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COM(2019) 480 final 

ANNEX 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в 

рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на 

Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за промени 

в правила № 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 

113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 и 150 на ООН, по отношение на предложението 

за промени в глобално техническо правило (ГТП) № 2, по отношение на 

предложението за изменения на Обща резолюция № 1, по отношение на 

предложенията за изменения на Консолидирани резолюции R.E.3 и R.E.5, както и 

по отношение на предложенията за разрешения за изготвяне на изменение на ГТП 

№ 6 и за изготвяне на ново ГТП относно определянето на мощността на 

електрическите превозни средства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Правило № Заглавие на точката от дневния ред Идентификационен номер на 

документа
1
 

0 
Предложение за допълнение 1 към 

първоначалната серия от изменения на Правило 

№ 0 на ООН (IWVTA)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/74  

0 
Предложение за допълнение 1 към серия 01 на 

Правило № 0 на ООН (IWVTA) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/75 

0 
Предложение за нова серия от изменения 02 на 

Правило № 0 на ООН (IWVTA) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/76 

16 
Предложение за допълнение 12 към серия от 

изменения 06 на Правило № 16 на ООН 

(обезопасителни колани)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/104 

16 
Предложение за допълнение 5 към серия от 

изменения 07 на Правило № 16 на ООН 

(обезопасителни колани)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/105 

17 
Предложение за поправка 1 към серия от 

изменения 08 на Правило № 17 на ООН (якост на 

седалките)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/115 

17 
Предложение за поправка 1 към серия от 

изменения 09 на Правило № 17 на ООН (якост на 

седалките)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/116 

21 
Предложение за допълнение 4 към серия от 

изменения 01 на Правило № 21 на ООН 

(вътрешно оборудване)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/106 

29 
Предложение за допълнение 5 към серия от 

изменения 03 на Правило № 29 на ООН (кабини 

на товарните превозни средства)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/107 

43 
Предложение за допълнение 9 към серия от 

изменения 01 на Правило № 43 на ООН 

(безопасно остъкляване) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/95 

44 
Предложение за допълнение 17 към серия от 

изменения 04 на правило № 44 на ООН (системи 

за обезопасяване на деца)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/108 

48 
Предложение за допълнение 13 към серия от 

изменения 06 на Правило № 48 на ООН 

(монтиране на устройства за осветяване и 

светлинна сигнализация)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/84 

53 
Предложение за нова серия от изменения 03 на 

Правило № 53 на ООН  

ECE/TRANS/WP.29/2019/80 

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.29/2019/85 

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.29/2019/86 

                                                 
1
 Всички посочени в таблицата документи могат да бъдат намерени на следния адрес:  

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2019.html 

 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2019.html


 

BG 3  BG 

55 
Предложение за допълнение 8 към серия от 

изменения 01 на Правило № 55 на ООН 

(механични теглително-прикачни устройства) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/96 

58 
Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 03 на Правило № 58 на ООН (задна 

нискоразположена защита) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/97 

67 
Предложение за серия от изменения 03 на 

Правило № 67 на ООН (превозни средства, 

използващи втечнени нефтени газове) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/94 

67 
Предложение за допълнение 2 към серия от 

изменения 02 на Правило № 67 на ООН 

(превозни средства, използващи втечнени 

нефтени газове) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/98 

74 
Предложение за нова серия от изменения 02 на 

Правило № 74 на ООН (монтиране на устройства 

за осветяване и светлинна сигнализация за 

мотопеди)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/79 

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.29/2019/87 

80 
Предложение за серия от изменения 04 на 

Правило № 80 на ООН (якост на седалките и 

техните закрепвания (автобуси)) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/103 

83 
Предложение за допълнение 10 към серия от 

изменения 07 на Правило № 83 на ООН (емисии 

от превозни средства от категории M1 и N1)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/127 

85 
Предложение за допълнение 10 към Правило № 

85 на ООН (измерване на полезната 

(ефективната) мощност и на 30-минутната 

мощност)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/112 

86 
Предложение за допълнение 2 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.29/2019/88 

98 
Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 02 на Правило № 98 на ООН  

(фарове с газоразрядни светлинни източници) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/89 

107 
Предложение за допълнение 8 към серия от 

изменения 06 на Правило № 107 на ООН 

(превозни средства от категории M2 и M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/99 

