 2515   290339 

1-БРОМО-3-МЕТИЛБУТАН 2341   290339 

БРОМОМЕТИЛПРОПАНИ 2342   290339 

2-БРОМО-2-НИТРОПРОПАН-1,3-ДИОЛ 3241   290559 

2-БРОМОПЕНТАН 2343   290339 

БРОМОПЕНТАНИ 2344   290339 

3-БРОМОПРОПИН 2345   290339 

БРОМОТРИФЛУОРЕТИЛЕН 2419   290378 

БРОМОТРИФЛУОРMЕТАН 1009   290376 

КАФЯВ АЗБЕСТ 2212   252490 

БРУЦИН 1570   293999 

ВЗРИВИТЕЛИ, избухливи 0043   930690 
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БУТАДИЕНОВИ И ВЪГЛЕРОДНИ СМЕСИ, СТАБИЛИЗИРАНИ, с парно 
налягане при 70 °C не повече от 1.1 MPa (11 бара) и плътност при  50 
°C не по-ниска от  0.525 kg/l 

1010   271114 

БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗИРАН (1,2-бутадиен) 1010   271114 
290129 

БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗИРАН (1,3- бутадиен) 1010   271114 
290124 

БУТАН 1011   271113  
290110 

БУТАНДИОН 2346   291419 

БУТАНОЛИ 1120   290514  
290513 

БУТИЛ АЦЕТАТИ 1123   291533  
291539 

КИСЕЛ БУТИЛ ФОСФАТ 1718   291990 

БУТИЛАКРИЛАТИ, СТАБИЛИЗИРАНИ 2348   291612 

n-БУТИЛАМИН 1125   292119 

N- БУТИЛАМИН 2738   292142 

БУТИЛБЕНЗЕНИ 2709   290290 

n-Бутил бромид: виж 1126   290339 

Бутил хлориди: виж 1127   290319 

n-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ 2743   291590 

терт-БУТИЛЦИКЛОХЕКСИЛ ХЛОРФОРМИАТ 2747   291590 

1-БУТИЛЕН 1012   290123 

циз-2- БУТИЛЕН 1012   290123 

транс-2- БУТИЛЕН 1012   290123 

БУТИЛЕНОВИ СМЕСИ 1012   271114 290123 

1,2-БУТИЛЕН ОКСИД, СТАБИЛИЗИРАН 3022   291090 

n-БУТИЛФОРМИАТ 1128   291513 

терт-БУТИЛХИПОХЛОРИТ 3255 Забранени   

N,n-БУТИЛМИДАЗОЛ 2690   293329 

n-БУТИЛИЗОЦИАНАТ 2485   292910 

терт- БУТИЛИЗОЦИАНАТ 2484   292910 

БУТИЛМЕРКАПТАН 2347   293090 

n-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗИРАН 2227   291614 

БУТИЛМЕТИЛ ЕТЕР 2350   290919 

БУТИЛНИТРИТИ 2351   292090 

БУТИЛПРОПИОНАТИ 1914   291550 

БУТИЛТОЛУОЛИ 2667   290290 

БУТИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1747   293100 

5-терт-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-m-КСИЛЕН 2956   290420 

БУТИЛВИНИЛОВ ЕТЕР, СТАБИЛИЗИРАН 2352   290919 

1,4-БУТИНДИОЛ 2716   290539 

БУТИРАЛДЕХИД 1129   291219 

БУТИРАЛДОКСИМ 2840   292800 

МАСЛЕНА КИСЕЛИНА 2820   291560 

БУТИРОВАНХИДРИД 2739   291590 

БУТИРОНИТРИЛ 2411   292690 

БУТИРИЛХЛОРИД 2353   291590 

КАКОДИЛОВА КИСЕЛИНА 1572   293100 

КАДМИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ 2570   ++++++ 

ЦЕЗИЙ 1407   280519 

ЦЕЗИЕВ ХИДРОКСИД 2682   282590 

ЦЕЗИЕВ ХИДРОКСИД, РАЗТВОР 2681   282590 

ЦЕЗИЕВ НИТРАТ 1451   283429 

Cajeputene: виж 2052   290219 

КАЛЦИЙ 1401   280512 

КАЛЦИЕВИ СПЛАВИ, ПИРОФОРНИ 1855   280512 

КАЛЦИЕВ АРСЕНАТ 1573   284290 

КАЛЦИЕВ АРСЕНАТ И КАЛЦИЕВИ АРСЕНИТИ СМЕСИ, ТВЪРДИ 1574   284290 

КАЛЦИЕВ КАРБИД 1402   284910 
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КАЛЦИЕВ ХЛОРАТ 1452   282919 

КАЛЦИЕВ ХЛОРАТ, ВОДЕН РАЗТВОР 2429   282919 

КАЛЦИЕВ ХЛОРИТ 1453   282890 

КАЛЦИЕВ ЦИАНАМИД с повече от 0.1% калциев карбид 1403   310290 

КАЛЦИЕВ ЦИАНИД 1575   283719 

КАЛЦИЕВ ДИТИОНИТ 1923   283190 

КАЛЦИЕВ ХИДРИД 1404   285000 

КАЛЦИЕВ ХИДРОСУЛФИТ 1923   283190 

КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ, СУХ 1748   282810 

КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ, СУХ, КОРОЗИВЕН 3485  282810 

КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТЕН, КОРОЗИВЕН с не по-малко от 
5.5% но не повече от 16% вода 

3487  282810 

КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТНА СМЕС, КОРОЗИВНА, с не по-
малко от 5.5% но не повече от 16% вода   

3487  282810 

КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ СМЕС,СУХ с над 10% но не повече от 39% 
активен хлор 

2208   282810 

КАЛЦИЕВ ХИПОХЛОРИТ СМЕС,СУХ с над 39% активен хлор (8.8% 
активен кислород) 

1748   282810 

КАЛЦИЕВА ХИПОХЛОРИТНА СМЕС, СУХА, КОРОЗИВНА, с повече от 
10% но не повече от 39% съдържание на  хлор 

3486  282810 

КАЛЦИЕВА ХИПОХЛОРИТНА СМЕС, СУХА, КОРОЗИВНА, с повече от 
39% съдържание на  хлор(8.8% съдържание на кислород) 

3485  282810 

КАЛЦИЕВ СИЛИКО МАНГАН 2844   285000 

КАЛЦИЕВ НИТРАТ 1454   283429 

Калциев оксид 1910 Освободени 282590  
252220 

КАЛЦИЕВ ПЕРХЛОРАТ 1455   282990 

КАЛЦИЕВ ПЕРМАНГАНАТ 1456   284169 

КАЛЦИЕВ ПЕРОКСИД 1457   282590 

КАЛЦИЕВ ФОСФИД 1360   284800 

КАЛЦИЙ, ПИРОФОРЕН 1855   280512 

КАЛЦИЕВ РЕЗИНАТ 1313   380620 

КАЛЦИЕВ РЕЗИНАТ, СПЛАВЕН 1314   380620 

КАЛЦИЕВ СИЛИЦИД 1405   285000 

Каломел: вижте 2025  285200 

КАМФОРОВО МАСЛО 1130   151590 

КАМФОР, синтетичен 2717   291249 

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

  8532++ 

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

3499  8532++ 

КАПРОНОВА КИСЕЛИНА 2829   291590 

КАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД,ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, ТОКСИЧЕН, точка 
на възпламеняване под 23 °C  

2758   3808++ 

КАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД,ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 2992   3808++ 

КАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД,ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, точка 
на възпламеняване под 23 °C 

2991   3808++ 

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

3536  850650 

КАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД,ТЕЧЕН, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 2757   3808++ 

ВЪГЛЕН, АКТИВЕН 1362   380210 

ВЪГЛЕН от животински или растителен произход 1361   280300 

Въглероден бисулфид: виж 1131   281310 

ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД 1013   281121 

ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 2187   281121 

Въглероден диоксид, твърд 1845 Освободени 281121 

ВЪГЛЕРОДЕН ДИСУЛФИД 1131   281310 

ВЪГЛЕРОДЕН МОНОКСИД, СГЪСТЕН 1016   281129 

Индиго хартия: виж 1379   481160 

ВЪГЛЕРОДЕН ТЕТРАБРОМИД 2516   290339 

ВУГЛЕРОДЕН ТЕТРАХЛОРИД 1846   290314 

КАРБОНИЛФЛУОРИД 2417   281290 

КАРБОНИЛСУЛФИД 2204   285300 
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ПАТРОНИ, ТРАСИРАЩИ 0049   360490 

ПАТРОНИ, ТРАСИРАЩИ 0050   360490 

ПАТРОНИ ЗА УРЕДИ, ПРАЗНИ 0014  930621 
930630 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ с избухлив заряд 0005   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ с избухлив заряд 0006   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ с избухлив заряд 0007   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ с избухлив заряд 0321   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ с избухлив заряд 0348   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ с избухлив заряд 0412   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ с избухлив заряд 0014   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, ХАЛОСНИ 0326   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, ХАЛОСНИ 0327   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, ХАЛОСНИ 0338   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, ХАЛОСНИ 0413   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, С ИНЕРТЕН ЗАРЯД 0012   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, С ИНЕРТЕН ЗАРЯД 0328   930630 
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, С ИНЕРТЕН ЗАРЯД 0339   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ОРЪЖИЯ, С ИНЕРТЕН ЗАРЯД 0417   930630  
930621 

ПАТРОНИ ЗА ПЕТРОЛНИ КЛАДЕНЦИ 0277   930630 

ПАТРОНИ ЗА ПЕТРОЛНИ КЛАДЕНЦИ 0278   930630 

ПАТРОНИ ЗА ПИРОМЕХАНИЗМИ 0275   930630 

ПАТРОНИ ЗА ПИРОМЕХАНИЗМИ 0276   930630 

ПАТРОНИ ЗА ПИРОМЕХАНИЗМИ 0323   930630 

ПАТРОНИ ЗА ПИРОМЕХАНИЗМИ 0381   930630 

ПАТРОНИ, СИГНАЛНИ 0054   360490 

ПАТРОНИ, СИГНАЛНИ 0312   360490 

ПАТРОНИ, СИГНАЛНИ 0405   360490 

ПАТРОНИ ЗА МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ 0012   930621  
930630 

ПАТРОНИ ЗА МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ 0339   930621  
930630 

ПАТРОНИ ЗА МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ 0417   930621  
930630 

ПАТРОНИ ЗА МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ, ХАЛОСНИ 0014   930621  
930630 

ПАТРОНИ ЗА МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ, ХАЛОСНИ 0327   930621  
930630 

ПАТРОНИ ЗА МАЛОКАЛИБРЕНИ ОРЪЖИЯ, ХАЛОСНИ 0338   930621  
930630 

ГИЛЗИ, ПРАЗНИ ПАТРОНИ, С ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛ 0055   930690 

ГИЛЗИ, ПРАЗНИ ПАТРОНИ, С ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛ 0379   930690 

ГИЛЗИ, ГОРИМИ, ПРАЗНИ, НЕКАПСУЛИРАНИ 0446   930690 

ГИЛЗИ, ГОРИМИ, ПРАЗНИ, НЕКАПСУЛИРАНИ 0447   930690 

РИЦИНОВИ ЗЪРНА 2969   120799 

РИЦИНОВИ ЛЮСПИ 2969   120799 

РИЦИНОВО БРАШНО 2969   120890 

РИЦИНОВО КЮСПЕ 2969   230690 
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КОРОЗИОННО АЛКАЛНО ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 1719   282590 

Калиев хидроксид: виж 1814   281520 

Сода каустик алкохол: виж 1824   281512 

Сода каустик: виж 1824   281512 

ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ, ЗАПАЛИМИ, НЕОРГАНИЧНИ, НЕПОСОЧЕНИ 
ДРУГАДЕ ( НУК) 

3535  ++++++ 

ЕЛ.КЛЕТКИ, СЪДЪРЖАЩИ НАТРИЙ 3292   8506++ 

ЦЕЛУЛОИД НА БЛОКЧЕТА, пръчици,плаки,тръбички и др.(без 
отпадъци) 

2000   391220 

ЦЕЛУЛОИД, ОТПАДЪЦИ 2002   391590 

ЦЕРИЙ, на плочи,слитъци или пръчки 1333   280530 

ЦЕРИЙ, стружки или абразивен прах 3078   280530 

ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, С ПЛАСТИЧЕН ПЪЛНИТЕЛ 0457   930690 

ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, С ПЛАСТИЧЕН ПЪЛНИТЕЛ 0458   930690 

ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, С ПЛАСТИЧЕН ПЪЛНИТЕЛ 0459   930690 

ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, С ПЛАСТИЧЕН ПЪЛНИТЕЛ 0460   930690 

ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ 0048   930690 

ЗАРЯДИ, ДЪЛБОЧИННИ 0056   930690 

ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, ПРОМИШЛЕНИ, без детонатор 0442   930690 

ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, ПРОМИШЛЕНИ, без детонатор 0443   930690 

ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, ПРОМИШЛЕНИ, без детонатор 0444   930690 

ЗАРЯДИ, ВЗРИВНИ, ПРОМИШЛЕНИ, без детонатор 0445   930690 

ЗАРЯДИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ 0271   930690 

ЗАРЯДИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ 0272   930690 

ЗАРЯДИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ 0415   930690 

ЗАРЯДИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ 0491   930690 

ЗАРЯДИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ, ЗА ОРЪДИЯ 0242   930690 

ЗАРЯДИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ, ЗА ОРЪДИЯ 0279   930690 

ЗАРЯДИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ, ЗА ОРЪДИЯ 0414   930690 

ШНУР(ФИТИЛ), ГЪВКАВ, ФОРМОВАН 0237   360300 

ШНУР(ФИТИЛ), ГЪВКАВ, ФОРМОВАН 0288   360300 

ЗАРЯДИ, ФОРМОВАНИ, без детонатор 0059   930690 

ЗАРЯДИ, ФОРМОВАНИ, без детонатор 0439   930690 

ЗАРЯДИ, ФОРМОВАНИ, без детонатор 0440   930690 

ЗАРЯДИ, ФОРМОВАНИ, без детонатор 0441   930690 

ЗАРЯДИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ВЗРИВНИ 0060   930690 

ХИМИЧЕСКИ КОМПЛЕКТ 3316   382200 

ХИМИЧНА ПРОБА, ТОКСИЧНА 3315   ++++++ 

ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, Н.У.К. 3500  38000 

ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, КОРОЗИВЕН, Н.У.К. 3503  38000 

ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, ЛЕСНОЗАПАЛИМ, Н.У.К. 3501  38000 

ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, ЛЕСНОЗАПАЛИМ, КОРОЗИВЕН, Н.У.К. 3505  38000 

ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, ЛЕСНОЗАПАЛИМ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 3504  38000 

ХИМИКАЛ ПОД НАЛЯГАНЕ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 3502  38000 

ХЛОРАЛ, БЕЗВОДЕН, СТАБИЛИЗИРАН 2075   291300 

СМЕС ОТ ХЛОРАТ И БОРАТ 1458   28291+  
2840++ 

СМЕС ОТ ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД, ТВЪРДА 1459   28291+  
282731 

СМЕС ОТ ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД, РАЗТВОР 3407   28291+  
282731 

ХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 3210   282919 

ХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 1461   282919 

ХЛОРНА КИСЕЛИНА, ВОДЕН РАЗТВОР, с не повече от 10% хлорна 
киселина 

2626   281119 

ХЛОР 1017   280110 

ХЛОР, АДСОРБИРАН 3520  280110 

ХЛОРПЕНТАФЛУОРИД 2548   281290 

ХЛОРТРИФЛУОРИД 1749   281210 

ХЛОРИТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 1462   282890 

ХЛОРЕН РАЗТВОР 1908   282890 

Хлорацеталдехид: виж 2232   291300 
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ХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА, СТОПЕНА 3250   291540 

ХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА, ТВЪРДА 1751   291540 

ХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР 1750   291540 

ХЛОРАЦЕТОН, СТАБИЛИЗИРАН 1695   291470 

ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ 2668   292690 

ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТЕЧНОСТ 3416   291470 

ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЪРД 1697   291470 

ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 1752   291590 

ХЛОРАНИЛИ, ТЕЧНОСТ 2019   292142 

ХЛОРАНИЛИ, ТВЪРДИ 2018   292142 

ХЛОРАНИЗИДИНИ 2233   292229 

ХЛОРОБЕНЗЕН 1134   290399 

ХЛОРОБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ 2234   290399 

ХЛОРОБЕНЗИЛХЛОРИДИ, ТЕЧНИ 2235   290399 

ХЛОРОБЕНЗИЛХЛОРИДИ, ТВЪРДИ 3427   290399 

ХЛОРОБУТАНИ 1127   290319 

ХЛОРОКРЕЗОЛИ, ТВЪРДИ 3437   290819 

ХЛОРОКРЕЗОЛИ, РАЗТВОР 2669   290819 

ХЛОРОДИФЛУОРОБРОМОМЕТАН 1974   290399 

1-ХЛОРО-1,1-ДИФЛУОРОЕТАН 2517   290399 

ХЛОРОДИФЛУОРМЕТАН 1018   290399 

ХЛОРОДИФЛУОРМЕТАН И ХЛОРОПЕНТАФЛУОРЕТАН СМЕСИ с 
фиксирана точка на кипене, с приблизително 49% 
хлородифлуорметан 

1973   382479 

ХЛОРОДИНИТРОБЕНЗЕНИ,  ТЕЧНИ 1577   290490 

ХЛОРОДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТВЪРДИ 3441   290490 

2-ХЛОРОЕТАНАЛ 2232   291300 

2-Хлороетанол: виж 1135   290559 

ХЛОРОФОРМ 1888   290313 

ХЛОРОФОРМИАТИ, ТОКСИЧНИ, КОРОЗИОННИ,ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
Н.У.К. 

2742   291590 

ХЛОРОФОРМИАТИ, ТОКСИЧНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 3277   291590 

ХЛОРМЕТИЛ ХЛОРОФОРМИАТ 2745   291590 

ХЛОРМЕТИЛ ЕТИЛЕТЕР 2354   290919 

3-ХЛОРО-4-МЕТИЛФЕНИЛ ИЗОЦИАНАТ, ТЕЧЕН 2236   292910 

3-ХЛОРО-4- МЕТИЛФЕНИЛ ИЗОЦИАНАТ, ТВЪРД 3428   292910 

ХЛОРОНИТРОАНИЛИНИ 2237   292142 

ХЛОРОНИТРОБЕНЗЕНИ,ТЕЧНИ 3409   290490 

ХЛОРОНИТРОБЕНЗЕНИ, ТВЪРДИ 1578   290490 

ХЛОРОНИТРОТОЛУОЛИ, ТЕЧНИ 2433   290490 

ХЛОРОНИТРОТОЛУОЛИ, ТВЪРДИ 3457   290490 

ХЛОРОПЕНТАФЛУОРОЕТАН 1020   290377 

ХЛОРФЕНОЛАТИ, ТЕЧНИ 2904   290819 

ХЛОРФЕНОЛАТИ, ТВЪРДИ 2905   290819 

ХЛОРФЕНОЛИ, ТЕЧНИ 2021   290819 

ХЛОРФЕНОЛИ, ТВЪРДИ 2020   290819 

ХЛОРФИНИЛ ТРИХЛОРСИЛАН 1753   293100 

ХЛОРПИКРИН 1580   290491 

ХЛОРПИКРИН ИБУТИЛМЕТИЛ СМЕС с над 2% хлорпикрин 1581   290491 

ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛХЛОРИД СМЕС 1582   290491 

ХЛОРПИКРИН СМЕС, Н.У.К. 1583   290491 

ХЛОРПЛАТИНОВА КИСЕЛИНА, ТВЪРДА 2507   281119 

ХЛОРОПРЕН, СТАБИЛИЗИРАН 1991   290329 

1-ХЛОРПРОПАН 1278   290319 

2- ХЛОРПРОПАН 2356   290319 

3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 2849   290559 

2-ХЛОРПРОПЕН 2456   290329 

2-ХЛОРПРОПИНОВА КИСЕЛИНА 2511   291590 

2-ХЛОРПИРИДИН 2822   293339 

ХЛОРСИЛАНИ, КОРОЗИОННИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 2986   293100 

ХЛОРСИЛАНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 2987   293100 

ХЛОРСИЛАНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 2985   293100 
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ХЛОРСИЛАНИ, ТОКСИЧНИ, КОРОЗИОННИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 3362   293100 

ХЛОРСИЛАНИ, ТОКСИЧНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 3361   293100 

ХЛОРСИЛАНИ, ХИДРОАКТИВНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, КОРОЗИОННИ, 
Н.У.К. 

2988   293100 

ХЛОРСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА (със или без серен триоксид) 1754   280620 

1-ХЛОРО-1,2,2,2-ТЕТРАФЛУОРОЕТАН 1021   290379 

ХЛОРТОЛУЕНИ 2238   290399 

4-ХЛОРО-o-ТОЛУИДИН ХИДРОХЛОРИД, ТВЪРД 1579   292143 

4- ХЛОРО -o- ТОЛУИДИН ХИДРОХЛОРИД, РАЗТВОР 3410   292143 

ХЛОРТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ 3429   292143 

ХЛОРТОЛУИДИНИ, ТВЪРДИ 2239   292143 

1-ХЛОРО-2,2,2-ТРИФЛУОРОЕТАН 1983   290379 

ХЛОРОТРИФЛУОРОМЕТАН 1022   290377 

ХЛОРОТРИФЛУОРОМЕТАН И ТРИФЛУОРОМЕТАН АЗЕОТРОПНА 
СМЕС с приблизително 60% хлоротрифлуорометан 

2599   382471 

ХРОМОВА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР 1755   281910 

ХРОМОВ ФЛУОРИД, ТВЪРД 1756   282619 

ХРОМОВ ФЛУОРИД , РАЗТВОР 1757   282619 

Хром (VI) дихлорид диоксид: виж 1758   282749 

Хром (III) флуорид, твърд: виж 1756   282619 

ХЛОРНИТРАТ 2720   283429 

ХЛОР ОКСИХЛОРИД 1758   282749 

ХЛОР ТРИОКСИД, БЕЗВОДЕН 1463   281910 

ХРОМСЯРНА КИСЕЛИНА 2240   280700 

Хризотил: виж 2590   252490 

Цинен: виж 2052   290219 

Цинамен: виж see 2055   290250 

Цинамол: виж 2055   290250 

КЛИНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, НЕОПРЕДЕЛЕНИ, Н.У.К. 3291   382530 

КАМЕНОВЪГЛЕН ГАЗ, СГЪСТЕН 1023   270500 

ДЕСТИЛАТИ ОТ КАМЕНОВЪГЛЕН КАТРАН, ЗАПАЛИТЕЛНИ 1136   270799 

ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ, РАЗТВОР (вкл. повърхностни обработки или 
покрития за индустриални или др. цели, като междинни покрития на 
каросерии на превозни средства, облицовка на варели 

1139   3208++ 

КОБАЛТНАФТЕНАТИ, ПУДРА 2001   291829 

КОБАЛТОВ РЕЗИНАТ, УТАЕН 1318   380620 

КОМПОНЕНТИ НА ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, Н.У.К. 0382   360300 

КОМПОНЕНТИ НА ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, Н.У.К. 0383   360300 

КОМПОНЕНТИ НА ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, Н.У.К. 0384   360300 

КОМПОНЕНТИ НА ПИРОТЕХНИЧЕСКА ВЕРИГА, Н.У.К. 0461   360300 

СГЪСТЕН ГАЗ, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. 1954   ++++++ 

СГЪСТЕН ГАЗ, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. 1956   ++++++ 

СГЪСТЕН ГАЗ, ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К. 3156   ++++++ 

СГЪСТЕН ГАЗ,КОРОЗИОНЕН, Н.У.К. 3304   ++++++ 

СГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, КОРОЗИОНЕН, Н.У.К. 3305   ++++++ 

СГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. 1953   ++++++ 

СГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 1955   ++++++ 

СГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, КОРОЗИОНЕН, Н.У.К. 3306   ++++++ 

СГЪСТЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К. 3303   ++++++ 

УСТРОЙСТВА, ЗАДЕЙСТВАЩИ СЕ С ВОДА с разпръскващ, 
изтласкващ или метателен заряд 

0248   930690 

УСТРОЙСТВА, ЗАДЕЙСТВАЩИ СЕ С ВОДА с разпръскващ, 
изтласкващ или метателен заряд 

0249   930690 

МЕДЕН ОЦЕТАРСЕНИТ 1585   294200 

МЕДЕН АРСЕНИТ 1586   284290 

ПЕСТИЦИД НА МЕДНА ОСНОВА, ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН, с пламна точка под 23 °C 

2776   380892 

ПЕСТИЦИД НА МЕДНА ОСНОВА, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 3010   380892 

ПЕСТИЦИД НА МЕДНА ОСНОВА, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с пламна точка под 23 °C 

3009   380892 

ПЕСТИЦИД НА МЕДНА ОСНОВА, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 2775   380892 

МЕДЕН ХЛОРАТ 2721   282919 

МЕДЕН ХЛОРИД 2802   282739 
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МЕДЕН ЦИАНИД 1587   283719 

КОПРА 1363   120300 

ШНУР, ДЕТОНИРАЩ, гъвкав 0065   360300 

ШНУР, ДЕТОНИРАЩ, гъвкав 0289   360300 

ШНУР, ДЕТОНИРАЩ, с метална обвивка 0102   360300 

ШНУР(ФИТИЛ), ДЕТОНИРАЩ, с метална обвивка 0290   360300 

ШНУР, ДЕТОНИРАЩ, СЪС СЛАБО ДЕЙСТВИЕ, с метална обвивка 0104   360300 

ШНУР, ЗАПАЛВАЩ 0066   360300 

КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 3264   28++++ 

КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, КИСЕЛИННА, ОРГАНИЧНА, Н.У.К. 3265   29++++ 

КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ОСНОВА, НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 3266   28++++ 

КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ОСНОВА, НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 3267   29++++ 

КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ,ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К. 2920   ++++++ 

КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, Н.У.К.N.O.S. 1760   ++++++ 

КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ,ОКИСЛЯВАЩА, Н.У.К. 3093   ++++++ 

КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, САМОНАГЯВАЩА, Н.У.К. 3301   ++++++ 

КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ТОКСИЧНА,  Н.У.К. 2922   ++++++ 

КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, ВОДОЗАДЕЙСТВАЩА СЕ, Н.У.К. 3094   ++++++ 

КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, КИСЕЛИНА, НЕОРГАНИЧНА, 
Н.У.К. 

3260   28++++ 

КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, КИСЕЛИНА, ОРГАНИЧНА, 
Н.У.К. 

3261   29++++ 

КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО,ОСНОВА, НЕОРГАНИЧНА, 
Н.У.К. 

