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ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ 
НА БОРДА НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛ
Б
 ордови дневник, изготвена на езика на страната, където е регистрирано превозното средство и номерирана от издалите я компетентни органи, придружена от:
 ЕКМТ разрешително, надлежно попълнено, годишно или краткосрочно (валидно
за 30 дни) със съответните печати, отговарящи на типа на превозното средство
(„ЕВРО IV сигурно“, „ЕВРО V сигурно“ или „ЕВРО VI сигурно“)1 и, когато се
налага, ограниченията за използнате на територията на някои държави (A, GR, H, I,
RUS). Краткосрочното разрешително може да бъде валидно само за 30 дни.
 ЕКМТ сертификат за съответствие на моторно превозно средство с изискванията за
шум и емисиите от отработилите газове и изискванията за безопасност за „ЕВРО IV
сигурно“, „ЕВРО V сигурно“ или „ЕВРО VI сигурно“, „EEV сигурно“ или „ЕВРО VI
сигурно“ моторно превозно средство (Приложение № 4 в Ръководството)1, попълнен на един от четирите езика (на страната на регистрация, френски, английски,
немски), придружен от непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите три езика. Всички екземпляри се номерират по такъв начин, че да бъдат част
от непрекъсната серия, съответстваща на дадената страна членка. Компетентният
национален орган може пряко да извършва номерацията или да делегира това на
производителите, но така или иначе националният орган е отговорен да гарантира,
че номерата на сертификатите могат да бъдат „проследени“ така, че да може да
бъде идентифициран всеки сертификат.
• Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите газове и сертификатите за съответствие с изискванията за безопасност (Приложения 6А, 7А, 6В и 7В в Ръководството от 2006 г.) за „ЕВРО III
сигурни“ или „ЕВРО IV сигурни“ моторни превозни средства, издадени преди 31
декември 2008 г. остават валидни.2
• Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите газове и изискванията за безопасност за товарни автомобили „ЕВРО V
сигурен“ [ITF/TMB/TR(2008)4] издадени до 31 декември 2008 г. остават валидни.
• Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите газове и изискванията за безопасност за „ЕВРО III сигурни“, „ЕВРО
IV сигурни“ или „ЕВРО V сигурни“ моторни превозни средства (Приложение 4
в Ръководството от 2009 г.), издадени преди 31 декември 2013 остават валидни.2
• Превозните средства, които са били регистрирани за първи път преди изменение
на Директива или Регламент, посочени в това Ръководство, трябва да се съобразят с изискванията на Директивата или Регламентът, във варианта, приложим
по време на регистрацията.
• Считано от 1 януари 2014 г., трябва да се използват сертификатите, които са
дадени в Приложение 4 от настоящото Ръководство.
Е
 КМТ сертификат за съответствие с изискванията за безопасност за ремаркето или
полуремаркето (Приложение 5 от Ръководството), попълнен на един от четирите
езика (на страната на регистрация на превозното средство, френски, английски,
немски), придружен от непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите три езика. Всички екземпляри се номерират по такъв начин, че да бъдат част
от непрекъсната серия, съответстваща на дадената страна членка. Компетентният
национален може пряко да извършва номерацията или да делегира това на производителите, но така или иначе националният орган е отговорен да гарантира, че
номерата на сертификатите могат да бъдат „проследени“ така, че да може да бъде
идентифициран всеки сертификат.
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• Сертификатите, издадени преди 31 декември 2013 г., остават валидни .
Превозни средства, които са регистрирани за първи път преди изменението на
съответната директива или регламент, както е посочено в ръководството,
трябва да се съобразяват с изискванията на съответната директива или
регламент в редакцията му, приложима към момента на първата регистрация
на превозното средство.
• Считано от 1 януари 2014 г., трябва да се използват сертификатите, които са
дадени в Приложение 5 от настоящото Ръководство.
 ЕКМТ сертификат за техническа изправност на товарния автомобил и ремаркето
или полуремаркето (Приложение 6 от Ръководството), попълнен на един от четирите езика (на страната на регистрация, френски, английски, немски), придружен от
непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите три езика.
Компетентният национален орган в страната на регистрация отговаря за номерацията на тези сертификати.
• Поради факта, че датата на първа регистрация на превозното средство не е
посочено във всеки ЕКМТ сертификат и не винаги се отбелязва в документа
за регистрация на превозното средство, всички превозни средства – без значение дали те са „нови“ или „стари“ – трябва да нося този сертификат на
борда, за да се гарантира еднаква, бърза и проста система за контрол.
• Сертификатите за техническа изправност, попълнени през 2013 г., остават
валидни за период от 12 месеца, вкл. до края на същия месец, когато трябва да
бъдат подновени. От 1 януари 2014 г. трябва да се използват нови формуляри,
които са дадени в Приложение 6 от Ръководството.
• Ако сертификатите за съответствие, посочени по-горе, са били издадени
преди 31 декември 2013 г., то по време на теста за техническа изправност ще
бъде потвърдено, че превозното средство е оборудвано в съответствие с тези
версии на Директивите, които са били приложими към момента на първата
регистрация на превозното средство.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. „EEV сигурни“ товарни автомобили не се разглеждат в рамките на многостранните ЕКМТ квоти като отделна категория. ЕКМТ многостранните разрешителни за „EEV сигурни“ товарни автомобили ще се приравняват с ЕКМТ
разрешителните за категория „ЕВРО V сигурни“ товарни автомобили.
2. Квотата от ЕКМТ разрешителни за товарни автомобили от категория „ЕВРО
III сигурни“ ще се запази в рамките на многостранната квота за преходен
период от две години, т.е. само до 31 декември 2015 г.

Основни правила за попълване на удостоверенията
Всички удостоверения трябва да бъдат попълнени и подписани. Те ще се считат за
невалидни, когато данните или нанесената информацията съществуват, но са непълни по отношение на някои пунктове. Изключения се допускат единствено за:
• „Задното нискоразположено защитно устройство“ и „страничните ограничители“
посочени в Приложения 4 и 5: в съответствие с бележките в долната част на страниците, те не се изискват за влекачите.
В такива случаи се препоръчва точките, които остават непопълнени, да не се оставят
празни, а да се зачеркват.
Сертификатите, посочени в Приложения 4 и 5, могат да бъдат попълнени и
подписани от сканирани или поставени на печат подписи.
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Внимание: Всички модели на сертификати дадени в това Ръководство
отменят и заменят от 1 януари 2014 г. старите сертификати дадени в
Ръководствата от предишни години.
Схемата „ЕВРО III сигурни“ превозни средства, както и моделите на
сертификати за „ЕВРО III сигурни“, „ЕВРО IV сигурни“ или „ЕВРО V
сигурни“, както и за „зелени“ и „по-зелени и сигурни“ товарни автомобили
дадени в допълнението са само за информация.
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Въведение
От създаването є през 1953 година насам Европейската Конференция на
Министрите на Транспорта (ЕКМТ) винаги се е стремяла да подпомага междуна
родния сухопътен транспорт и интегрирането на засегнатите пазари.
Нейните многостранни квоти на разрешителни бяха въведени на 1 януари 1974
година след пробен период от 3 години. Желанието на Съвета на министрите беше
да бъде направена практическа стъпка за постепенната либерализация на товарния
автомобилен транспорт, което можеше да стане единствено чрез хармонизиране на
условията за конкуренция както между автомобилните превозвачи от различните
страни, така и между различните видове трансп
 орт.
С въвеждането на стандарти по отношение на шума и вредните емисии за „зеле
ните“ автомобили и още по-строгите критерии не само за замърсяването на окол
ната среда, но и относно безопасността първо за „по-зелените и сигурни“ автомо
били, а после и за „ЕВРО III сигурните“, „ЕВРО IV сигурните“ и „ЕВРО V сигурни
те“ и вече „ЕВРО VI сигурните“ автомобили, многостранната квота насърчава и
използването на екологични и сигурни превозни средства, като по такъв начин спо
мага за осигуряване на устойчива мобилност.
Многостранният характер на разрешителните допринася също така и за рацио
налното използване на превозните средства, като намалява броя на празните кур
сове.
ЕКМТ се преобразува в Международен Транспортен Форум (International
Transport Forum) с декларация, приета от министрите на транспорта на сесия, проведена в Дъблин на 17 и 18 май 2006 година.
Въпреки това, многостранната система от квоти продължава да функционира
като ЕКМТ Многостранна квота на разрешителни, запазени за страните членки на
ЕКМТ, както са изброени в глава 1. Определения.
Настоящото ръководство е адресирано към превозвачите, получили ЕКМТ раз
решителни, и към служителите, работещи с квотата, и описва накратко основните
характеристики на разрешителните и условият а и възможностите за тяхното
използване.
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1. Определения
Определенията на по-основните термини по-тежък тип са:
–	ЕКМТ: Европейска конференция на министрите на транспорта, междуправи
телствена организация създадена през 1953 г.;
– Страна член: страна, която участва в ЕКМТ системата от квоти.
	Към 01.01.2009 г. следните страни членки участват в системата от квоти: Авс
трия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларус, Белгия, Босна и Херцегови
на, България, Великобритания, Грузия, Германия, Гърция, Дания, Естония,
Ирландия, Италия, Испания, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург,
Македония, Малта, Молдова, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Рус
ката федерация, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария,
Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Черна гора, Чешката република,
Швеция, Швейцария.
–	
Трета страна: страна, която не е член на ЕКМТ системата от квоти.
–	
Страна на регистрация: страна, в която е регистрирано превозното средство.
Това е указано също и на регистрационните табели на превозното средство.
–	
Разрешително: разрешително с определен срок на валидност, даващо право за
определен брой пътувания, посочени в точка 3.16, между страните членки, кое
то трябва да бъде придружено от надлежно попълнен бордови дневник.
–	
Компетентни власти: власти или служба в една страна член, които са оторизирани да прилагат дейностите, свързани с това Ръководство.
–	
Многостранен характер: възможността за използв ане на разрешителното за
превоз между страни членки, различни от страната на регистрация на транс
портната фирма.
–	Бордови дневник: бордовият дневник е неразделна част от разрешителното и
съдържа сведения в хронологичен ред за маршрутите и извършените от пре
возното средство транспортни операции със или без товар. Тази информация
служи за контрол на използването на ЕКМТ разрешителните.
–	
Международен превоз: пътуване на натоварено или празно превозно средство,
чиито отпр
 авни и крайни пунктове се намират в две различни страни членки,
без значение дали минава транзит през една или повече страни членки или
през страни, които не са членки на ЕКМТ.
–	
Търговски превози: транспортна операция, извършвана от транспортна фирма
срещу заплащане.
–	
Превози за собствена сметка: транспортна операция, която не се извършва от
транспортна фирма срещу заплащане, като това се удостоверява от документи,
намиращи се на борда на превозното средст во.
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–	
Каботаж: транспортна операция, при която стоката се товари и разтоварва в два
различни пункта на една страна на борда на превозно средство, което не е регистрирано в тази страна.
–	
Повтарящи се превози: транспортни операции, извършвани само между две
страни членки на ЕКМТ, различни от страната на регистрация на превозното
средство.
–	Транспортна фирма (транспортен оператор, превозвач): всяко физическо или
юридическо лице, упражняващо професията на международен превозвач на това
ри с автомобилен транспорт, което е получило лиценз за извършване на междуна
родни транспортни операции от компетентните власти в страната на регистра
ция.
–	
Транзит: пътуване през територията на страна, в коят о стоките нито се товарят,
нито се разтоварват.
–	
Превозно средств о: моторно превозно средство, предназначено за превоз на това
ри, регистрирано в страна член на ЕКМТ, или съчленено превозно средство, на
което поне влекачът е регистриран в страна член на ЕКМТ. Превозното средство
може да бъде собственост на транспортното предприятие или да е взето с договор
под наем или на лизинг.
–	
Наето превозно средство: всяко превозно средство, наето от транспортно пред
приятие срещу заплащане за извършв ане на търговски превози или превози за
собств ена сметка и взето за определен период от време въз основа на подписан
договор за наем или лизинг с предпр
 ият иет о, коет о отдава превозното средство.
–	
Ремарке: немоторно превозно средство за превоз на стоки, предназначено да
бъде прикачено към моторно превозно средство, като това не включва прикачване към полуремарке.
–	
Полуремарке: немоторно превозно средство за превоз на стоки, предназначено
да бъде прикачено към моторно превозно средство по такъв начин, че значителна част от теглото му и от неговия товар се носи от моторното превозно средство
–	
Базова квота: квота, предоставена на страна член на ЕКМТ.
–	
Квота: броят на разрешителните, предоставени всяка година на страна член на
страна член на ЕКМТ, или общото количество разпределени разрешителни.
Принципите за изчисляване на тази квота са определени от Групата на автомобилния
транспорт и са одобрени от министрите.
–	
Секретариат: Секретариата на Международния Транспортен Форум (ITF).
–	
Държава (страна) на регистрация: страна член, в която превозвачът (транспортната
фирма) е законно регистриран (регистрирана).

