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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 11.2.2019 г. 

COM(2019) 80 final 

ANNEX 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за Решение на Съвета 

относно позицията, която Европейският съюз трябва да заеме в рамките на 

съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията 

на обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 0, 

3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 

92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 и 128 на ООН, по отношение на 

предложението за изменение на консолидирана резолюция R.E.5, по отношение на 

предложенията за четири нови правила на ООН и по отношение на 

предложението за изменение на списък 4 към Споразумението от 1958 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Правило 

№ 

Заглавие на точката от дневния ред Идентификационен номер 

на документа
1
 

0 Предложение за серия от изменения 01 на 

Правило № 0 относно единни разпоредби по 

отношение на международното одобрение на 

типа на цялото превозно средство  

 

ECE/TRANS/WP.29/2018/82 

 

3 Предложение за серия от изменения 03 на 

Правило № 3 на ООН (светлоотражатели)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/91/Rev.1 

4 Предложение за серия от изменения 01 на 

Правило № 4 на ООН (осветяване на задните 

регистрационни табели)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/92/Rev.1 

6 Предложение за серия от изменения 02 на 

Правило № 6 на ООН (пътепоказатели)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/93/Rev.1 

7 Предложение за серия от изменения 03 на 

Правило № 7 на ООН (предни и задни габаритни 

светлини, стопсветлини и светлини за 

обозначаване на най-външния габарит)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/94/Rev.1 

9 Предложение за серия от изменения 08 на 

Правило № 9 на ООН (шум от триколесни 

превозни средства) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2019/6 

10 Предложение за серия от изменения 06 на 

Правило № 10 на ООН (електромагнитна 

съвместимост) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/20 

19 Предложение за серия от изменения 05 на 

Правило № 19 на ООН (предни фарове за мъгла)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/95/Rev.1 

23 Предложение за серия от изменения 01 на 

Правило № 23 на ООН (фарове за заден ход)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/96/Rev.1 

27 Предложение за серия от изменения 05 на 

Правило № 27 на ООН (предупредителни 

светлоотразителни триъгълници)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/97/Rev.1 

38 Предложение за серия от изменения 01 на 

Правило № 38 на ООН (задни фарове за мъгла)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/98/Rev.1 

41 Предложение за допълнение 7 към серия от 

изменения 04 на Правило № 41 на ООН (шумови 

емисии от мотоциклети) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/3 

48 Предложение за допълнение 12 към серия от 

изменения 06 на Правило № 48 на ООН 

ECE/TRANS/WP.29/2018/99/Rev.2 

                                                 
1
 Всички документи, посочени в таблицата, са достъпни на следния адрес:  

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html 

 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html
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(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация) 

48 Предложение за допълнение 13 към серия от 

изменения 05 на Правило № 48 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/100/Rev.1 

48 Предложение за допълнение 18 към серия от 

изменения 04 на Правило № 48 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/101 

48 Предложение за допълнение 6 към серия от 

изменения 03 на Правило № 48 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/102 

50 Предложение за серия от изменения 01 на 

Правило № 50 на ООН (предни и задни 

габаритни светлини, стопсветлини и 

пътепоказатели за мотопеди и мотоциклети)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/103/Rev.1 

51 Предложение за допълнение 5 към серия от 

изменения 03 на Правило № 51 на ООН (шум от 

превозни средства от категории M и N) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2019/4/Rev.1 

 

53 Предложение за допълнение 2 към серия от 

изменения 02 на Правило № 53 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация за превозните средства 

от категория L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/86/Rev.1 

53 Предложение за допълнение 20 към серия от 

изменения 01 на Правило № 53 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация за превозните средства 

от категория L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/87/Rev.2 

53 Предложение за допълнение 2 към серия от 

изменения 02 на Правило № 53 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация за превозните средства 

от категория L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/104/Rev.1 

53 Предложение за допълнение 20 към серия от 

изменения 01 на Правило № 53 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация за превозните средства 

от категория L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/105 

53 Предложение за допълнение 3 към серия от 

изменения 02 на Правило № 53 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация за превозните средства 

от категория L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/17 
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53 Предложение за допълнение 21 към серия от 

изменения 01 на Правило № 53 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация за превозните средства 

от категория L3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/18 

55 Предложение за поправка 1 към преработка 2 на 

Правило № 55 на ООН (механични теглително-

прикачни устройства) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/21 

58 Предложение за поправка 1 към преработка 3 на 

Правило № 58 на ООН (задна нискоразположена 

защита)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/22 

62 Предложение за допълнение 3 към Правило № 62 

на ООН (обезопасяване срещу кражба на 

мотопеди/мотоциклети) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/8 

67 Предложение за допълнение 16 към серия от 

изменения 01 на Правило № 67 на ООН 

(превозни средства, използващи втечнени 

нефтени газове) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/9 

67 Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 02 на Правило № 67 на ООН 

(превозни средства, използващи втечнени 

нефтени газове) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/10 

69 Предложение за серия от изменения 02 на 

Правило № 69 на ООН (задни маркировъчни 

табели за бавнодвижещи се превозни средства) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/106/Rev.1 

70 Предложение за серия от изменения 02 на 

Правило № 70 на ООН (задни маркировъчни 

табели за тежки и дълги превозни средства)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/107/Rev.1 