3262   28++++ 

КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО,ОСНОВА, ОРГАНИЧНА, Н.У.К. 3263   29++++ 

КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 2921   ++++++ 

КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 1759   ++++++ 

КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯВАЩО, Н.У.К. 3084   ++++++ 

КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, САМОНАГРЯВАЩО, Н.У.К. 3095   ++++++ 

КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 2923   ++++++ 

КОРОЗИОННО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ВОДОРЕАКТИВНО, Н.У.К. 3096   ++++++ 

ПАМУЧНИ ОТПАДЪЦИ, ОМАЗНЕНИ 1364   5202++ 

ПАМУК, СУХ 1365   520100  
520300 

ПЕСТИЦИД ОТ КУМАРИНОВИ ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, ТОКСИЧЕН, пламна точка под 23 °C 

3024   380899 

ПЕСТИЦИД ОТ КУМАРИНОВИ ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 3026   380899 

ПЕСТИЦИД ОТ КУМАРИНОВИ ПРОИЗВОДНИ, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН с пламна точка не по-малко от 23 °C 

3025   380899 

ПЕСТИЦИД ОТ КУМАРИНОВИ ПРОИЗВОДНИ, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 3027   380899 

КРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ 2076   290712 

КРЕЗОЛИ, ТВЪРДИ 3455   290712 

КРЕЗОЛОВА КИСЕЛИНА 2022   290712 

Крокодолит, виж: 2212   252410 

КРОТОНАЛДЕХИД 1143   291219 

КРОТОНАЛДЕХИД, СТАБИЛИЗИРАН 1143   291219 

КРОТОНОВА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА 3472   291619 

КРОТОНОВА КИСЕЛИНА, ТВЪРДА 2823   291619 

КРОТОНИЛЕН 1144   290129 

КУПРИЕТИЛЕНДИАМИН, РАЗТВОР 1761   292121 

Отпадни продукти при или над 100 °C и под своята точка на 
възпламеняване: виж 

3257   271500 

Отпадни продукти с пламна точка над 60 °C, на или над своята 
пламна точка: виж 

3256   271500 

Отпадни продукти с пламна точка до 60 °C: виж 1999   271500 

РЕЗАЧИ, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ, С ВЗРИВ 0070   930690 

ЦИАНИДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 1935   283719 

ЦИАНИДИ, НЕОРГАНИЧНИ, ТВЪРДИ, Н.У.К. 1588   283719 

ЦИАН 1026   292690 

БРОМЦИАН 1889   285300 

ХЛОРЦИАН,СТАБИЛИЗИРАН 1589   285300 

ЦИАНУРХЛОРИД 2670   293369 

ЦИКЛОБУТАН 2601   290219 
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ЦИКЛОБУТИЛ ХЛОРФОРМИАТ 2744   291590 

1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН 2518   290219 

ЦИКЛОХЕПТАН 2241   290219 

ЦИКЛОХЕПТАТРИЕН 2603   290219 

ЦИКЛОХЕПТЕН 2242   290219 

ЦИКЛОХЕКСАН 1145   290211 

ЦИКЛОХЕКСАНОН 1915   291422 

ЦИКЛОХЕКСЕН 2256   290219 

ЦИКЛОХЕКСЕНИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1762   293100 

ЦИКЛОХЕКСИЛ АЦЕТАТ 2243   291539 

ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН 2357   292130 

ЦИКЛОХЕКСИЛ ИЗОЦИАНАТ 2488   292910 

ЦИКЛОХЕКСИЛ МЕРКАПТАН 3054   293090 

ЦИКЛОХЕКСИЛ ТРИХЛОРОСИЛАН 1763   293100 

ЦИКЛОНИТ И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНЕТЕТРАНИТРАМИН 
СМЕС,ФЛЕГМАТИЗИРАН, с не по-малко от 10% флегматизиращо 
средство, (тегловно) 

0391   293369 

ЦИКЛОНИТ И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНЕТЕТРАНИТРАМИН СМЕС, 
ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 15% вода, (тегловно) 

0391   293369 

ЦИКЛОНИТ И СМЕС ОТ HMX, ФЛЕГМАТИЗИРАН с не по-малко от 
10% флегматизиращо средство, (тегловно) 

0391   293369 

ЦИКЛОНИТ И СМЕ  ОТ HMX, ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 15% вода, 
(тегловно) 

0391   293369 

ЦИКЛОНИТ И ОКТОГЕН СМЕС, ФЛЕГМАТИЗИРАН с не по-малко от 
10% флегматизиращо средство, (тегловно) 

0391   293369 

ЦИКЛОНИТ И ОКТОГЕН СМЕС, ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 15% 
вода, (тегловно) 

0391   293369 

ЦИКЛОНИТ, ФЛЕГМАТИЗИРАН 0483   293369 

ЦИКЛОНИТ, WETTED с не по-малко от 15% вода (тегловно) 0072   293369 

ЦИКЛООКТАДИЕН ФОСФИНИ 2940   293100 

ЦИКЛООКТАДИЕНИ 2520   290219 

ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН 2358   290219 

ЦИКЛОПЕНТАН 1146   290219 

ЦИКЛОПЕНТАНОЛ 2244   290619 

ЦИКЛОПЕНТАНОН 2245   291429 

ЦИКЛОПЕНТЕН 2246   290219 

ЦИКЛОПРОПАН 1027   290219 

ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНЕТЕТРАНИТРАМИН, ФЛЕГМАТИЗИРАН 0484   293369 

ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНЕТЕТРАНИТРАМИН, ОВЛАЖНЕН с не по-
малко от 15% вода, (тегловно) 

0226   293369 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНЕТРИНИТРАМИН И 
ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНЕТЕТРАНИТРАМИН СМЕС, DESENSITIZED с 
не по-малко от 10% флегматизиращо средство(тегловно) 

0391   293369 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНЕТРИНИТРАМИН И 
ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНЕТЕТРАНИТРАМИН СМЕС, ОВЛАЖНЕН с не 
по-малко от 15% вода (тегловно) 

0391   293369 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНЕТРИНИТРАМИН И HMX СМЕС, 
ФЛЕГМАТИЗИРАН с не по-малко от 10% флегматизиращо средство 
(тегловно) 

0391   293369 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНЕТРИНИТРАМИН И HMX СМЕС, ОВЛАЖНЕН с 
не по-малко от 15% вода (тегловно) 

0391   293369 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНЕТРИНИТРАМИН И СМЕС ОТ ОКТОГЕН, 
ФЛЕГМАТИЗИРАН с не по-малко от 10% флегматизиращо средство 
(тегловно) 

0391   293369 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНЕТРИНИТРАМИН И СМЕС ОТ ОКТОГЕН, 
ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 15% вода (тегловно) 

0391   293369 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНЕТРИНИТРАМИН, ФЛЕГМАТИЗИРАН  0483   293369 

ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНЕТРИНИТРАМИН, ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 
15% вода (тегловно) 

0072   293369 

ЦИМОЛИ 2046   290270 

Цимол: виж 2046   290270 

ОПАСНИ ТОВАРИ В УРЕДИ 3363  8+++++ 

ОПАСНИ ТОВАРИ В МАШИНИ 3363  8+++++ 

ДЕКАБОРАН 1868   285000 
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ДЕКАХИДРОНАФТАЛИН 1147   290219 

Декалин: виж 1147   290219 

n-ДЕКАН 2247   290110 

ДЕФЛАГРИРАЩИ МЕТАЛНИ СОЛИ НА АПОМАТНИ 
НИТРОДЕРИВАТИ, Н.У.К. 

0132   290899 

ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНО ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, Н.У.К. 3379   360200 

ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНО ВЗРИВНО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, Н.У.К. 3380   360200 

ДЕТОНАТОРНИ КОМПЛЕКТИ, НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни работи 0360   360300 

ДЕТОНАТОРНИ КОМПЛЕКТИ, НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни работи 0361   360300 

ДЕТОНАТОРНИ КОМПЛЕКТИ, НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни работи 0500   360300 

ДЕТОНАТОРИ ЗА БОЕПРИПАСИ 0073   360300 

ДЕТОНАТОРИ ЗА БОЕПРИПАСИ 0364   360300 

ДЕТОНАТОРИ ЗА БОЕПРИПАСИ 0365   360300 

ДЕТОНАТОРИ ЗА БОЕПРИПАСИ 0366   360300 

ДЕТОНАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни работи 0030   360300 

ДЕТОНАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни работи 0255   360300 

ДЕТОНАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни работи 0456   360300 

ДЕТОНАТОРИ, НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни работи 0029   360300 

ДЕТОНАТОРИ, НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни работи 0267   360300 

ДЕТОНАТОРИ, НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ, за взривни работи 0455   360300 

ДЕУТЕРИЙ, СГЪСТЕН 1957   284590 

УРЕДИ, МАЛКИ, С ВЪГЛЕВОДОРОДЕН ГАЗ, с устройство за отнемане 3150   ++++++ 

ДИАЦЕТОН АЛКОХОЛ 1148   291440 

ДИАЛИЛАМИН 2359   292119 

ДИАЛИЛЕТЕР 2360   290919 

4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН 2651   292159 

Диаминопропиламин: виж 2269   292129 

ДИ-n-АМИЛАМИН 2841   292119 

ДИАЗОДИНИТРОФЕНОЛ,  ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 40% вода, 
или смес от алкохол и вода, (тегловно) 

0074 Забранени   

ДИБЕНЗИЛДИХЛОРОСИЛАН 2434   293100 

ДИБОРАН 1911   285000 

1,2-ДИБРОМОБУТАН-3-ОН 2648   291470 

ДИБРОМОХЛОРОПРОПАНИ 2872   290379 

ДИБРОМОДИФЛУОРОМЕТАН 1941   290378 

ДИБРОМОМЕТАН 2664   290339 

ДИ-n-БУТИЛАМИН 2248   292119 

ДИБУТИЛАМИНОЕТАНОЛ 2873   292219 

ДИБУТИЛ ЕТЕРИ 1149   290919 

ДИХЛОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА 1764   291540 

1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН 2649   291470 

ДИХЛОАЦЕТИЛ ХЛОРИД 1765   291590 

ДИХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ 1590   292142 

ДИХЛОРАНИЛИНИ, ТВЪРДИ 3442   292142 

o-ДИХЛОРОБЕНЗЕН 1591   290399 

2,2'-ДИХЛОРОДИЕТИЛ ЕТЕР 1916   290919 

ДИХЛОРОДИФЛУОРОМЕТАН 1028   290377 

ДИХЛОРОДИФЛУОРОМЕТАН И 1,1-ДИФЛУОРОЕТАН АЗЕОТРОПНА 
СМЕС с приблизително 74% дихлородифлуорометан 

2602   382479 

ДИХЛОРОДИМЕТИЛ ЕТЕР, СИМЕТРИЧЕН 2249 Забранени   

1,1-ДИХЛОРОЕТАН 2362   290319 

1,2-ДИХЛОРОЕТИЛЕН 1150   290329 

ДИХЛОРОФЛУОРОМЕТАН 1029   290379 

алфа-Дихлорохидрин: виж 2750   290559 

ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВА КИСЕЛИНА, СОЛ 2465   293369 

ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВА КИСЕЛИНА, СУХА 2465   293369 

ДИХЛОРОИЗОПРОПИЛ ЕТЕР 2490   290919 

ДИХЛОРОМЕТАН 1593   290312 

1,1-ДИХЛОРО-1-НИТРОЕТАН 2650   290490 

ДИХЛОРОПЕНТАНИ 1152   290319 

ДИХЛОРОФЕНИЛИЗОЦИАНИТИ 2250   292910 

ДИХЛОРОФЕНИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1766   293100 
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1,2-ДИХЛОРОПРОПАН 1279   290319 

1,3-ДИХЛОРОПРОПАНОЛ-2 2750   290559 

ДИХЛОРОПРОПЕНИ 2047   290329 

ДИХЛОРОСИЛАН 2189   281210 

1,2-ДИХЛОРО-1,1,2,2-ТЕТРАФЛУОРОЕТАН 1958   290377 

ДИЦИКЛОХЕКСИЛАМИН 2565   292130 

ДИЦИКЛОХЕКСИЛАМОНИЕВ  НИТРИТ 2687   292130 

ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН 2048   290219 

1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО) ЕТАН 2372   292129 

ДИДИМИЕВ НИТРАТ 1465   283429 

ДИЗЕЛОВО ГОРИВО 1202   274100 

1,2-Диетоксиетан: виж 1153   290919 

ДИЕТОКСИМЕТАН 2373   291100 

3,3-ДИЕТОКСИПРОПАН 2374   291100 

ДИЕТИЛАМИН 1154   292119 

2-ДИЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ 2686   292219 

3-ДИЕТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН 2684   292129 

N,N-ДИЕТИЛАМИН 2432   292142 

ДИЕТИЛБЕНЗЕН 2049   290290 

ДИЕТИЛ КАРБОНАТ 2366   292090 

ДИЕТИЛДИХЛОРОСИЛАН 1767   293100 

Диетилендиамин: виж 2579   293359 

ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ ДИНИТРАТ, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН с не по-малко 
от 25% теглови,нелетлив 

0075   292090 

ДИЕТИЛЕНТРИАМИН 2079   292129 

ДИЕТИЛ ЕТЕР 1155   290911 

N,N-ДИЕТИЛЕТИЛЕНДИАМИН 2685   292129 

ДИЕТИЛ КЕТОН 1156   291419 

ДИЕТИЛ СУЛФАТ 1594   292090 

ДИЕТИЛ СУЛФИД 2375   293090 

ДИЕТИЛТИОФОСФОРИЛ ХЛОРИД 2751   292019 

1,1-ДИФЛУОРОЕТАН 1030   290339 

1,1-ДИФЛУОРОЕТИЛЕН 1959   290339 

ДИФЛУОРОМЕТАН 3252   290339 

Дифлуорометан, пентафлуороетан, и 1,1,1,2-тетрафлуороетан 
зеотропна смес с приблизително 10% дифлуорометан и 70% 
пентафлуороетан: виж 

3339   382474 

Дифлуорометан, пентафлуороетан, и 1,1,1,2-тетрафлуороетан 
зеотропна смес с приблизително 20% дифлуорометан и 40% 
пентафлуороетан: виж 

3338   382474 

Дифлуорометан, пентафлуороетан, и 1,1,1,2-тетрафлуороетан 
зеотропна смес с приблизително 23%  
дифлуорометан и 25% пентафлуороетан: виж 

3340   382474 

ДИФЛУОРОФОСФОРНА КИСЕЛИНА, БЕЗВОДНА 1768   281119 

2,3-ДИХИДРОПИРАН 2376   293299 

ДИИЗОБУТИЛАМИН 2361   292119 

ИЗОМЕРНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА ДИИЗОБУТИЛЕНА 2050   290129 

ДИИЗОБУТИЛ КЕТОН 1157   291419 

ДИИЗООКТИЛОВА КИСЕЛИНА ФОСФАТ 1902   291990 

ДИИЗОПРОПИЛАМИН 1158   292119 

ДИИЗОПРОПИЛ ЕТЕР 1159   290919 

ДИКЕТЕН, СТАБИЛИЗИРАН 2521   293220 

1,1-ДИМЕТОКСИЕТАН 2377   291100 

1,2- ДИМЕТОКСИЕТАН 2252   290919 

ДИМЕТИЛАМИН, БЕЗВОДЕН 1032   292111 

ДИМЕТИЛАМИН, ВОДЕН РАЗТВОР 1160   292111 

2-ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ 2378   292690 

2-ДИМЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ 2051   292219 

2-ДИМЕТИЛАМИОНЕТИЛ КРИЛАТ, СТАБИЛИЗИРАН 3302   292219 

2- ДИМЕТИЛАМИОНЕТИЛ МЕТАКРИЛАТ 2522   292219 

N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН 2253   292142 

2,3-ДИМЕТИЛБУТАН 2457   290110 
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1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН 2379   292119 

ДИМЕТИЛКАРБАМОИЛ ХЛОРИД 2262   292419 

ДИМЕТИЛ КАРБОНАТ 1161   292090 

ДИМЕТИЛЦИКЛОХЕКСАНИ 2263   290219 

N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН 2264   292130 

ДИМЕТИЛДИХЛОРОСИЛАН 1162   293100 

ДИМЕТИЛДИЕТОКСИСИЛАН 2380   293100 

ДИМЕТИДИОКСАНИ 2707   293299 

ДИМЕТИЛ ДИСУЛФИД 2381   293090 

ДИМЕТИЛ ЕТЕР 1033   290919 

N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД 2265   292419 

ДИМЕТИЛХИДРАЗИН, СИМЕТРИЧЕН 2382   292800 

ДИМЕТИЛХИДРАЗИН, НЕСИМЕТРИЧЕН 1163   292800 

2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН 2044   290110 

ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН 2266   292119 

ДИМЕТИЛ СУЛФАТ 1595   292090 

ДИМЕТИЛ СУЛФИД 1164   293090 

ДИМЕТИЛ ТИОФОСФОРИЛ ХЛОРИД 2267   292019 

ДИНГУ (ДИНИТРОГЛИКОЛУРИЛ)   0489   293399 

ДИНИТРОАНИЛИНИ 1596   292142 

ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНОСТ 1597   290420 

ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТВЪРДИ 3443   290420 

ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛ 1598   290899 

ДИАЗОТЕН ТЕТРОКСИД 1067   281129 

ДИНИТРОГЛИЦОЛУРИЛ 0489   293399 

ДИНИТРОФЕНОЛ, сух или овлажнен с по-малко от 15% вода 
(тегловно) 

0076   290899 

ДИНИТРОФЕНОЛ, РАЗТВОР 1599   290899 

ДИНИТРОФЕНОЛ, ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 15% вода (тегловно) 1320   290899 

ДИНИТРОФЕНОЛАТИ, алкали метали, сухи или овлажнени с по-малко 
от 15% вода (тегловно) 

0077   290899 

ДИНИТРОФЕНОЛАТИ, ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 15% вода 
(тегловно) 

1321   290899 

ДИНИТРОРЕЗОЛЦИНОЛ, сух или овлажнен с по-малко от 15% вода 
(тегловно) 

0078   290899 

ДИНИТРОРЕЗОЛЦИНОЛ, ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 15% вода 
(тегловно) 

1322   290899 

ДИНИТРОСОБЕНЗЕН 0406   290420 

ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ 2038   290420 

ДИНИТРОТОЛУЕНИ, СТОПЕНИ 1600   290420 

ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ТВЪРДИ 3454   290420 

ДИОКСАН 1165   293299 

ДИОКСОЛАН 1166   293299 

ДИПЕНТЕН 2052   290219 

ДИФЕНИЛАМИН ХЛОРОАРСИН 1698   293499 

ДИФЕНИЛХЛОРОАРСИН, ТЕЧЕН 1699   293100 

ДИФЕНИЛХЛОРОАРСИН, ТВЪРД 3450   293100 

ДИФЕНИЛДИХЛОРОСИЛАН 1769   293100 

ДИФЕНИЛМЕТИЛ БРОМИД 1770   290399 

ДИПИКРИЛАМИН 0079   292144 

ДИПИКРИЛ СУЛФИД, сух или овлажнен с по-малко от 10% вода 
(тегловно) 

0401   290899 

ДИПИКРИЛ СУЛФИД, ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 10% вода 
(тегловно) 

2852   290899 

ДИПРОПИЛАМИН 2383   292119 

Дипропилен триамин: виж 2269   292129 

ДИ-n-ПРОПИЛ ЕТЕР 2384   290919 

ДИПРОПИЛ КЕТОН 2710   291419 

ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТЕЧЕН, КОРОЗИОНЕН, Н.У.К. 1903   380894 

ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТЕЧЕН,ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 3142   380894 

ДЕЗИНФЕКТАНТ, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 1601   380894 

ДИНАТРИЕВ ТРИОКСИСИЛИКАТ 3253   283911 

ДИВИНИЛОВ ЕТЕР, СТАБИЛИЗИРАН 1167   290919 
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ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 1771   293100 

Барел и втулки: виж 1139   3208++ 

Сух лед 1845 Освободени 281121 

БАГРИЛА, МЕЖДИНЕН ПРОДУКТ, ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 2801   ++++++ 

БАГРИЛА, МЕЖДИНЕН ПРОДУКТ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К.. 1602   ++++++ 

БАГРИЛА, МЕЖДИНЕН ПРОДУКТ ТВЪРДИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 3147   ++++++ 

БАГРИЛА, МЕЖДИНЕН ПРОДУКТ, ТВЪРДИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К.. 3143   ++++++ 

БАГРИЛА, ТЕЧНИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 2801   320+++ 

БАГРИЛА, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К.. 1602   320+++ 

БАГРИЛА, ТВЪРДИ, КОРОЗИОННИ, Н.У.К. 3147   320+++ 

БАГРИЛА, ТВЪРДИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К.. 3143   320+++ 

Електрически акумулаторни батерии: виж 2794   8507++ 

Електрически акумулаторни батерии: виж 2795   8507++ 

Електрически акумулаторни батерии: виж 2800   8507++ 

Електрически акумулаторни батерии: виж 3028   8507++ 

ПОДГРЯНО ПЪТНО МАСЛО, ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. с пламна точка 
над 60 °C, при или над неговата пламна точка 

3256   ++++++ 

Пътно масло, превозвано с повишена темпетратура, Н.У.К.., при или 
над 100 °C  или под неговата пламна точка (вкл.стопени метали, 
стопени соли и др.) 

3257   ++++++ 

ПОДГРЯНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К., при или над 240 °C 3258   ++++++ 

ПРАЗЕН АКУМУЛАТОР   4.3.2.4 992+++ 

ПРАЗНА РАЗГЛОБЯЕМА ЦИСТЕРНА   4.3.2.4 ++++++ 

ПРАЗЕН (МКН)   4.1.1.11 ++++++ 

ПРАЗЕН МЕЖДИНЕН КОНТЕЙНЕР ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ (МКН)   4.1.1.11 ++++++ 

ПРАЗЕН ГОЛЯМ КОНТЕЙНЕР   7.3 993+++ 

ПРАЗНИ ГОЛЕМИ ОПАКОВКИ   4.1.1.11 ++++++ 

ПРАЗЕН MEGC   4.3.2.4 993+++ 

ПРАЗНИ ОПАКОВКИ   4.1.1.11 ++++++ 

ПРАЗНА ПРЕНОСИМА ЦИСТЕРНА   4.2.1.5, 
4.2.2.6 

993+++ 

ПРАЗЕН КОНТЕЙНЕР   4.1.6 ++++++ 

ПРАЗЕН МАЛЪК КОНТЕЙНЕР   7.3 ++++++ 

ПРАЗНА ЦИСТЕРНА   4.3.2.4 993+++ 

ПРАЗЕН ВАГОН-ЦИСТЕРНА   4.3.2.4 992+++ 

ПРАЗЕН ВАГОН   7.3 992+++ 

Емайлирани: виж 1263   3208++ 

Емайлирани: виж 3066   3208++ 

Емайлирани: виж 3469   3208++ 

Емайлирани: виж 3470   3208++ 

Превозно средство, задвижвано със запалителен газ 3166  8407++ 

Превозно средство, задвижвано със запалителна течност 3166  8407++ 

Превозно средство, горивна клетка, задвижвано със запалителен газ 3166  8407++ 

Превозно средство, горивна клетка, задвижвано със запалителна 
течност 

3166  8407++ 

Двигател с вътрешно горене, задвижван от запалителен газ или 
двигател с вътрешно горене, задвижван от запалителна течност или 
превозно средство, задвижвано от запалителен газ или превозно 
средство, задвижвано от запалителна течност или двигател, горивна 
клетка, задвижвана от запалителен газ или двигател, горивна клетка, 
задвижвани от запалителна течност или превозно средство, горивна 
клетка, задвижвана от запалителен газ или превозно средство, 
горивна клетка, задвижвана от горивна течност 

3166 Освободени 8407++  
870+++ 

ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНО, Н.У.К. 3082   ++++++ 

ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТВЪРДО, Н.У.К. 3077   ++++++ 

ЕПИБРОМОХИДРИН 2558   291090 

ЕПИХЛОРОХИДРИН 2023   291030 

1,2-ЕПОКСИ-3-EТОКСИПРОПАН 2752   291090 

ЕСТЕРИ, Н.У.К. 3272   29++++ 

ЕТАН 1035   290110 

ЕТАН, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 1961   290110 

ЕТАНОЛ 1170   220710  
220720 
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ЕТАНОЛ И БЕНЗИН, СМЕС, с над 10% етанол 3475   272200 
272400 

ЕТАНОЛ И МОТОРНО ГОРИВО, СМЕС, с над 10% етанол 3475   272200 
272400 

ЕТАНОЛ И БЕНЗИН, СМЕС, с над 10% етанол 3475   272200 
272400 

ЕТАНОЛ, РАЗТВОР 1170   220890 

ЕТАНОЛАМИН 2491   292211 

ЕТАНОЛАМИН, РАЗТВОР 2491   292211 

ЕТЕРИ, Н.О.К. 3271   2909++ 

2-Етоксиетанол: виж 1171   290944 

2-Етоксиетил ацетат: виж 1172   291539 

ЕТИЛОВ АЦЕТАТ 1173   291531 

ЕТИЛАЦЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗИРАН 2452   290129 

ЕТИЛОВ АКРИЛАТ, СТАБИЛИЗИРАН 1917   291612 

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ 1170   220710 
220720 

ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, РАЗТВОР 1170   220890 

ЕТИЛАМИН 1036   292119 

ЕТИЛАМИН, ВОДЕН РАЗТВОР, с не по-малко 50%,но не повече 
от70% етиламин 

2270   292119 

ЕТИЛ АМИН КЕТОН 2271   291419 

N-ЕТИЛАНИЛИН 2272   292142 

2- ЕТИЛАНИЛИН ЕТИЛАМИН 2273   292149 

ЕТИЛБЕНЗЕН 1175   290260 

N-ЕТИЛ-N-БЕНЗУЛАНИЛИН 2274   292149 

N-ЕТИЛБЕНЗИЛТУЛУИДИНИ, ТЕЧНИ 2753   292149 

N- ЕТИЛБЕНЗИЛТУЛУИДИНИ, ТВЪРДИ 3460   292149 

ЕТИЛБОРАТ 1176   292090 

ЕТИЛБРОМИД 1891   290339 

ЕТИЛ БРОМОАЦЕТАТ 1603   291590 

2-ЕТИЛБУТАНОЛ 2275   290519 

2-ЕТИЛБУТИЛ АЦЕТАТ 1177   291539 

ЕТИЛ БУТИЛ ЕТЕР 1179   290919 

2-ЕТИЛБУТИРАЛДЕХИД 1178   291219 

ЕТИЛ БУТИРАТ 1180   291560 

ЕТИЛ ХЛОРИД 1037   290311 

ЕТИЛ ХЛОРОАЦЕТАТ 1181   291540 

ЕТИЛ ФОРМИАТ 1182   291590 

ЕТИЛ 2-ХЛОРОПРОПИОНАТ 2935   291590 

ЕТИЛ ХЛОРОТИОФОРМИАТ 2826   293090 

ЕТИЛ КРОТОНАТ 1862   291619 

ЕТИЛДИХЛОРОАРСИН 1892   293100 

ЕТИЛДИХЛОРОСИЛАН 1183   293100 

ЕТИЛЕН, АЦЕТИЛЕН И ПРОПИЛЕН СМЕС, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ, 
съдържаща поне 71,5% етилен с не повече от 22,5% ацетилен и не 
повече от 6%пропилен 

3138   271119 

ЕТИЛЕН 1962   271114  
290121 

ЕТИЛЕН ХЛОРОХИДРИН 1135   290559 

ЕТИЛЕНДИАМИН 1604   292121 

ЕТИЛЕН ДИБРОМИД 1605   290331 

ЕТИЛЕН ДИХЛОРИД 1184   290315 

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ ДИЕТИЛ ЕТЕР 1153   290944 

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОЕТИЛ ЕТЕР 1171   290944 

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОЕТИЛ ЕТЕР АЦЕТАТ 1172   291539 

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОМЕТИЛ ЕТЕР 1188   290944 

ЕТИЛЕН ГЛИКОЛ МОНОМЕТИЛ ЕТЕР АЦЕТАТ 1189   291539 

ЕТИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗИРАН 1185   293399 

ЕТИЛЕНОВ ОКСИД 1040   291010 

СМЕС ОТ ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД с повече от 
87% етиленов оксид 

3300   291010  
281121 
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СМЕС ОТ ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД с повече от 
9%, но не повече 87%  етиленов оксид 

1041   291010  
281121 

СМЕС ОТ ЕТИЛЕНОВ ОКСИД ИВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД с не повече 
от 9% етиленов оксид 

1952   291010  
281121 

СМЕС ОТ ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И ХЛОРОТЕТРАФЛУОРОЕТАН с не 
повече от 8,8% етиленов оксид 

3297   291010 290342 

СМЕС ОТ ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И ДИХЛОРОДИФЛУОРОМЕТАН с не 
повече от 12,5% етиленов оксид 

3070   291010  
290342 

СМЕС ОТ ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И ПЕНТАФЛУОРОЕТАН с не повече от 
7,9% етиленов оксид 

3298   291010  
290330 

СМЕС ОТ ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И ПРОПИЛЕНОВ ОКСИД, с не повече 
от 30% етиленов оксид 

2983   291010  
291020 

СМЕС ОТ ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И ТЕТРАФЛУОРОЕТАН с не повече от 
5,6% етиленов оксид 

3299   291010  
290330 

ЕТИЛЕНОВ ОКСИД С АЗОТ с общо налягане 1 MPa (10 бара) при  50 
°C 

1040   291010 

ЕТИЛЕН, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 1038   271114  
290121 

ЕТИЛОВ ЕТЕР 1155   290911 

ЕТИЛОВ ФЛУОРИД 2453   290339 

ЕТИЛОВ ФОРМИАТ 1190   291513 

2-ЕТИЛХЕКСИЛАМИН 2276   292119 

2-ЕТИЛХЕКСИЛ ХЛОРОФОРМИАТ 2748   291590 

ЕТИЛОВ ИЗОБУТИРАТ 2385   291560 

ЕТИЛОВ ИЗОЦИАНАТ 2481   292910 

ЕТИЛОВ ЛАКТАТ 1192   291811 

ЕТИЛ МЕРКАПТАН 2363   293090 

ЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗИРАН 2277   291614 

ЕТИЛ МЕТИЛ ЕТЕР 1039   290919 

ЕТИЛ МЕТИЛ КЕТОН 1193   291412 

ЕТИЛ НИТРИТ, РАЗТВОР 1194   292090 

ЕТИЛ ОРТОФОРМИАТ 2524   291590 

ЕТИЛ ОКСАЛАТ 2525   291711 

ЕТИЛЕНФЕНИЛДИХЛОРОСИЛАН 2435   293100 

1-ЕТИЛПИПЕРИДИН 2386   293339 

ЕТИЛ ПРОПИОНАТ 1195   291550 

ЕТИЛ ПРОПИЛ ЕТЕР 2615   290919 

N-ЕТИЛТОЛУИДИНИ 2754   292143 

ЕТИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1196   293100 

ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНИ, ТИП А 0081   360100 

ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНИ, ТИП B 0082   360200 

ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНИ, ТИП B 0331   360200 

ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНИ, ТИП C 0083   360200 

ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНИ, ТИП С 0084   360200 

ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНИ, ТИП E 0241   360200 

ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, БРИЗАНТНИ, ТИП E 0332   360200 

ЕКСТРАКТИ, АРОМАТНИ, ТЕЧНИ 1169   3301++ 

ЕКСТРАКТИ, ОВКУСИТЕЛИ, ТЕЧНИ 1197   130219 

ТЪКАНИ, ЖИВОТИНСКИ, Н.У.К., импрегнирани в мазнина 1373   5+++++ 

ТЪКАНИ, ИМПРЕГНИРАНИ, СЪС СЛАБО НИТРАТНА 
НИТРОЦЕЛУЛОЗА, Н.У.К. 