4

2.

Либерализиран транспорт

С цел подпомагане на международния транспорт и по-пълноценно използване на
превозните средства, следните категории транспорт са освободени от двустранни и
многостранни разрешителни:
1)	Превозите на стоки с моторни превозни средства, чият о обща допустима маса
(ОДМ – TPLW), включително това на ремаркетата, не надвишава 3,5 тона1.
2)	Случайните превози на стоки до и от летищата, в случаите когато услугите са
пренасочени2.
3)	Транспортът на аварирали превозни средства или на такива, предназначени за поправка, както и придвижването на превозните средства за оказване на пътна помощ.
4)	Празните курсове на товарен автомобил, изпратен да замени повредено превозно
средство в друга страна, както и обратният курс след ремонта на превозното сред
ство, което е било повредено.
5)	Превозите на живи животни със специал
 но и трайно пригодени за целта превозни
средства, одобрени за превоз на живи животни от компетентните власти на страни
те членки3.
6)	Превозът на резервн и части и провизии за океанск икораби и самолети4.
7)	Превозът на хуманитарна помощ или превозите на медицински материали и обо
рудване, нужни за оказване на спешна помощ главно вследствие на природни бед
ствия.
8)	Превозът за нетърговски цели на произведения на изкуството за панаири и излож
би5.
9)	Превозът за нетърговски нужди на собственост, принадлежности и животни до и от
театрални, музикални, филмови, спортни или циркови представления, панаири или
празници, както и тези, предназначени за записване на радио, филмови или телеви
зионни продукции6.
10)	Превозът на стоки за собствена сметка7.
11) Погребален транспорт.
12)	Пощенски превози за обществени нужди8.
13)	Транспортът на новозакупени автомобили без товар до мястото на крайната дестинация9.
Особени случаи:
Не се прилага квота по отношение на международните превози на покъщнина,
но те се подлагат на специален разрешителен режим (вж. Приложение 2).

1. Италия има резерви по точка 1).
2. Германия и Руската федерация имат резерви по точка 2).
3. Австрия, България, Чешката република, Естония, Франция, Германия, Унгария, Италия, Полша,
Руската федерация и Швейцария имат резерви по точка 5.
4. В Чешката република, Германия и Руската федерация имат резерви по точка 6).
5. Германия имат резерви по точка 8).
6. Германия имат резерви по точка 9).
7. Австрия, Беларус, България, Чешката република, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Италия,
Литва, Полша, Португалия, Руската федерация, Швеция и Турция влезе резерва по т. 10).
8. Австрия и Италия имат резерви по точка 12).
9. Финландия имат резерви по точка 13).
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3.

Издаване и ограничения на ЕКМТ разрешителните

3.1	ЕКМТ разрешителните (виж Приложение 1) са многостранни разрешителни за
търговски международни превози на товари с автомобилен транспорт, извършва
ни от транспортни фирми, регистрирани в страна член на ЕКМТ, на базата на
квотна система за транспортни операции извършвани:
– между страни членки на ЕКМТ и
– при транзит през територията на една или няколко страни членки на ЕКМТ
от превозни средства, регистрирани в страна членна ЕКМТ.
3.2	Разрешителните не са валидни за трансп ортни операции между страна членка на
ЕКМТ и трета страна. Например когато превозно средство извършва транспорт
между Норвегия (страна член на ЕКМТ, участваща в системата от квоти) и Иран,
като крайна дестинация, (страна, която не е член на ЕКМТ, но граничи със страна
член на ЕКМТ), не може да се използва ЕКМТ разрешително за такъв транспорт.
3.3	Разрешителните са валидни, ако при превоза се транзитира трета страна (напри
мер с товар от Норвегия за Русия, като при превоза се транзитира Иран).
3.4	Ако се извършва превоз през страна член на ЕКМТ, за която ЕКМТ разрешител
ното има ограничение, спомената страна може да се транзитира с двустранно раз
решително, специално разрешително или по друг начин (напр. Ро-Ла), като ЕКМТ
разрешителното трябва да е на борда на превозното средство от пункта на нато
варване до пункта на разтоварване.
3.5	Разрешителните са годишни (в зелен цвят) – валидни за една календарна година
(от 1 януари до 31 декември) и краткосрочни (в жълт цвят) – валидни за 30 дни и
със печат „short-term licences“.
3.6	ЕКМТ разрешителните се разпределят според националните критерии между
транспортни фирми за извършване на превози по шосе от компетентн ия орган в
страната на регистрация. В ЕКМТ разрешителните не се посочва регистрацион
ният номер на превозното средство и се придружават от бордови дневник.
3.7	ЕКМТ не събира такси от страните членки за тези разрешителни. За това таксите,
заплащани от превозвачите за ЕКМТ разрешителните, се определят единствено
от страните членки в съответствие с националното им законодателство.
Обсег и ограничения на разрешителните
3.8	Страните членки на ЕКМТ признават валидността на разрешителните, издадени
от друга страна члени използвани в съответствие с разпоредбите, изложени в този
документ, при спазване на ограниченията, посочени по-долу.
3.9	Беше решено, от гледна точка на липсата на място върху разрешителното, че
срокът на валидност ще продължава да се изписва с арабски цифри, като месецът
ще се изписва с думи отдолу на националния език и на английски или френски,
където е необходимо, или само на английски или френски език.
Ограничения от общ характер
3.10	Печатите, упоменати в т. т. 3.12 и 3.14, трябва да се поставят в дясното поле на
първата страница на ЕКМТ разрешителното от националните компетентни орга
ни, издаващи разрешителните.
3.11	Когато се извършва превоз с композиция от превозни средства, ЕКМТ разреши
телното се получава от компетентния орган в страната, в която е регистриран
влекачът. Това разрешително се отнася за цялата композиция дори когато ремар
кето или полуремаркето не е регистрирано на името на получателя на разреши
телното или е регистрирано в друга страна член.
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Териториални ограничения
3.12	Някои разрешителни, маркирани с червен печат, не могат да се използв ат на тери
ториите на определени страни членки. Например разрешителни с кода на Австрия
или Гърция или Унгария или Италия (вж. Приложение 3) не са валидни на територията на съответната страна членка (-и).
3.13	Краткосрочните разрешителни не са валидни за територията на Австрия.
Технически ограничения
3.14	Някои разрешителни могат да се използват само за превози с превозни средства,
наречени както следва:
3.14.1 „ЕВРО IV сигурни“ автомобили (вж. Раздел 9 за схемата „ЕВРО IV сигурни“
автомобили), в който случай разрешителните са маркирани със специал
 ен
зелен печат с цифрата „IV“ в средата (виж Приложение 3);
3.14.2 „ЕВРО V сигурни“ автомобили (вж. Раздел 10 за схемата „ЕВРО V сигурни“
автомобили), в който случай разрешителните са маркирани със специал
 ен
зелен печат с цифрата „V“ в средата (виж Приложение 3);
3.14.3 „ЕВРО VI сигурни“ автомобили (вж. Раздел 11 за схемата „ЕВРО VI сигур
ни“ автомобили), в който случай разрешителните са маркирани със специа
лен зелен печат с цифрата „VI“ в средата (виж Приложение 3)1.
3.15	За да се удостовери фактът, че завръщането в страната на регистрация е извърше
но в рамките на транзитно пътуване, водачът трябва да запише главна буква „Т“ в
колонката „Специални бележки“ на съответния ред за дадената транспортна опе
рация, както и времето и мястото на влизане на превозното средство на територи
ята на страната на регистрация.
3.16	От 1 януари 2006 г. ЕКМТ разрешителните позволяват трансп ортни операции при
следните условия:
– след първото пътуване с товар между страната на регистрация (член на
ЕКМТ) и друга страна член на ЕКМТ превозвачът може да извърши най-много 3 (три) превоза с товар, при които не се връща в страната на регистрация,
– след тези най-много 3 (три) превоза с товар превозното средство, със или без
товар, трябва да се върне в страната на регистрация.
	Празни курсове извън страната на регистрация не се броят, тъй като не се смятат
за транспортна операция. За връщане се приема пътуване със или без товар до
страната на регистрация или транзитно преминаване през нея.
3.17	Превозвач не може да бъде санкциониран два пъти за едно и също нарушение. За
да се избегне повторно санкц ион иране за един и същи случай за неспазване на
ограничението за 3 курса с товар, както е дефинирано в т. 3.16, контролните орга
ни на страната член, откр или и санкц иониращи случая, трябва да запишат в коло
ната „Специални бележки“ на бордовия дневник броя на проверените курсове, при
които е настъпило нарушението (например: „3+1“), както и датата на проверката
и да поставят печат на съответния контролен орган. След санкционирането пре
возното средство нарушител трябва да се завърне в страната на регистрация въз
можно най-бързо. В този случай допълнителна транспортна операция представля
ва ново нарушение.
1. Специал ен зелен печат с цифрата „III“ в центъра (вж. Приложение 3), на разрешителни за „ЕВРО
III сигурни“ автомобили може да се прилага за преходен период от две години, т.е. до 31 декември
2015 г.
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4.