73 Предложение за допълнение 2 към серия от 

изменения 01 на Правило № 73 (устройства за 

странична защита) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/11 

74 Предложение за допълнение 11 към серия от 

изменения 01 на Правило № 74 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация за мотопеди) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/108/Rev.2 

77 Предложение за серия от изменения 01 на 

Правило № 77 на ООН (светлинно устройство за 

паркиране)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/109/Rev.1 

86 Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 01 на Правило № 86 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация за селскостопански 

превозни средства) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/110/Rev.1 

86 Предложение за допълнение 7 към 

първоначалната версия на Правило № 86 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация за селскостопански 

ECE/TRANS/WP.29/2018/111 
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превозни средства) 

87 Предложение за серия от изменения 01 на 

Правило № 87 на ООН (светлини за движение 

през деня) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/112/Rev.1 

91 Предложение за серия от изменения 01 на 

Правило № 91 на ООН (странични габаритни 

светлини) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/113/Rev.1 

92 Предложение за серия от изменения 02 на 

Правило № 92 на ООН (резервни 

шумозаглушителни уредби за изпускателна 

уредба за мотоциклети) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2019/7 

98 Предложение за серия от изменения 02 на 

Правило № 98 на ООН (фарове с газоразредни 

светлинни източници) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/114/Rev.1 

104 Предложение за серия от изменения 01 на 

Правило № 104 на ООН (светлоотразителни 

маркировки)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/115/Rev.1 

106 Предложение за допълнение 17 към 

първоначалната серия от изменения на правило 

№ 106 на ООН (гуми за селскостопански 

превозни средства и техните ремаркета) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/5 

107 Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 08 на правило № 107 на ООН 

(превозни средства от категории M2 и M3) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2019/12 

107 Предложение за поправка 2 към преработка 4 на 

Правило № 107 на ООН (превозни средства от 

категории M2 и M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/23 

107 Предложение за поправка 2 към преработка 5 на 

Правило № 107 на ООН (превозни средства от 

категории M2 и M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/24 

107 Предложение за поправка 3 към преработка 6 на 

Правило № 107 на ООН (превозни средства от 

категории M2 и M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/25 

107 Предложение за поправка 2 към преработка 7 на 

Правило № 107 на ООН (превозни средства от 

категории M2 и M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/26 

107 Предложение за поправка 1 към преработка 8 на 

Правило № 107 на ООН (превозни средства от 

категории M2 и M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/27 

110 Предложение за допълнение 2 към серия от 

изменения 03 на Правило № 110 на ООН 

(превозни средства, работещи със сгъстен 

ECE/TRANS/WP.29/2019/13 
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природен газ/втечнен природен газ) 

110 Предложение за серия от изменения 04 на 

Правило № 110 на ООН (превозни средства, 

работещи със сгъстен природен газ/втечнен 

природен газ) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/16 

112 Предложение за серия от изменения 02 на 

Правило № 112 на ООН (фарове, излъчващи 

асиметрична къса светлина)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/116/Rev.1 

113 Предложение за серия от изменения 03 на 

Правило № 113 на ООН (фарове, излъчващи 

симетрична къса светлина)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/117/Rev.1 

116 Предложение за допълнение 6 към Правило 

№ 116 на ООН (системи против кражба и 

алармени системи) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/14 

119 Предложение за серия от изменения 02 на 

Правило № 119 на ООН (светлини за завой) 

ECE/TRANS/WP.29/2018/118/Rev.1 

122 Предложение за допълнение 5 към Правило 

№ 122 на ООН (отоплителни уредби) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/15 

123 Предложение за серия от изменения 02 на 

Правило № 123 на ООН (адаптиращи се системи 

за предно осветяване (АСПО))  

ECE/TRANS/WP.29/2018/119/Rev.1 

128 Предложение за допълнение 9 към 

първоначалната версия на правило № 128 на 

ООН (светодиодни светлинни източници) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/19 

Ново 

Правило на 

ООН 

Предложение за ново правило на ООН за 

единни разпоредби относно одобрението на 

моторни превозни средства по отношение на 

информационната система за мъртвата точка 

за сигнализиране за велосипеди 

ECE/TRANS/WP.29/2019/28 

Ново 

Правило на 

ООН 

Предложение за ново правило на ООН относно 

устройствата за светлинна сигнализация (LSD)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/157 

Ново 

Правило на 

ООН 

Предложение за ново правило на ООН относно 

устройствата за осветяване на пътя (RID)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/158/Rev.1 

Ново 

Правило на 

ООН 

Предложение за ново правило на ООН относно 

светлоотражателите (RRD)  

ECE/TRANS/WP.29/2018/159/Rev.1 

 

Консолид

ирана 

резолюци

я № 

Заглавие на точката от дневния ред Идентификационен 

номер на документа 
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R.E.5  
Предложение за изменение 3 на 

Консолидираната резолюция относно общата 

спецификация на категориите светлинни 

източници (R.E.5) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2019/29 

 

 

Ревизира

но 

споразум

ение от 

1958 г. 

Заглавие на точката от дневния ред Идентификационен 

номер на документа 

Списък 4  
Предложение за изменение на списък 4 към 

Споразумението от 1958 г. 
ECE/TRANS/WP.29/2018/165 

  

 