1353   590390 

ТЪКАНИ, СИНТЕТИЧНИ, Н.У.К. импрегнирани в мазнина 1373   5+++++ 

ТЪКАНИ, РАСТИТЕЛНИ, Н.У.К. импрегнирани в мазнина 1373   5+++++ 

ФЕРИАРСЕНАТ 1606   284290 

ФЕРИАРСЕНИТ 1607   284290 

ЖЕЛЕЗЕН ХЛОРИД, БЕЗВОДЕН 1773   282739 

ЖЕЛЕЗЕН ХЛОРИД, РАЗТВОР 2582   282739 

ЖЕЛЕЗЕН НИТРАТ 1466   283429 

ФЕРОЦЕРИЙ 1323   360690 

ФЕРОСИЛИКОН с 30% с повече,но не по-малко от 90% силикон 1408   72022+ 

ФЕРИАРСЕНИАТ 1608   284290 

МЕТАЛЕН ПРАХ, СТРУЖКИ, СТЪРГОТИНИ ИЛИ ОТПАДЪК ОТ 2793   720441 
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ОБРАБОТКА НА ЧЕРНИ МЕТАЛИ,склонни към самозагряване 

АМОНИЗИРАН ТОРЕН РАЗТВОР със свободен амоняк 1043   281420 
310510 

Влакна, животински обгорени, намокрени или овлажнени 1372 Освободени 5+++++ 

ВЛАКНА, ЖИВОТИНСКИ, Н.У.К. в мазнина 1373   5+++++ 

ВЛАКНА,  ИМПРЕГНИРАНИ, СЪС СЛАБО НИТРАТНА 
НИТРОЦЕЛУЛОЗА, Н.У.К. 

1353   5+++++ 

ВЛАКНА, СИНТЕТИЧНИ, Н.У.К. в мазнина 1373   5+++++ 

Влакна, растително обгорени, намокрени или овлажнени 1372 Освободени 5+++++ 

Влакна, растителни, сухи 3360 Освободени 5+++++ 

ВЛАКНА, РАСТИТЕЛНИ, Н.У.К. в мазнина 1373   5+++++ 

ФИЛМИ НА НИТРОЦЕЛУЛОЗНА ОСНОВА с желатинов слой 1324   3706++ 

ЗАРЯДИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ, корозионна течност 1774   381300 

ЗАРЯДИ ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ със сгъстени или втечнени газове 1044   842410 

ЗАПАЛКИ, ТВЪРДИ, със запалително течно вещество 2623   360690 

ФОЙЕРВЕРКИ 0333 2.2.1.1.7 360410 

ФОЙЕРВЕРКИ 0334 2.2.1.1.7 360410 

ФОЙЕРВЕРКИ 0335 2.2.1.1.7 360410 

ФОЙЕРВЕРКИ 0336 2.2.1.1.7 360410 

ФОЙЕРВЕРКИ 0337   360410 

АПТЕЧКА 3316   382200 

Рибно брашно, стабилизирано 2216 Освободени 230120 

РИБНО БРАШНО, НЕСТАБИЛИЗИРАНО 1374   230120 

Рибни отпадъци, стабилизирани 2216 Освободени 230120 

РИБНИ ОТПАДЪЦИ, НЕСТАБИЛИЗИРАНИ 1374   230120 

ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, КОРОЗИОННА, Н.У.К. 2924   ++++++ 

ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, Н.У.К.  1993   ++++++ 

ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, ТОКСИЧНА, КОРОЗИОННА, Н.У.К.. 3286   ++++++ 

ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, ТОКСИЧНА, Н.У.К. 1992   ++++++ 

ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, КОРОЗИОННА, НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 3180   28++++ 

ЗАПАЛИТЕЛНО ТВЪРДО ВЕЩВЕСТВО, КОРОЗИОННО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

2925   29++++ 

ЗАПАЛИТЕЛНО ТВЪРДО ВЕЩВЕСТВО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 3178   28++++ 

ЗАПАЛИТЕЛНО ТВЪРДО ВЕЩВЕСТВО, ОРГАНИЧНО, СТОПЕНО, 
Н.У.К. 

3176   29++++ 

ЗАПАЛИТЕЛНО ТВЪРДО ВЕЩВЕСТВО, ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 1325   29++++ 

ЗАПАЛИТЕЛНО ТВЪРДО ВЕЩВЕСТВО, ОКИСЛЯВАЩО, Н.У.К. 3097 Забранени   

ЗАПАЛИТЕЛНО ТВЪРДО ВЕЩВЕСТВО, ТОКСИЧНО, НЕОРГАНИЧНО, 
Н.У.К. 

3179   28++++ 

ЗАПАЛИТЕЛНО ТВЪРДО ВЕЩВЕСТВО, ТОКСИЧНО, ОРГАНИЧНО, 
Н.У.К. 

2926   29++++ 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ВЪЗДУШНИ 0093   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ВЪЗДУШНИ 0403   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ВЪЗДУШНИ 0404   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ВЪЗДУШНИ 0420   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ВЪЗДУШНИ 0421   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ВЪЗДУШНИ 0092   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, НАЗЕМНИ 0418   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, НАЗЕМНИ 0419   360490 

БАРУТ ЗА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ 0094   360490 

БАРУТ ЗА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ 0305   360490 

ФЛУОР, СГЪСТЕН 1045   280130 

ФЛУОРОЦЕТНА КИСЕЛИНА 2642   291590 

ФЛУОРОАНИЛИНИ 2941   292142 

ФЛУОРОБЕНЗЕН 2387   290399 

ФЛУОРБОРОВА КИСЕЛИНА 1775   281119 

ФЛУОРФОСФОРНА КИСЕЛИНА, БЕЗВОДНА 1776   281119 

ФЛУОРОСИЛИКАТИ, Н.У.К. 2856   282690 

ФЛУОРСИЛИЦИЕВА КИСЕЛИНА 1778   281119 

ФЛУОРСЯРНА КИСЕЛИНА 1777   281119 

ФЛУОРОТОЛУОЛИ 2388   290399 

ФОРМАЛДЕХИД РАЗТВОР с по-малко от 25% формалдехид 2209   291211 
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ФОРМАЛДЕХИД, РАЗТВОР, ЗАПАЛИТЕЛЕН 1198   291211 

МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА с повече от 85% киселина (тегловно) 1779   291511 

МРАВЧЕНА КИСЕЛИНА с не повече от 5% но не повече от 85% 
киселина (тегловно) 

3412   291511 

ТОРПЕДА ЗА ВЗРИВНО СОНДИРАНЕ, на петролни кладенци без 
детонатор  

0099   930690 

ГОРИВО ЗА РЕАКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ 1863   ++++++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕ, 
съдържащи корозионни вещества 

3477   847+++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕ, 
съдържащи запалителни течности 

3473   847+++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕ, 
съдържащи водород в метален хидрид 

3479   847+++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕ, 
съдържащ течен запалителен газ 

3478   847+++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕ, 
съдържащи хидрореактивни вещества 

3476   847+++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, съдържащи корозивни вещества 3477   8473++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, съдържащи запалителни течности 3473   8473++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, съдържащи водород в метален 
хидрид 

3479   8473++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, съдържащ течен запалителен газ 3478   8473++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, съдържащи хидрореактивни 
вещества 

3476   8473++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ОКОМПЛЕКТОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕ, съдържащи корозионни вещества 

3477   847+++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ОКОМПЛЕКТОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕ, съдържащи запалителни течности 

3473   847+++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ОКОМПЛЕКТОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕ, съдържаш водород в метален хидрид 

3479   847+++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ОКОМПЛЕКТОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕ, съдържащ течен запалителен газ 

3478   847+++ 

ПАТРОНИ ЗА ГОРИВНИ КЛЕТКИ, ОКОМПЛЕКТОВАНИ С 
ОБОРУДВАНЕ, съдържащи хидрореактивни вещества 

3476   847+++ 

ФУМАРИЛХЛОРИД 1780   291719 

ОБГАЗЕНО ТОВАРНО ТРАНСПОРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ 3359   ++++++ 

ФУРАЛДЕХИДИ 1199   293212 

ФУРАН 2389   293219 

ФУРФУРИЛОВ СПИРТ 2874   293213 

ФУРФУРИЛАМИН 2526   293219 

ФИТИЛ, ДЕТОНИРАЩ, с метална обвивка 0102   360300 

ФИТИЛ, ДЕТОНИРАЩ, с метална обвивка 0290   360300 

ФИТИЛ, ДЕТОНИРАЩ, СЪС СЛАБО ДЕЙСТВИЕ, с метална обвивка 0104   360300 

ФИТИЛ, ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛЕН, с метална обвивка 0103   360300 

ФИТИЛ, НЕДЕТОНИРАЩ 0101   360300 

ФУЗЕЛОВО МАСЛО  1201   290519 

ФИТИЛ, БЕЗОПАСЕН 0105   360300 

ФИТИЛИ, ДЕТОНАЦИОННИ 0106   360300 

ФИТИЛИ, ДЕТОНАЦИОННИ 0107   360300 

ФИТИЛИ, ДЕТОНАЦИОННИ 0257   360300 

ФИТИЛИ, ДЕТОНАЦИОННИ 0367   360300 

ФИТИЛИ, ДЕТОНАЦИОННИ, със защитни елементи 0408   360300 

ФИТИЛИ, ДЕТОНАЦИОННИ, със защитни елементи 0409   360300 

ФИТИЛИ, ДЕТОНАЦИОННИ, със защитни елементи, 
ДЕТОНАЦИОННИ, със защитни елементи 

0410   360300 

ФИТИЛИ, ДЕТОНАЦИОННИ, със защитни елементи,  0316   360300 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ЗАПАЛКИ  0317   360300 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ЗАПАЛКИ  0368   360300 

ГАЛИЙ 2803   811292 

ГАЗОВИ ПАТРОНИ, без изпускащо устройство, за еднократна 
употреба 

2037   ++++++ 

ГАЗЬОЛ 1202   274200 

ГОРИВО 1203   272+00 

ГАЗ, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К. 3312   ++++++ 

ГАЗ, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 3158   ++++++ 
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ГАЗ, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ, ОКИСЛЯВАЩА, Н.У.К. 3311   ++++++ 

ГАЗОВА ПРОБА, НЕ ПОД НАЛЯГАНЕ, ЗАПАЛИТЕЛНА, не дълбоко 
охладена, течна 

3167   ++++++ 

ГАЗОВА ПРОБА, НЕ ПОД НАЛЯГАНЕ, ТОКСИЧНА, ЗАПАЛИТЕЛНА, 
Н.У.К., не дълбоко охладена, течна 

3168   ++++++ 

ГАЗОВА ПРОБА, НЕ ПОД НАЛЯГАНЕ, ТОКСИЧНА, Н.У.К., не дълбоко 
охладена, течна 

3169   ++++++ 

ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ МИКРООРГАНИЗМИ 3245   300290 

ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 3245   ++++++ 

ГЕРМАНИЙ 2192   285000 

ГЕРМАНИЙ, АДСОРБИРАН 3523  285000 

Германиев хидрид: виж 2192   285000 

Глицер-1,3-дихлорохидрин: виж 2750   290559 

ГЛИЦЕРОЛ алфа-МОНОХЛОРОХИДРИН 2689   290559 

ГЛИЦИДАЛДЕХИД 2622   291249 

ГРАНАТИ, ръчни или гранатомети, с избухлив заряд 0284   930690 

ГРАНАТИ, ръчни или гранатомети, с избухлив заряд 0285   930690 

ГРАНАТИ, ръчни или гранатомети, с избухлив заряд 0292   930690 

ГРАНАТИ, ръчни или гранатомети, с избухлив заряд 0293   930690 

ГРАНАТИ, УЧЕБНИ, ръчни или гранатомети 0110   930690 

ГРАНАТИ, УЧЕБНИ, ръчни или гранатомети 0318   930690 

ГРАНАТИ, УЧЕБНИ, ръчни или гранатомети 0372   930690 

ГРАНАТИ, УЧЕБНИ, ръчни или гранатомети 0452   930690 

ГУАНИДИН НИТРАТ 1467   292529 

ГУАНИЛНИТРОСАМИНОГУАНИЛИДЕН ХИДРАЗИН, ОВЛАЖНЕН, с 
по-малко от  30% вода, (тегловно) 

0113 Забранени   

ГУАНИЛНИТРОСАМИНОГУАНИЛTЕТРАЗЕН, ОВЛАЖНЕН, с по-малко 
от  30% вода или смес от спирт и вода, (тегловно) 

0114 Забранени   

ЧЕРЕН БАРУТ, ПРЕСОВАН 0028   360200 

ЧЕРЕН БАРУТ, гранулиран или като брашно 0027   360200 

ЧЕРЕН БАРУТ НА ПЕЛЕТИ 0028   360200 

ХАФНИЙ НА ПРАХ, СУХ 2545   8112++ 

ХАФНИЙ НА ПРАХ, ОВЛАЖНЕН, с по-малко от 25% вода 1326   8112++ 

ХАЛОГЕНИРАНИ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛ-МЕТАНИ, ТЕЧНИ 3151  290399 

ХАЛОГЕНИРАНИ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛ-МЕТАНИ, ТВЪРДИ 3152  290399 

Сено 1327 Освободени 121490 

НАФТА, ЛЕКА 1202   274300 

ХЕЛИЙ, СГЪСТЕН 1046   280429 

ХЕЛИЙ, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 1963   280429 

ХЕПТАФЛУОРОПРОПАН 3296   290339 

n-ХЕПТАЛДЕХИД 3056   291219 

ХЕПТАНИ 1206   290110 

n-ХЕПТАН 2278   290129 

ХЕКСАЛХЛОРОАЦЕТОН 2661   291470 

ХЕКСАЛХЛОРОБЕНЗЕН 2729   290399 

ХЕКСАНХЛОРОБУТАДИЕН 2279   290329 

ХЕКСАЛХЛОРОЦИКЛОПЕНТАДИЕН 2646   290389 

ХЕКСАЛХЛОРОФЕН 2875   290819 

ХАКСАДЕЦИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1781   293100 

ХАКСАДИЕНИ 2458   290129 

ХАКСАЕТИЛ ТЕТРАФОСФАТ 1611   291990 

СМЕС ОТ  ХАКСАЕТИЛ ТЕТРАФОСФАТ И СГЪСТЕН ГАЗ 1612   291990 

ХЕКСАФЛУОРОАЦЕТОН 2420   291470 

ХЕКСАФЛУОРОАЦЕТОН ХИДРАТ, ТЕЧНОСТ 2552   291470 

ХЕКСАФЛУОРОАЦЕТОН ХИДРАТ, ТВЪРД 3436   291470 

ХЕКСАФЛУОРОЕТАН 2193   290339 

ХЕКСАФЛУОРОФОСФОРНА КИСЕЛИНА 1782   281119 

ХЕКСАФЛУОРОПРОПИЛЕН 1858   290339 

ХЕКСАЛДЕХИД 1207   291219 

ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, ТВЪРД 2280   292122 

ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, РАЗТВОР 1783   292122 

ХЕКСАМЕТИЛЕН ДИИЗОЦИАНАТ 2281   292910 
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ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН 2493   293399 

ХЕКСАМЕТИЛЕН ТЕТРАМИН 1328   293399 

ХЕКСАНИ 1208   290110 

ХЕКСАНИТРОДИФЕНИЛАМИН 0079   292144 

ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕН 0392   290420 

ХАКСАНОЛИ 2282   290519 

1-ХЕКСАН 2370   290129 

ХЕКСОГЕН И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН СМЕС, 
ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНА,  с по-малко от 10% флегматизиращо 
средство (тегловно) 

0391   293369 

ХЕКСОГЕН И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН СМЕС, 
ОВЛАЖНЕНА,  с не по-малко 15% вода, (тегловно) 

0391   293369 

ХЕКСОГЕН И HMX СМЕС, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН,  с по-малко от 10% 
флегматизиращо средство, (тегловно) 

0391   293369 

ХЕКСОГЕН И HMX СМЕС, ОВЛАЖНЕН с не по-малко 15% вода, 
(тегловно) 

0391   293369 

ХЕКСОГЕН И ОКТОГЕН СМЕС,  ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН,  с по-малко 
от 10% флегматизиращо средство, (тегловно) 

0391   293369 

ХЕКСОГЕН И ОКТОГЕН СМЕС, ОВЛАЖНЕН с не по-малко 15% вода, 
(тегловно) 

0391   293369 

ХЕКСОГЕН, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН 0483   293369 

ХЕКСОГЕН, ОВЛАЖНЕН с не по-малко 15% вода, (тегловно) 0072   293369 

ХЕКСОЛИТ, сух или овлажнен с по-малко от 15% вода, (тегловно) 0118   360200 

ХЕКСОТОЛ, сух или овлажнен с по-малко от 15% вода, (тегловно) 0118   360200 

ХЕКСОТОНАЛ 0393   360200 

ХЕКСИЛ 0079   292144 

ХЕКСИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1784   293100 

HMX, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН 0484   293369 

HMX, ОВЛАЖНЕН, с не по-малко 15% вода, (тегловно) 0226   293369 

ХИДРАЗИН, ВОДЕН РАЗТВОР, с по-малко 37% хидразин, (тегловно) 2030   282510 

ХИДРАЗИН, БЕЗВОДЕН 2029   282510 

ХИДРАЗИН, ВОДЕН РАЗТВОР, с не повече от 37% хидразин, 
(тегловно) 

3293   282510 

ХИДРАЗИН ВОДЕН РАЗТВОР, ЗАПАЛИМ с повече от 37% хидразин, 
от масата 

3484  282510 

ЙОДОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА 1787   281119 

БРОМОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА 1788   281119 

ГАЗООБРАЗНА ВЪГЛЕВОДОРОДНА СМЕС, СГЪСТЕНА, Н.У.К. 1964   271129 

ГАЗООБРАЗНА ВЪГЛЕВОДОРОДНА СМЕС, ВТЕЧНЕНА, Н.У.К. 1965   271119  
271113 

МАЛКИ УРЕДИ С ВЪГЛЕВОДОРОДВН ГАЗ, с устройство за отнемане 3150   ++++++ 

ВЪГЛЕВОДОРОДИ, ТЕЧНИ, Н.У.К. 3295   290+++ 

СОЛНА КИСЕЛИНА 1789   280610 

ЦИАНОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА, ВОДЕН РАЗТВОР, с не повече от 
20% водород цианид 

1613   281112 

ФЛУОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА 1790   281111 

СМЕС ОТ ФЛУОРОВОДОРОДНА КИСЕЛИНА И СЯРНА КИСЕЛИНА 1786   281119 

СМЕС ОТ ВОДОРОД И МЕТАН, СГЪСТЕН 2034   271129 

Водород арсетид: виж 2188   285000 

БРОМОВОДОРОД, БЕЗВОДЕН 1048   281119 

ХЛОРОВОДОРОД, БЕЗВОДЕН 1050   280610 

ХЛОРОВОДОРОД, ДЪЛБОКО ОХЛАДЕН, ТЕЧЕН 2186 Забранени   

ВОДОРОД, СГЪСТЕН 1049   280410 

ЦИАНОВОДОРОД, ВОДЕН РАЗТВОР,  с не повече от 20% 
циановодород 

1613   281112 

ЦИАНОВОДОРОД, РАЗТВОР В АЛКОХОЛ, с не повече от 45% 
циановодород 

3294   281119 

ЦИАНОВОДОРОД, СТАБИЛИЗИРАН, съдържащ по-малко от 3% вода 1051   281119 

ЦИАНОВОДОРОД, СТАБИЛИЗИРАН, съдържащ по-малко от 3% вода 
и абсорбиран в порьозен инертен материал 

1614   281119 

ХИРДОГЕНДИФЛУОРИДИ, ТВЪРДИ, Н.У.К. 1740   282619 

ХИРДОГЕНДИФЛУОРИДИ, РАЗТВОР, Н.У.К. 3471   282619 

ВОДОРОД ФЛУОРИД, БЕЗВОДЕН 1052   281111 

ВОДОРОД В МЕТАЛОХИДРИДНА АКУМУЛИРАЩА СИСТЕМА 3468   285000 
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ВОДОРОД В МЕТАЛОХИДРИДНА АКУМУЛИРАЩА СИСТЕМА, 
СЪДЪРЖАЩО СЕ В ОБОРУДВАНЕ 

3468   285000 

ВОДОРОД В МЕТАЛОХИДРИДНА АКУМУЛИРАЩА СИСТЕМА, 
ОКОМПЛЕКТОВАНО С ОБОРУДВАНЕ 

3468   285000 

ВОДОРОД ЙОДИД, БЕЗВОДЕН 2197   281119 

ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД И ПЕРОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, 
РАЗТВОР, с киселина(и),вода и не повече от 5% пероксиоцетна 
киселина - СТАБИЛИЗИРАН 

3149   284700 

ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, ВОДЕН РАЗТВОР, с не повече от 20%, но 
не повече от 60% водороден пероксид (стабилизиран,ако е 
необходимо) 

2014   284700 

ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, ВОДЕН РАЗТВОР, с не по-малко 8%,но по-
малко от 20% водороден пероксид (стабилизиран,ако е необходимо) 

2984   284700 

ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, ВОДЕН РАЗТВОР, СТАБИЛИЗИРАН, с 
повече от 60% % водороден пероксид и не повече от 70% % 
водороден пероксид 

2015   284700 

ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, ВОДЕН РАЗТВОР, СТАБИЛИЗИРАН, с 
повече от 70% водороден пероксид 

2015   284700 

ВОДОРОД, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 1966   280410 

СЕЛЕНОВОДОРОД, АДСОРБИРАН 3526  281119 

СЕЛЕНОВОДОРОД, БЕЗВОДЕН 2202   281119 

Водород силицид: виж 2203   285000 

СЕРОВОДОРОД 1053   281119 

1-ХИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ, БЕЗВОДЕН, сух или овлажнен с по-
малко от 20% вода, (тегловно) 

0508   293399 

1- ХИДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ, БЕЗВОДЕН 3474   293399 

3-Хидроксибутан-2-он: виж 2621   291440 

ХИДРОКСИЛАМИН СУЛФАТ 2865   282510 

1-Хидрокси-3-метилl-2-пентен-4-ине: виж 2705   290529 

ХИПОХЛИРИТИ, ОКИСЛЯВАВИ, Н.У.К. 3212   282890 

ХИПОХЛОРИТ, РАЗТВОР 1791   282890 

ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 0121   360300 

ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 0314   360300 

ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 0315   360300 

ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 0325   360300 

ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 0454   360300 

3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН 2269   292129 

ИНФЕКЦИОЗНО ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО само ЗА ЖИВОТНИ 2900   300+++ 

ИНФЕКЦИОЗНО ВЕЩЕСТВО, ОПАСНО ЗА ХОРА 2814   300+++ 

ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. 3354   3808++ 

ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, Н.У.К. 1968   3808++ 

ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. 3355   3808++ 

ИНСЕКТИЦИДЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН Н.У.К. 1967   3808++ 

ЙОДЕН МОНОХЛОРИД, ТВЪРД 1792   281210 

ЙОДЕН ПЕНТАФЛУОРИД 2495   281290 

2-ЙОДОБУТАН 2390   290339 

ЙОДОМЕТИЛПРОПАНИ 2391   290339 

ЙОДОПРОПАНИ 2392   290339 

I.p.d.i.:виж 2290   292910 

Железен (III)хлорид, безводен:виж 1773   282739 

Железен хлорид, безводен:виж 1773   282739 

ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД, ОСТАТЪЧЕН, получен от пречиствнето на газ 1376   282110 

ЖЕЛЕЗЕН ПЕНТАКАРБОНИЛ 1994   293100 

Железен перхлорид, безводен : виж 1773   282739 

Железен секуихлорид, безводен : виж 1773   282739 

ЖЕЛЯЗНА ШЛАКА, ОСТАЪЧНА, получена от пречиствнето на газ 1376   282110 

ИЗОБУТАН 1969   271113 

ИЗОБУТАНОЛ 1212   290514 

ИЗОБУТИЛ АЦЕТАТ 1213   291539 

ИЗОБУТИЛ АКРИЛАТ, СТАБИЛИЗИРАН 2527   291612 

ИЗОБУТИЛ АЛКОХОЛ 1212   290514 

ИЗОБУТИЛ АЛДЕХИД 2045   291219 

ИЗОБУТИЛАМИН 1214   292119 
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ИЗОБУТИЛЕН 1055   290123 

ИЗОБУТИЛ ФОРМИАТ 2393   291513 

ИЗОБУТИЛ ИЗОБУТИРАТ 2528   291560 

ИЗОБУТИЛ ИЗОЦИАНАТ 2486   292910 

ИЗОБУТИЛ МЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗИРАН 2283   291614 

ИЗОБУТИЛ ПРОПИОНАТ 2394   291550 

ИЗОБУТИРАЛДЕХИД 2045   291219 

ИЗОБУТИРОВА КИСЕЛИНА 2529   291560 

ИЗОБУТИРОНИТРИЛ 2284   292690 

ИЗОБУТИРИЛ ХЛОРИД 2395   291590 

ИЗОЦИАНИТИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 2478   292910 

ИЗОЦИАНИТИ, РАЗТВОР, ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 2478   292910 

ИЗОЦИАНИТИ, РАЗТВОР,ТОКСИЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 3080   292910 

ИЗОЦИАНИТ, РАЗТВОР,ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 2206   292910 

ИЗОЦИАНИТИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 3080   292910 

ИЗОЦИАНИТИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 2206   292910 

ИЗОЦИАНИТОБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ 2285   292910 

3-Изоцианатометил-3,5,5-триметилциклохексил изоцианат: виж 2290   292910 

Изододекан: виж 2286   290110 

ИЗОХЕПТЕН 2287   290129 

ИЗОХЕКСЕН 2288   290129 

ИЗООКТЕНИ 1216   290129 

Изопентани : виж  1265   290110 

ИЗОПЕНТЕНИ 2371   290129 

ИЗОФОРОНЕДИАМИН 2289   292239 

ИЗОФОРОН ДИИЗОЦИАНАТ 2290   292910 

ИЗОПРЕН, СТАБИЛИЗИРАН 1218   290124 

ИЗОПРОПАНОЛ 1219   290512 

ИЗОПРОПЕНИЛ АЦЕТАТ 2403   291539 

ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗЕН 2303   290290 

ИЗОПРОПИЛ АЦЕТАТ 1220   291539 

ИЗОПРОПИЛОВА КИСЕЛИНА ФОСФАТ 1793   291990 

ИЗОПРОПИЛОВ АЛКОХОЛ 1219   290512 

ИЗОПРОПИЛАМИН 1221   292119 

ИЗОПРОПИЛБЕНЗЕН 1918   290270 

ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ 2405   291560 

Изопропил хлорид: виж 2356   290319 

ИЗОПРОПИЛ ХЛОРОАЦЕТАТ 2947   291540 

ИЗОПРОПИЛ ХЛОРОФОРМИАТ 2407   291590 

ИЗОПРОПИЛ 2-ХЛОРОПРОПИОНАТ 2934   291590 

Изопропилетилен: виж 2561   290129 

ИЗОПРОПИЛ ИЗОБУТИРАТ 2406   291560 

ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ 2483   292910 

Изопропил меркаптан: виж 2402   293090 

ИЗОПРОПИЛ НИТРАТ 1222   292090 

ИЗОПРОПИЛ ПРОПИОНАТ 2409   291550 

Изопропилтолуен: виж 2046   290270 

Изопропилтолуол: виж 2046   290270 

ИЗОСОРБИДИНИТРАТ, СМЕС  с по-малко от 60% 
лактоза,маноза,скорбяла или калциев водородфосфат 

2907   293299 

ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ 3251   293299 

МИНИ, ПРОБИВНИ, С КУМУЛАТИВЕН ЗАРЯД, за петролни 
кладенци,без детонатор 

0124   930690 

МИНИ, ПРОБИВНИ, С КУМУЛАТИВЕН ЗАРЯД, за петролни 
кладенци,без детонатор 

0494   930690 

КЕРОСИН 1223   273100 

КЕРОСИН, СУРОВ ПЕТРОЛ, ЗАПАЛИМ, ТОКСИЧЕН 3494  270900 

КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.У.К. 1224   2914++ 

ХРАНА ОТ КРИЛ 3497  030700 

КРИПТОН, СГЪСТЕН 1056   280429 

КРИПТОН, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 1970   280429 

Лак: виж 1263   3208++ 
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Лак: виж 3066   3208++ 

Лак: виж 3469   3208++ 

Лак: виж 3470   3208++ 

ДВИГАТЕЛ, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАХРАНВАНИ СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН 
ГАЗ 

3529  8407++ 

ДВИГАТЕЛ, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАХРАНВАНИ СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ 

3528  8407++ 

МАШИНА, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 3530  8407++ 

ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАНИ СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛЕН ГАЗ 

3529  8407++ 

ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАНИ СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ 

3528  8407++ 

ОЛОВЕН АЦЕТАТ 1616   291529 

ОЛОВНИ АРСЕНАТИ 1617   284290 

ОЛОВНИ АРСЕНИТИ с по-малко от 1618   284290 

ОЛОВЕН АЦИД, ОВЛАЖНЕН, с по-малко от 20% вода, или смес от 
алкохол и вода, (тегловно) 

0129 Забранени   

ОЛОВНО СЪЕДИНЕНИЕ, РАЗТВОРИМО, Н.У.К. 2291   28++++ 

ОЛОВЕН ЦИАНИД 1620   283719 

ОЛОВЕН ДИОКСИД 1872   282490 

ОЛОВЕН НИТРАТ 1469   283429 

ОЛОВЕН ПЕРХЛОРАТ, ТВЪРД 1470   282990 

ОЛОВЕН ПЕРХЛОРАТ, РАЗТВОР 3408   282990 

ОЛОВЕН ФОСФАТ, ДВУОСНОВЕН 2989   283510 

ОЛОВЕН СТИФНАТ, ОВЛАЖНЕН, с по-малко от 20% вода, или смес 
от алкохол и вода, (тегловно) 

0130 Забранени   

ОЛОВЕН СУЛФАТ, с повече от 3% киселина 1794   283329 

Оловен тетраетил: виж 1649   381111 

Оловен тетраметил: виж 1649   381111 

ОЛОВЕН ТРИНИТРОРЕЗОРЦИАНИД, ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 
20% вода, или смес от алкохол и вода, (тегловно) 