Използване на ЕКМТ разрешителните

4.1	Всяко разрешително може да бъде използвано само с едно превозно средство в
даден момент. То трябва да се намира на борда на превозното средство от момен
та на товарене до разтоварването, когато се извършва превоз на стоки, и през
цялото време, когато се извършва празен курс, който предхожда или следва пътуване с товар.
4.2	Страната, в която се товари превозно средство, може да бъде различна от страната,
от която произхождат стоките, които се товарят.
4.3	ЕКМТ разрешителното не дава право да се извършва каботаж.
4.4	ЕКМТ разрешителното не освобождава превозвача от изискванията, отнасящи се
до което и да е друго разрешително за превоз на нестандартни товари по отноше
ние на размер, тегло или за специфични категории товари (например опасни това
ри).
4.5	Всяко ЕКМТ разрешително може да се използва от транспортната фирма, на кое
то е било издадено, за превозно средство под наем или взето на лизинг без водач.
Превозното средство трябва да е на разположение само на предприятието, което
го е взело под наем с договор, и трябва да се управлява от персонала на същото
предприятие. В този случай следните документи следва да съпровождат превоз
ното средство:
4.5.1	договор за наем или лизинг или заверена извадка от него, в която се посоч
ват името на отдаващия в лизинг, името на ползващия лизинга, датата на
съставяне и валидността на договора, както и идентификационен номер на
превозното средство (VIN);
4.5.2	когато водачът не е лицето, наело превозното средство, договор за назна
чение на водача или заверена извадка от него, в която се посочват името
на работодателя, името на работника, датата на съставяне на договора за
назначение и срокът му на валидност или последен фиш за заплащане.
При необ ходимост еквивалентни документи, издадени от компетентните власти
на страна член, могат да служат за заместители на посочените по-горе документи.
Тези документи трябва да бъдат съпроводени с превод на английски, френски или
немски език.
4.6	ЕКМТ разрешителните не могат да бъдат преотстъпвани от една транспортна
фирма на друга.
4.7	Името на транспортната фирма, което фигурира на първата страница на разреши
телното, трябва да съответства на името на използващия превозното средство.
4.8	Когато едно пътуване започва с едно годишно или краткосрочно разрешително, а
завършва с друго, важащо за следващия период от време, и двете разрешителни
трябва да се намират на борда на превозното средство от началото до края на
пътуването.
4.9	ЕКМТ разрешителните, бордовите дневници и съответните сертификати, които са
необходими за тяхното използване, не трябва да бъдат ламинирани или защитава
ни допълнително по начин, който да не позволява физическия достъп до тях.
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5.

Бордови дневник

5.1	Титулярът на ЕКМТ разрешително трябва да води бордови дневник (Приложе
ние 7).
5.2	Всяка страна трябва да отпечата на собствения си език толкова бордови дневници,
колкото са необ ходими за използването на годишни или краткосрочни разреши
телни. Обикновено бордови дневници с 5 самокопиращи се и номерирани страни
ци придружават краткосрочните разрешителни. Препоръчва се печатане на 52
самокопиращи се и номерирани страници за годишни дневници, отговарящи на 52
седмици в годината.
5.3	Дневникът се издава на името на превозвача и не може да бъде преотстъпван.
5.4	Номерата на бордовите дневници трябва да съответст ват на номерата на разреши
телните, към които се отнасят, като при необходимост се включва и допълнителен
подномер, тъй като за започването на нов бордови дневник се изисква старият да
бъде изцяло запълнен. Ако няма такова съответствие, самото ЕКМТ разрешител
но може да се смята за невалидно.
5.5	Записът на извършените транспортни операции трябва да показва в хронологичен
ред всяко пътуване с товар между пункта на натоварване и пункта на разтоварване,
също така и всеки празен курс с гранично преминаване. Транзитните пунктове
също могат да бъдат описвани, но това не е задължително.
5.6	Бордовият дневник трябва да бъде попълнен преди началото на всяко пътуване
със стока между всеки един товарен и разтоварен пункт, както и за всяко пътуване
без товар.
5.7	При товарене или разтоварване на стоки на различни места (групажи) съответните
етапи се посочват в колони 1, 2, 3, 5 и 6, като се маркират със знак „+“. Например:
в колона 2 а) „Пункт на натоварване“ се записва „Пазарджик + Пловдив + Стара
Загора“; в колона 5 „Брутно тегло“ се записва „12 + 5 + 5“.
5.8	Всякакви корекции трябва да се извършват така, че първоначално попълнените
данни да могат да бъдат разчетени.
5.9	Компетентните контролни служители не могат да изискват в бордовия дневник да
има печати от всички транзитни страни, но имат право да подпечатват дневника
след всяка проверка. Превозвачът, който използва ЕКМТ разрешително, не е длъжен да има в бордовия дневник печати от всички транзитни страни.
5.10	В случаите, посочени в т. 4.8, бордовият дневник към разрешителното, с което е
завършило пътуването трябва да съдържа информация за цялото пътуване и в коло
на 7 „Специални бележки“ трябва да се напише номерът на разрешителното, с
което е започнало пътуването.
5.11	ЕКМТ-разрешителното, бордовият дневник и съответният сертификат за „ЕВРО
IV сигурен“, „ЕВРО V сигурен“, „EEV сигурен“1 или „ЕВРО VI сигурен“ товарен
автомобил трябва да се съхраняват в превозното средство и да се предоставят за
контрол на компетентните контролни служители при поис кване. Същите контр ол
ни органи имат право да подпечатват дневника.
1. „EEV сигурни“ товарни автомобили не се разглеждат в рамките на многостранните ЕКМТ квоти
като отделна категория. ЕКМТ многостранните разрешителни за „EEV сигурни“ товарни
автомобили ще се приравняват с ЕКМТ разрешителните за категория „ЕВРО V сигурни“ товарни
автомобили.
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5.12	Приключените листове трябва да се пазят в бордовия дневник, докато срокът на
валидност, посочен в разрешителното, изтече. При годишните разрешителни копи
ята на листовете се откъсват и се изпращат на компетентния орган в рамките на две
седмици след края на всеки календарен месец, а при краткосрочните разрешителни
– до две седмици след края на срока на валидност.
5.13	Компетентните органи трябва да съхраняват приключените листове от бордовите
дневници през следващата календарна година след приключването им.
5.14	Така получената информация служи само за контрол относно използването на раз
решителните. Същата не може да се използва за данъчни цели или за предаване
на информация от личен характер.
6.

Валидност и отнемане на разрешителните

6.1	Разрешителните се смятат за невалидни, ако следните задължителни записи не са
четливо нанесени:
– името или търговското наименование и пълния адрес на транспортната фирма,
– подпис и печат на органа, издал разрешителното,
– датите, на които срокът на валидност на разрешителното започва и свършва,
– дата на издаване на разрешителното.
6.2	ЕКМТ разрешителни, които са били изгубени и заменени, не са валидни повече, дори
и ако бъдат намерени. Използването на такива разрешителни едновременно с издадените като замяна трябва да се санкционира чрез отнемане от компетентния орган и на
двете разрешителни.
6.3	Разрешителните се смятат за невалидни, когато не са в комплект с надлежно оформе
ни дневници и валидни сертификати за „ЕВРО IV сигурни“ или „ЕВРО V сигурни“
или „ЕВРО VI сигурни“ автомобили, когато се отнася за съответните разрешителни1.
6.4	Камиони от по-висока категория (например „ЕВРО V сигурни“) могат да използват
ЕКМТ разрешителни от по-ниска категория (например „ЕВРО V сигурни“). Обратното
не е разрешено.
6.5	ЕКМТ разрешителните се смятат за невалидни също и ако при извършв ане на конт
рол на място показателите на емисиите и изискванията за безопасността не отговарят
на заложените.
6.6	Издаващите власти трябва да отнемат разрешителните в случай на сериозн и или пов
торни нарушения при използването на ЕКМТ разрешителните или при извършване на
социално-осигурителни или пътнотранспортни нарушения, или в случаи на неефек
тивно използв ане, или използване само за повтарящи се трансп ортни операции.
6.7	Eдинствено в случай на използване на ЕКМТ разрешително, обявено за изгубено или
откраднато, или използвано от превозвач, различен от този, на когото е предоставено,
или в случай на фалшиви или остарели сертификати, то може да се отнеме веднага.
Копие или – ако не е необходима за националните процедури – оригиналното разре
шително или сертификат и съответната информация се предават на компетентния
орган в страната на превозвача по регистрация без по-нататъшно забавяне (в рамките
на 30 дни2).
6.8	В случаите, когато са извършени повторни нарушения от превозвач, притежаващ
ЕКМТ разрешителни, или този превозвач е фалшифицирал какъвто и да е документ,
свързан с използването на ЕКМТ разрешителни, на този превозвач се отнема правото
да ползва ЕКМТ разрешителни най-малко за две години.
1. Сертификати, съответстващи на „EEV сигурни“ МПС може да бъдат използвани с разрешителните
от категория „ЕВРО V сигурни“ (или, по-ниска, т.е. „ЕВРО IV сигурни“). Сертификати,
съответстващи на категория „ЕВРО III сигурни“ може да се прилагат в рамките на
многостранната квота за преходен период от две години, т.е. до 31 декември 2015.
2. Италия има резерви по срока от 30 дни.
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7.