107 
Предложение за допълнение 7 към серия от 

изменения 07 на Правило № 107 на ООН 

(превозни средства от категории M2 и M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/100 

107 
Предложение за допълнение 2 към серия от 

изменения 08 на Правило № 107 на ООН 

(превозни средства от категории M2 и M3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/101 

112 
Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 02 на Правило № 112 на ООН (фарове, 

излъчващи асиметрична къса светлина)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/90 

113 
Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 03 на Правило № 113 на ООН (фарове, 

излъчващи симетрична къса светлина)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/91 

115 
Предложение за допълнение 9 към Правило 

№ 115 на ООН (уредби за дооборудване за ВНГ и 

СПГ)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/113 
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116 
Предложение за допълнение 7 към Правило 

№ 116 на ООН (системи против кражба и 

алармени системи) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/102 

123 
Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 02 на Правило № 123 на ООН 

(адаптиращи се системи за предно осветяване 

(АСПО)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/92 

129 
Предложение за допълнение 3 към серия от 

изменения 03 на Правило № 129 на ООН 

(усъвършенствани системи за обезопасяване на 

деца)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/109 

135 
Предложение за допълнение 2 към 

първоначалната версия на Правило № 135 на 

ООН (страничен удар в стълб)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/110 

135 
Предложение за допълнение 2 към серия от 

изменения 01 на Правило № 135 на ООН 

(страничен удар в стълб)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/111 

148 
Предложение за допълнение 1 към 

първоначалната версия на Правило № [148] на 

ООН (устройства за светлинна сигнализация)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/81 

149 
Предложение за допълнение 1 към 

първоначалната версия на Правило № [149] на 

ООН (устройства за осветяване на пътя)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/82 

149 
Предложение за допълнение 2 към 

първоначалната версия на Правило № [149] на 

ООН (устройства за осветяване на пътя)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/125 

150 
Предложение за допълнение 1 към 

първоначалната версия на Правило № [150] на 

ООН (светлоотражатели)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/83 

 

ГТП № Заглавие на точката от дневния ред Идентификационен номер на 

документа 

2 
Предложение за изменение 4 на ГТП № 2 на ООН 

(относно процедурата за измерване за двуколесните 

мотоциклети, оборудвани с двигател с 

принудително запалване или с двигател със 

запалване чрез сгъстяване, с оглед на емисиите на 

газообразни замърсители, емисиите на CO2 и 

разхода на гориво)   

 

Технически доклад за изготвянето на изменение 4 

на ГТП № 2 на ООН (относно процедурата за 

измерване за двуколесните мотоциклети, 

оборудвани с двигател с принудително запалване 

или с двигател със запалване чрез сгъстяване, с 

оглед на емисиите на газообразни замърсители, 

емисиите на CO2 и разхода на гориво)  

 

Разрешение за изготвяне на изменение 4 на 

глобалното техническо правило  

ECE/TRANS/WP.29/2019/121 

 

 

 

 

 

ECE/TRANS/WP.29/2019/122 

 

 

 

 

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/36/Re

v.1 

  

Резолюция 

№ 

Заглавие на точката от дневния ред Идентификационен номер на 

документа 

R.E.3 
Предложение за изменение на Консолидираната 

резолюция за конструкцията на превозните 

средства (R.E.3) 

ECE/TRANS/WP.29/2019/117 
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R.E.3 
Предложение за изменение на приложение IV към 

Консолидираната резолюция за конструкцията на 

превозните средства (R.E.3)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/118, 

WP.29-179-06 

R.E.5 
Предложение за изменение 4 на Консолидираната 

резолюция относно общата спецификация на 

категориите светлинни източници (R.E.5)  

ECE/TRANS/WP.29/2019/126 

Обща 

резолюция 

№ 1 

Предложение за изменение 2 на Обща резолюция 

№ 1 — проект на добавка 3   
ECE/TRANS/WP.29/2019/119 

 

Други Заглавие на точката от дневния ред Идентификационен номер на 

документа 

 
Предложение за разрешение за изготвяне на 

изменение на ГТП № 6 на ООН  
ECE/TRANS/WP.29/2019/123 

 
Предложение за преработка 1 на Разрешение за 

изготвяне на ново ГТП на ООН относно 

определянето на мощността на електрическите 

превозни средства 

ECE/TRANS/WP.29/2019/124 

 