0130 Забранени   

ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ УСТРЙСТВА, НЕ САМОНАДУВАЩИ СЕ, 
съдържащи опасни товари като оборудване 

3072   890690 

ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ УСТРЙСТВА, САМОНАДУВАЩИ СЕ 2990   890710 

ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ЗАПАЛКИ, съдържащи запалителен газ 1057   961390 

ЗАПАЛКИ,  съдържащи запалителен газ 1057   9613++ 

ЗАПАЛИТЕЛ, ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛ 0131   360300 

Лимонен, неактивен: виж 2052   290219 

ВТЕЧНЕН ГАЗ, незапалителен,наситен с азот,въглероден диоксид или 
въздух 

1058   ++++++ 

ВТЕЧНЕН ГАЗ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 3161   ++++++ 

ВТЕЧНЕН ГАЗ, Н.У.К. 3163   ++++++ 

ВТЕЧНЕН ГАЗ, ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К. 3157   ++++++ 

ВТЕЧНЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, КОРОЗИОНЕН, Н.У.К. 3308   ++++++ 

ВТЕЧНЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, КОРОЗИОНЕН, Н.У.К. 3309   ++++++ 

ВТЕЧНЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. 3160   ++++++ 

ВТЕЧНЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, Н.У.К.. 3162   ++++++ 

ВТЕЧНЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, КОРОЗИОНЕН, Н.У.К. 3310   ++++++ 

ВТЕЧНЕН ГАЗ, ТОКСИЧЕН, ОКИСЛЯВАЩ, Н.У.К. 3307   ++++++ 

Течен пълнител: виж 1263   3208++ 

Течен пълнител: виж 3066   3208++ 

Течен пълнител: виж 3469   3208++ 

Течен пълнител: виж 3470   3208++ 

Течна лакова основа : виж 1263   3208++ 

Течна лакова основа : виж 3066   3208++ 

Течна лакова основа : виж 3469   3208++ 

Течна лакова основа : виж 3470   3208++ 

ТИТИЙ 1415   280519 

ЛИТИЕВО-АЛУМИНИЕВ ХИДРИД 1410   285000 

ЛИТИЕВО-АЛУМИНИЕВ ХИДРИД, ЕТЕРЕН 1411   285000 

ЛИТИЕВ БОРОХИДРИД 1413   285000 

ЛИТИЕВ ФЕРОСИЛИКОН 2830   285000 

ЛИТИЕВ ХИДРИД 1414   285000 
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ЛИТИЕВ ХИДРИД, ТВЪРДИ ОТЛИВКИ 2805   285000 

ЛИТИЕВ ХИДРОКСИД 2680   282520 

ЛИТИЕВ ХИДРОКСИД, РАЗТВОР 2679   282520 

ЛИТИЕВ ХИПОХЛОРИТ, СУХ 1471   282890 

ЛИТИЕВ ХИПОХЛОРИТ СМЕС 1471   282890 

ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕ 
(включително литиево-йонни полимерни батерии) 

3481   847+++ 

ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ (включително литиево-йонни полимерни 
батерии) 

3480   850780 

ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ, ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ОБОРУДВАНЕ 
(включително литиево-йонни полимерни батерии) 

3481   847+++ 

ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ (вкл. батерии от литиева сплав) 3090   850650 

ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОБОРУДВАНЕ (вкл. 
батерии от литиева сплав) 

3091   850650 

ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ, , ОКОМПЛЕКТОВАНИ С ОБОРУДВАНЕ (вкл. 
батерии от литиева сплав) 

3091   850650 

ЛИТИЕВ НИТРАТ 2722   283429 

ЛИТИЕВ НИТРИД 2806   285000 

ЛИТИЕВ ПЕРОКСИД 1472   282590 

ЛИТИЙСИЛИЦИЙ 1417   285000 

ЛОНДОН ЛИЛАВ 1621   380800 

Луга: виж 1823   281511 

ДВИГАТЕЛ, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАХРАНВАНИ СЪС 
ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ 

3528  8407++ 

ХАЛОГЕНИРАНИ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛ-МЕТАНИ, ТЕЧНИ 3151  290399 

ХАЛОГЕНИРАНИ МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛ-МЕТАНИ, ТВЪРДИ 3152  290399 

МАШИНА, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАДВИЖВАНА СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН 
ГАЗ 

3529  8407++ 

МАШИНА, ГОРИВНА КЛЕТКА, ЗАДВИЖВАНА СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ 

3528  8407++ 

МАШИНА, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ 3530  8407++ 

МАШИНА, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАДВИЖВАНА СЪС ЗАПАЛИТЕЛЕН 
ГАЗ 

3529  8407++ 

МАШИНА, ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, ЗАДВИЖВАНА СЪС ЗАПАЛИТЕЛНА 
ТЕЧНОСТ  

3528  8407++ 

МАГНЕЗИЕВИ СПЛАВИ НА ПРАХ 1418   810430 

МАГНЕЗИЕВИ СПЛАВИ, с повече от 50% магнезий на пелети, стружки 
или ленти 

1869   8104++ 

АЛУМИНИЕВО-МАГНЕЗИЕВ ФОСФИД 1419   284800 

МАГНЕЗИЕВ АРСЕНАТ 1622   284290 

МАГНЕЗИЕВ БРОМАТ 1473   282990 

МАГНЕЗИЕВ ХЛОРАТ 2723   282919 

МАГНЕЗИЕВ ДИАМИД 2004   285300 

МАГНЕЗИЕВ ФЛУОРОСИЛОКАТ 2853   282690 

МАГНЕЗИЙ - ГРАНИЛАТИ, С ПОКРИТИЕ, с големина на гранулите 
най-малко 149 микрона 

2950   810430 

МАГНЕЗИЕВ ХИДРИД 2010   285000 

МАГНЕЗИЙ на пелети,стръжки или ленти 1869   8104++ 

МАГНЕЗИЕВ НИТРАТ 1474   283429 

МАГНЕЗИЕВ ПЕРХЛОРАТ 1475   282990 

МАГНЕЗИЕВ ПЕРОКСИД 1476   281610 

МАГНЕЗИЕВ ФОСФИД 2011   284800 

МАГНЕЗИЙ НА ПРАХ 1418   810430 

МАГНЕЗИЕВ СИЛИЦИД 2624   285000 

Намагнетизирани материали 2807 Освободени ++++++ 

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД 2215   291714 

МАЛЕИНОВ АНХИДРИД, СТОПЕН 2215   291714 

МАЛОНИТРИЛ 2647   292690 

МАНЕБ 2210   380892 

ПРЕПАРАТ С МАНЕБ,  с не по-малко 60% менб 2210   380892 

ПРЕПАРАТ С МАНЕБ, СТАБИЛИЗИРАН, срещу самозагряване 2968   380892 

МАНЕБ, СТАБИЛИЗИРАН, срещу самозагряване 2968   380892 

Манган етилен-1,2-дитиокарбамат: виж 2210   380892 

Манган етилен -ди- дитиокарбамат: виж 2210   380892 
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МАНГАНОВ НИТРАТ 2724   283429 

МАНГАНОВ РЕЗИНАТ 1330   380620 

МАНИТОЛ ХЕКСАНИТРАТ, ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 40% 
вода,или смес от алкохол и вода, (тегловно)  
 

0133   292090 

КИБРИТИ, ВЕТРОУСТОЙЧИВИ 2254   360500 

ОБЕЗОПАСЕН КИБРИТ (сгънат картонен държател,картонче или 
кутийка с държател) 

1944   360500 

КИБРИТ ЗА ПАЛЕНЕ ПО ВСЯКАКВА ПОВЪРХНОСТ 1331   360500 

КИБРИТИ, ВОСЪЧНИ 1945   360500 

КЛИНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, Н.У.К. 3291   382530 

ЛЕКАРСТВО, ТЕЧНО, ЗАПАЛИТЕЛНО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 3248   300+++ 

ЛЕКАРСТВО, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 1851   300+++ 

ЛЕКАРСТВО,ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 3249   300+++ 

p-Мента-1,8-диен: виж 2052   290219 

МЕРКАПТАНОВА СМЕС, ТЕЧНА, ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К. 3336   293090 

МЕРКАПТАНОВА СМЕС, ТЕЧНА, ЗАПАЛИТЕЛНА, ТОКСИЧНА, Н.У.К. 1228   293090 

МЕРКАПТАНОВА СМЕС, ТЕЧНА, ТОКСИЧНА, ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К. 3071   293090 

МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 3336   293090 

МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 1228   293090 

МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 3071   293090 

2-Меркаптоетанол: виж 2966   293090 

5-МЕРКАПТОТЕТРАЗОЛ-1-ОЦЕТНА КИСЕЛИНА 0448   293499 

МЕРКУПИАРСЕНАТ 1623   285200 

МЕРКУРИХЛОРАТ 1624   285200 

МЕРКУРИНИТРАТ 1625   285200 

МЕРКУРИКАЛИЕВ ЦИАНИД 1626   285200 

МЕРКУРОХЛОРИД, виж 2025  285200 

МЕРКУРОНИТРАТ 1627   285200 

ЖИВАК 2809   280540 

ЖИВАЧЕН АЦЕТАТ 1629   285200 

ЖИВАЧЕН АМОНИЕВ ХЛОРИД 1630   285200 

ЖИВАЧНА ОСНОВА, ПЕСТИЦИД, ТЕЧНА, ЗАПАЛИТЕЛНА, 
ТОКСИЧНА, с пламна точка по-малко от 23 °C 

2778   380892 

ЖИВАЧНА ОСНОВА, ПЕСТИЦИД, ТЕЧНА, ТОКСИЧНА 3012   380892 

ЖИВАЧНА ОСНОВА, ПЕСТИЦИД, ТЕЧНА, ТОКСИЧНА, 
ЗАПАЛИТЕЛНА, с пламна точка не по-малко от 23 °C 

3011   380892 

ЖИВАЧНА ОСНОВА, ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 2777   380892 

ЖИВАЧЕН БЕНЗОАТ 1631   285200 

ЖИВАЧНИ БРОМИДИ 1634   285200 

ЖИВАЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ТЕЧНОСТИ, Н.У.К. 2024   285200 

ЖИВАЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ТВЪРДИ, Н.У.К. 2025   285200 

ЖИВАК, СЪДЪРЖАЩ СЕ В ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ 3506  2852++ 

ЖИВАЧЕН ЦИАНИД 1636   285200 

ЖИВАЧЕН ФУЛМИНАТ, ОВЛАЖНЕН с не по-малко от 20% вода, или 
смес от алкохол и вода, (тегловно) 

0135 Забранени   

ЖИВАЧЕН ГЛЮКОНАТ 1637   285200 

ЖИВАЧЕН ЙОДИД 1638   285200 

ЖИВАЧЕН НУКЛЕАТ 1639   285200 

ЖИВАЧЕН ОЛЕАТ 1640   285200 

ЖИВАЧЕН ОКСИД 1641   285200 

ЖИВАЧЕН ОКСИЦИАНИД, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН 1642   285200 

ЖИВАЧНО-КАЛИЕВ ЙОДИД 1643   285200 

ЖИВАЧЕН СИЛИКАТ 1644   285200 

ЖИВАЧЕН СУЛФАТ 1645   285200 

ЖИВАЧЕН ТИОЦИАНАТ 1646   285200 

Мезитилен: виж 2325   290290 

МЕЗИТИЛОВ ОКСИД 1229   291419 

МЕТАЛНИ КАРБОНИЛИ, ТЕЧНИ, Н.У.К. 3281   293100 

МЕТАЛНИ КАРБОНИЛИ, ТВЪРДИ, Н.У.К. 3466   293100 

МЕТАЛЕН КАТАЛИЗАТОР, СУХ 2881   38151+ 

МЕТАЛЕН КАТАЛИЗАТОР, ОВЛАЖНЕН, с видим излишък на течност 1378   38151+ 

МЕТАЛДЕХИД 1332   291250 
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МЕТАЛДЕХИД, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 3182   285000 

МЕТАЛХИДРИДИ, ВОДОРЕАКТИВНИ, Н.У.К. 1409   285000 

МЕТАЛНИ ВЕЩЕСТВА, ВОДОРЕАКТИВНИ, Н.У.К. 3208   ++++++ 

МЕТАЛНИ ВЕЩЕСТВА, ВОДОРЕАКТИВНИ, САМОНАГЯВАЩИ СЕ, 
Н.У.К. 

3209   ++++++ 

МЕТАЛЕН ПРАХ, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К. 3089   81++++ 

МЕТАЛЕН ПРАХ, САМОНАГЯВАЩ СЕ, Н.У.К. 3189   81++++ 

МЕТАЛНИ СОЛИ НА ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, 
Н.У.К. 

3181   29++++ 

МЕТАКРИЛАЛДЕХИД, СТАБИЛИЗИРАН 2396   291219 

МЕТАКРИЛОВА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗИРАНА 2531   291613 

МЕТАКРИЛОНИТРИЛ, СТАБИЛИЗИРАН 3079   292690 

МЕТАЛИЛОВ АЛКОХОЛ 2614   290519 

МЕТАН, СГЪСТЕН 1971   271129 

МЕТАН, ОХЛДЕНА ТЕЧНОСТ 1972   271119 

МЕТАНСУЛФОНИЛ ХЛОРИД 3246   290490 

МЕТАНОЛ 1230   290511 

МЕТОКСИМЕТИЛ ИЗОЦИАНАТ 2605   292910 

4-MЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАН-2-ОН 2293   291450 

1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ 3092   290949 

МЕТИЛ АЦЕТАТ 1231   291539 

МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕН СМЕС, СТАБИЛИЗИРАНИ 1060   271119 

МЕТИЛАКРИЛАТИ, СТАБИЛИЗИРАНИ 1919   291612 

МЕТИЛАЛ 1234   291100 

МЕТИЛАЛИЛ ХЛОРИД 2554   290329 

МЕТИЛАМИН, БЕЗВОДЕН 1061   292111 

МЕТИЛАМИН, ВОДЕН РАЗТВОР 1235   292111 

МЕТИЛАМИЛ АЦЕТАТ 1233   291539 

Метил амил алкохол: виж 2053   290519 

N-МЕТИЛАНИЛИНИ 2294   292142 

алфа-МЕТИЛБЕНЗИЛ АЛКОХОЛ, ТЕЧЕН 2937   290629 

алфа-МЕТИЛБЕНЗИЛ АЛКОХОЛ,ТВЪРД 3438   290629 

МЕТИЛ БРОМИД,НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2% хлорпикрин 1062   290339 

МЕТИЛ БРОМИД И ЕТИЛЕН БРОМИД СМЕС, ТЕЧНИ 1647   290339 

МЕТИЛ БРОМОАЦЕТАТ 2643   291590 

2 –МЕТИЛБУТАНАЛ 3371   290110 

3-МЕТИЛБУТАН-2-ОН 2397   291419 

2-МЕТИЛ-1-БУТАН 2459   290129 

2- МЕТИЛ -2- БУТАН 2460   290129 

3-МЕТИЛ-1- БУТАН 2561   290129 

N-МЕТИЛБУТИЛАМИН 2945   292119 

МЕТИЛ терт-БУТИЛ ЕТЕР 2398   290919 

МЕТИЛ БУТИРАТ 1237   291560 

МЕТИЛ ХЛОРИД 1063   290311 

МЕТИЛ ХЛОРИД И МЕТИЛЕН ХЛОРИД СМЕС 1912   290319 

МЕТИЛ ХЛОРОАЦЕТАТ 2295   291540 

МЕТИЛ ХЛОРОФОРМИАТ 1238   291590 

МЕТИЛ ХЛОРОМЕТИЛ ЕТЕР 1239   290919 

МЕТИЛ 2-ХЛОРОПРОПИОНАТ 2933   291590 

МЕТИЛХЛОРОСИЛАН 2534   293100 

Метил цианид: виж 1648   292690 

МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН 2296   290219 

МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАНОЛИ, запалителни 2617   290612 

МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАНОН 2297   291422 

МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН 2298   290219 

МЕТИЛ ДИХЛОРОАЦЕТАТ 2299   291540 

МЕТИЛДИХЛОРОСИЛАН 1242   293100 

Метилен хлорид: виж 1593   290312 

МЕТИЛ ЕТИЛ КЕТОН 1193   291412 

2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛПИРИДИН 2300   293339 

МЕТИЛ ФЛУОРИД 2454   290339 

МЕТИЛ ФОРМИАТ 1243   291513 
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2-МЕТИЛФУРАН 2301   293219 

Метил гликол : виж 1188   290944 

2-МЕТИЛ-2-ХЕПТАНЕТИОЛ 3023   293090 

5-МЕТИЛХЕКСАН-2-ОН 2302   291419 

МЕТИЛХИДРАЗИН 1244   292800 

МЕТИЛ ЙОДИД 2644   290339 

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КАРБИНОЛ 2053   290519 

МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН 1245   291413 

МЕТИЛ ИЗОЦИАНАТ 2480   292910 

МЕТИЛ ИЗОПРОПЕНИЛ КЕТОН, СТАБИЛИЗИРАН 1246   291419 

МЕТИЛ ИЗОТИОЦИАНАТ 2477   293090 

МЕТИЛ ИЗОВАЛЕРАТ 2400   291560 

МЕТИЛ МАГНЕЗИЕВ БРОМИД В ЕТИЛ ЕТЕР 1928   293100 

МЕТИЛ  МЕРКАПТАН 1064   293090 

Метил меркаптопропионалдехид: виж 2785   293090 

МЕТИЛ МЕТАКРИЛАТ МОНОМЕР, СТАБИЛИЗИРАН 1247   291614 

4-МЕТИЛМОРФОЛИН 2535   293499 

N- МЕТИЛМОРФОЛИН 2535   293499 

МЕТИЛ НИТРИТ 2455 Забранени   

МЕТИЛ ОРТОСИЛИКАТ 2606   292090 

МЕТИЛПЕНТАДИЕН 2461   290129 

2-МЕТИЛПЕНТАН-2-ОЛ 2560   290519 

4-Метилпентан-2-ол: виж 2053   290519 

3-Метил-2-пентен-4-инол: виж 2705   290529 

МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРОСИЛАН 2437   293100 

1-МЕТИЛПИПЕРИДИН 2399   293339 

МЕТИЛ ПРОПИОНАТ 1248   291550 

Метилпропилбензен: виж 2046   290270 

МЕТИЛ ПРОПИЛ ЕТЕР 2612   290919 

МЕТИЛ ПРОПИЛ КЕТОН 1249   291419 

Метил пиридини: виж 2313   293339 

МЕТИЛТЕТРАХИДРОФУРАН 2536   293219 

МЕТИЛ ТРИХЛОРОАЦЕТАТ 2533   291540 

МЕТИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1250   293100 

алфа-МЕТИЛЖАЛЕРАЛДЕХИД 2367   291219 

МЕТИЛ ЖИНИЛ КЕТОН, СТАБИЛИЗИРАН 1251   291419 

M.i.b.c.: виж 2053   290519 

МИНИ с избухлив заряд 0136   930690 

МИНИ с избухлив заряд 0137   930690 

МИНИ с избухлив заряд 0138   930690 

МИНИ с избухлив заряд 0294   930690 

Смес А : виж 1965   271113  
271119 

Смес A 0: виж 1965   271113  
271119 

СмесA 01: виж 1965   271113  
271119 

Смес A 02: виж 1965   271113 271119 

Смес A 1: виж 1965   271119  
271113 

Смес B: виж 1965   271119  
271113 

Смес B 1: виж 1965   271119  
271113 

Смес B 2: виж 1965   271119  
271113 

Смес C: виж 1965   271119  
271113 

Смес F1: виж 1078   38247+ 

Смес F2: виж 1078   38247+ 

Смес F3: виж 1078   38247+ 



 578 

Снес P1: виж 1060   271119 

Смес P2: виж 1060   271119 

Смеси от твърди вещества,съдържащи запалителна течност, н.у.к.,с 
точка на възпламеняване до 60 °C : виж 

3175   ++++++ 

МОЛИБДЕНОВ ПЕНТАХЛОРИД 2508   282739 

Монохлоробензен: виж 1134   290399 

МОНОНИТРОТОЛУИДИНИ 2660   292143 

МОРФОЛИН 2054   293499 

АНТИДЕТОНАЦИОННА СМЕС ЗА ДВИГАТЕЛНО ГОРИВО 1649   381111 

МОТОРНО ГОРИВО 1203   272+00 

МОТОРНО МАСЛО ПРОТИВ ЧУКАНЕ, СМЕС, ЗАПАЛИМА 3483  381111 

Солна киселина: виж 1789   280610 

КСИЛОЛОВ МУСКУС 2956   290420 

Мизорит: виж 2212   252490 

НАФТАЛИН, СУРОВ 1334   270740 

НАФТАЛИН, СТОПЕН 2304   290290 

НАФТАЛИН, РАФИНИРАН 1334   290290 

алфа-НАФТИЛАМИН 2077   292145 

бета-НАФТИЛАМИН, ТВЪРД 1650   292145 

бета-НАФТИЛАМИН, РАЗТВОР 3411   292145 

НАФТИЛТИОУРЕА 1651   293090 

НАФТИЛУРЕА 1652   292421 

ПРИРОДЕН ГАЗ, СГЪСТЕН, с високо съдържание на метан 1971   271121 

ПРИРОДЕН ГАЗ, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ,  с високо съдържание на 
метан 

1972   271111 

НЕОН, СГЪСТЕН 1065   280429 

НЕОН, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 1913   280429 

НИКЕЛОВ КАРБОНИЛ 1259   293100 

НИКЕЛОВ ЦИАНИД 1653   283719 

НИКЕЛОВ НИТРАТ 2725   283429 

НИКЕЛОВ НИТРИТ 2726   283410 

НИКОТИН 1654   293999 

НИКОТИНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 3144   293999 

НИКОТИНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, Н.У.К. 1655   293999 

НИКОТИНОВ ХИДРОХЛОРИД, ТЕЧЕН 1656   293999 

НИКОТИНОВ ХИДРОХЛОРИД, ТВЪРД 3444   293999 

НИКОТИНОВ ХИДРОХЛОРИД, РАЗТВОР 1656   293999 

НИКОТИНОВ ПРЕПАРАТ, ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 3144   293999 

НИКОТИНОВ ПРЕПАРАТ, ТВЪРД, Н.У.К. 1655   293999 

НИКОТИНОВ САЛИЦИЛАТ 1657   293999 

НИКОТИНОВ СУЛФАТ, ТВЪРД 3445   293999 

НИКОТИНОВ СУЛФАТ, РАЗТВОР 1658   293999 

НИКОТИНОВ ТАТРАТ 1659   293999 

НИТРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 3218   283429 

НИТРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 1477   283429 

НИТРИРАНА КИСЕЛИНА СМЕС, с повече от 50% сярна киселина 1796   280800 

НИТРИРАНА КИСЕЛИНА СМЕС, с не повече от 50% сярна киселина 1796   280800 

НИТРИРАНА КИСЕЛИНА СМЕС, ОТРАБОТЕНА,  с повече от 50% 
сярна киселина 

1826   280800  
382569 

НИТРИРАНА КИСЕЛИННА СМЕС, ОТРАБОТЕНА,  с не повече от 50% 
сярна киселина 

1826   280800  
382569 

АЗОТНА КИСЕЛИНА, с изключение на червената димяща 2031   280800 

АЗОТНА КИСЕЛИНА, ЧЕРВЕНА ДИМЯЩА 2032   280800 

АЗОТНА КИСЕЛИНА И ДИАЗОТЕН ТЕТРОКСИД СМЕС 1975   281129 

АЗОТЕН ОКСИД И АЗОТЕН ДИОКСИД СМЕС 1975   281129 

АЗОТЕН ОКСИД, СГЪСТЕН 1660   281129 

НИТРИЛИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 3273   292690 

НИТРИЛИ, ТОКСИЧНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 3275   292690 

НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 3276   292690 

НИТРИЛИ, ТВЪРДИ, ТОКСИЧНИ, Н.У.К. 3439   292690 

НИТРИТИ, НЕОРГАНИЧНИ, ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 3219   283410 

НИТРИТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 2627   283410 
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НИТРОАНИЛИНИ (o-, m-, p-) 1661   292142 

НИТРОАНИЗОЛИ, ТЕЧНИ 2730   290930 

НИТРОАНИЗОЛИ,ТВЪРДИ 3458   290930 

НИТРОБЕНЗЕН 1662   290420 

НИТРОБЕНЗЕНСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА 2305   290490 

5-НИТРОБЕНЗОТРИАЗОЛ 0385   293399 

НИТРОБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ,ТЕЧНИ 2306   290490 

НИТРОБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ, ТВЪРДИ 3431   290490 

НИТРОБРОМОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ 2732   290490 

НИТРОБРОМОБЕНЗЕНИ,ТВЪРДИ 3459   290490 

НИТРОЦЕЛУЛОЗА суха или овлажнена с по-малко от 25% вода (или 
алкохол), (тегловно) 

0340   391220 

НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ МЕМБРАННИ ФИЛТРИ, с  не повече от 12.6% 
нитроген, от суха маса 

3270   391099 

НИТРОЦЕЛУЛОЗА, ПЛАСТИФИЦИРАНА, с не по-малко от 18% 
пластифициращо вещество, (тегловно) 

0343   391220 

НИТРОЦЕЛУЛОЗЕН РАЗТВОР, ЗАПАЛИТЕЛЕН, с не повече от 
12.6%нитроген, от суха маса, и не повече от 55% нитроцелулоза 

2059   391220 

НИТРОЦЕЛУЛОЗА,  немодифицирана или пластифицирана с по-
малко от 18% пластифициращо вещество, (тегловно) 

0341   391220 

НИТРОЦЕЛУЛОЗА, ОВЛАЖНЕНА, с по-малко от 25% алкохол, 
(тегловно) 

0342   391220 

НИТРОЦЕЛУЛОЗА С АЛКОХОЛ (с не по-малко 25% 
алкохол,(тегловно), и не повече от 12.6% азот, от суха маса) 

2556   391220 

НИТРОЦЕЛУЛОЗА, с не повече от 12.6% азот,от суха маса, СМЕС 
СЪС или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИКАТОР, СЪС или БЕЗ ПИГМЕНТ 

2557   391220 

НИТРОЦЕЛУЛОЗА С ВОДА  (с не по-малко от 25% вода,(тегловно)) 2555   391220 

3-НИТРО-4-ХЛОРО-БЕНЗОТРИФЛУОРИД 2307   290490 

НИТРОКРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ 3434   290899 

НИТРОКРЕЗОЛИ, ТВЪРДИ 2446   290899 

НИТРОЕТАН 2842   290420 

АЗОТ, СГЪСТЕН 1066   280430 

АЗОТЕН ДИОКСИД 1067   281129 

АЗОТ, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 1977   280430 

АЗОТЕН ТРИФЛУОРИД 2451   281290 

АЗОТЕН ТРИОКСИД 2421 Забранени   

НИТРОГЛИЦЕРИН СМЕС, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН, ТЕЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К., с не повече от 30% нитроглицерин, (тегловно) 

3343   292090 

НИТРОГЛИЦЕРИН СМЕС, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН, ТЕЧЕН, Н.У.К.., с 
не повече от 30% нитроглицерин, (тегловно) 

3357   292090 

НИТРОГЛИЦЕРИН СМЕС, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН, ТВЪРД, Н.У.К., с 
повече от 2%,но не повече от 10% нитроглицерин, (тегловно) 

3319   292090 

НИТРОГЛИЦЕРИН,  ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН,  с не по-малко 40% 
енергонезависим,неразтворим във вода пластифицир, (тегловно)  
 

0143   360200 

НИТРОГЛИЦЕРИН, РАЗТВОТ В АЛКОХОЛ,  с повече от 1%,но не по-
малко от 5% нитроглицерин 

3064   292090 

НИТРОГЛИЦЕРИН, РАЗТВОТ В АЛКОХОЛ,  с повече от 1%,но не по-
малко от 10% нитроглицерин 

0144   360200 

НИТРОГЛИЦЕРИН, РАЗТВОР В АЛКОХОЛ, с не повече от 1% 
нитроглицерин 

1204   292090 

НИТРОГУАНИДИН,сух или овлажнен с по-малко от 20% вода, 
(тегловно) 

0282   292529 

НИТРОГУАНИДИН, ОВЛАЖНЕН,  с по-малко от  20% вода, (тегловно) 1336   292529 

ХЛОРОВОДОРОДНА И АЗОТНА КИСЕЛИНА 1798 Забранени   

НИТРОМАНИТОЛ, ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 40% вода,или смес 
от алкохол и вода, (тегловно) 

0133   292090 

НИТРОМЕТАН 1261   290420 

НИТРОНАФТАЛИН 2538   290420 

НИТРОФЕНОЛИ (o-, m-, p-) 1663   290899 

4-НИТРОФЕНИЛХИДРАЗИН, с не по-малко от 30% вода, (тегловно)  3376   292800 

НИТРОПРОПАНИ 2608   290420 

p-НИТРОСОДИМЕТИЛАНИЛИН 1369   292119 

НИТРОСКОРБЯЛА, суха или овлажнена с по-малко от 20% вода 0146   360200 
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(тегловно) 

НИТРОСКОРБЯЛА, ОВЛАЖНЕНА, с не по-малко от  20% вода, 
(тегловно) 

1337   360200 

НИТРОЗИЛХЛОРИД 1069   281210 

ВОДОРОДОСУЛФАТ ОТ НИТРОЗОГРУПА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА 2308   281119 