Анулиране и подмяна на разрешителните

7.1	ЕКМТ разрешителни, които са били отнети или върнати от титуляра, могат да
бъдат преизд
 адени на други превозвачи за останалия срок на валидност. В този
случай разрешителното трябва да се прекрати и замени с резервно разрешително,
издадено от ЕКМТ, преди да бъде преиздадено на друг превозвач за останалия
срок на валидност.
7.2	В случай на кражба или загубване на ЕКМТ разрешително издаващите органи
трябва да бъдат уведомени незабавно. Това разрешително може да бъде заменено
с друго за останалия срок на валидност.
7.3	Секретариатът трябва да бъде уведомен за номерата на всички прекратени и заме
нени, откраднатите или изгубени разрешителни, както и за номерата на разреши
телните, които ги заменят, за да може да информира страните членки за тях.
8.

Взаимопомощ

8.1	Страните членки си оказват взаимна помощ при прилагане на разпоредбите за
използването на разрешителните, както и при контрола и налагането на санкции
вследствие на извършени нарушения на тези разпоредби.
8.2	Когато компетентните органи на страните членки получат информация, че прите
жател на ЕКМТ разрешително, издадено в друга страна, е нарушил разпоредбите
на разрешителното, страната член на чиято територия е извършено нарушението,
трябва да информира Секретариата и властите на страната на регистрация на пре
возвача, с цел тези власти да предприем
 ат действия за налагане на наказания,
които считат за необходими (включително отнемане на разрешителното).
8.3	В рамките на три месеца след извършване на нарушението съответните власти
трябва да си предоставят взаимно, включително и на Секретариата, наличната
информация и документация относно наказанията, наложени или предвидени за
извършеното нарушение. Секретариатът информира всички останали страни
членки.
8.4	В случай на повтарящи се нарушения от страна на някоя страна член на
ЕКМТ, участваща в системата за многостранните квоти, по отношение на раз
поредбите за нейното прилагане, властите ищец изготвят досие и го изпр
 ащат
в Секретариата. В тези случаи Групата по автомобилен транспорт, или евен
туално Управителния съвет по транспорта, носи отговорността за проучв ане
на случая и да реши дали разрешителните, разпределени на страната наруши
тел, да бъдат блокирани или отнети.
8.5	Тези процедури са минималните правила, които трябва да се използват за ефикасно
управление на системата за квотите.
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9.

Схема „ЕВРО IV сигурни“ автомобили
Изискванията за товарни автомобили„ЕВРО IV сигурни“ са следните:

Шумови емисии на превозните средства:
(както е заложено в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както
е последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 1999/101/EC,
или така, както е последно изменена)
– 77 dB (А) за превозни средства с мощност до 75 kW
– 78 dB (А) за превозни средства с мощност над 75 kW и под 150 kW
– 80 dB (А) за превозни средства с мощност равна или над 150 kW.
Вредни химически емисии за дизелови двигатели
(измерени при изпитателни цикли ESC и ELR съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/
ООН, Серия поправки 03, ред B1 или така както е последно изменено; или Директива
88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред B1 или Директива 2005/55/EC, изменена с Директива 2005/78/EC, ред B1, или така, както е последно изменена.)1
– CO
: 1,5		
g/kWh
– HC
: 0,46		
g/kWh
– NOx
: 3,5		
g/kWh
– Твърди частици
: 0,02		
g/kWh.
– Дим
: 0,5		
m-1
(измерени при изпитателни цикли ETC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН,
Серия поправки 03, ред B1 или така както е последно изменено; или Директива 88/77/
ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред B1 или Директива 2005/55/EC, изменена с
Директива 2005/78/EC, ред B1, или така, както е последно изменена)1
– СО
: 4,00		
gkWh
– NMHC
: 0,55		
gkWh
– СН4 2
: 1,1		
gkWh
– NОx
: 3,5		
gkWh
– Твърди частици 3
: 0,03		
gkWh
Минимални изисквания по отношение на технически норми и безопасност:
1.	Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или
така както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с
Директива 2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани
гуми, Регламент № 109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено.
2.	Моторните превозни средства (с изключение на влекачите на полуремаркета) и
техните ремаркета (полуремаркета), съгласно споменатите по-горе определения,
трябва да бъдат оборудвани със задно нискоразположено защитно устройство в
съответствие с Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е
последно изменено; или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2000/8/
ЕО, или така, както е последно изменена.

1. Буква В1 или B или C в номера на одобрение.
2. Само за двигатели, работещи с природен газ.
3. Не се отнася за двигатели, работещи с природен газ, стъпка А и В1.
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3.	Моторните превозни средства (с изключение на влекачите) и техните ремаркета
(полуремаркета), съгласно споменатите по-горе определения, трябва да бъдат
снабдени със странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или
така както е последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е
последно изменена.
4.	Моторните превозни средства трябва да разполагат с огледало за обратно виждане
в съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е
последно изменено; или с Директива 71/127/ЕИО, изменена с Директива 88/321/
ЕИО или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена.
5.	Моторните превозни средства трябва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01,
или така както е последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с
Директива 91/663/ЕИО, или така, както е последно изменена.
6.	Превозните средства трябва да използват тахограф в съответствие със Спогодбата
AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) №
3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено, както и с Регламенти на Комисията (ЕО) № 1360/2002 и № 432/2004, или така,
както са последно изменени.
7.	Моторните превозни средства трябва да имат ограничител на скоростта в съответствие с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с
Директива 92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно
изменена.
8.	Тежките и дълги превозни средства трябва да имат задни обозначителни табели
(светлоотражатели) за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило
№ 70 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено.
9.	Моторните превозни средства трябва да имат спирачна уредба, оборудвана с
антиблокираща спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН,
Серия поправки 09, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/
ЕИО, изменена с Директива 98/12/ЕО, или така, както е последно изменена.
10.	Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с
Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така,
както е последно изменена.
11.	Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да
отговарят на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в
Директива 2009/04/ЕО, изменена с Директива 2010/48/ЕС на Комисията, или така,
както е последно изменена, както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13
ноември 1997 г. относно приемането на единни технически предписания за колесните превозни средства, както и условията за взаимното признаване на тези проверки, както е завършен на 13 ноември 2001, или в консолидираното решение на
ИКЕ/ООН R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през 2001 г. (TRANS/
WP.1/2001/25) или така както е последно изменено. В съответствие с тези Дирек
тиви техническият контрол трябва да бъде ежегоден с цел датата на издаване на
сертификата за съот ветствие да не бъде отпреди повече от 12 месеца1.
Освен това, ЕКМТ разрешителните за „ЕВРО IV сигурни“ автомобили могат да се
използват само от превозни средства, които отговарят на техническите изисквания, посо
чени по-горе, и са валидни само ако са придружени от пълен комплект попълнени серти
фикати, посочващи съответств ие с техническите стандарти и стандартите за безопасност.
1. 12 месеца, вкл. до края на същия месец (виж Приложение 6)
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Сертификатите се изготвят на националния език или на английски, френски или на
немски език. Те трябва да в комплект от преводи на най-малко два от другите посочени
езици (Вж. Приложения 4, 5 и 6).
Сертификатът относно шума и вредните емисии (Приложение 4), за „ЕВРО IV
сигурни“ автомобили може да бъде попълнен от:
–	компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала
представител на производителя;
–	производител на превозното средство или негов упълномощен представител в
страната на регистрация, или
–	комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя
на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на
регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя
на превозното средство.
В случай на „упълномощен представител“, той трябва да посочи името на произв о
дителя, от когото е упълномощен.
Сертификатът се издава еднократно за превозното средство и не се налага да бъде
подновяван, освен ако основните данни, посочени в него, за всякакъв вид на емисиите, са
били променени.
Спазването на нормите за безопасност за „ЕВРО IV сигурни“ автомобили трябва да
се проверява всяка година по време на задължителния технически преглед (виж Прило
жение 6).
Минималните изисквания за безопасност са задължителни както за превозните сред
ства, така и за техните ремаркета (полуремаркета). Затова при пускане в движение и по
време на задължителните технически прегледи, за ремаркетата (полуремаркетата) трябва
да се попълва отделен сертификат (виж Приложения 5 и 6).
Сертификатът за съответствие с изискванията за безопасност за ремаркетата (полу
ремаркетата) (виж Приложение 5) за новопроизведени превозни средства трябва да бъдат
попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от:
–	компетентна служба в страната на регистрация1;
–	производител на превозното средство или негов упълномощен представител в
страната на регистрация, или
–	комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя
на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на
регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя
на превозното средство.
Сертификатът за техническата изправност, за ремарке (полуремарке) и моторното
превозно средство (виж Приложение 6) трябва да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от орган или организация определен
и под пряк контр ол на държавата на регистрация за целите на Директива 2009/40/ЕО, или
на Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1997 г. или по консолидираното решение ИКЕ/ООН R.E.1
Приема се, че техническите изисквания и изискванията за безопасност на сертифика
та не са спазени, ако вследст вие на проверка по време на пътуването се окаже, че стойнос
тите на емисиите, посочени в сертификата, са надвишени. В такива случаи сертификатът
се счита за невалиден.
За опростяване и ускоряване преминаването през граничните пунктове се препоръчва
„ЕВРО IV сигурните“ автомобили да са маркирани отпред с магнитен „знак“ или стикер
в съответствие с модела от Приложение 8. Знакът трябва да е в зелен цвят, с бял кант и
да носи обозначена в бяло римска цифра„IV“ (IV = ЕВРО IV).
1. За страните, в които представителите на производителите не са упълномощени.
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10. Схема „ЕВРО V сигурни“ автомобили
Изискванията за товарни автомобили„ЕВРО V сигурни“ са следните:
Шумови емисии на превозните средства:
(както е заложено в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както
е последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 1999/101/EC,
или така, както е последно изменена)
– 77 dB (А) за превозни средства с мощност до 75 kW
– 78 dB (А) за превозни средства с мощност над 75 kW и под 150 kW
– 80 dB (А) за превозни средства с мощност равна или над 150 kW.
Вредни химически емисии за дизелови двигатели
(измерени при изпитателни цикли ESC и ELR съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/
ООН, Серия поправки 04, ред B2 или така както е последно изменено; или Директива
88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред B2 или Директива 2005/55/EC, изменена с Директива 2005/78/EC, ред B2, или така, както е последно изменена.)1
– CO
: 1,5		
g/kWh
– HC
: 0,46		
g/kWh
– NOx
: 3,5		
g/kWh
– Твърди частици
: 0,02		
g/kWh
– Дим
: 0,5		
m-1
(измерени при изпитателни цикли ETC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН,
Серия поправки 04, ред B2 или така както е последно изменено; или Директива 88/77/
ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред B2 или Директива 2005/55/EC, изменена с
Директива 2005/78/EC, ред B2, или така, както е последно изменена)1
– СО
: 4,00		
gkWh
– NMHC
: 0,55		
gkWh
– СН4 2
: 1,1		
gkWh
– NОx
: 3,5		
gkWh
– Твърди частици 3
: 0,03		
gkWh
Минимални изисквания по отношение на технически норми и безопасност:
1.	Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или
така както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с
Директива 2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани
гуми, Регламент № 109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено.
2.	Моторните превозни средства (с изключение на влекачите на полуремаркета) и
техните ремаркета (полуремаркета), съгласно споменатите по-горе определения,
трябва да бъдат оборудвани със задно нискоразположено защитно устройство в
съответствие с Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е
последно изменено; или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2000/8/
ЕО, или така, както е последно изменена.