ВОДОРОДОСУЛФАТ ОТ НИТРОЗОГРУПА КИСЕЛИНА, ТВЪРДА 3456   281119 

НИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ 1664   290420 

НИТРОТОЛУЕНИ, ТВЪРДИ 3446   290420 

НИТРОТОЛУИДИНИ (МОНО) 2660   292143 

НИТРОТРИАЗОЛОН 0490   293399 

НИТРОУРЕА 0147   292419 

АЗОТЕН ОКСИД 1070   281129 

АЗОТЕН ОКСИД, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 2201   281129 

НИТРОКСИЛЕНИ, ТЕЧНИ 1665   290420 

НИТРОКСИЛЕНИ, ТВЪРДИ 3447   290420 

НОНАНИ 1920   290110 

НОНИЛТРИХЛОТОСИЛАН 1799   293100 

2,5-НОРБОРНАДИЕН, СТАБИЛИЗИРАН 2251   290219 

НТО 0490   293399 

ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1800   293100 

ОКТАДИЕНИ 2309   290129 

ОКТАФЛУОРОБУТ-2-ЕН 2422   290339 

ОКТАФЛУОРОЦИКЛОБУТАН 1976   290389 

ОКТАФЛУОРОБУТАН 2424   290339 

ОКТАНИ 1262   290110 

ОКТОГЕН, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН 0484   293369 

ОКОТОГЕН, ОВЛАЖНЕН, с по-малко от 15вода (тегловно) 0226   293369 

ОКТОЛ, сух или овлажнен с по-малко от 15% вода (тегловно) 0266   360200 

ОКТОЛИТ,  сух или овлажнен с по-малко от 15% вода (тегловно) 0266   360200 

ОКТОНАЛ 0496   360200 

ОКТИЛАЛДЕХИДИ 1191   291219 

ОКТИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1801   293100 

НЕФТЕН ГАЗ, СГЪСТЕН 1071   271129 

Олеум: виж 1831   280700 

ОРГАНИЧНИ ПЕРОКСИДИ (списък)   2.2.52.4 ++++++ 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП B, ТЕЧЕН 3101   29++++ 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП B, ТЕЧЕН, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3111 Забранени   

ОРГАНИЧЕН  ПЕРОКСИД   ТИП B, ТВЪРД 3102   29++++ 

ОРГАНИЧЕН  ПЕРОКСИД  ТИП B, ТВЪРД, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУПА 

3112 Забранени   

ОРГАНИЧЕН  ПЕРОКСИД  ТИП C, ТЕЧЕН 3103   29++++ 

ОРГАНИЧЕН  ПЕРОКСИД  ТИП C,  ТЕЧЕН, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА  

3113 Забранени   

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП C, ТВЪРД 3104   29++++ 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП C,  ТВЪРД, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУПА 

3114 Забранени   

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП D, ТЕЧЕН 3105   29++++ 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП D, ТЕЧЕН, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3115 Забранени   

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП D,  ТВЪРД 3106   29++++ 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП D,  ТВЪРД, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУПА 

3116 Забранени   

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП E, ТЕЧТЕН 3107   29++++ 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП E,  ТЕЧЕН, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3117 Забранени   

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП E, ТВЪРД 3108   29++++ 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП E,  ТВЪРД, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУПА 

3118 Забранени   

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП F, ТЕЧЕН 3109   29++++ 

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП F,  ТЕЧЕН, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3119 Забранени   

ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП F,ТВЪРД 3110   29++++ 
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ОРГАНИЧЕН ПЕРОКСИД  ТИП F ТВЪРД, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУПА  

3120 Забранени   

ОРГАНИЧНИ ПИГМЕНТИ, САМОНАГРЯВАЩИ 3313   320+++ 

ОРГАНИЧНИ АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, Н.У.К. 3280   293100 

ОРГАНИЧНИ АРСЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, Н.У.К. 3465   293100 

ОРГАНИОХЛОРЕН ПЕСТИЦИД,ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, ТОКСИЧЕН, 
с пламна точка по-малко от  23 °C 

2762   380891 

ОРГАНИОХЛОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 2996   380891 

ОРГАНИОХЛОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
с пламна точка не по-малко от 23 °C 

2995   380891 

ОРГАНИОХЛОРЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 2761   380891 

ОРГАНИЧНО МЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 3282   293100 

ОРГАНИЧНО МЕТАЛНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРДО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 3467   293100 

ОРГАНИЧНО МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, ПИРОФОРНО 3392   293100 

ОРГАНИЧНО МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, ПИРОФОРНО, 
ВОДОРЕАКТИВНО 

3394   293100 

ОРГАНИЧНО МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО ВОДОРЕАКТИВНО 3398   293100 

ОРГАНИЧНО МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО ВОДОРЕАКТИВНО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО 

3399   293100 

ОРГАНИЧНО МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, ПИРОФОРНО 3391   293100 

ОРГАНИЧНО МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, ПИРОФОРНО, 
ВОДОРЕАКТИВНО 

3393   293100 

ОРГАНИЧНО МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, САМОЗАГРЯВАЩО 3400   293100 

ОРГАНИЧНО МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, ВОДОРЕАКТИВНО 3395   293100 

ОРГАНИЧНО МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, ВОДОРЕАКТИВНО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО 

3396   293100 

ОРГАНИЧНО МЕТАЛНО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, ВОДОРЕАКТИВНО, 
САМОЗАГРЯВАЩО 

3397   293100 

ОРГАНИЧНО ФОСФОРНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТОКСИЧНО, 
ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 

3279   ++++++ 

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

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

3464   ++++++ 

ОРГАНИЧНО ФОСФОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН,с пламна точка по-малко от 23 °C 

2784   3808++ 

ОРГАНИЧНО ФОСФОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 3018   3808++ 

ОРГАНИЧНО ФОСФОРЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, 
ТОКСИЧЕН,ЗАПАЛИТЕЛЕН, с пламна точка не по-малко от 23 °C 

3017   3808++ 

ОРГАНИЧНО ФОСФОРЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 2783   3808++ 

ОРГАНОКАЛАЕНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, Н.У.К. 2788   293100 

ОРГАНОКАЛАЕНО СЪЕДИНЕНИЕ, ТВЪРД, Н.У.К. 3146   293100 

ОРГАНОКАЛАЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН,  ЗАПАЛИТЕЛЕН, ТОКСИЧЕН, с 
пламна точка по-малко от 23 °C 

2787   3808++ 

ОРГАНОКАЛАЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 3020   3808++ 

ОРГАНОКАЛАЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН,  ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка не по-малко от 23 °C 

3019   3808++ 

ОРГАНОКАЛАЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 2786   3808++ 

ОСМИЕВ ТАТРОКСИД 2471   284390 

ПОДДЪРЖАЩА ГОРЕНЕТО ТЕЧНОСТ, КОРОЗИОННА, Н.У.К 3098   ++++++ 

ПОДДЪРЖАЩА ГОРЕНЕТО ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 3139   ++++++ 

ПОДДЪРЖАЩА ГОРЕНЕТО ТЕЧНОСТ, ТОКСИЧНА, Н.У.К. 3099   ++++++ 

ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, КОРОЗИОННО, 
Н.У.К. 

3085   ++++++ 

ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ЗАПАЛИТЕЛНО, 
Н.У.К. 

3137 Забранени   

ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 1479   ++++++ 

ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
САМОЗАГРЯВАЩО, Н.У.К. 

3100 Забранени   

ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 3087   ++++++ 

ПОДДЪРЖАЩО ГОРЕНЕТО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, 
ВОДОРЕАКТИВНО, Н.У.К. 

3121 Забранени   

КИСЛОРОД, СГЪСТЕН 1072   280440 

КИСЛОРОДЕН ДИФЛУОРИД, СГЪСТЕН 2190   281290 

КИСЛОРОДЕН ГЕНЕРАТОР, ХИМИЧЕН  3356   ++++++ 

КИСЛОРОД, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 1073   280440 
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ОПАКОВКИ, ИЗХВЪРЛЕНИ, ПРАЗНИ, НЕПОЧИСТЕНИ 3509  ++++++ 

БОЯ (вкл.боя,лак,емайл,политура,шеллак,безир,смес за 
шлифоване,течен пълнител и течна лакова основа) 

1263   3208++ 

БОЯ (вкл.боя,лак,емайл,политура,шеллак,безир,смес за 
шлифоване,течен пълнител и течна лакова основа) 

3066   3208++ 

БОЯ, КОРОЗИОННА, ЗАПАЛИТЕЛНА 
(вкл.боя,лак,емайл,политура,шеллак,безир,смес за шлифоване,течен 
пълнител и течна лакова основа) 

3470   3208++ 

БОЯ, ЗАПАЛИТЕЛНА, КОРОЗИОННА 
(вкл.боя,лак,емайл,политура,шеллак,безир,смес за шлифоване,течен 
пълнител и течна лакова основа) 

3469   3208++ 

ПРОДУКТИ ЗА БОЯ  (вкл. съединения за разреждане и намаляване на 
бои) 

1263   381400 

ПРОДУКТИ ЗА БОЯ  (вкл. съединения за разреждане и намаляване на 
бои) 

3066   381400 

ПРОДУКТИ ЗА БОЯ , КОРОЗИОННИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ  (вкл. 
съединения за разреждане и намаляване на бои)  

3470   381400 

ПРОДУКТИ ЗА БОЯ , ЗАПАЛИТЕЛНИ, КОРОЗИОННИ  (вкл. 
съединения за разреждане и намаляване на бои)  

3469   381400 

Разреждане на боя: виж 1263   381400 

Разреждане на боя: виж 3066   381400 

Разреждане на боя: виж 3469   381400 

Разреждане на боя: виж 3470   381400 

ХАРТИЯ, ТРЕТИРАНА С НЕНАСИТЕНИ МАЗНИНИ, ненапълно 
изсушена 

1379   481160 

ПАРАФОРМАЛДЕХИД 2213   291260 

ПАРАЛДЕХИД 1264   291250 

ПЕНТАБОРАН 1380   285000 

ПЕТНАХЛОРОЕТАН 1669   290319 

ПЕНТАХЛОРОФЕНОЛ 3155   290811 

ПЕНТАЕРИТРИТ ТЕТРАНИТРАТ, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН, с не по-
малко от 15% флегматизатор, (тегловно) 

0150   292090 

ПЕНТАЕРИТРИТ ТЕТРАНИТРАТ СМЕС,  ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНА, 
ТВЪРДА, Н.У.К.,с повече от 10% но не повече от  20% ПЕНТ, 
(тегловно) 

3344   292090 

ПЕНТАЕРИТРИТ ТЕТРАНИТРАТ , ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 25% 
вода, (тегловно) 

0150   292090 

ПЕНТАЕРИТРИТ ТЕТРАНИТРАТ, с по-малко от 7% восък, (тегловно) 0411   292090 

ПЕНТАЕРИТРИТОЛ  ТЕТРАНИТРАТ,  ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАН  с не по-
малко от 15% флегматизатор (тегловно) 

0150   292090 

ПЕНТАЕРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ СМЕС, ДЕСЕНСИБИЛИЗИРАНА, 
ТВЪРДА, Н.У.К. с повече от 10%, но не повече от 20% ПЕНТ, 
(тегловно) 

3344   292090 

ПЕНТАЕРИТРИТОЛ  ТЕТРАНИТРАТ, ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 
25% вода, (тегловно) 

0150   292090 

ПЕНТАЕРИТРИТОЛ  ТЕТРАНИТРАТ, с по-малко от 7% восък, 
(тегловно) 

0411   292090 

ПЕНТАФЛУОРОЕТАН 3220   290339 

Пентафлуороетан, 1,1,1-трифлуороетан, и 1,1,1,2-тетрафлуороетан 
зеотропна смес с приблизително 44% пентафлуороетан и  52% 1,1,1-
трифлуороетан: виж 

3337   382474 

ПЕНТАМЕТИЛХЕПТАН 2286   290110 

ПЕНТАН-2,4-ДОИН 2310   291419 

ПЕНТАНИ, течни 1265   290110 

n-Пентан: виж 1265   290110 

ПЕНТАНОЛИ 1105   290519 

1-ПЕНТЕН 1108   290129 

1-ПЕНТОЛ 2705   290529 

ПЕНТОЛИТ, сух или овлажнен с по-малко от 15% вода (тегловно) 0151   360200 

ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 3211   282990 

ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 1481   282990 

ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА,  с повече от  50,но не повече от 72% 
киселина, (тегловно) 

1873   281119 

ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА, с не повече от  50%  киселина, (тегловно) 1802   281119 

Перхлороетилен: виж 1897   290323 

ПЕРХЛОРОМЕТИЛ МЕРКАПТАН 1670   293090 
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ПЕРХЛОРИЛ ФЛУОРИД 3083   281210 

ПЕРХОРО(ЕТИЛ ВИНИЛ ЕТЕР) 3154   290919 

ПЕРХОРО(МЕТИЛ ВИНИЛ ЕТЕР) 3153   290919 

ПАРФЮМЕРИЙНИ ПРОДУКТИ, със запалителни разтворители 1266   330300 

ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 3214   284169 

ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 1482   284169 

ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 1483   282590 

ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНИЧНИ, ВОДЕН РАЗТВОР, Н.У.К. 3216   283340 

PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S. 3215   283340 

ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, ТОКСИЧЕН,с пламна точка по-
малко от  23 °C 

3021   3808++ 

ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, Н.У.К., с пламна 
точка не по-малко от 23 °C 

2903   3808++ 

ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, Н.У.К. 2902   3808++ 

PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 2588   3808++ 

ПЕНТ, ФЛЕГМАТИЗИРАН, с по-малко от 15% флегматизатор, 
(тегловно) 

0150   292090 

ПЕНТ СМЕС,  ФЛЕГМАТИЗИРАНА, ТВЪРДА, Н.У.К., с повече от 
10%,но не повече от 20% ПЕНТ, (тегловно)  

3344   292090 

ПЕНТ, ОВЛАЖНЕН,  с по-малко от 25% вода (тегловно) 0150   292090 

ПЕНТ, с не по-малко от 7% восък, (тегловно) 0411   292090 

ПЕТРОЛ 1203   272+00 

НЕФТЕН СУРОВ ПЕТРОЛ 1267   270900 

ПЕТРОЛНИ ДЕСТИЛАТИ, Н.У.К. 1268   27++++ 

НЕФТЕНИ ГАЗОВЕ, ВТЕЧНЕНИ, Н.У.К. 1075   271119 

ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, Н.У.К. 1268   27++++ 

ФЕНАЦИЛБРОМИД 2645   291470 

ФЕНЕТИДИНИ 2311   292229 

ФЕНОЛАТИ, ТЕЧНИ 2904   290711 

ФЕНОЛАТИ, ТВЪРДИ 2905   290711 

ФЕНОЛ, СТОПЕН 2312   290711 

ФЕНОЛ, ТВЪРД 1671   290711 

ФЕНОЛ, РАЗТВОР 2821   290711 

ФЕНОЛСУЛФОНОВА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА 1803   290899 

ПЕСТИЦИД ОТ ПРОИЗВОДНИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, 
ТЕЧНА, ЗАПАЛИТЕЛНА, ТОКСИЧНА, с пламна точка по-малко от 23 
°C 
 

3346   380893 

ПЕСТИЦИД ОТ ПРОИЗВОДНИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, 
ТЕЧНА, ТОКСИЧНА 

3348   380893 

ПЕСТИЦИД ОТ ПРОИЗВОДНИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, 
ТЕЧНА, ТОКСИЧНА, ЗАПАЛИТЕЛНА,   с пламна точка не по-малко от 
23 °C 

3347   380893 

ПЕСТИЦИД ОТ ПРОИЗВОДНИ НА ФЕНОКСИОЦЕТНА КИСЕЛИНА, 
ТВЪРДА, ТОКСИЧНА 

3345   380893 

ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ, ТЕЧЕН 2470   292690 

ФЕНИЛАЦЕТИЛ ХЛОРИД 2577   291639 

ФЕНИЛКАРБИЛАМИН ХЛОРИД 1672   292529 

ФЕНИЛ ХЛОРОФОРМИАТ 2746   291590 

ФЕНИЛЕНДИАМИНИ (o-, m-, p-) 1673   292151 

Фенилетилен: виж 2055   290250 

ФЕНИЛХИДРАЗИН 2572   292800 

ФЕНИЛ ИЗОЦИАНАТ 2487   292910 

ФЕНИЛ МЕРКАПТАН 2337   293090 

ФЕНИЛМЕРКУРИАЦЕТАТ 1674   285200 

ФЕНИЛЖИВАЧНО СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 2026   285200 

ФЕНИЛЖИВАЧЕН ХИДРОКСИД 1894   285200 

ФЕНИЛЖИВАЧЕН НИТРАТ 1895   285200 

ФЕНИЛФОСФОРЕН ДИХЛОРИД 2798   293100 

ФЕНИЛФОСФОРЕН  ТИОДИХЛОРИД 2799   292019 

ФЕНИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1804   293100 

ФОСГЕН 1076   281211 

9-ФОСФАБИЦИКЛО-НОНАНИ 2940   293100 
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ФОСФИН 2199   284800 

ФОСФИН, АДСОРБИРАН 3525  284800 

Фосфоризиран нитроген : виж 2199   284800 

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, ТВЪРДА 3453   280920 

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР 1805   280920 

Фосфорна киселина, безводна: виж 1807   280910 

ФОСФОРНА КИСЕЛИНА 2834   281119 

ФОСФОР, АМФОРЕН 1338   280470 

ФОСФОРЕН ХЕПТАСУЛФИД, без жълт и бял фосфор 1339   281390 

ФОСФОРЕН ОКСИБРОМИД 1939   281290 

ФОСФОРЕН ОКСИБРОМИД, СТОПЕН 2576   281290 

ФОСФОРЕН ОКСИХЛОРИД 1810   281212 

ФОСФОРЕН ПЕНТАБРОМИД 2691   281290 

ФОСФОРЕН ПЕНТАХЛОРИД 1806   281214 

ФОСФОРЕН ПЕНТАФЛУОРИД 2198   281290 

ФОСФОРЕН ПЕНТАФЛУОРИД, АДСОРБИРАН 3524  281290 

ФОСФОРЕН ПЕНТАСУЛФИД,  без жълт и бял фосфор 1340   281390 

ФОСФОРЕН ПЕНТОКСИД 1807   280910 

ФОСФОРЕН СЕКСИСУЛФИД,  без жълт и бял фосфор 1341   281390 

ФОСФОРЕН ТРИБРОМИД 1808   281290 

ФОСФОРЕН ТРИХЛОРИД 1809   281213 

ФОСФОРЕН ТРИОКСИД 2578   281129 

ФОСФОРЕН ТРИСУЛФИД,  без жълт и бял фосфор 1343   281390 

ФОСФОР, БЯЛ, СУХ 1381   280470 

ФОСФОР, БЯЛ, В РАЗТВОР 1381   280470 

ФОСФОР, БЯЛ, СТОПЕН 2447   280470 

ФОСФОР, БЯЛ, ПОД ВОДА 1381   280470 

ФОСФОР, ЖЪЛТ, СУХ 1381   280470 

ФОСФОР, ЖЪЛТ, В РАЗТВОР 1381   280470 

ФОСФОР, ЖЪЛТ, ПОД ВОДА 1381   280470 

ФТАЛОВ АНХИДРИД,с повече от  0.05% малеинов анхидрид 2214   291735 

ПИКОЛИНИ 2313   293339 

ПИКРАМИД 0153   292142 

ПИКРИНОВА КИСЕЛИНА, суха или овлажнена с по-малко от 30% 
вода, (тегловно) 

0154   290899 

ПИКРИНОВА КИСЕЛИНА, ОВЛАЖНЕНА, с по-малко от 10% вода, 
(тегловно) 

3364   290899 

ПИКРИНОВА КИСЕЛИНА, ОВЛАЖНЕНА, с по-малко от  30%   вода, 
(тегловно) 

1344   290899 

ПИКРИТ,  сух или овлажнен с по-малко от 20%  вода, (тегловно) 0282   292529 

ПИКРИТ, ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 20% вода, (тегловно) 1336   292529 

ПИКРИЛХЛОРИД 0155   290490 

ПИКРИЛХЛОРИД, ОЕЛАЖНЕН, с не по-малко от 10% вода, (тегловно) 3365   290490 

алфа-ПИНЕН 2368   290219 

БОРОВО МАСЛО 1272   380590 

ПИПЕРАЗАН 2579   293359 

ПИПЕРИДИН 2401   293332 

Пивалоил хлорид: виж 2438   291590 

СЪЕДИНЕНИЯ ЗА ФОРМОВАНЕ НА ПЛАСТМАСА, във вид на 
тесто,листове или екструдирани въжета,отделящи запалителни пари 

3314   39++++ 

ПЛАСТМАСИ НА НИТРОЦЕЛУЛОЗНА ОСНОВА, САМОЗАГРЯВАЩИ 
СЕ, Н.У.К. 

2006   391290 

Гланц: виж 1263   3208++ 

Гланц: виж 3066   3208++ 

Гланц: виж 3469   3208++ 

Гланц: виж 3470   3208++ 

ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, КОРОЗИВНИ, Н.У.К. 2733   2921++ 

ПОЛИАМИНИ, ТЕЧНИ, КОРОЗИВНИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, Н.У.К. 2734   2921++ 

ПОЛИАМИНИ, ТЕЧНИ,КОРОЗИВНИ, Н.У.К. 2735   2921++ 

ПОЛИАМИНИ, ТВЪРДИ, КОРОЗИВНИ, Н.У.К. 3259   2921++ 

ПОЛИХЛОРОРАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ 2315   290399 

ПОЛИХЛОРОРАНИ БИФЕНИЛИ, ТВЪРДИ 3432   290399 
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ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА КИТ, основен течен материал 3269   3907++ 

КОМПЛЕКТ ОТ ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА, основен твърд материал 3527  3907++ 

ПОЛИХАЛОГЕННИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ 3151   290369 

ПОЛИХАЛОГЕННИ БИФЕНИЛИ, ТВЪРДИ 3152   290369 

ПОЛИХАЛОГЕННИ ТЕРФЕНИЛИ, ТЕЧНИ 3151   290369 

ПОЛИХАЛОГЕННИ ТЕРФЕНИЛИ,ТВЪРДИ 3152   290369 

РАЗШИРЯВАЩИ СЕ ПОЛИМЕРИ НА ГРАНУЛИ, отделящи 
запалителни пари 

2211   390311 

ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, СТАБИЛИЗИРАНО, Н.У.К. 3532  39++++ 

ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТЕЧНО, С ТЕМПЕРАТУРНА 
РЕГУЛАЦИЯ, Н.У.К. 

3534 Забранено  

ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, СТАБИЛИЗИРАНО, 
Н.У.К. 

3531  39++++ 

ПОЛИМЕРИЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО, ТВЪРДО, С ТЕМПЕРАТУРНА 
РЕГУЛАЦИЯ, Н.У.К. 

3533 Забранено  

КАЛИЙ 2257   280519 

КАЛИЕВ АРСЕНАТ 1677   284290 

КАЛИЕВ АРСЕНИТ 1678   284290 

Калиев бисулфат: виж 2509   283329 

КАЛИЕВ БОРОХИДРИД 1870   285000 

КАЛИЕВ БОРОМАТ 1484   282990 

КАЛИЕВ ХЛОРАТ 1485   282919 

КАЛИЕВ ХЛОРАТ, ВОДЕН РАЗТВОР 2427   282919 

КАЛИЕВ КУПРОЦИАТИД 1679   283720 

КАЛИЕВ ЦИАНИД, РАЗТВОР 3413   283719 

КАЛИЕВ ЦИАНИД, ТВЪРД 1680   283719 

КАЛИЕВ ДИТИОНИТ 1929   283190 

КАЛИЕВ ФЛУОРИД, РАЗТВОР 3422   282619 

КАЛИЕВ ФЛУОРИД, ТВЪРД 1812   282619 

КАЛИЕВ ФЛУОРОАЦЕТАТ 2628   291590 

КАЛИЕВ ФЛУОРОСИЛИАТ 2655   282690 

Калиев хидрат: виж 1814   281520 

КАЛИЕВ ВОДОРОДДИФЛУОРИД, ТВЪРД 1811   282619 

КАЛИЕВ ВОДОРОДДИФЛУОРИД , РАЗТВОР 3421   282619 

КАЛИЕВ ВОДОРОД СУЛФАТ 2509   283329 

КАЛИЕВ ХИДРОСУЛФИТ 1929   283190 

Калиев хидроксид,течен: виж 1814   281520 

КАЛИЕВ ХИДРОКСИД, ТВЪРД 1813   281520 

POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 1814   281520 

КАЛИЕВИ МЕТАЛНИ СПЛАВИ, ТЕЧНИ 1420   280519 

КАЛИЕВИ МЕТАЛНИ СПЛАВИ, ТВЪРДИ 3403   280519 

КАЛИЕВ МЕТАВАНАДАТ 2864   284190 

КАЛИЕВ МОНОКСИД 2033   282590 

КАЛИЕВ НИТРАТ 1486   283421 

КАЛИЕВ НИТРАТ И НАТРИЕВ НИТРИТ СМЕС 1487   283421  
283410 

КАЛИЕВ НИТРИТ 1488   283410 

КАЛИЕВ ПЕРХЛОРАТ 1489   282990 

КАЛИЕВ ПЕРМАНГАНАТ 1490   284161 

КАЛИЕВ ПЕРОКСИД 1491   281530 

КАЛИЕВ ПЕРСУЛФАТ 1492   283340 

КАЛИЕВ ФОСФИД 2012   284800 

КАЛИЕВО-НИТРАТНИ СПЛАВИ, ТЕЧНИ 1422   280519 

КАЛИЕВО-НИТРАТНИ СПЛАВИ, ТВЪРДИ 3404   280519 

КАЛИЕВ СУЛФИД, БЕЗВОДЕН 1382   283090 

КАЛИЕВ СИЛФИД, ХИДРАТИРАН,  с не по-малко от 30% 
кристализационна вода 

1847   283090 

КАЛИЕВ СИЛФИД,   с  по-малко от 30% кристализационна вода 1382   283090 

КАЛИЕВ СУПЕРОКСИД 2466   281530 

БАРУТНА ПАСТА, ОВЛАЖНЕНА,  с не по-малко от 17% алкохол, 
(тегловно) 

0433   360100 

БАРУТНА ПАСТА, ОВЛАЖНЕНА,  с не по-малко от 25% вода, 
(тегловно) 

0159   360100 
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БАРУТНА ПАСТА, ОВЛАЖНЕНА,  с не по-малко от 17% алкохол, 
(тегловно) 

0433   360100 

БАРУТНА ПАСТА, ОВЛАЖНЕНА,  с не по-малко от 25% 
вода,(тегловно) 

0159   360100 

БАРУТ, БЕЗДИМЕН 0160   360100 

БАРУТ, БЕЗДИМЕН 0161   360100 

Препарати,съдържащи запалителни течности,н.у.к.,с пламна точка 
над 60 °C: виж 

3175   ++++++ 

КАПСУЛИ-ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 0044   360300 

КАПСУЛИ-ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 0377   360300 

КАПСУЛИ-ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛИ 0378   360300 

КАПСУЛИ, ЦИЛИНДРИЧНИ 0319   360300 

КАПСУЛИ, ЦИЛИНДРИЧНИ 0320   360300 

КАПСУЛИ, ЦИЛИНДРИЧНИ 0376   360300 

МАТЕРИАЛИ ЗА  ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО (в т.ч. разтворители и 
разредители за печатарско мастило),запалителни  

1210   381400 

ПЕЧАТАРСКО МАСТИЛО, ЗАПАЛИТЕЛНО 1210   3215++ 

СНАРЯДИ, инертни с трасьор 0345   930690 

СНАРЯДИ, инертни с трасьор 0424   930690 

СНАРЯДИ, инертни с трасьор 0425   930690 

СНАРЯДИ, с разпръскващ и метателен заряд  0346   930690 

СНАРЯДИ, с разпръскващ и метателен заряд 0347   930690 

СНАРЯДИ, с разпръскващ и метателен заряд 0426   930690 

СНАРЯДИ, с разпръскващ и метателен заряд 0427   930690 

СНАРЯДИ, с разпръскващ и метателен заряд 0434   930690 

СНАРЯДИ, с разпръскващ и метателен заряд 0435   930690 

СНАРЯДИ, с избухлив заряд 0167   930690 

СНАРЯДИ, с избухлив заряд 0168   930690 

СНАРЯДИ, с избухлив заряд 0169   930690 

СНАРЯДИ, с избухлив заряд 0324   930690 

СНАРЯДИ, с избухлив заряд 0344   930690 

ПРОПАДИЕНИ, СТАБИЛИЗИРАНИ 2200   290129 

ПРОПАН 1978   271112 

ПРОПАНЕТОИЛИ 2402   293090 

n-ПРОПАНОЛ 1274   290512 

РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО 0495   360200 

РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО 0497   360200 

РАКЕТНО ГОРИВО, ТВЪРДО 0498   360100 

РАКЕТНО ГОРИВО, ТВЪРДО 0499   360100 

РАКЕТНО ГОРИВО, ТВЪРДО 0501   360100 

ПРОПИОНАЛДЕХИД 1275   291219 

ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА, с не по-малко от 10% и по-малко от 90% 
киселина, (тегловно) 

1848   291550 

ПРОПИОНОВА КИСЕЛИНА, с не по-малко от 90% киселина, 
(тегловно) 