1. Буква В2 или D, E, F или G в номера на одобрение.
2. Само за двигатели, работещи с природен газ.
3. Не се отнася за двигатели, работещи с природен газ, стъпка А, В1 и B2.
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3.	Моторните превозни средства (с изключение на влекачите) и техните ремаркета
(полуремаркета), съгласно споменатите по-горе определения, трябва да бъдат
снабдени със странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или
така както е последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е
последно изменена.
4.	Моторните превозни средства трябва да разполагат с огледало за обратно виждане
в съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е
последно изменено; или с Директива 71/127/ЕИО, изменена с Директива 88/321/
ЕИО или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена.
5.	Превозните средства1 трябва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така
както е последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с Директива
97/28/ЕО, или така, както е последно изменена.
6.	Превозните средства трябва да използват тахограф в съответствие със Спогодбата
AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) №
3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено, както и с Регламенти на Комисията (ЕО) № 1360/2002 и № 432/2004, или така,
както са последно изменени.
7.	Моторните превозни средства трябва да имат ограничител на скоростта в съответствие с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с
Директива 92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно
изменена.
8.	Тежките и дълги превозни средства трябва да имат задни обозначителни табели
(светлоотражатели) за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило
№ 70 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено.
9.	Моторните превозни средства трябва да имат спирачна уредба, оборудвана с
антиблокираща спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН,
Серия поправки 09, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/
ЕИО, изменена с Директива 98/12/ЕО, или така, както е последно изменена.
10.	Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с
Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така,
както е последно изменена.
11.	Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да
отговарят на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в
Директива 2009/04/ЕО, изменена с Директива 2010/48/ЕС на Комисията, или така,
както е последно изменена, както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13
ноември 1997 г. относно приемането на единни технически предписания за колесните превозни средства, както и условията за взаимното признаване на тези проверки, както е завършен на 13 ноември 2001, или в консолидираното решение на
ИКЕ/ООН R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през 2001 г. (TRANS/
WP.1/2001/25) или така както е последно изменено. В съответствие с тези Дирек
тиви техническият контрол трябва да бъде ежегоден с цел датата на издаване на
сертификата за съот ветствие да не бъде отпреди повече от 12 месеца2.
Освен това, ЕКМТ разрешителните за „ЕВРО V сигурни“ автомобили могат да се
използват само от превозни средст ва, които отговарят на техническите изисквания, посо
чени по-горе, и са валидни само ако са придружени от пълен компл
 ект попълнени серти
фикати, посочващи съответст вие с техническите стандарти и стандартите за безопасност.
1. Р
 емаркетата (полуремаркетата) трябва да имат устройства за осветление и светлинна
сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01.
2. 12 месеца, вкл. до края на същия месец (виж Приложение 6)
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Сертификатите се изготвят на националния език или на английски, френски или на
немски език. Те трябва да в комплект от преводи на най-малко два от другите посочени
езици (Вж. Приложения 4, 5 и 6).
Сертификатът относно шума и вредните емисии (Приложение 4), за „ЕВРО V
сигурни“ автомобили може да бъде попълнен от:
–	компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала представител на производителя;
–	производител на превозното средство или негов упълномощен представител в
страната на регистрация, или
–	комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на
регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя
на превозното средство.
В случай на „упълномощен представител“, той трябва да посочи името на произв о
дителя, от когото е упълномощен.
Сертификатът се издава еднократно за превозното средство и не се налага да бъде
подновяван, освен ако основните данни, посочени в него, за всякакъв вид на емисиите, са
били променени.
Спазването на нормите за безопасност за „ЕВРО V сигурни“ автомобили трябва да
се проверява всяка година по време на задължителния технически преглед (виж Прило
жение 6).
Минималните изисквания за безопасност са задължителни както за превозните
средства, така и за техните ремаркета (полуремаркета). Затова при пускане в движение и
по време на задължителните технически прегледи, за ремаркетата (полуремаркетата)
трябва да се попълва отделен сертификат (виж Приложения 5 и 6).
Сертификатът за съответствие с изискванията за безопасност за ремаркетата (полу
ремаркетата) (виж Приложение 5) за новопроизведени превозни средства трябва да бъдат
попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от:
–	компетентна служба в страната на регистрация1;
–	производител на превозното средство или негов упълномощен представител в
страната на регистрация, или
–	комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на
регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя
на превозното средство.
Сертификатът за техническата изправност, за ремарке (полуремарке) и моторното
превозно средство (виж Приложение 6) трябва да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от орган или организация определен и
под пряк контрол на държавата на регистр ация за целите на Директива 2009/40/ЕО, или на
Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1997 г. или по консолидираното решение ИКЕ/ООН R.E.1
Прием
 а се, че техническите изисквания и изискваният а за безопасност на сертифика
та не са спазени, ако вследствие на проверка по време на пътуването се окаже, че стой
ностите на емисиите, посочени в сертификата, са надвишени. В такива случаи сертифи
катът се счита за невалиден.
За опростяване и ускоряване преминаването през граничните пункт ове се препоръчва
„ЕВРО V сигурните“ автомобили да са маркирани отпред с магнитен „знак“ или стикер
в съответствие с модела от Приложение 8. Знакът трябва да е в зелен цвят, с бял кант и
да носи обозначена в бяло римска цифра„V“ (V = ЕВРО V).

1. За страните, в които представителите на производителите не са упълномощени.
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10.(прим)

Схема „ЕЕV сигурни“ автомобили

Внимание: В рамките на многостранните ЕКМТ квоти „EEV сигурните“ товарни
автомобили се разглеждат като „ЕВРО V сигурни“ и получават ЕКМТ разрешителните за категория „ЕВРО V сигурни“ товарни автомобили. В тази връзка те
са обект на правила, описани в глава 10.
Изискванията за товарни автомобили„ЕЕV сигурни“ са следните:
Шумови емисии на превозните средства:
(както е заложено в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 021, или така както е
последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 1999/101/EC, или
така, както е последно изменена)
– 77 dB (А) за превозни средств а с мощност до 75 kW
– 78 dB (А) за превозни средств а с мощност над 75 kW и под 150 kW
– 80 dB (А) за превозни средств а с мощност равна или над 150 kW.
Вредни емисии за двигатели със самовъзпламеняване и двигатели с искрово запалване и
впръскване на горивото
(измерени при изпитателни цикли ESC и ELR съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН,
Серия поправки 04, ред С или така както е последно изменено; или Директива 88/77/ЕИО
изменена с Директива 2001/27/EC, ред С или Директива 2005/55/EC, изменена с Директива
2005/78/EC, ред С, или така, както е последно изменена.)1
– CO
: 1,5		
g/kWh
– HC
: 0,25		
g/kWh
– NOx
: 2,0		
g/kWh
– Твърди частици
: 0,02		
g/kWh
– Дим
: 0,15		
m-1
(измерени при изпитателни цикли ETC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия
поправки 04, ред С или така както е последно изменено; или Директива 88/77/ЕИО изменена
с Директива 2001/27/EC, ред С или Директива 2005/55/EC, изменена с Директива 2005/78/
EC, ред С, или така, както е последно изменена)2
– СО
: 3,0		
gkWh
– NMHC
: 0,4		
gkWh
– СН4 3
: 0,65		
gkWh
– NОx
: 2,0		
gkWh
– Твърди частици 4
: 0,02		
gkWh
Минимални изискв ания по отношение на технически норми и безопасност:
1.	Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална
дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или така
както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с Директива
2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани гуми, Регламент №
109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено.
2.	Моторните превозни средства (с изключение на влекачите на полуремаркета) и техните
ремаркета (полуремаркета), съгласно споменатите по-горе определения, трябва да
бъдат оборудвани със задно нискоразположено защитно устройство в съответствие с
Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено;
или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2000/8/ЕО, или така, както е
последно изменена.
1.
2.
3.
4.
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Метод за измерване А.
Буква C или H, I, J или K в номера на одобрение.
Само за двигатели, работещи с природен газ и втечнен пропан-бутан (LPG).
Не се отнася за газови двигатели.

3.	Моторните превозни средства (с изключение на влекачите) и техните ремаркета (полу
ремаркета), съгласно споменатите по-горе определения, трябва да бъдат снабдени със
странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или така както е
последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е последно изменена.
4.	Моторните превозни средства трябва да разполагат с огледало за обратно виждане в
съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е
последно изменено; или с Директива 71/127/ЕИО, изменена с Директива 88/321/ЕИО
или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена.
5.	Превозните средства1 трябва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както е
последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с Директива 97/28/ЕО, или
така, както е последно изменена.
6.	Превозните средства трябва да използват тахограф в съответствие със Спогодбата
AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) №
3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено,
както и с Регламенти на Комисията (ЕО) № 1360/2002 и № 432/2004, или така, както са
последно изменени.
7.	Моторните превозни средства трябва да имат ограничител на скоростта в съответствие
с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с Директива
92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно изменена.
8.	Тежките и дълги превозни средства трябва да имат задни обозначителни табели (светлоотражатели) за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило № 70 на
ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено.
9.	Моторните превозни средства трябва да имат спирачна уредба, оборудвана с антиблокираща спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 09, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/ЕИО, изменена с
Директива 98/12/ЕО, или така, както е последно изменена.
10.	Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с
Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено;
или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така, както е
последно изменена.
11.	Моторните превозни средства с двигатели, работещи с природен газ или втечнен пропан-бутан (LPG) трябва да имат горивна система в съответствие с Правило № 110.00 на
ИКЕ/ООН или съответно Правило № 67, Серия поправки 01, или така, както са последно изменени.
12.	Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да отговарят
на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в Директива 2009/04/ЕО,
изменена с Директива 2010/48/ЕС на Комисията, или така, както е последно изменена,
както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13 ноември 1997 г. относно приемането
на единни технически предписания за колесните превозни средства, както и условията за
взаимното признаване на тези проверки, както е завършен на 13 ноември 2001, или в
консолидираното решение на ИКЕ/ООН R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през
2001 г. (TRANS/WP.1/2001/25) или така както е последно изменено2. В съответствие с
тези Директиви техническият контрол трябва да бъде ежегоден с цел датата на издаване
на сертификата за съотв етст вие да не бъде отпреди повече от 12 месеца3.
За опростяване и ускоряване преминаването през граничните пунктове се препоръчва
„ЕЕV сигурните“ автомобили да са маркирани отпред с магнитен „знак“ или стикер в съот 
ветст вие с модела от Приложение 8. Знакът трябва да е в зелен цвят, с бял кант и да носи
надписа „EEV“ в бяло.
1. Р
 емаркетата (полуремаркетата) трябва да имат устройства за осветление и светлинна
сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01.
2. Стойността за дим при проверка за техническа изправност не трябва да превишава 0,5 м-1.
3. 12 месеца, вкл. до края на същия месец (виж Приложение 6)
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11. Схема „ЕВРО VI сигурни“ автомобили
Изискванията за товарни автомобили„ЕВРО VI сигурни“ са следните:
Шумови емисии на превозните средства:
(както е заложено в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02 1, или така
както е последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива
1999/101/EC, или така, както е последно изменена)
– 77 dB (А) за превозни средства с мощност до 75 kW
– 78 dB (А) за превозни средства с мощност над 75 kW и под 150 kW
– 80 dB (А) за превозни средства с мощност равна или над 150 kW.
Типово одобрение на двигатели съгласно Регламент R49 ИКЕ на ООН, Серия
поправки 06, или Директива 595/2009/ЕО, изменена с Директива 582/2011/ЕС и с
Директива 64/2012/ЕС или с последващите изменения, или така, както е последно изменена.2
Вредни емисии за двигатели със запалване от сгъстяване (дизелови)
(измерени при изпитателни цикли WHSC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия
поправки 06 или Директива 595/2009/ЕО, изменена с Директива 582/2011/ЕС и с Директива
64/2012/ЕС или с последващите изменения, или така, както е последно изменена.)2
– CO
:
1500		
mg/kWh
– THC
:
130		
mg/kWh
– NOx
:
400		
mg/kWh
– NH3
:
10		
ppm
– Твърди частици
:
10		
mg/kWh
– Твърди частици No
: 8,0x1011		
#/kWh
Вредни емисии за двигатели със запалване от сгъстяване (дизелови) и двигатели с принудително запалване от отделен източник (свещ)
(измерени при изпитателни цикли WHSC съгласно: Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия
поправки 06 или Директива 595/2009/ЕО, изменена с Директива 582/2011/ЕС и с Директива
64/2012/ЕС или с последващите изменения, или така, както е последно изменена.)2
– CO
:
4000		
mg/kWh
– THC 3
:
160		
mg/kWh
– NMHC 4
:
160		
mg/kWh
– CH4 4
:
500		
mg/kWh
– NOx
:
460		
mg/kWh
– NH3
:
10		
ppm
– Твърди частици 3
:
10		
mg/kWh
– Твърди частици No 3 : 6,0x1011		
#/kWh
Минимални изисквания по отношение на технически норми и безопасност:
1.	Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или
така както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с
Директива 2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани
гуми, Регламент № 109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено.
1. Метод за измерване А.
2. Буква A или B или C в номера на одобрение.
3. Само за двигатели със самовъзпламеняване.
4. Само за двигатели с искрово запалване и впръскване на горивото (работещи с природен газ,
втечнен пропан-бутан (LPG), петрол или етанол).
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2.	Моторните превозни средства (с изключение на влекачите на полуремаркета) и
техните ремаркета (полуремаркета), съгласно споменатите по-горе определения,
трябва да бъдат оборудвани със задно нискоразположено защитно устройство в
съответствие с Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както е
последно изменено; или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2006/20/
ЕО, или така, както е последно изменена.
3.	Моторните превозни средства (с изключение на влекачите) и техните ремаркета
(полуремаркета), съгласно споменатите по-горе определения, трябва да бъдат
снабдени със странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или
така както е последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е
последно изменена.
4.	Моторните превозни средства трябва да разполагат с огледало за обратно виждане
в съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както е
последно изменено; или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена.
5.	Превозните средства1 трябва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така
както е последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с Директива
2007/35/ЕО, или така, както е последно изменена.
6.	Превозните средства трябва да използват тахограф в съответствие със Спогодбата
AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) №
3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено, както и с Регламент на Комисията (ЕО) № 1266/2009, или така, както е последно изменена.
7.	Моторните превозни средства трябва да имат ограничител на скоростта в съответствие с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с
Директива 92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно
изменена.
8.	Тежките и дълги превозни средства трябва да имат задни обозначителни табели
(светлоотражатели) за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило
№ 70 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено.
9.	Моторните превозни средства трябва да имат спирачна уредба, оборудвана с
антиблокираща спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН,
Серия поправки 10, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/
ЕИО, изменена с Директива 2002/78/ЕО, или така, както е последно изменена.
10.	Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с
Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така,
както е последно изменена.
11.	Моторните превозни средства с двигатели, работещи с природен газ или втечнен пропан-бутан (LPG) трябва да имат горивна система в съответствие с Правило № 110.00 на
ИКЕ/ООН или съответно Правило № 67, Серия поправки 01, или така, както са последно изменени.
12.	Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да
отговарят на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в
Директива 2009/04/ЕО, изменена с Директива 2010/48/ЕС на Комисията, или така,
както е последно изменена, както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13
ноември 1997 г. относно приемането на единни технически предписания за колесните превозни средства, както и условията за взаимното признаване на тези про1. Р
 емаркетата (полуремаркетата) трябва да имат устройства за осветление и светлинна
сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01.
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верки, както е завършен на 13 ноември 2001, или в консолидираното решение на
ИКЕ/ООН R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през 2001 г. (TRANS/
WP.1/2001/25) или така както е последно изменено1. В съответствие с тези Дирек
тиви техническият контрол трябва да бъде ежегоден с цел датата на издаване на
сертификата за съот ветствие да не бъде отпреди повече от 12 месеца2.
Освен това, ЕКМТ разрешителните за „ЕВРО VI сигурни“ автомобили могат да се
използват само от превозни средст ва, които отговарят на техническите изисквания, посо
чени по-горе, и са валидни само ако са придружени от пълен компл
 ект попълнени серти
фикати, посочващи съответст вие с техническите стандарти и стандартите за безопасност.
Сертификатите се изготвят на националния език или на английски, френски или на
немски език. Те трябва да в комплект от преводи на най-малко два от другите посочени
езици (Вж. Приложения 4, 5 и 6).
Сертификатът относно шума и вредните емисии (Приложение 4), за „ЕВРО VI
сигурни“ автомобили може да бъде попълнен от:
–	компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала представител на производителя;
–	производител на превозното средство или негов упълномощен представител в
страната на регистрация, или
–	комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на
регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя
на превозното средство.
В случай на „упълномощен представител“, той трябва да посочи името на произв о
дителя, от когото е упълномощен.
Сертификатът се издава еднократно за превозното средство и не се налага да бъде
подновяван, освен ако основните данни, посочени в него, за всякакъв вид на емисиите, са
били променени.
Спазването на нормите за безопасност за „ЕВРО VI сигурни“ автомобили трябва да
се проверява всяка година по време на задължителния технически преглед (виж Прило
жение 6).
Минималните изисквания за безопасност са задължителни както за превозните
средства, така и за техните ремаркета (полуремаркета). Затова при пускане в движение и
по време на задължителните технически прегледи, за ремаркетата (полуремаркетата)
трябва да се попълва отделен сертификат (виж Приложения 5 и 6).
Сертификатът за съответствие с изискванията за безопасност за ремаркетата (полу
ремаркетата) (виж Приложение 5) за новопроизведени превозни средства трябва да бъдат
попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от:
–	компетентна служба в страната на регистрация3;
–	производител на превозното средство или негов упълномощен представител в
страната на регистрация, или
–	комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на
регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя
на превозното средство.
1. Стойността за дим при проверка за техническа изправност не трябва да превишава 0,5 м-1.
2. 12 месеца, вкл. до края на същия месец (виж Приложение 6)
3. За страните, в които представителите на производителите не са упълномощени.
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Сертификатът за техническата изправност, за ремарке (полуремарке) и моторното
превозно средство (виж Приложение 6) трябва да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от орган или организация определен и
под пряк контрол на държавата на регистр ация за целите на Директива 2009/40/ЕО, или на
Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1997 г. или по консолидираното решение ИКЕ/ООН R.E.1
Прием
 а се, че техническите изисквания и изискваният а за безопасност на сертифика
та не са спазени, ако вследствие на проверка по време на пътуването се окаже, че стой
ностите на емисиите, посочени в сертификата, са надвишени. В такива случаи сертифи
катът се счита за невалиден.
За опростяване и ускоряване преминаването през граничните пункт ове се препоръчва
„ЕВРО VI сигурните“ автомобили да са маркирани отпред с магнитен „знак“ или стикер
в съответствие с модела от Приложение 8. Знакът трябва да е в зелен цвят, с бял кант и
да носи обозначена в бяло римска цифра„VI“ (VI = ЕВРО VI).