3463   291550 

ПРОПИОНОВ АНХИДРИД 2496   291590 

ПРОПИОНИТРИЛ 2404   292690 

ПРОПИОНИЛ ХЛОРИД 1815   291590 

n-ПРОПИЛАЦЕТАТ 1276   291539 

ПРОПИЛ АЛКОХОЛ, НОРМАЛЕН 1274   290512 

ПРОПИЛАМИН 1277   292119 

n-ПРОПИЛБЕНЗЕН 2364   290290 

Пропил хлорид: виж 1278   290319 

n-ПРОПИЛ ХЛОРОФОРМИАТ 2740   291590 

ПРОПИЛЕН 1077   271114  
290122 

ПРОПИЛЕН ХЛОРОХИДРИН 2611   290559 

1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН 2258   292129 

Пропилен дихлорид: виж 1279   290319 

ПРОПИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗИРАН 1921   293399 

ПРОПИЛЕН ОКСИД 1280   291020 

ПРОПИЛЕН ТЕТРАМЕР 2850   290129 

Пропилен тример: виж 2057   290129 
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ПРОПИЛ ФОРМИАТИ 1281   291513 

n-ПРОПИЛ ИЗОЦИАНАТ 2482   292910 

Пропил меркаптан: виж 2402   293090 

n-ПРОПИЛ НИТРАТ 1865   292090 

ПРОПИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1816   293100 

Пиразин хексахидрид: виж 2579   293359 

ПИРЕТРОИДЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, ТОКСИЧЕН,с 
пламна точка по-малко от 23 °C 

3350   380891 

ПИРЕТРОИДЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 3352   380891 

ПИРЕТРОИДЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка не по-малко от 23 °C 

3351   380891 

ПИРЕТРОИДЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 3349   380891 

ПИРИДИН 1282   293331 

ПИРОФОНОВА СПЛАВ, Н.У.К. 1383   81++++ 

ПИРОФОНОВА ТЕЧНОСТ, НЕОРГАНИЧНА, Н.У.К. 3194   28++++ 

ПИРОФОНОВА ТЕЧНОСТ, ОРГАНИЧНА, Н.У.К. 2845   29++++ 

ПИРОФОНОВ МЕТАЛ, Н.У.К. 1383   81++++ 

ПИРОФОНОВО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 3200   28++++ 

ПИРОФОНОВО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 2846   29++++ 

ПИРОСУЛФУРИЛХЛОРИД 1817   281210 

ПИРОЛИДИН 1922   293399 

ХИНОЛИН 2656   293349 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОСВОБОДЕН ПАКЕТ И ФАБРИКАТИ 2911   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОСВОБОДЕН ПАКЕТ И ФАБРИКАТИ, 
ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ПРИРОДЕН УРАН, ИЛИ ОТ ОБЕДНЕН УРАН ИЛИ 
ОТ ПРИРОДЕН ТОРИЙ 

2909   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОСВОБОДЕН ПАКЕТ – ПРАЗНА 
ОПАКОВКА 

2908   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОСВОБОДЕН ПАКЕТ - ИНСТРУМЕНТИ 2911   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОСВОБОДЕН ПАКЕТ – В 
ОГРАНИЧЕНИ КОЛИЧЕСТВА 

2910   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА СЪС СЛАБА СПЕЦИФИЧНА 
АКТИВНОСТ (ССА-I), неразпадащи се или разпадащи се-освободени 

2912   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА СЪС СЛАБА СПЕЦИФИЧНА 
АКТИВНОСТ (ССА-II),РАЗПАДАЩИ СЕ 

3324   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА СЪС СЛАБА СПЕЦИФИЧНА 
АКТИВНОСТ (ССА-II), неразпадащи си или разпадащи се -освободени 

3321   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВа СЪС СЛАБА СПЕЦИФИЧНА 
АКТИВНОСТ (ССА-III), неразпадащи се или разпадащи се-освободени 

3322   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА СЪС СЛАБА СПЕЦИФИЧНА 
АКТИВНОСТ, (ССА-III), РАЗПАДАЩИ СЕ 

3325   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОВЪРХНОСТНО ЗАМЪРСЕНИ 
ИЗДЕЛИЯ (ПЗИ-I или ПЗИ-II), РАЗПАДАЩИ СЕ 

3326   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОВЪРХНОСТНО ЗАМЪРСЕНИ 
ИЗДЕЛИЯ (ПЗИ-I или ПЗИ-II), неразпадащи се или разпадащи се -
освободени 

2913   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕВОЗВАНИ ПОД СПЕЦИАЛНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ, РАЗПАДАЩИ СЕ 

3331   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕВОЗВАНИ ПОД СПЕЦИАЛНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ,  неразпадащи се или разпадащи се -освободени 

2919   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ТИП A  ПАКЕТ, РАЗПАДАЩ СЕ, не 
специфична форма 

3327   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ТИП A  ПАКЕТ, не специфична форма,  
неразпадащи се или разпадащи се -освободени 

2915   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ТИП A  ПАКЕТ, В СПЕЦИАЛНА 
ФОРМА, РАЗПАДАЩИ СЕ 

3333   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ТИП A  ПАКЕТ, В СПЕЦИАЛНА  
ФОРМА,  неразпадащи се или разпадащи се –освободени 

3332   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ТИП  B(M) ПАКЕТ, РАЗПАДАЩИ СЕ 3329   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ТИП  B(M) ПАКЕТ,  неразпадащи се 
или разпадащи се –освободени 

2917   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ТИП  B(U)  ПАКЕТ, РАЗПАДАЩИ СЕ 3328   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ТИП  B(U) ) ПАКЕТ,  неразпадащи се 
или разпадащи се -освободени  

2916   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, TYPE C  ПАКЕТ, РАЗПАДАЩИ СЕ  3330   2844++ 



 588 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, TYPE C ) ПАКЕТ,  неразпадащи се или 
разпадащи се -освободени 

3323   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, 
РАЗПАДАЩ СЕ 

2977   2844++ 

РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА,УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД,  
неразпадащи се или разпадащи се -освободени 

2978   2844++ 

Парцали,импргнирани 1856 Освободени 5+++++ 

RDX И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН СМЕС, 
ФЛЕГМАТИЗИРАН, с не по-малко от 10% флегматизатор, (тегловно) 

0391   293369 

RDX  И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН СМЕС, 
ОВЛАЖНЕН,с не по-малко от 15% вода (тегловно) 

0391   293369 

RDX И HMX СМЕС,  ФЛЕГМАТИЗИРАН, с не по-малко от 10% 
флегматизатор, (тегловно) 

0391   293369 

RDX И HMX СМЕС, ОВЛАЖНЕН,  с не по-малко от 15% вода 
(тегловно)  

0391   293369 

RDX И ОКТОГЕН СМЕС,  ФЛЕГМАТИЗИРАН,  с не по-малко от 10% 
флегматизатор, (тегловно) 

0391   293369 

RDX  И ОКТОГЕН СМЕС,  ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 15% вода 
(тегловно) 

0391   293369 

RDX, ФЛЕГМАТИЗИРАН 0483   293369 

RDX,  ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 15% вода (тегловно) 0072   293369 

СЪДОВЕ, МАЛИ, С ГАЗ,без изпускащо устрйство,за еднократна 
употреба 

2037   ++++++ 

Червен фосфор: виж 1338   280470 

Разтворител: виж 1263   381400 

Разтворител: виж 3066   381400 

Разтворител: виж 3469   381400 

Разтворител: виж 3470   381400 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ, Н.У.К. 1078   38247+ 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 12 1028   290377 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 12B1 1974   290376 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 13 1022   290377 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 13B1 1009   290376 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 14 1982   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 21 1029   290379 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 22 1018   290379 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 23 1984   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 32 3252   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 40 1063   290311 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 41 2454   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 114 1958   290377 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 115 1020   290377 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 116 2193   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 124 1021   290379 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 125 3220   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 133a 1983   290379 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 134a 3159   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 142b 2517   290379 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 143a 2035   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 152a 1030   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 161 2453   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 218 2424   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 227 3296   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 404A 3337   382474 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 407A 3338   382474 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 407B 3339   382474 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 407C 3340   382474 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 500 2602   382479 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 502 1973   382479 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 503 2599   382471 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 1113 1082   290377 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 1132a 1959   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 1216 1858   290339 
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ОХЛАЖДАЩ ГАЗ R 1318 2422   290339 

ОХЛАЖДАЩ ГАЗ RC 318 1976   290389 

ОХЛАДИТЕЛНИ МАШИНИ,съдържащи 
запалителен,нетоксичен,втечнен газ 

3358   8418++ 

ОХЛАДИТЕЛНИ МАШИНИ,съдържащи 
запалителен,нетоксичен,втечнен газ или амоняк (UN 2672) 

2857   8418++ 

РЕГУЛИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ, Н.У.К. 3291   382530 

РАЗКЪСВАЩИ УСТРОЙСТВА, ВЗРИВНИ 0173   360300 

СМОЛЕН РАЗТВОР, запалителен 1866   380690 

РЕЗОРЦИНОЛ 2876   290721 

НИТОВЕ, ВЗРИВНИ 0174   930690 

РАКЕТНИ ДВИГАТЕЛИ 0186   930690 

РАКЕТНИ ДВИГАТЕЛИ 0280   930690 

РАКЕТНИ ДВИГАТЕЛИ 0281   930690 

РАКЕТНИ ДВИГАТЕЛИ 0510  930690 

РАКЕТНИ ДВИГАТЕЛИ, С ТЕЧНО ГОРИВО 0395   930690 

РАКЕТНИ ДВИГАТЕЛИ, С ТЕЧНО ГОРИВО 0396   930690 

РАКЕТНИ ДВИГАТЕЛИ С ХИПЕРГОЛНИ ТЕЧНОСТИ,със или без 
изтласкващ заряд 

0250   930690 

РАКЕТНИ ДВИГАТЕЛИ  С ХИПЕРГОЛНИ ТЕЧНОСТИ,със или без 
изтласкващ заряд 

0322   930690 

РАКЕТИ с избухлив заряд 0180   930690 

РАКЕТИ с избухлив заряд 0181   930690 

РАКЕТИ с избухлив заряд 0182   930690 

РАКЕТИ с избухлив заряд 0295   930690 

РАКЕТИ с изтласкващ заряд 0436   930690 

РАКЕТИ с изтласкващ заряд 0437   930690 

РАКЕТИ с изтласкващ заряд 0438   930690 

РАКЕТИ с инертна глава 0183   930690 

РАКЕТИ с инертна глава 0502   930690 

РАКЕТИ, ЛИНЕЙНИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ 0238   930690 

РАКЕТИ, ЛИНЕЙНИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ 0240   930690 

РАКЕТИ, ЛИНЕЙНИ, ИЗХВЪРЛЯЩИ 0453   930690 

РАКЕТИ, С ТЕЧНО ГОРИВО, с избухлив заряд 0397   930690 

РАКЕТИ, С ТЕЧНО ГОРИВО, с избухлив заряд 0398   930690 

СМОЛНО МАСЛО 1286   380690 

ОТПАДЪЧЕН КАУЧУК, на прах или гранули 1345   400400 

ОТПАДЪЧЕН КАУЧУК, на прах или гранули 1345   400400 

КАУЧУК, РАЗТВОР 1287   400520 

РУБИДИЙ 1423   280519 

Рубидий нитрат: виж 1477  283429 

УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, с електрическо иницииране 3268  ++++++ 

УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, пиротехника 0503  870895 

ПРОБИ, ВЗРИВНИ, различни от иницииращо взривно вещество 0190   360200 

ОБТЕГАЧИ ЗА ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ: виж 0503   870895 

ОБТЕГАЧИ ЗА ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ: виж 3268   870895 

КЮСПЕ,  с повече от 1.5% мазнина и не повече от 11% влага 1386   2306++ 

КЮСПЕ,  с не повече от 1.5% мазнина и не повече от 11% влага 2217   2306++ 

СЕЛЕНАТИ 2630   284290 

СЕЛЕНОВА КИСЕЛИНА 1905   281119 

СЕЛЕНИТИ 2630   284290 

СЕЛЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ, ТЕЧНО, Н.У.К. 3440   ++++++ 

СЕЛЕНОВО СЪЕДИНЕНИЕ ТВЪРДО, Н.У.К. 3283   ++++++ 

СЕЛЕНОВ ДИСУЛФИД 2657   281390 

СЕЛЕМОВ ХЕКСАФЛУОРИД 2194   281290 

СЕЛЕНОВ ОКСИХЛОРИД 2879   281210 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, КОРОЗИОННО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К.  

3188   28++++ 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, КОРОЗИОННО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

3185   29++++ 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К.. 3186   28++++ 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 3183   29++++ 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 3187   28++++ 
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НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

3184   29++++ 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, КОРОЗИОННО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

3192   28++++ 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, КОРОЗИОННО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

3126   29++++ 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 3190   28++++ 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 3088   29++++ 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯВАЩО, .Н.У.К. 3127 Забранени   

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
НЕОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

3191   28++++ 

САМОЗАГРЯВАЩО СЕ ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, 
ОРГАНИЧНО, Н.У.К. 

3128   29++++ 

САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ ТИП B 3221   ++++++ 

САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ ТИП B, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3231 Забранени   

САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ ТИП C 3223   ++++++ 

САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ ТИП C, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3233 Забранени   

САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ ТИП D 3225   ++++++ 

САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ ТИП D, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3235 Забранени   

САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ ТИП E 3227   ++++++ 

САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ ТИП E, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3237 Забранени   

САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ ТИП F 3229   ++++++ 

САМОРЕАГИРАЩА ТЕЧНОСТ ТИП F, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3239 Забранени   

САМОРЕАГИРАЩО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ТИП B 3222   ++++++ 

САМОРЕАГИРАЩО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ТИП B, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3232 Забранени   

САМОРЕАГИРАЩО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ТИП C 3224   ++++++ 

САМОРЕАГИРАЩО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ТИП C, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3234 Забранени   

САМОРЕАГИРАЩО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ТИП D 3226   ++++++ 

САМОРЕАГИРАЩО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ТИП D, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3236 Забранени   

САМОРЕАГИРАЩО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ТИП E 3228   ++++++ 

САМОРЕАГИРАЩО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ТИП E, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3238 Забранени   

САМОРЕАГИРАЩО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ТИП F 3230   ++++++ 

САМОРЕАГИРАЩО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО ТИП F, КОНТРОЛИРАНА 
ТЕМПЕРАТУРА 

3240 Забранени   

САМОРЕАГИРАЩИ ВЕЩЕСТВА (списък)   2.2.41.4 ++++++ 

ШИСТОВО МАСЛО 1288   270900  
274900 

Шеллак: виж 1263   3208++ 

Шеллак: виж 3066   3208++ 

Шеллак: виж 3469   3208++ 

Шеллак: виж 3470   3208++ 

СИГНАЛНИ УСТРОЙСТВА, РЪЧНИ 0191   360490 

СИГНАЛНИ УСТРОЙСТВА, РЪЧНИ 0373   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ЗА БЕДСТВИЕ, корабни 0194   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ЗА БЕДСТВИЕ, корабни 0195   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ЗА БЕДСТВИЕ, корабни 0505   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ЗА БЕДСТВИЕ, корабни 0506   360490 

ПЕТАРДИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ВЗРИВНИ 0192   360490 

ПЕТАРДИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ВЗРИВНИ 0193   360490 

ПЕТАРДИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ВЗРИВНИ 0492   360490 

ПЕТАРДИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ, ВЗРИВНИ 0493   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ДИМНИ 0196   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ДИМНИ 0197   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ДИМНИ 0313   360490 
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СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ДИМНИ 0487   360490 

СИГНАЛНИ РАКЕТИ, ДИМНИ 0507   360490 

СИЛАН 2203   285000 

СИЛИЦИЙ НА ПРАХ, АМФОРЕН 1346   280461  
280469 

СИЛИЦИЕВ ТЕТРАХЛОРИД 1818   281210 

СИЛИЦИЕВ ТЕТРАФЛУОРИД 1859   281290 

СИЛИЦИЕВ ТЕТРАФЛУОРИД, АДСОРБИРАН 3521  281290 

СРЕБЪРЕН АРСЕНИТ 1683   284329 

СРЕБЪРЕН ЦИАНИД 1684   284329 

СРЕБЪРЕН НИТРАТ 1493   284321 

СРЕБЪРЕН ПИКРАТ, ОВЛАЖНЕН, с по-малко от 30% вода, (тегловно) 1347   284329 

ОТПАДЪЧНА КИСЕЛИНА ОТ РАФИНИРАНЕ 1906   280700  
382569 

НАТРОНКАЛК, с повече от 4% натриев хидроксид 1907   282590 

НАТРИЙ 1428   280511 

Натриев алуминат, твърд 2812 Освободени 284190 

НАТРИЕВ АЛУМИНАТ, РАЗТВОР 1819   284190 

НАТРИЕВО-АЛУМИНИЕВ ХИДРИД 2835   285000 

НАТРИЕВО-АМОНИЕВ ВАНАДАТ 2863   284190 

НАТРИЕВ АРСАНИЛАТ 2473   293100 

НАТРИЕВ АРСЕНАТ 1685   284290 

НАТРИЕВ АРСЕНИТ, ВОДЕН РАЗТВОР 1686   284290 

НАТРИЕВ АРСЕНИТ, ТВЪРД 2027   284290 

НАТРИЕВ АЗИД 1687   285000 

Натриев бифлуорид: виж 2439   282619 

НАТРИЕВ БОРОХИДРИД 1426   285000 

НАТРИЕВ БОРОХИДРИД И НАТРИЕВ ХИДРОКСИД РАЗТВОР, с не 
повече от 12% натриев борохидрид и не повече от 40% натриев 
хидроксид, (тегловно) 

3320   285000 

НАТРИЕВ БРОМАТ 1494   282990 

НАТРИЕВ КАКОДИЛАТ 1688   293100 

НАТРИЕВ КАРБОНАТ ПЕРОКСИХИДРАТ 3378   283699 

НАТРИЕВ ХЛОРАТ 1495   282911 

НАТРИЕВ ХЛОРАТ, ВОДЕН РАЗТВОР 2428   282911 

НАТРИЕВ ХЛОРИТ 1496   282890 

НАТРИЕВ ХЛОРОАЦЕТАТ 2659   291540 

НАТРИЕВ КУПРОЦИАНИД, ТВЪРД 2316   283720 

НАТРИЕВ КУПРОЦИАНИД, РАЗТВОР 2317   283720 

НАТРИЕВ ЦИАНИД, ТВЪРД  1689   283711 

НАТРИЕВ ЦИАНИД, РАЗТВОР 3414   283711 

НАТРИЕВ ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛАТ, сух или овлажнен с по-малко от 
15% вода, (тегловно) 

0234   290899 

НАТРИЕВ ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛАТ,ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 10% 
вода, (тегловно) 

3369   290899 

НАТРИЕВ ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛАТ,ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 15% 
вода, (тегловно) 

1348   290899 

НАТРИЕВ ДИТИОНИТ 1384   283110 

НАТРИЕВ ФЛУОРИД, ТВЪРД 1690   282619 

НАТРИЕВ ФЛУОРИД, РАЗТВОР 3415   282619 

НАТРИЕВ ФЛУОРОАЦЕТАТ 2629   291590 

НАТРИЕВ ФЛУОРОСИЛИКАТ 2674   282690 

НАТРИЕВ ХИДРАТ: виж 1824   281512 

НАТРИЕВ ХИДРИД 1427   285000 

НАТРИЕВ ВОДОРОДДИФЛУОРИД 2439   282619 

НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД, с по-малко от 25% кристализационна вода 2318   283010 

НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИД, ХИДРАТИРАН, с не по-малко от 25% 
кристализационна вода 

2949   283010 

НАТРИЕВ ХИДРОСУЛФИТ 1384   283110 

ННАТРИЕВ ХИДРОКСИД, ТВЪРД 1823   281511 

НАТРИЕВ ХИДРОКСИД, РАЗТВОР 1824   281512 

Натриев метасиликат пентахидрат: виж 3253   283911 

НАТРИЕВ МЕТИЛАТ 1431   290519 
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НАТРИЕВ МЕТИЛАТ, РАЗТВОР в алкохол 1289   290519 

НАТРИЕВ МОНОКСИД 1825   282590 

НАТРИЕВ НИТРАТ 1498   310250 

НАТРИЕВ НИТРАТ И КАЛИЕВ НИТРАТ, СМЕС 1499   283429 

НАТРИЕВ НИТРИТ 1500   283410 

НАТРИЕВ ПЕНТАХЛОРОПЕНТАН 2567   290819 

НАТИРЕВ ПЕРБОРАТ МОНОХИДРАТ 3377   284030 

НАТРИЕВ ПЕРХЛОРАТ 1502   282990 

НАТРИЕВ ПЕРМАНГАНАТ 1503   284169 

НАТРИЕВ ПЕРОКСИД 1504   281530 

НАТРИЕВ ПЕРОКСОБОРАТ, БЕЗВОДЕН 3247   284030 

НАТРИЕВ ПЕРСУЛФАТ 1505   283340 

НАТРИЕВ ФОСФИД 1432   284800 

НАТРИЕВ ПИКРАМАТ, сух или овлажнен с по-малко от 20% вода, 
(тегловно) 

0235   292229 

НАТРИЕВ ПИКРАМАТ, ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 20% вода, 
(тегловно) 

1349   292229 

НАТРИЕВ СУЛФИД, с не по-малко от 30% кристализирана вода 1385   283010 

НАТРИЕВ СУЛФИД, БЕЗВОДЕН 1385   283010 

НАТРИЕВ СУЛФИД, ХИДРАТИРАН, с не по-малко от 30% вода 1849   283010 

НАТРИЕВ СУПЕРОКСИД 2547   281530 

ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, СЪДЪРЖАЩИ КОРОЗИВНА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 3244   ++++++ 

ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, СЪДЪРЖАЩИ ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, 
Н.У.К., с пламна точка над 60 °C 

3175   ++++++ 

ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, СЪДЪРЖАЩИ ТОКСИЧНА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 3243   ++++++ 

СОНДИ, АКУСТИЧНИ, ВЗРИВНИ 0204   360490 

СОНДИ, АКУСТИЧНИ, ВЗРИВНИ 0296   360490 

СОНДИ, АКУСТИЧНИ, ВЗРИВНИ 0374   360490 

СОНДИ, АКУСТИЧНИ, ВЗРИВНИ 0375   360490 

Багрилно вещество: виж 1263   3208++ 

Багрилно вещество: виж 3066   3208++ 

Багрилно вещество: виж 3469   3208++ 

Багрилно вещество: виж 3470   3208++ 

Багрилно вещество: виж 3066   3208++ 

КАЛАЕН ХЛОРИД, БЕЗВОДЕН 1827   282739 

КАЛАЕН ХЛОРИД ПЕНТАХИДРАТ 2440   282739 

КАЛАЕНИ ФОСФИДИ 1433   284800 

СТИБИН 2676   285000 

Слама 1327 Освободени 121300 

СТРОНЦИЕВ АРСЕНИТ 1691   284290 

СТРОНЦИЕВ  ХЛОРАТ 1506   282919 

СТРОНЦИЕВ  НИТРАТ 1507   283429 

СТРОНЦИЕВ  ПЕРХЛОРАТ 1508   282990 

СТРОНЦИЕВ ПЕРОКСИД 1509   281640 

СТРОНЦИЕВ ФОСФИД 2013   284800 

СТРИХНИН 1692   293999 

СТРИХНИНОВИ СОЛИ 1692   293999 

СТРИХНИНОВА КИСЕЛИНА, суха или овлажнена с по-малко от 20% 
вода,или смес от алкохол и вода, (тегловно) 

0219   290899 

СТРИХНИНОВА КИСЕЛИНА, ОВЛАЖНЕНА,   с не по-малко от 20% 
вода,или смес от алкохол и вода, (тегловно) 

0394   290899 

СТИРЕН МОНОМЕР, СТАБИЛИЗИРАН 2055   290250 

ВЕЩЕСТВА, С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛАБА ЧИВСТВИТЕЛНОСТ (ИСЧ), 
Н.У.К. 

0482   360200 

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0357   360200 

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0358   360200 

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0359   360200 

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0473 Забранени   

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0474   360200 

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0475   360200 

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0476   360200 

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0477   360200 

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0478   360200 
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ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0479   360200 

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0480   360200 

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0481   360200 

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, Н.У.К. 0485   360200 

ВЕЩЕСТВА, ВЗРИВНИ, СЪС СЛАБА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, Н.У.К. 0482   360200 

ПЕСТИЦИД СЪС ЗАМЕСТЕН НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
ТОКСИЧЕН,,с пламна точка по-малко от 23 °C 

2780   380893 

ПЕСТИЦИД СЪС ЗАМЕСТЕН НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 3014   380893 

ПЕСТИЦИД СЪС ЗАМЕСТЕН НИТРОФЕНОЛ, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, 
ЗАПАЛИТЕЛЕН, с пламна точка не по-малко от 23 °C 

3013   380893 

ПЕСТИЦИД СЪС ЗАМЕСТЕН НИТРОФЕНОЛ, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 2779   380893 

СУЛФАМИНОВА КИСЕЛИНА 2967   281119 

СЯРА 1350   250300  
280200 

СЕРНИ ХЛОРИДИ 1828   281216 

СЕРЕН ДИОКСИД 1079   281129 

СЕРЕН ХЕКСАФЛУОРИД 1080   281290 

СЯРНА КИСЕЛИНА,с повече от  51% киселина 1830   280700 

СЯРНА КИСЕЛИНА,с не повече от  51% киселина 2796   280700 

СЯРНА КИСЕЛИНА, ДИМЯЩА 1831   280700 

СЯРНА КИСЕЛИНА, ОТРАБОТЕНА 1832   280700  
382569 

СЯРА, СТОПЕНА 2448   250300 

СЕРНИСТА КИСЕЛИНА 1833   281119 

СЕРЕН ТЕТРАФЛУОРИД 2418   281290 

СЕРЕН ТРИОКСИД, СТАБИЛИЗИРАН 1829   281129 

СЕРЕН ХЛОРИД 1834   281210 

СЕРЕН ФЛУОРИД 2191   281290 

Топки за тенис на маса, вижте 2000  950640 

Катранени масла при или над 100 °C и под своята пламна точка: виж 3257   270600 

Катранени масла с пламна точка над 60 °C, при или над своята 
пламна точка: виж 

3256   270600 

Пътни масла с пламна точка, която не ненадвишава 60 °C: виж 1999   270600 

Катрани,течни,вкл.пътни масла,битуми и свързващи битуми 100 °C и 
под своята пламна точка: виж 

3257   270600 

Катрани,течни,вкл.пътни масла,битуми и свързващи битуми, с пламна 
точка над 60 °C, при или над своята пламна точка: виж 

3256   270600 

Стопен битум при или над 100 °C и с ниска точка на възпламеняване: 
виж 

3257  271490 

Стопен битум с точка на възпламеняване над 60 °C, при или над 
неговата точка навъзпламеняване: виж 

3256  271490 

Стопен битум с точка на възпламеняване не по-голяма от 60°C: виж 1999  271490 

СВЕЩИ СЪС СЪЛЗОТВОРЕН ГАЗ 1700   930690 

СЪЛЗОТВОРНИ ВЕЩЕСТВА, ТЕЧНИ, Н.У.К. 1693   ++++++ 

СЪЛЗОТВОРНИ ВЕЩЕСТВА, ТВЪРДИ, Н.У.К. 3448   ++++++ 

ТЕЛУРОВО СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 3284   28++++ 

ТЕЛУРОВ ХЕКСАФЛУОРИД 2195   281290 

ТЕРПЕН ХИДРОВЪГЛЕРОДИ, Н.У.К. 2319   290219 

ТЕРПИНОЛЕН 2541   3805++ 

ТЕТРАБРОМОЕТАН 2504   290339 

1,1,2,2-ТЕТРАХЛОРОЕТАН 1702   290319 

ТЕТРАХЛОРОЕТИЛЕН 1897   290323 

ТЕТРАЕТИЛ ДИТИОПИРОФОСФАТ 1704   292019 

ТЕТРАЕТИЛЕНПЕНТАМИН 2320   292129 

Тетраетил олово : виж 1649   381111 

ТЕТРАЕТИЛ СИЛИКАТ 1292   292024 

1,1,1,2-ТЕТРАФЛУОРОЕТАН 3159   290339 

ТЕТРАФЛУОРОЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗИРАН 1081   290339 

ТЕТРАФЛУОРОМЕТАН 1982   290339 

1,2,3,6-ТЕТРАХИДРОБЕНЗАЛДЕХИД 2498   291229 

ТЕТРАХИДРОФУРАН 2056   293211 

ТЕТРАХИДРОФУФУРИЛАМИН 2943   293219 
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ТЕТРАХИДРОФТАЛНИ АНХИДРИДИ, с повече от 0.05% малеинов 
анхидрид 

2698   293499 

1,2,3,6-ТЕТРАХИДРОПИРИДИН 2410   293339 

ТЕТРАХИДРОТИОФЕН 2412   293499 

Тетраметоксисилан: виж 2606   292090 

ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЕВ ХИДРОКСИД, ТВЪРД 3423   292390 

ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЕВ ХИДРОКСИД, РАЗТВОР 1835   292390 

Тетраметил олово: виж 1649   381111 

ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН 2749   293100 

ТЕТРАНИТРОАНИЛИН 0207   292142 

ТЕТРАНИТРОМЕТАН 1510   290420 

ТЕТРАПРОПИЛ ОРТОТИТАНАТ 2413   292090 

ТЕТРАЗИН, ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 30% вода,или смес от 
алкохол и вода, (тегловно) 