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Модел на годишно ЕКМТ-разрешително
Модел на краткосрочно ЕКМТ-разрешително
Показан е само текст ът на разрешителните, тъй като от 1 януар и 1998 г. за страници
1 и 2 на ЕКМТ-разрешителните бяха приложени мерки за сигурност, които възпрепятс
тват идентичното им възпроизвеждане.
Форматът на двата вида разрешителни е А4.
Цветът на годишните разрешителни е зелен, а на краткосрочните разрешителни –
жълт.
Допълнителният лист с текста, отнасящи се до първа страница на ЕКМТ разреши
телното, даден на официалния език на съответните страни, различен от френски и
английски език, се отпечатва на бяла хартия, размер А4, двустранен печат и се отпечатва от страните членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Модел на разрешително за международен превоз на покъщнина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Печати, поставяни на разрешителните
Печати A, GR, H, I, RUS са в червено

Печатът „ЕВРО III сигурен“ автомобил е в зелено 1

Печатът „ЕВРО IV сигурен“ автомобил е в зелено

Печатът „ЕВРО V сигурен“ автомобил е в зелено

Печатът „ЕВРО V сигурен“ автомобил е в зелено

Тези печати се поставят на страница 1 от разрешителното, най-често
встрани от текста, отдясно.
1. Печатът с цифрата „III“ в центъра на разрешителни за „ЕВРО III сигурни“ автомобили може да
се прилага за преходен период от две години, т.е. до 31 декември 2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Модел на сертификат за съответствие на моторно превозно средство с  
техническите изисквания и изискванията за безопасност за „ЕВРО IV
сигурен“, „ЕВРО V сигурен“, „ЕEV сигурен“, „ЕВРО VI сигурен“
Светлозелен формуляр, формат А4, отпечатан от двете страни на един лист
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Модел на сертификат за ремарке (полуремарке)
Светложълт формуляр, формат А 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Модел на сертификат за техническа изправност
на товарни автомобили и ремаркета (полуремаркета)
Бял формуляр, формат А 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Модел на първите три страници на бордовия дневник
Бордовият дневник е в зелен цвят, формат А 4, и се отпечатва
на езика, на държавата, която го издава
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ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
1.	Този бордови дневник и съответното ЕКМТ разрешително трябва да се съхраняват
в превозното средство. Към всяко разрешително не може да има повече от един
бордови дневник.
2.	Дневникът трябва да носи същия номер, както съответното ЕКМТ разрешително,
с подномерация, ако е необ ходимо, тъй като нов дневник може да бъде издаден
само тогава, когато първият е запълнен. Ако няма такова съответствие, самото
ЕКМТ разрешително може да се смята за невалидно.
3.	Извършваните транспортни операции трябва да бъдат описани в бордовия дневник
така, че да показват в хронологичен ред всяко пътуване с товар между товарния
пункт и разтоварния пункт, както и всяко пътуване без товар, когато се пресича
граница. Могат да бъдат описвани и транзитни пунктове, но това не е задължител
но.
4.	Бордовият дневник трябва да бъде попълнен преди началото на всяко пътуване с
товар между всеки един товарен и разтоварен пункт, както и за всяко пътуване без
товар.
5.	При товарене или разтоварване на стоки на различни места (групажи) съответните
етапи се посочват в колони 1, 2, 3, 5 и 6, като се маркират със знак „+“. Например:
в колона 2 а) „Пункт на натоварване“ се записва „Пазарджик + Пловдив + Стара
Загора“; в колона 5 „Брутно тегло“ се записва „12 + 5 + 4,5“.
6.	Всякакви корекции трябва да се извършват така, че първоначално попълнените
данни да могат да бъдат разчетени.
7.	Когато едно пътуване започва с едно годишно или краткосрочно ЕКМТ разреши
телно, а продължава с друго – издадено за следващия последователен период, в
превозното средство трябва да се съхраняват и двете разрешителни през време на
цялото пътуване, а бордовият дневник към разрешителното, с което приключва
пътуването, трябва да съдържа информация за цялото пътуване и в колона 7 „Спе
циални бележки“ трябва да се напише номерът на разрешителното, с което е
започнало пътуването.
8.	Листовете от бордовия дневник трябва да се пазят в него, докато срокът на валид
ност, посочен в ЕКМТ разрешителното, изтече. При годишните разрешителни
копията на листовете се откъсват и се изпращат на компетентния орган в страната
членка, която е издал дневника, в рамките на две седмици след края на всеки
календарен месец, а при краткосрочните разрешителни – до две седмици след края
на срока на валидност.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Модел стикери за „ЕВРО III сигурен“, „ЕВРО IV сигурен“ 
и „ЕВРО V сигурен“ товарен автомобил
В стикери трябва да спазват следните размери: Зелена диаметър – 200 мм, бял
диаметър – 220 мм, шрифт – 114 мм, или алтернативно, зелен диаметър – 130 мм,
бял диаметър – 150 мм, шрифт – 75 мм. Те трябва да бъдат на зелен фон и бял за
обиколката и писмо.
Римската цифра „III“ трябва да се използва за „ЕВРО III сигурен“ товарни авто
мобили, римската цифра „IV“ – за „ЕВРО IV сигурен“ и римската цифра „V“ „ЕВРО
V сигурен“ товарни автомобили, EEV – за „ЕЕV сигурен“ и римската цифра „VI“ – за
„ЕВРО VI сигурен“ товарни автомобили.

Внимание: ЕКМТ многостранните разрешителни за
„EEV сигурен“ товарен автомобил ще се приравняват с
ЕКМТ разрешителните за категория „ЕВРО V сигурен“
товарен автомобил, така че този стикер не е
зедължителен, а може да се използва стикер „ЕВРО V
сигурен“.
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ДОПЪЛНЕНИЕ
а)

Схема „ЕВРО III сигурни“ автомобили

б)	Модел на сертификат за съответствие на моторно превозно средство с  техническите изисквания и изискванията за безопасност за „ЕВРО III сигурен“,
„ЕВРО IV сигурен“, „ЕВРО V сигурен“
Моделът на сертификат за „ЕВРО III сигурен“, „ЕВРО IV сигурен“ или „ЕВРО V
сигурен“ са само за информация. Сертификатите (Приложение 4 от Ръководството от
2009 г.) издадени преди 31 декември 2013 г. са валидни.
Старите модели на сертификати за „ЕВРО III сигурен“ товарни автомобили могат
да се използват само до 31 декември 2015 г.
От 1 януари 2014 г. трабва до се използва моделът сертификат даден в Приложение
4 на това Ръководство.
в) Модели на сертификати за „по-зелен и сигурен“ и за за „зелен“ товарен автомобил
Модел на сертификат за съответствие на моторно превозно средство с  техническите изисквания и изискванията за безопасност за „ЕВРО III сигурен“, „ЕВРО IV
сигурен“, „ЕВРО V сигурен“
Светлозелен формуляр, формат А4, отпечатан от двете страни на един лист
Модел на сертификат за „по-зелен и сигурен“ товарен автомобил
Светлозелен формуляр с диагонална линия в тъмнозелен цвят с ширина 65 мм от
долния ляв ъгъл към горния десен ъгъл, формат А4, два листа, едностранен печат

Модел на сертификат за „зелен“ товарен автомобил
Светлозелен формуляр, формат А4
Тоследните два модела са само за информация, Те не се прилагат в рамките на квотата
от многократни ЕКМТ разрешителни от 1 януари 2009 г.
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а)

Схема „ЕВРО III сигурни“ автомобили
Изискванията за товарни автомобили„ЕВРО III сигурни“ са следните:

Шумови емисии на превозните средства:
(както е заложено в Правило № 51 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 02, или така както
е последно изменено; или Директива 70/157/ЕИО, изменена с Директива 1999/101/EC,
или така, както е последно изменена)
– 77 dB (А) за превозни средства с мощност до 75 kW
– 78 dB (А) за превозни средства с мощност над 75 kW и под 150 kW
– 80 dB (А) за превозни средства с мощност равна или над 150 kW.
Вредни химически емисии за дизелови двигатели
(измерени при изпитателни цикли ESC и ELR съгласно Правило № 49 на ИКЕ/ООН,
Серия поправки 03, ред A; или Директива 88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC,
ред A, или Директива 2005/55/EC, ред A.)1
– CO
: 2,1			
g/kWh
– HC
: 0,66			
g/kWh
– NOx
: 5,0			
g/kWh
– Твърди частици 2
: 0,10 [0,13]		
g/kWh.
– Дим
: 0,8			
m-1
(измерени при изпитателни цикли ETC съгласно Правило № 49 на ИКЕ/ООН, Серия
поправки 03, ред A; или Директива 88/77/ЕИО изменена с Директива 2001/27/EC, ред A,
или Директива 2005/55/EC, ред A.)1
– СО
: 5,45		
gkWh
– NMHC
: 0,78		
gkWh
– СН4 3
: 1,6		
gkWh
– NОx
: 5,0		
gkWh
– Твърди частици 2
: 0,16 (0,21)
gkWh
Минимални изисквания по отношение на технически норми и безопасност:
1.	Моторните превозни средства и техните ремаркета трябва да са гумите с минимална дълбочина от 2 мм в съответствие с Регламент № 54 на ИКЕ/ООН R54.00, или
така както е последно изменено; или с Директива 92/23/ЕИО, изменена с Директива
2005/11/ЕО, или така както е последно изменена и, за регенерирани гуми, Регламент
№ 109 на ИКЕ/ООН или така както е последно изменено.
2.	Моторните превозни средства (с изключение на влекачите на полуремаркета) и тех
ните ремаркета (полуремаркета), съгласно споменатите по-горе определения, тряб
ва да бъдат оборудвани със задно нискоразположено защитно устройство7 в съответствие с Правило № 58 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е
последно изменено; или с Директива 70/221/ЕИО, изменена с Директива 2000/8/
ЕО, или така, както е последно изменена.
3.	Моторните превозни средства (с изключение на влекачите) и техните ремаркета
(полуремаркета), съгласно споменатите по-горе определения, трябва да бъдат снаб
дени със странична защита в съответствие с Правило № 73 на ИКЕ/ООН, или така
1. Буква A в номера на одобрение.
2  За двигателите с цилиндри под 0,75 dm3 (всеки) и с номинален режим над 3000 мин –1.
3  Само