0114 Забранени   

ТЕТРАЗОЛ-1-ОЦЕТНА КИСЕЛИНА 0407   293399 

1H-ТЕТРАЗОЛ 0504   293399 

ТЕТРИЛ 0208   292149 

Текстилни отпадъци, влажни 1857 Освободени 5+++++ 

ТАЛИЕВ ХЛОРАТ 2573   282990 

ТАЛИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 1707   ++++++ 

ТАЛИЕВ НИТРАТ 2727   283429 

4-ТИАПЕНТАНАЛ 2785   293090 

Тиа-4-пентанал : виж 2785   293090 

ТИООЦЕТНА КИСЕЛИНА 2436   293090 

ТИОКАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, ТОКСИЧЕН, 
с пламна точка по-малко от 23 °C 

2772   380893 

ТИОКАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 3006   380893 

ТИОКАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, 
с пламна точка не по-малко от 23 °C 

3005   380893 

ТИОКАРБАМАТЕН ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 2771   380893 

ТИОГЛОКОЛ 2966   293090 

ТИОГЛИКОЛОВА КИСЕЛИНА 1940   293090 

ТИОЛОЦЕТНА КИСЕЛИНА 2936   293090 

ТИОНИЛ ХЛОРИД 1836   281217 

ТИОФЕН 2414   293499 

ТИОФОСГЕН 2474   293090 

ТИОФОСФОРИЛ ХЛОРИД 1837   281210 

ТИОУРЕА ДИОКСИД 3341   293090 

ТИНКТУРИ, МЕДИЦИНСКИ 1293   300490 

ТИТАНОВ ДИСУЛФИГ 3174   283090 

ТИТАНОВ ХИДРИД 1871   285000 

ТИТАНИЙ НА ПРАХ, СУХ 2546   810820 

ТИТАНИЙ НА ПРАХ, ОВЛАЖНЕН,  с по-малко от 25% вода 1352   810820 

ТИТАН, ГЪБЕСТ, НА ГРАНУЛИ 2878   810820 

ТИТАН, ГЪБЕСТ, НА ПРАХ 2878   810820 

ТИТАНОВ ТЕТРАХЛОРИД 1838   282739 

ТИТАНОВ ТРИХЛОРИД СМЕС 2869   282739 

ТИТАНОВ ТРИХЛОРИД СМЕС, ПИРОФОРНА 2441   282739 

ТИТАНОВ ТРИХЛОРИД, ПИРОФОРЕН 2441   282739 

СМЕС ОТ ТНТ И ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕН 0388   290420 

СМЕС ОТ ТНТ И ТРИНИТРОБЕНЗЕН 0388   290420 

ТНТ, сух или овлажнен с по-малко от 30% вода, (тегловно) 0209   290420 

TНТ СМЕС,СЪДЪРЖАЩА ТРИНИТРОБЕНЗЕН И 
ТРИНИТРОСТИЛБЕН 

0389   290420 

ТНТ, ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 10% вода, (тегловно) 3366   290420 

ТНТ, ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 30%  вода, (тегловно) 1356   290420 

ТОЛУЕН 1294   290230  
270720 

ТОЛУЕНОВ ДИИЗОЦИАНАТ 2078   292910 

ТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ 1708   292143 

ТОЛУИДИНИ, ТВЪРДИ 3451   292143 

2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН,  ТВЪРД 1709   292151 
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2,4- ТОЛУИЛЕНДИАМИН , РАЗТВОР 3418   292151 

ТОРПЕДА,  с избухлив заряд 0329   930690 

ТОРПЕДА,  с избухлив заряд 0330   930690 

ТОРПЕДА,  с избухлив заряд 0451   930690 

ТОРПЕДА, С ТЕЧНО ГОРИВО, с инертна глава 0450   930690 

ТОРПЕДА, С ТЕЧНО ГОРИВО, със или без избухлив заряд 0449   930690 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, КОРОЗИВНА, Н.У.К. с LC50 
по-ниска или равна на 1000 ml/m3 и наситени пари с концентрация по-
голяма или равна на 10 LC50 

3390   ++++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, КОРОЗИВНА, Н.У.К. с 
LC50по-ниска или равна на  200 ml/m3  и наситени пари с концентрация 
по-голяма или равна на 500 LC50 

3389   ++++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К.  с 
LC50 по-ниска или равна на 200 ml/m3  и наситени пари с концентрация 
по-голяма или равна на 500 LC50 

3383   ++++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, ЗАПАЛИТЕЛНА, Н.У.К. . с с 
LC50 по-ниска или равна на 1000 ml/m3  и наситени пари с 
концентрация по-голяма или равна на 10 LC50 

3384   ++++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, , ЗАПАЛИМА, КОРОЗИВНА, 
Н.У.К. с LC50 по-ниска или равна на 200 ml/m³ и  с концентрация на 
наситени пари по-висока или равна на 500 LC50 

3488  +++++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, Н.У.К.  с LC50 по-ниска или 
равна на 1000 ml/m3  и наситени пари с концентрация по-голяма или 
равна на 10 LC50 

3382   ++++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, Н.У.К.  с LC50 по-ниска или 
равна на 200 ml/m3  и наситени пари с концентрация по-голяма или 
равна на 500 LC50 

3381   ++++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, , ЗАПАЛИМА, КОРОЗИВНА, 
Н.У.К. с LC50 по-ниска или равна на 1000 ml/m³ и  с концентрация на 
наситени пари по-висока или равна на 10 LC50 

3489  +++++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, ОКИСЛЯВАЩА, Н.У.К с LC50 
по-ниска или равна на  200 ml/m3  и наситени пари с концентрация по-
голяма или равна на 500 LC50 

3387   ++++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, ОКИСЛЯВАЩА, Н.У.К с LC50 
по-ниска или равна на  1000 ml/m3  и наситени пари с концентрация 
по-голяма или равна на 10 LC50 

3388   ++++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, ВОДОРЕАКТИВНА, Н.У.К.. с 
LC50 токсичност по-ниска или равна на 1000 ml/m3  и наситени пари с 
концентрация по-голяма или равна на 10 LC50 

3386   ++++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, ВОДОРЕАКТИВНА, Н.У.К.. с 
LC50 по-ниска или равна на 200 ml/m3  и наситени пари с концентрация 
по-голяма или равна на 500 LC50 

3385   ++++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, РЕАГИРАЩА С ВОДА, 
ЗАПАЛИМА, Н.У.К. с LC50 по-ниска или равна на 200 ml/m³ и  с 
концентрация на наситени пари по-висока или равна на 500 LC50 

3490  +++++ 

ТОКСИЧНА ПРИ ВДИШВАНЕ ТЕЧНОСТ, РЕАГИРАЩА С ВОДА, 
ЗАПАЛИМА, Н.У.К с LC50по-ниска или равна на 1000 ml/m³ и  с 
концентрация на наситени пари по-висока или равна на 10 LC50 

3491  ++++++ 

ТОКСИЧНИ ТЕЧНОСТИ, КОРОЗИВНИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 3289   28++++ 

ТОКСИЧНИ ТЕЧНОСТИ, КОРОЗИВНИ, ОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 2927   29++++ 

ТОКСИЧНИ ТЕЧНОСТИ, ЗАПАЛИТЕЛНИ, ОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 2929   29++++ 

ТОКСИЧНИ ТЕЧНОСТИ, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 3287   28++++ 

ТОКСИЧНИ ТЕЧНОСТИ,  ОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 2810   29++++ 

ТОКСИЧНИ ТЕЧНОСТИ, ОКИСЛЯВАЩИ, Н.У.К. 3122   ++++++ 

ТОКСИЧНИ ТЕЧНОСТИ, ВОДОРЕАКТИВНИ, Н.У.К. 3123   ++++++ 

ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, КОРОЗИВНИ, НЕОРГАНИЧНИ, 
Н.У.К. 

3290   28++++ 

ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, КОРОЗИВНИ, ОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 2928   29++++ 

ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА,ЗАПАЛИТЕЛНИ, ОРГАНИЧНИ, 
Н.У.К. 

2930   29++++ 

ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, НЕОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 3288   28++++ 

ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА,  ОРГАНИЧНИ, Н.У.К. 2811   29++++ 

ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА ОКИСЛЯВАЩИ, Н.У.К. 3086   ++++++ 

ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, САМОЗАГРЯВАЩИ, Н.У.К. 3124   ++++++ 

ТОКСИЧНИ ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА, ВОДОРЕАКТИВНИ, Н.У.К. 3125   ++++++ 

ТОКСИНИ, ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ, ТЕЧНИ, Н.У.К. 3172   300290 
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ТОКСИНИ, ИЗВЛЕЧЕНИ ОТ ЖИВИ ОРГАНИЗМИ, ТВЪРДИ, Н.У.К. 3462   300290 

ТРАСЬОРИ ЗА БОЕПРИПАСИ 0212   360490 

ТРАСЬОРИ ЗА БОЕПРИПАСИ 0306   360490 

Тремолит: виж 2212   252490 

ТРИАЛИЛАМИН 2610   292119 

ТРИАЛ БОРАТ 2609   292090 

ТРИАЗИНОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, ТОКСИЧЕН, с 
пламна точка по-малко от 23 °C 

2764   380893 

ТРИАЗИНОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН 2998   380893 

ТРИАЗИНОВ ПЕСТИЦИД, ТЕЧЕН, ТОКСИЧЕН, ЗАПАЛИТЕЛЕН, с 
пламна точка не по-малко от 23 °C 

2997   380893 

ТРИАЗИНОВ ПЕСТИЦИД, ТВЪРД, ТОКСИЧЕН 2763   380893 

ТРИБУТИЛАМИН 2542   292119 

ТРИБУТИЛФОСФАН 3254   293100 

ТРИХЛОРООЦЕТНА КИСЕЛИНА 1839   291540 

ТРИХЛОРООЦЕТНА КИСЕЛИНА, РАЗТВОР 2564   291540 

ТРИХЛОРОАЦЕТИЛ ХЛОРИД 2442   291590 

ТРИХЛОРОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ 2321   290399 

ТРИХЛОРОБУТЕН 2322   290329 

1,1,1-ТРИХЛОРОЕТАН 2831   290319 

ТРИХЛОРОЕТИЛЕН 1710   290322 

ТРИХЛОРОЦИАНУРОВА КИСЕЛИНА, СЪХА 2468   293369 

ТРИХЛОРОСИЛАН 1295   281290 

ТРИКРЕЗИЛ ФОСФАТ с над 3% орто-изомер 2574   291990 

ТРИЕТИЛАМИН 1296   292119 

ТРИЕТИЛЕНТЕТРАМИН 2259   292129 

ТРИЕТИЛ ФОСФАТ 2323   292024 

ТРИФЛУОРООЦЕТНА КИСЕЛИНА 2699   291590 

ТРИФЛУОРОАЦЕТИЛ ХЛОРИД 3057   291590 

ТРИФЛУОРОХЛОРОЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗИРАН 1082   390377 

1,1,1-ТРИФЛУОРОЕТАН 2035   290339 

ТРИФЛУОРОМЕТАН 1984   290339 

ТРИДЛУОРОМЕТАН, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 3136   290339 

2-ТРИФЛУОРОМЕТИЛАМИН 2942   292143 

3- ТРИФЛУОРОМЕТИЛАМИН 2948   292143 

ТРИИЗОБУТИЛЕН 2324   290129 

ТРИИЗОПРОПИЛ БОРАТ 2616   292090 

TRIMETHYLACETYL CHLORIDE 2438   291590 

ТРИМЕТИЛАМИН, БЕЗВОДЕН 1083   292111 

ТРИМЕТИЛАМИН, ВОДЕН РАЗТВОР,  сне повече от 50% 
триметиламин, (тегловно) 

1297   292111 

1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН 2325   290290 

ТРИМЕТИЛ БОРАТ 2416   292090 

ТРИМЕТИЛХЛОРОСИЛАН 1298   293100 

ТРИМЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСИЛАМИН 2326   292130 

ТРИМЕТИЛХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНИ 2327   292129 

ТРЕИМЕТИЛХЕКСАМЕТИЛЕН ДИИЗОЦИАНАТ 2328   292910 

ТРИМЕТИЛ ФОСФИТ 2329   292023 

ТРИНИТРОАНИЛИН 0153   292142 

ТРИНИТРОАНИЗОЛ 0213   290930 

ТРИНИТРОБЕНЗЕН, сух или овлажнен с по-малко от 30% 
вода,(тегловно) 

0214   290420 

ТРИНИТРОБЕНЗЕН, ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 10%  
вода,(тегловно) 

3367   290420 

ТРИНИТРОБЕНЗЕН,  ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 30%  
вода,(тегловно) 

1354   290420 

ТРИНИТРОБЕНЗЕН СУЛФОНОВА КИСЕЛИНА 0386   290490 

ТРИНИТРОБЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА,  суха или овлажнена с по-малко 
от 30% вода,(тегловно) 30% вода,(тегловно) 

0215   291639 

ТРИНИТРОБЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА,  ОВЛАЖНЕНА, с не по-малко от 
10%  вода,(тегловно) 

3368   291639 

ТРИНИТРОБЕНЗОЕНА КИСЕЛИНА,  ОВЛАЖНЕНА, с не по-малко от 
30% вода,(тегловно) 

1355   291639 
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ТРИНИТРОХЛОРОБЕНЗЕН 0155   290490 

ТРИНИТРОХЛОРОБЕНЗЕН,   ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 10% 
вода,(тегловно) 

3365   290490 

ТРИНИТРО-m-КРЕЗОЛ 0216   290899 

ТРИНИТРОФЛУОРЕНОН 0387   291470 

ТРИНИТРОНАФТАЛЕН 0217   290420 

ТРОНИТРОФЕНЕТОЛ 0218   290899 

ТРИНИТРОФЕНОЛ,  сух или овлажнен с по-малко от 30% 
вода,(тегловно) 

0154   290899 

T ТРИНИТРОФЕНОЛ,  ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 10%  
вода,(тегловно) 

3364   290899 

TRINITROPHENOL,  ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 30%  
вода,(тегловно) 

1344   290899 

ТРИНИТРОФЕНИЛМЕТИЛНИТАМИН 0208   292149 

ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНОЛ,  сух или овлажнен с по-малко от 20% 
вода,или смес от алкохол и вода, (тегловно) 

0219   290899 

ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНОЛ,  ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 20%  
вода,или смес от алкохол и вода, (тегловно) 

0394   290899 

СМЕС ОТ ТРИНИТРОТОЛУОЛ И ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕН 0388   290420 

СМЕС ОТ ТРИНИТРОТОЛУОЛ  И ТРИНИТРОБЕНЗЕН 0388   290420 

ТРИНИТРОТОЛУОЛ ,  сух или овлажнен с по-малко от 30% 
вода,(тегловно) 

0209   290420 

ТРИНИТРОТОЛУОЛ  СМЕС,СЪДЪРЖАЩА ТРИНИТРОБЕНЗЕН  И 
ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕН 

0389   290420 

ТРИНИТРОТОЛУОЛ,  ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 10%  
вода,(тегловно) 

3366   290420 

ТРИНИТРОТОЛУОЛ,  ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 30%  
вода,(тегловно) 

1356   290420 

ТРИПРОПИЛАМИН 2260   292119 

ТРИПРОПИЛЕН 2057   290129 

ТРИАС-(1-АЗИРИДИНИЛ)ФОСФИНОВ ОКСИД, РАЗТВОР 2501   293399 

ТРИТОНАЛ 0390   360200 

ВОЛФРАМОВ ХЕКСАФЛУОРИД 2196   282619 

ТЕРПЕНТИН 1299   380510 

ТЕРПЕНТИНОВ ЗАМЕСТИТЕЛ 1300   272100 

УНДЕКАН 2330   290110 

УРАНОВ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИАЛ, 
ОСВОБОДЕНА ПРАТКА, по-малко от 0.1 kg на пратка, неделящ се или 
делящ се – освободен. 

3507  2844++ 

УРЕАВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД 1511   292419 

КАРБАМИДЕН НИТРАТ,  сух или овлажнен с по-малко от 20% вода, 
(тегловно) 

0220   292419 

КАРБАМИДЕН НИТРАТ, ОВЛАЖНЕН с най-малко 10%-тегловни вода 3370   292419 

КАРБАМИДЕН НИТРАТ,  ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 20%  
вода,(тегловно) 

1357   292419 

ВАЛЕРАЛДЕХИД 2058   291219 

ВАЛЕРИЛ ХЛОРИД 2502   291590 

ВАНАДИЕВО СЪЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 3285   ++++++ 

ВАНАДИЕВ ОКСИТРИХЛОРИД 2443   282749 

ВАНАДИЕВ ПЕНТАОКСИД, неразтапян 2862   282530 

ВАНАДИЕВ ТЕТРАХЛОРИД 2444   282739 

ВАНАДИЕВ ТРИХЛОРИД 2475   282739 

ВАНАДИЛ СУЛФАТ 2931   283329 

Лак: виж 1263   3208++ 

Лак: виж 3066   3208++ 

Лак: виж 3469   3208++ 

Лак: виж 3470   3208++ 

Покрития на превозни средства: виж 1139   3208++ 

ВИНИЛ АЦЕТАТ, СТАБИЛИЗИРАН 1301   291532 

Винилбензен: виж 2055   290250 

ВИНИЛ БРОМИД, СТАБИЛИЗИРАН 1085   290339 

ВИНИЛ БУТИРАТ, СТАБИЛИЗИРАН 2838   291560 

ВИНИЛ ХЛОРИД, СТАБИЛИЗИРАН 1086   290321 

ВИНИЛ ХЛОРОАЦЕТАТ 2589   291540 
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ВИНИЛ ЕТИЛ ЕТЕР, СТАБИЛИЗИРАН 1302   290919 

ВИНИЛ ФЛУОРИД, СТАБИЛИЗИРАН 1860   290339 

ВИНИЛИДЕН ХЛОРИД, СТАБИЛИЗИРАН 1303   290329 

ВИНИЛ ИЗОБУТИЛ ЕТЕР, СТАБИЛИЗИРАН 1304   290919 

ВИНИЛ МЕТИЛ ЕТЕР, СТАБИЛИЗИРАН 1087   290919 

ВИНИЛПИРИДИНИ, СТАБИЛИЗИРАНИ 3073   293339 

ВИНИЛТОЛУОЛИ, СТАБИЛИЗИРАНИ 2618   290290 

ВИНИЛТРИХЛОРОСИЛАН 1305   293100 

БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с избухлив или разпръскващ заряд 0370   930690 

БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с избухлив или разпръскващ заряд 0371   930690 

БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с избухлив заряд 0286   930690 

БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с избухлив заряд 0287   930690 

БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с избухлив заряд 0369   930690 

БОЙНИ ГЛАВИ ЗА РАКЕТИ, с избухлив заряд 0221   930690 

Отпадъци,съдържащи запалителна течност,н.у.к.,с пламна точка над  
60 °C: виж 

3175   ++++++ 

ВОДОРЕАКТИВНА ТЕЧНОСТ, КОРОЗИВНА, Н.У.К. 3129   ++++++ 

ВОДОРЕАКТИВНА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. 3148   ++++++ 

ВОДОРЕАКТИВНА ТЕЧНОСТ, ТОКСИЧНА, Н.У.К. 3130   ++++++ 

ВОДОРЕАКТИВНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, КОРОЗИОННО, Н.У.К. 3131   ++++++ 

ВОДОРЕАКТИВНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ЗАПАЛИТЕЛНО, Н.У.К. 3132   ++++++ 

ВОДОРЕАКТИВНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, Н.У.К. 2813   ++++++ 

ВОДОРЕАЛТИВНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ОКИСЛЯВАЩО, Н.У.К. 3133 Забранени   

ВОДОРЕАКТИВНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, САМОЗАГРЯВАЩО, Н.У.К. 3135   ++++++ 

ВОДОРЕАКТИВНО ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО, ТОКСИЧНО, Н.У.К. 3134   ++++++ 

БЯЛ АЗБЕСТ 2590   252490 

Бял спирт: виж 1300   272100 

КОНСЕРВАНТИ ЗА ДЪРВО, ТЕЧНИ 1306   ++++++ 

Отпадъци от овлажнена вълна 1387 Освободени 5+++++ 

КСАНАТИ 3342   293090 

КСЕНОН 2036   280429 

КСЕНОН, ОХЛАДЕНА ТЕЧНОСТ 2591   280429 

КСИЛЕНИ 1307   29024+  
270730 

КСИЛЕНОЛИ, ТЕЧНИ 3430   290719 

КСИЛЕНОЛИ, ТВЪРДИ 2261   290719 

КСИЛИДИНИ, ТЕЧНИ 1711   292149 

КСИЛИДИНИ, ТВЪРДИ 3452   292149 

КСИЛИЛ БРОМИД, ТЕЧЕН 1701   290399 

КСИЛИЛ БРОМИД, ТВЪРД 3417   290399 

ЦИНКОВО-АМОНИЕВ НИТРАТ 1512   283410 

ЗИНКОВ АРСЕНАТ 1712   284290 

СМЕС ОТ ЦИНКОВ АРСЕНАТ И ЦИНКОВ АРСЕНИТ 1712   284290 

ЦИНКОВ АРСЕНИТ 1712   284290 

ЦИНКОВА ПЕПЕЛ 1435   262019 

ЦИНКОВ БРОМАТ 2469   282990 

ЦИНКОВ ХЛОРАТ 1513   282919 

ЦИНКОВ ХЛОРИД, БЕЗВОДЕН 2331   282739 

ЦИНКОВ ХЛОРИД, РАЗТВОР 1840   282739 

ЦИНКОВ ЦИАНИД 1713   283719 

ЦИНКОВ ДИТИОНИТ 1931   283190 

ЦИНК НА ПРАХ 1436   790310 

ЦИНКОВ ФЛУОРОСИЛИКАТ  2855   282690 

ЦИНКОВ ХИДРОСУЛФИТ  1931   283190 

ЦНКОВ НИТРАТ  1514   283429 

ЦИНКОВ ПЕРМАНГАНАТ 1515   284169 

ЦИНКОВ ПЕРОКСИД 1516   281700 

ЦИНКОВ ФОСФИД 1714   284800 

ЦИНКОВА ПУДРА 1436   790310 

ЦИНКОВ РЕЗИНАТ 2714   380620 

ЦИРКОНИЙ, СУХ, навити жици,готови метални листове, ленти (по-
тънки от 254 микрона,но не по-тънки от 18 микрона) 

2858   810990 
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ЦИРКОНИЙ, СУХ, готови листове,ленти или навита жица 2009   810990 

ЦИРКОНИЕВ ХИДРИД 1437   285000 

ЦИРКОНИЕВ НИТРАТ 2728   283429 

ЦИРКОНИЕВ ПИКРАМАТ,  сух или овлажнен с по-малко от 20% вода, 
(тегловно) 

0236   292229 

ЦИРКОНИЕВ ПИКРАМАТ, ОВЛАЖНЕН, с не по-малко от 20% вода, 
(тегловно) 

1517   292229 

ЦИРКОНИЕВА ПУДРА, СУХА 2008   810920 

ЦИРКОНИЕВА ПУДРА,  ОВЛАЖНЕНА, с не по-малко от 25% вода, 
(тегловно) 

1358   810920 

ЦИРКОНИЕВ ОТПАДЪК 1932   810930 

ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРАН В ЗАПАЛИТЕЛНА ТЕЧНОСТ 1308   810920 

ЦИРКОНИЕВ ТЕТРАХЛОРИД 2503   282739 
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652 

4.1.2 Допълнителни общи разпоредби, свързани с използването на IBC 678 

4.1.3 Общи разпоредби относно опаковъчните инструкции 678 

4.1.4 Списък на опаковъчните инструкции 681 

4.1.4.1 Инструкции за използването на опаковки (без IBC  и едрогабаритни опаковки) 681 

4.1.4.2 Инструкции за използването на средства за едро пакетиране (IBC) 766 

4.1.4.3 Инструкции за използването на едрогабаритни опаковки 771 

4.1.4.4 Заличена разпоредба 779 

4.1.5 Специални разпоредби за опаковането на товари от клас 1 779 

4.1.6 Специални разпоредби за опаковането на товари от клас 2 и на товари, които са 
причислени към опаковъчна инструкция P200 

780 

4.1.7 Специални разпоредби за опаковането на органични пероксиди от клас 5.2 и 
саморазпадащи се вещества от клас 4.1 

782 

4.1.7.1 Използване на опаковките 783 

4.1.7.2 Използване на IBC 783 

4.1.8 Специални разпоредби за опаковането на инфекциозни вещества от клас 6.2 784 

4.1.9 Специални разпоредби за опаковане на радиоактивен материал 786 

4.1.9.1 Общи положения 786 

4.1.9.2 Изисквания и мерки за контрол при превоза на радиоактивни вещества с ниска 
специфична активност (LSA-вещества) и на изделия с повърхностно 
радиоактивно заразяване (SCO-изделия) 

787 

4.1.9.3 Опаковки, съдържащи делими вещества   788 

4.1.10 Специални разпоредби за съвместно пакетиране 788 

   

4.2 Използване на преносими цистерни и на одобрени по ООН многоелементни 
газови контейнери (UN-MEGC)  

792 

4.2.1 Общи разпоредби за използване на преносими цистерни за превоз на вещества 
от класове 1 и от 3 до 9 

792 

4.2.2 Общи разпоредби за използване на преносими цистерни за превоз на 
неохладени втечнени газове и химикали под налягане 

796 

4.2.3 Общи разпоредби за използване на преносими цистерни за превоз на 
дълбокоохладени втечнени газове 

797 

4.2.4 Общи разпоредби за използването на одобрени по ООН многоелементни газови 
контейнери (MEGC) 

798 

4.2.5 Инструкции и специални разпоредби за преносими цистерни 799 

4.2.5.1 Общи положения 799 

4.2.5.2 Инструкции за превоз в преносими цистерни 800 

4.2.5.3 Специални разпоредби за преносими цистерни 807 
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4.3 Използване на вагон-цистерни, подвижни цистерни, контейнер-цистерни и 
сменяеми надстройки-цистерни, с корпуси от метал, както и вагон-батерии 
и многоелементни газови контейнери (МЕГК) 

810 

4.3.1 Обхват 810 

4.3.2 Разпоредби, приложими към всички класове 810 

4.3.2.1 Използване 810 

4.3.2.2 Степен на пълнене 811 

4.3.2.3 Експлоатация 812 

4.3.2.4 Празни непочистени цистерни, вагон-батерии и МЕГК 813 

4.3.3 Специални разпоредби, приложими към клас 2 813 

4.3.3.1 Кодиране и йерархия на цистерните 813 

4.3.3.2 Условия за напълване и изпитвателни налягания 814 

4.3.3.3 Експлоатация 825 

4.3.3.4 Разпоредби за пълнене на вагон-цистерни с течни газове 825 

4.3.4 Специални разпоредби, приложими към класове от 3 - 9 827 

4.3.4.1 Кодиране, опростен подход и йерархия на цистерните 827 

4.3.4.2 Общи разпоредби 835 

4.3.5 Специални разпоредби 835 

   

4.4 Използване на контейнер-цистерни, включително сменяеми надстройки-
цистерни, от фиброармирана пластмаса (FRP) 

839 

4.4.1 Общи положения 839 

4.4.2 Експлоатация 839 

   

4.5 Използване на вакуумни цистерни за отпадъци 840 

4.5.1 Употреба 840 

4.5.2 Експлоатация 840 
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ЧАСТ 5 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПРАЩАНЕТО ЗА ПРЕВОЗ  

   

5.1 Общи изисквания 841 

5.1.1 Област на приложение и общи разпоредби 841 

5.1.2 Използване на извънредни опаковки 841 

5.1.3 Празни непочистени опаковки (вкл. средства за едро пакетиране (IBC) и 
едрогабаритни опаковки), празни цистерни, празни вагони и празни контейнери 
за товари в насипно състояние 

841 

5.1.4 Съвместно опаковане 841 

5.1.5 Общи разпоредби за клас 7 842 

5.1.5.1 Изисквания, които трябва да се съблюдават преди превоза  842 

5.1.5.2 Разрешение за превоз и уведомяване  843 

5.1.5.3 Одобрение / разрешение от компетентния орган 843 

5.1.5.4 Специфични разпоредби за изключени пратки радиоактивни материали от Клас 
7 

845 

   

5.2 Маркиране и етикетиране 848 

5.2.1 Маркиране на пакети 848 

5.2.2 Етикетиране на пакети 852 

5.2.2.1 Разпоредби за етикетиране 852 

5.2.2.2 Изисквания към етикети със знаци за опасност 854 

   

5.3 Поставяне на табели със знаци за опасност (табели-етикети) (Placards) и 
маркировки 

864 

5.3.1 Поставяне на табели-етикети (Placards) 864 

5.3.1.1 Общи изисквания 864 

5.3.1.2 Поставяне на табели-етикети на големи контейнери, контейнери за насипни 

товари,  МЕГК, контейнери-цистерни и преносими цистерни 

865 

5.3.1.3 Поставяне на табели-етикети на носещи вагони, на които се транспортират 
големи контейнери, контейнери за насипни товари, МЕГК, контейнери-цистерни 
или преносими цистерни и на носещи вагони, използвани за Huckepack-превози 

865 

5.3.1.4 Поставяне на табели-етикети на вагони за насипни товари, вагони-цистерни, 
вагони-батерии и вагони с подвижни цистерни 

865 

5.3.1.5 Поставяне на табели-етикети на вагони, в които се превозват само пакети 865 

5.3.1.6 Поставяне на табели-етикети на празни вагони-цистерни, вагони-батерии, 
контейнер-цистерни, МЕГК и преносими цистерни и на празни вагони и големи 
контейнери за превоз на насипни товари 

865 

5.3.1.7 Описание на табелите-етикети (Placards) 865 

5.3.2 Оранжева маркировка 867 

5.3.2.1 Общи разпоредби за оранжевата маркировка 867 

5.3.2.2 Описание на оранжевите табели 868 

5.3.2.3 Значение на идентификационните номера за опасност 869 

5.3.3 Обозначение за вещество с повишена температура 871 

5.3.4 Етикети за маневриране по образци 13 и 15 872 
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5.3.4.1 Общи разпоредби 872 

5.3.4.2 Спецификации на етикети за маневриране по образци 13 и 15 872 

5.3.5 Оранжева ивица 872 

   

5.4 Документация 873 

5.4.1 Превозен документ за превоз на опасни товари и свързани с него данни 873 

5.4.1.1 Общи сведения, които трябва да се съдържат в превозния документ 873 

5.4.1.2 Допълнителни или специфични данни, изисквани за някои класове 877 

5.4.1.3 (запазено) 880 

5.4.1.4 Форма и език, който трябва да се използва 881 

5.4.1.5 Неопасни товари 881 

5.4.2  Удостоверение за контейнер/опаковане на превозно средство 881 

5.4.3 (запазено) 882 

5.4.4 Пример за формуляр за мултимодален превоз на опасни товари 888 

   

5.5 Специални изисквания 893 

5.5.1 (изключено) 893 

5.5.2 Специални изисквания към обгазени (фумигирани) вагони, контейнери и 
цистерни 

893 

5.5.2.1 Общи положения 893 

5.5.2.2 Обучение 893 

5.5.2.3 Маркировка и сигнализация 893 

5.5.2.4 Документация 894 

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

894 

5.5.3.1  Обхват 894 

5.5.3.2  Общи положения 895 

5.5.3.3  Пакети, които съдържат охладител или кондиционер 895 

5.5.3.4  Маркировка на пакети, които съдържат охладител или кондиционер 895 

5.5.3.5  Вагони и контейнери, които съдържат непакетиран сух лед 896 

5.5.3.6  Маркировка на вагоните и контейнерите 896 

5.5.3.7  Документация 897 
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ЧАСТ 6 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПИТВАНЕТО НА ОПАКОВКИ, СРЕДСТВА ЗА ЕДРО 

ПАКЕТИРАНЕ (IBC), ЕДРОГАБАРИТНИ ОПАКОВКИ И ЦИСТЕРНИ  
 

   

6.1 Изисквания към изработването и изпитването на опаковки 898 

6.1.1 Общи положения 898 

6.1.2 Код за обозначаване на типа на опаковката 898 

6.1.3 Маркировка 901 

6.1.4 Изисквания към опаковките 905 

6.1.4.0 Общи изисквания 905 

6.1.4.1 Варели от стомана 905 

6.1.4.2 Варели от алуминий 906 

6.1.4.3 Варели от метал, различен от стомана или алуминий 906 

6.1.4.4 Бидони от стомана или алуминий 907 

6.1.4.5 Варели от шперплат 907 

6.1.4.6 (заличена разпоредба) 908 

6.1.4.7 Варели от фиброкартон 908 

6.1.4.8 Варели и бидони от пластмаса 908 

6.1.4.9 Кутии от естествена дървесина 909 

6.1.4.10 Кутии от шперплат 910 

6.1.4.11 Кутии от дървесни материали 910 

6.1.4.12 Кутии от фиброкартон 910 

6.1.4.13 Кутии от пластмаси 911 

6.1.4.14 Кутии от стомана, алуминий или други метали 912 

6.1.4.15 Чували от текстилна тъкан  912 

6.1.4.16 Чували от полимерна тъкан 912 

6.1.4.17 Чували от полимерно фолио 913 

6.1.4.18 Чували от хартия 913 

6.1.4.19 Комбинирани опаковки (пластмаса) 913 

6.1.4.20 Комбинирани опаковки (стъкло, порцелан или керамика) 914 

6.1.4.21 Съвместни опаковки 915 

6.1.4.22 Метални опаковки от тънка ламарина 915 

6.1.5 Изисквания за изпитвания на опаковките 916 

6.1.5.1 Провеждане и периодичност на изпитванията 916 

6.1.5.2 Подготовка на опаковките за изпитванията 917 

6.1.5.3 Изпитване на падане  919 

6.1.5.4 Изпитване на херметичност 921 

6.1.5.5 Изпитване на вътрешно (хидравлично) налягане 922 

6.1.5.6 Изпитване за подреждане на опаковки по височина (стифиране) 923 

6.1.5.7 Допълнително изпитване на пропускливост за пластмасови варели и бидони, 
съгласно 6.1.4.8. както и за комбинирани опаковки (пластмаса) – с изключение на 
опаковки от тип 6НА1 – предназначени за превоз на течни вещества с 
температура на възпламеняване ≤60 º С съгласно подраздел 6.1.4.19  

923 

 

 

6.1.5.8 Изпитвателен протокол 924 
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6.1.6 Еталонни течности за доказване на химическата съвместимост на опаковки вкл. 
Средства за едро пакетиране (IBC), от полиетилен в съответствие с 6.1.5.2.6. 
респ. 6.5.6.3.5  

924 

   

6.2 Изисквания към изработването и изпитването на съдове под налягане, 
аерозолни опаковки (аерозоли) и малки съдове, съдържащи газ (газови 
патрони) и патрони за горивни клетки, съдържащи втечнен запалителен газ 

926 

6.2.1 Общи изисквания 926 

6.2.1.1 Проектиране и изработване 926 

6.2.1.2 Материали  927 

6.2.1.3 Експлоатационно оборудване 927 

6.2.1.4 Одобряване на съдовете под налягане 929 

6.2.1.5 Първоначален контрол и изпитване 929 

6.2.1.6 Периодичен контрол и изпитване 930 

6.2.1.7 Изисквания към производителя 930 

6.2.1.8 Изисквания към инспектиращите органи 930 

6.2.2 Изисквания за съдовете под налягане по ООН 930 

6.2.2.1 Проектиране, изработване, първоначална инспекция и изпитване 931 

6.2.2.2 Материали  935 

6.2.2.3 Експлоатационно оборудване  935 

6.2.2.4 Периодични инспекции и изпитване  936 

6.2.2.5 Система за оценка на съответствието и одобрение за целите на производството 
на съдове под налягане  

937 

6.2.2.6 Система за одобрение за целите на периодичната инспекция и изпитване на 
съдове под налягане  

941 

6.2.2.7 Маркировка на UN - съдове под налягане за многократно ползване 944 

6.2.2.8 Маркировка на UN - съдове под налягане за еднократно ползване 945 

6.2.2.9 

6.2.2.10 

Маркировка на UN –метал-хидридни системи за съхранение   

Обозначаване на UN стелажи за бутилки 

947 

948 

6.2.3 Общи изисквания за съдове под налягане, които не са проектирани и изработени 
съгласно стандартите на  UN 

949 

6.2.3.1 Проектиране и конструкция  949 

6.2.3.2 (запазена разпоредба) 950 

6.2.3.3 Експлоатационно оборудване  950 

6.2.3.4 Първоначална инспекция и изпитване  950 

6.2.3.5 Периодични инспекции и изпитвания 950 

6.2.3.6 Одобрение на съдовете под налягане 952 

6.2.3.7 Изисквания към производителите  952 

6.2.3.8 Изисквания към инспектиращите органи 952 

6.2.3.9 Поставяне на маркировка на съдове под налягане, които се презареждат 952 

6.2.3.10 Поставяне на маркировки върху съдове под налягане, които не се презареждат 953 

6.2.3.11 Съдове под налягане за разсипани товари  

6.2.4 Изисквания за съдове под налягане, които са проектирани, конструирани и 
изпитвани съгласно стандарти, различни от тези на ООН 

953 

6.2.5 Изисквания за съдове под налягане, които не са проектирани, изработени и 
изпитани в съответствие със стандартите на ООН 

963 

6.2.5.1 Материали 964 
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6.2.5.2 Експлоатационно оборудване  964 

6.2.5.3 Бутилки, големи бутилки, цилиндри под налягане и връзки от бутилки, 
изработени от метал 

964 

6.2.5.4 Допълнителни изисквания за съдове под налягане, изработени  от алуминиеви 
сплави, за сгъстени, втечнени, разтворени газове и за нестоящи под налягане 
газове, които подлежат на специални изисквания (газови проби), както и за 
изделия, съдържащи газ под налягане, с изключение на аерозолни опаковки и 
съдове, малки, с газ (газови патрони) 

964 

6.2.5.5 Съдове под налягане от композитни материали 966 

6.2.5.6 Затворени криогенни съдове 966 

6.2.6 Общи изисквания към аерозолни опаковки (аерозоли), малки съдове, 
съдържащи газ (газови патрони) и патрони за горивни клетки, съдържащи 
втечнен запалителен газ 

967 

6.2.6.1 Проектиране и изработване 967 

6.2.6.2 Изпитване на хидравличното налягане  967 

6.2.6.3 Изпитване на херметичност 967 

6.2.6.4 Препратка към стандарти  969 

   

6.3 Изисквания към конструкцията и изпитването на опаковки за инфекциозни 
вещества от категория А, клас 6.2 

970 

6.3.1 Общи положения 970 

6.3.2 Изисквания към опаковките 970 

6.3.3 Код за обозначаване на типовете опаковки  970 

6.3.4 Маркировка 970 

6.3.5 Изисквания към изпитванията на опаковки  971 

   

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

976 

6.4.1 (запазена разпоредба) 976 

6.4.2 Общи положения 976 

6.4.3 (запазено) 976 

6.4.4 Изисквания към освободени опаковани пратки 976 

6.4.5 Изисквания към промишлени товари 977 

6.4.6 Изисквания към опаковани пратки, съдържащи уранов хексафлуорид 978 

6.4.7 Изисквания към опаковки от Тип А 978 

6.4.8 Изисквания към опаковани пратки от Тип В (U) 980 

6.4.9 Изисквания към опаковани пратки от Тип В (М) 981 

6.4.10 Изисквания към опаковки от Тип С 981 

6.4.11 Изисквания към опаковки, съдържащи разпадащ се материал 982 

6.4.12 Методи за изпитване и за доказване на съответствие 986 

6.4.13 Изпитване на целостта на херметичната обвивка и на екранировката и оценка на 
критичната безопасност 

986 

6.4.14 Изпитвателна площадка за изпитвания на падане 986 

6.4.15 Изпитвания за доказване на издръжливост при нормални транспортни условия 986 

6.4.16 Допълнителни изпитвания за опаковки от тип А, предназначени за течни 
вещества и газове 

987 

6.4.17 Изпитвания за доказване на издръжливост в условия на транспортно 
произшествие 

989 
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6.4.18 Разширено изпитване на потапяне във вода за опаковки от тип В (U) и от тип В 
(М) със съдържание 105А2 и за опаковки от тип С 

989 

6.4.19 Изпитване на водонепроницаемост за опаковани пратки с разпадащ се материал 989 

6.4.20 Изпитвания за опаковани пратки от тип С 989 

6.4.21 Изпитвания за опаковани пратки, проектирани за най-малко 0.1 кг уранов 
хексафлуорид 

990 

6.4.22 Одобряване на конструкцията на опаковки и вещества 991 

6.4.23 Заявление и одобрение за превоз на радиоактивни вещества 991 

   

6.5 Изисквания към изработването и изпитването на средства за едро 
пакетиране (IBC) 

1000 

6.5.1 Общи изисквания 1000 

6.5.1.1 Поле на приложение 1000 

6.5.1.2 (запазена разпоредба) 1000 

6.5.1.3 (запазена разпоредба) 1000 

6.5.1.4 Система на кодиране за маркиране на IBC 1000 

6.5.2 Маркировка 1002 

6.5.2.1 Основна маркировка 1002 

6.5.2.2 Допълнителна маркировка 1003 

6.5.2.3 

6.5.2.4 
Съответствие с прототипа 

Маркирането на преработени композитни IBCs (31HZ1) 

1004 

1004 

6.5.3 Конструктивни изисквания 1004 

6.5.3.1 Общи изисквания 1004 

6.5.4 Изпитвания, прототипно одобрение и контрол 1005 

6.5.5 Специални изисквания за IBC 1006 

6.5.5.1 Специални изисквания за метални IBC 1006 

6.5.5.2 Специални изисквания за гъвкави IBC 1008 

6.5.5.3 Специални изисквания за IBC от твърда пластмаса 1009 

6.5.5.4 Специални изисквания за комбинирани IBC с вътрешен пластмасов съд 1009 

6.5.5.5 Специални изисквания за IBC от фиброкартон 1011 

6.5.5.6 Специални изисквания за дървени IBC  1012 

6.5.6 Изисквания за изпитвания  1013 

6.5.6.1 Провеждане и периодичност на изпитванията 1013 

6.5.6.2 Изпитвания на прототип 1013 

6.5.6.3 Подготовка на IBC за изпитванията 1014 

6.5.6.4 Изпитване на повдигане отдолу 1015 

6.5.6.5 Изпитване на вдигане отгоре 1016 

6.5.6.6 Изпитване на подреждане на опаковките по височина (стифиране) 1016 

6.5.6.7 Изпитване на херметичност 1017 

6.5.6.8 Изпитване на вътрешно хидравлично налягане 1017 

6.5.6.9 Изпитване на свободно падане 1018 

6.5.6.10 Изпитване на разкъсване 1020 

6.5.6.11 Изпитване на падане при преобръщане 1020 

6.5.6.12 Изпитване на изправяне 1020 

6.5.6.13 Изпитване на вибрация  1021 
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6.5.6.14 Протокол за изпитване 1021 

 

 

 

  

6.6 Изисквания към конструкцията и изпитванията на едрогабаритни опаковки 1023 

6.6.1 Общи положения 1023 

6.6.2 Кодиране за обозначаване на типа на  едрогабаритна опаковка 1023 

6.6.3 Маркировка 1023 

6.6.3.1 Основна маркировка 1023 

6.6.3.2 Примери за маркиране 1024 

6.6.4 Специални изисквания за едрогабаритни опаковки 1025 

6.6.4.1 Специални изисквания за едрогабаритни опаковки от метал 1025 

6.6.4.2 Специални изисквания за едрогабаритни опаковки от гъвкав материал 1025 

6.6.4.3 Специални изисквания за едрогабаритни опаковки от твърда пластмаса 1026 

6.6.4.4 Специални изисквания за едрогабаритни опаковки от фиброкартон 1026 

6.6.4.5 Специални изисквания за големи дървени опаковки  1027 

6.6.5 Изисквания за изпитвания на едрогабаритни опаковки 1028 

6.6.5.1 Провеждане и периодичност на изпитванията 1028 

6.6.5.2 Подготовка за изпитванията 1028 

6.6.5.3 Изисквания за изпитванията 1029 

6.6.5.4 Одобрение и изпитвателен протокол 1031 

   

6.7 Изисквания към проектирането, изработването, инспекцията и изпитването 
на преносими цистерни и на одобрени по ООН многоелементни газови 
контейнери (МЕГК) (UN-MEGC) 

1032 

6.7.1 Поле на приложение и общи изисквания 1032 

6.7.2 Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на преносими 
цистерни за превоз на вещества от клас 1 и от 3 до 9 

1032 

6.7.2.1 Определения 1032 

6.7.2.2 Общи изисквания за проектирането и изработването 1034 

6.7.2.3 Критерии при проектирането 1036 

6.7.2.4 Минимална дебелина на стената на корпуса на цистерната 1036 

6.7.2.5 Експлоатационно оборудване 1038 

6.7.2.6 Дънни отвори 1039 

6.7.2.7 Предпазни устройства 1040 

6.7.2.8 Предпазни устройства за освобождаване на налягане 1040 

6.7.2.9 Регулиране на предпазните устройства за налягане 1040 

6.7.2.10 Стопяеми предпазители 1041 

6.7.2.11 Разкъсващи се мембрани 1041 

6.7.2.12 Капацитет на предпазните устройства за налягане 1041 

6.7.2.13 Маркировка на предпазните устройства за налягане 1043 

6.7.2.14 Съединения към предпазните устройства за налягане 1043 

6.7.2.15 Разположение на предпазните устройства за налягане 1044 

6.7.2.16 Прибори за отчитане на нивото на напълване 1044 

6.7.2.17 Опорни лагери, рамки, приспособления за повдигане и закрепване за преносими 
цистерни 

1044 
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6.7.2.18 Прототипно одобрение 1045 

6.7.2.19 Проверка и изпитване 1045 

6.7.2.20 Маркировка 1047 

6.7.3 Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на преносими 
цистерни за превоз на неохладени втечнени газове 

1049 

6.7.3.1 Определения 1048 

6.7.3.2 Общи изисквания към проектирането и изработването 1051 

6.7.3.3 Проектни критерии  1052 

6.7.3.4 Минимална дебелина на стената на корпуса на цистерната 1053 

6.7.3.5 Експлоатационно оборудване 1054 

6.7.3.6 Дънни отвори 1055 

6.7.3.7 Предпазни устройства за освобождаване на налягане 1055 

6.7.3.8 Капацитет на предпазните устройства за налягане 1056 

6.7.3.9 Маркировка на предпазните устройства за налягане 1057 

6.7.3.10 Съединения към предпазните устройства за налягане 1057 

6.7.3.11 Разположение на предпазните устройства за налягане 1058 

6.7.3.12 Прибори за отчитане на нивото на напълване 1058 

6.7.3.13 Опорни лагери, рамки, приспособления за повдигане и закрепване за преносими 
цистерни 

1058 

6.7.3.14 Прототипно одобрение 1059 

6.7.3.15 Проверка и изпитване 1059 

6.7.3.16 Маркировка 1061 

6.7.4 Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на преносими 
цистерни за превоз на силноохладени втечнени газове 

1063 

6.7.4.1 Определения 1063 

6.7.4.2 Общи изисквания към проектирането и изработването 1064 

6.7.4.3 Проектни критерии 1066 

6.7.4.4 Минимална дебелина на стената на корпуса на цистерната 1067 

6.7.4.5 Експлоатационно оборудване 1067 

6.7.4.6 Предпазни устройства за освобождаване на налягане 1068 

6.7.4.7 Капацитет и регулиране на предпазните устройства за налягане 1069 

6.7.4.8 Маркировка на предпазните устройства за налягане 1069 

6.7.4.9 Съединения към предпазните устройства за налягане 1069 

6.7.4.10 Разположение на предпазните устройства за налягане 1070 

6.7.4.11 Прибори за отчитане на нивото на напълване 1070 

6.7.4.12 Опорни лагери, рамки, приспособления за повдигане и закрепване за преносими 
цистерни 

1070 

6.7.4.13 Прототипно одобрение 1071 

6.7.4.14 Проверка и изпитване 1071 

6.7.4.15 Маркировка 1073 

6.7.5 Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на одобрени по 
ООН многоелементни газови контейнери (MEGC), предвидени за превоз на 
неохладени газове 

1075 

6.7.5.1 Определения 1075 

6.7.5.2 Общи изисквания към проектирането и изработването 1076 

6.7.5.3 Експлоатационно оборудване 1077 



 20 

6.7.5.4 Предпазни устройства за освобождаване на налягане 1077 

6.7.5.5 Капацитет предпазните устройства за налягане 1078 

6.7.5.6 Маркировка на предпазните устройства за налягане 1078 

6.7.5.7 Съединения към предпазните устройства за налягане 1079 

6.7.5.8 Разположение на предпазните устройства за налягане 1079 

6.7.5.9 Прибори за отчитане на нивото на напълване 1079 

6.7.5.10 Опорни лагери, рамки, приспособления за повдигане и закрепване на MEGC 1079 

6.7.5.11 Прототипно одобрение 1080 

6.7.5.12 Проверка и изпитване 1080 

6.7.5.13 Маркировка 1081 

   

6.8 
Изисквания към изработването, оборудването, прототипното одобряване, 
изпитването и маркировката на вагон-цистерни, подвижни цистерни, 
контейнер-цистерни и каса мобили, чиито корпуси на цистерни са 
изработени от метал, както и на вагони-батерии и многоелементни газови 
контейнери (МЕГК) 

1084 

6.8.1 Област на приложение 1084 

6.8.2 Изисквания за всички класове 1084 

6.8.2.1 Изработване  1084 

6.8.2.2 Оборудване 1091 

6.8.2.3 Прототипно одобрение  1095 

6.8.2.4 Проверки и изпитвания 1096 

6.8.2.5 Маркировка 1100 

6.8.2.6 Изисквания към цистерни, които са проектирани, изработени и изпитани в 
съответствие със стандарти 

1101 

6.8.2.7 Изисквания към цистерни, които не са проектирани, изработени и изпитани в 
съответствие със стандарти 

1103 

6.8.3 Специални изисквания за клас 2 1104 

6.8.3.1 Изработване на корпуси на цистерни 1104 

6.8.3.2 Елементи на оборудването 1105 

6.8.3.3 Прототипно одобрение 1108 

6.8.3.4 Проверки и изпитвания 1108 

6.8.3.5 Маркировка 1111 

6.8.3.6 Изисквания към вагони-батерии и МЕГК, които са проектирани, изработени и 
изпитани в съответствие със стандарти 

1113 

6.8.3.7 Изисквания към вагони-батерии и МЕГК, които не са проектирани, изработени и 
изпитани в съответствие със стандарти 

1114 

6.8.4 Специални разпоредби 1115 

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

1124 

6.8.5.1 Материали и корпуси на цистерни 1124 

6.8.5.2 Изисквания за изпитвания 1125 

6.8.5.3 Изисквания за якост на ударно огъване 1126 

6.8.5.4 Препратка към стандарти 1128 

   

6.9 
Изисквания за проектиране, конструкция, оборудване, одобряване на 
прототипа, проверки, изпитвания и маркировка на фиброармирани 
пластмасови контейнер-цистерни със сменяеми каросерии (каса мобили) 

1029 



 21 

6.9.1 Общи положения 1029 

6.9.2 Конструкция 1029 

6.9.3 Оборудване 1032 

6.9.4 Изпитване и одобрение на типов модел 1032 

6.9.5 Контрол 1034 

6.9.6 Маркировка 1035 

   

6.10 Изисквания към изработването, оборудването, допускането, изпитването и 
маркировката на вакуумни цистерни за отпадъци 

1036 

6.10.1 Общи положения 1036 

6.10.2 Изработване 1036 

6.10.3 Оборудване 1036 

6.10.4 Изпитвания 1038 

   

6.11 Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на 
контейнери за насипни товари 

1039 

6.11.1 Запазена разпоредба  1039 

6.11.2 Поле на приложение и общи изисквания 1039 

6.11.3 Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на контейнери, 
които отговарят на CSC и се използват като ВК1 и ВК2 контейнери за насипни 
товари 

1039 

6.11.4 Изисквания към проектирането, изработването и изпитването на ВК1 и ВК2 
контейнери за насипни товари, които не са контейнери в съответствие с CSC 

1040 

6.11.5 Изисквания към проектирането, изработването, инспекцията и изпитването на 
BK 3  гъвкави контейнери за насипни товари 

1041 
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Част 7 Разпоредби за условията на превоз, товарене, разтоварване и обработка 1045 

   

7.1 Общи разпоредби 1045 

   

7.2 Разпоредби за превоз на опаковани товари  1046 

   

7.3 Разпоредби за превоз на товари в насипно състояние 1048 

7.3.1 Общи разпоредби 1048 

7.3.2 разпоредби за превоза на насипни товари при прилагането на подраздел 7.3.1.1 
a)  

1049 

7.3.3 Специални разпоредби за превоза на насипни товари при прилагане на 
подраздел 7.3.1.1 b) 

1052 

   

7.4 Разпоредби за превоза в цистерни 1053 

   

7.5 Разпоредби за товарене, разтоварване и обработка 1054 

7.5.1 Общи разпоредби 1054 

7.5.2 Забрани за съвместно натоварване 1054 

7.5.3 Отстояние за безопасност 1056 

7.5.4 Предпазни мерки по отношение на хранителни продукти, на други изделия за 
консумация и на храни за животни 

1057 

7.5.5 (запазена разпоредба) 1057 

7.5.6 (запазена разпоредба) 1057 

7.5.7 Обработка и подреждане 1057 

7.5.8 Почистване след разтоварване 1058 

7.5.9 (запазена разпоредба) 1059 

7.5.10 (запазена разпоредба) 1059 

7.5.11 Допълнителни разпоредби за определени класове или товари 1060 

   

7.6 Изисквания за изпращане под формата на експресен товар 1066 

7.7 Глава 7.7 Комбиниран транспорт в смесени влакове (комбиниран пътнически и 
товарен превоз) 

1067 

 
 

 

Неофициална част на RID Unofficial part of RID 

1010 

Изисквания за изпитване на пластмасови съдове 

 



 

 

R I D
 

 

КОНВЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ (COTIF) 

ПРИТУРКА C 

ПРАВИЛНИК ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ ТОВАРИ 

(RID) 

 

 

 

В сила от 1 януари 2019 г.  

Този текст отменя и замества изискванията от 1 януари  2017 г.  

 

 

Бележка на Секретарията на Организацията за международен железопътен превоз (OTIF): 

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

Афганистан, Албания, Алжир, Австрия, Азербейджан, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърва-
тия, Република Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, 
Иран, Ирландия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Монако, Мароко, Нидерландия, Северна 
Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Сирия, Тунис, Турция, Великобритания, Украйна. 

До възстановяването на международния трафик членството на Ирак и Ливан в OTIF временно се пре-
установява. 
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Конвенция за международни железопътни превози (COTIF) 

 

Притурка C 

Правилник за международни железопътни превози на опасни товари (RID) 

Член 1 

Обхват 

§ 1 Настоящият Правилник определя правилата за: 

a) международни превози на опасни товари на територията на държавите-членки на Конвенцията; 

b)  превози, които се явяват допълващи към железопътния превоз, съгласно Единните правила към на 
Договора за международни железопътни превози на товари (CIM Uniform Rules) при спазване на при-
ложимите международни предписания, регламетиращи други видове транспорт;  

 както и дейностите, упоменати в Анекса към настоящия Правилник.  

§ 2 Опасните товари, забранени за превоз съгласно разпоредбите на Анекса към настоящияПравилник, са 
изрично изключени от обхвата на товарите, които могат да бъдат приемани за целите на международен 
превоз.  

Член 2 

Освобождавания 

В предвидените в Анекса случаи, разпоредбите по реда на настоящия Правилник – в своята цялост или частич-
но – не се прилагат по отношение на превоза на опасни товари. Товарите подлежат на освобождаване, единст-
вено ако количеството, естеството или начинът, по който са опаковани, гарантира безопасността на техния пре-
воз.  

Член 3 

Ограничения 

Всяка държава-членка си запазва правото да въвежда правила или налага забрани по отношение на междуна-
родния железопътен превоз на опасни товари на нейна територия по свое усмотрение, въз основа на съображе-
ния, извън обхвата на тези имащи отношение към гарантирането на безопасността по време на превоз.  

Член 4 

Други разпоредби 

Превозите, по отношение на които се прилагат правилата по реда на настоящия Правилник, се осъществяват 
съгласно всички останали приложими национални или международни общи правила за железопътен превоз на 
товари.  

Член 5 

Разрешени видове влакове. Превоз като ръчен или регистриран багаж или в моторни превозни средства, 

транспортирани с влакове 

§ 1 Опасни товари могат да бъдат превозвани единствено в товарни влакове, с изключение на: 

a) опасни товари, които съгласно Анекса към настоящия Правилник, подлежат на превоз ако отговарят 
на приложимите изисквания относно максимално допустимите количества, както и на специалните ус-
ловия за превоз във влакове, различни от тези, специално предназначени за превоза на товари; 

b)  опасни товари, които съгласно специалните условия по реда на Анекса към настоящия Правилник, 
подлежат на превоз като ръчен багаж, регистриран багаж или багаж или в моторни превозни средства, 
транспортирани с влакове съгласно член 12 на Единните правила към Договора за международен же-
лезопътен превоз на товари..  

§ 2 Пътниците нямат право да пренасят опасни товари като ръчен багаж, да ги поверяват на оператори за 
целите на превоз като регистриран багаж или или да ги пренасят в моторни превозни средства, транспор-
тирани с влакове, ако товарите не отговарят на специалните условия по реда на Анекса към настоящия 
Правилник.  

Член 6 

Анекс 

Анексът съставлява неразделна част от настоящия Правилник. 
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* * * 

Текстът на Анекса ще бъде подготвен от Експертния комитет по превоз на опасни товари към датата на влизане 
в сила на Протокола от 3 юни 1999 г., изменящ Конвенцията за международен железопътен превоз на товари 
(COTIF) от 9 май 1980 г. съгласно член 19 §4 от нея.  

Бележка на Секретарията на Организацията за международен железопътен превоз OTIF: 

В текста по-долу, препратките към „Правилника” („RID”) слева да се тълкуват като препратки към Анекса към 
Притурка С на Конвенцията за международни железопътни превози на товари (COTIF) съгласно член 6 от нея. В 
някои изкючителни случаи, към текста на предходното изречение може да бъде добавена изрична препратка към 
„Притурка С” на Конвенцията за международни железопътни превози на товари (COTIF) (например, т. 1.1.2 и 
1.5.1.3).  


	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_1_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_2_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_3.1_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_3.2_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_3-3&4&5BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_4_1_and _2_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_4-3_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_4-4_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_5_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_6-1_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_6-2_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_6-3_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_6-4_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_6-5_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_6-6_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_6-7_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_6-8_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_6-9_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_6-10_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_6-11_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\RID_part_7_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\Table_3.A_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\Table_3.B_BG_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\Table_of_contents_2019_SS.pdf
	P:\MAtanasov\My documents\Web_page\RID\Title_RID_BG_2019_SS.pdf