за двигатели, работещи с природен газ, съгласно предписанията за опитите ЕТС
(Вж. Приложение III, част 2, точка 3.9 – Директива 1999/96/ЕИО).
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както е последно изменено; или с Директива 89/297/ЕИО, или така, както е последно изменена.
4.	Моторните превозни средства трябва да разполагат с огледало за обратно виждане
в съответствие с Правило № 46 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е
последно изменено; или с Директива 71/127/ЕИО, изменена с Директива 88/321/
ЕИО или с Директива 2003/97/ЕО, или така, както е последно изменена.
5.	Моторните превозни средства трябва да имат устройства за осветление и светлинна сигнализация в съответствие с Правило № 48 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01,
или така както е последно изменено; или с Директива 76/756/ЕИО, изменена с
Директива 97/28/ЕО, или така, както е последно изменена.
6.	Превозните средства трябва да използват тахограф в съответствие със Спогодбата
AETR на ИКЕ/ООН или нейните изменения, или Регламент на Съвета (ЕИО) №
3821/85, изменено с Регламент (ЕО) № 2135/98, или така както е последно изменено, както и с Регламенти на Комисията (ЕО) № 1360/2002 и № 432/2004, или така,
както са последно изменени.
7.	Моторните превозни средства трябва да имат ограничител на скоростта в съответствие с Правило № 89 на ИКЕ/ООН, или така както е последно изменено; или с
Директива 92/24/ЕО, изменена с Директива 2004/11/ЕО, или така, както е последно
изменена.
8.	Тежките и дълги превозни средства трябва да имат задни обозначителни табели
(светлоотражатели) за тежко и дълго превозно средство в съответствие с Правило
№ 70 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така, както е последно изменено.
9.	Моторните превозни средства трябва да имат спирачна уредба, оборудвана с
антиблокираща спирачна система в съответствие с Правило № 13 на ИКЕ/ООН,
Серия поправки 09, или така както е последно изменено; или с Директива 71/320/
ЕИО, изменена с Директива 98/12/ЕО, или така, както е последно изменена.
10.	Моторните превозни средства трябва да имат кормилна уредба в съответствие с
Правило № 79 на ИКЕ/ООН, Серия поправки 01, или така както е последно изменено; или с Директива 70/311/ЕИО, изменена с Директива 1999/7/ЕО, или така,
както е последно изменена.
11.	Моторните превозни средства и техните ремаркета (полуремаркета) трябва да
отговарят на изискванията за техническа изправност, както е предвидено в
Директива 96/96/ЕО, изменена с Директива 2003/27/ЕО, или така, както е последно
изменена, както е заложено в Спогодбата на ИКЕ/ООН от 13 ноември 1997 г.
относно приемането на единни технически предписания за колесните превозни
средства, както и условията за взаимното признаване на тези проверки, както е
завършен на 13 ноември 2001, или в консолидираното решение на ИКЕ/ООН R.E.1
(TRANS/SC.1/294/Rev.5), изменено през 2001 г. (TRANS/WP.1/2001/25) или така
както е последно изменено. В съответствие с тези Директиви техническият конт
рол трябва да бъде ежегоден с цел датата на издаване на сертификата за съответс
твие да не бъде отпреди повече от 12 месеца.
Освен това, ЕКМТ разрешителните за „ЕВРО III сигурни“ автомобили могат да се
използват само от превозни средства, които отговарят на техническите изисквания,
посочени по-горе, и са валидни само ако са придружени от пълен комплект попълнени
сертификати, посочващи съответствие с техническите стандарти и стандартите за безо
пасност.
Сертификатите се изготвят на националния език или на английски, френски или на
немски език. Те трябва да в комплект от преводи на най-малко два от другите посочени
езици (Вж. Приложения 4, 5 и 6).
Сертификатът относно шума и вредните емисии (Приложение 4), за „ЕВРО III
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сигурни“ автомобили може да бъде попълнен от:
–
компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала представител на производителя;
–
производител на превозното средство или негов упълномощен представител
в страната на регистрация, или
–
комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя на превозното средство.
В случай на „упълномощен представител“, той трябва да посочи името на произ
водителя, от когото е упълномощен.
Сертификатът се издава еднократно за превозното средство и не се налага да бъде
подновяван, освен ако основните данни, посочени в него, за всякакъв вид на емисиите,
са били променени.
Спазването на нормите за безопасност за „ЕВРО III сигурни“ автомобили трябва
да се проверява всяка година по време на задължителния технически преглед (виж При
ложение 6).
Минималните изисквания за безопасност са задължителни както за превозните
средства, така и за техните ремаркета (полуремаркета). Затова при пускане в движение
и по време на задължителните технически прегледи, за ремаркетата (полуремаркетата)
трябва да се попълва отделен сертификат (виж Приложения 5 и 6).
Сертификатът за съответствие с изискванията за безопасност за ремаркетата
(полуремаркетата) (виж Приложение 5) за новопроизведени превозни средства трябва
да бъдат попълнени в съответствие с разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от:
–
компетентна служба в страната на регистрация, ако тази страна не оторизирала представител на производителя;
–
производител на превозното средство или негов упълномощен представител
в страната на регистрация, или
–
комбинация от компетентна служба в страната на регистрация и производителя на превозното средство или негов упълномощен представител в страната на регистрация, когато цялото оборудване не е окомплектовано от производителя на превозното средство.
Сертификатът за техническата изправност, за ремарке (полуремарке) и моторното
превозно средство (виж Приложение 6) трябва да бъдат попълнени в съответствие с
разпоредбите, предвидени в съответните приложения, от орган или организация опре
делен и под пряк контрол на държавата на регистрация за целите на Директива 96/96/
ЕС, или на Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1997 г. или по консолидираното решение ИКЕ/
ООН R.E.1
Приема се, че техническите изисквания и изискванията за безопасност на сертифи
ката не са спазени, ако вследствие на проверка по време на пътуването се окаже, че
стойностите на емисиите, посочени в сертификата, са надвишени. В такива случаи сер
тификатът се счита за невалиден.
За опростяване и ускоряване преминаването през граничните пунктове се препоръч
ва „ЕВРО III сигурните“ автомобили да са маркирани отпред с магнитен „знак“ или
стикер в съот ветствие с модела от Приложение 8. Знакът трябва да е в зелен цвят, с бял
кант и да носи обозначена в бяло римска цифра„III“ (III = ЕВРО III).
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ДОПЪЛНЕНИЕ б)
Модел на сертификат за съответствие на моторно превозно
средство с  техническите изисквания и изискванията за безопасност
за „ЕВРО III сигурен“, „ЕВРО IV сигурен“, „ЕВРО V сигурен“
Светлозелен формуляр, формат А4, отпечатан от двете страни на един лист
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ДОПЪЛНЕНИЕ в)
Модел на сертификат за „зелен“ товарен автомобил
Светлозелен формуляр, формат А4
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ДОПЪЛНЕНИЕ
Модел на сертификат за „по-зелен и сигурен“ товарен автомобил
Светлозелен формуляр с диагонална линия в тъмнозелен цвят с ширина 65 мм от
долния ляв ъгъл към горния десен ъгъл, формат А4, два листа, едностранен печат
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ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ 
НА БОРДА НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛ
Б
 ордови дневник, изготвена на езика на страната, където е регистрирано превозното средство и номерирана от издалите я компетентни органи, придружена от:
 ЕКМТ разрешително, надлежно попълнено, годишно или краткосрочно (валидно
за 30 дни) със съответните печати, отговарящи на типа на превозното средство
(„ЕВРО IV сигурно“, „ЕВРО V сигурно“ или „ЕВРО VI сигурно“)1 и, когато се
налага, ограниченията за използнате на територията на някои държави (A, GR, H, I,
RUS). Краткосрочното разрешително може да бъде валидно само за 30 дни.
 ЕКМТ сертификат за съответствие на моторно превозно средство с изискванията за
шум и емисиите от отработилите газове и изискванията за безопасност за „ЕВРО IV
сигурно“, „ЕВРО V сигурно“ или „ЕВРО VI сигурно“, „EEV сигурно“ или „ЕВРО VI
сигурно“ моторно превозно средство (Приложение № 4 в Ръководството)1, попълнен на един от четирите езика (на страната на регистрация, френски, английски,
немски), придружен от непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите три езика. Всички екземпляри се номерират по такъв начин, че да бъдат част
от непрекъсната серия, съответстваща на дадената страна членка. Компетентният
национален орган може пряко да извършва номерацията или да делегира това на
производителите, но така или иначе националният орган е отговорен да гарантира,
че номерата на сертификатите могат да бъдат „проследени“ така, че да може да
бъде идентифициран всеки сертификат.
• Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите газове и сертификатите за съответствие с изискванията за безопасност (Приложения 6А, 7А, 6В и 7В в Ръководството от 2006 г.) за „ЕВРО III
сигурни“ или „ЕВРО IV сигурни“ моторни превозни средства, издадени преди 31
декември 2008 г. остават валидни.2
• Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите газове и изискванията за безопасност за товарни автомобили „ЕВРО V
сигурен“ [ITF/TMB/TR(2008)4] издадени до 31 декември 2008 г. остават валидни.
• Сертификатите за съответствие с изискванията за шум и емисиите от отработилите газове и изискванията за безопасност за „ЕВРО III сигурни“, „ЕВРО
IV сигурни“ или „ЕВРО V сигурни“ моторни превозни средства (Приложение 4
в Ръководството от 2009 г.), издадени преди 31 декември 2013 остават валидни.2
• Превозните средства, които са били регистрирани за първи път преди изменение
на Директива или Регламент, посочени в това Ръководство, трябва да се съобразят с изискванията на Директивата или Регламентът, във варианта, приложим
по време на регистрацията.
• Считано от 1 януари 2014 г., трябва да се използват сертификатите, които са
дадени в Приложение 4 от настоящото Ръководство.
Е
 КМТ сертификат за съответствие с изискванията за безопасност за ремаркето или
полуремаркето (Приложение 5 от Ръководството), попълнен на един от четирите
езика (на страната на регистрация на превозното средство, френски, английски,
немски), придружен от непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите три езика. Всички екземпляри се номерират по такъв начин, че да бъдат част
от непрекъсната серия, съответстваща на дадената страна членка. Компетентният
национален може пряко да извършва номерацията или да делегира това на производителите, но така или иначе националният орган е отговорен да гарантира, че
номерата на сертификатите могат да бъдат „проследени“ така, че да може да бъде
идентифициран всеки сертификат.
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• Сертификатите, издадени преди 31 декември 2013 г., остават валидни .
Превозни средства, които са регистрирани за първи път преди изменението на
съответната директива или регламент, както е посочено в ръководството,
трябва да се съобразяват с изискванията на съответната директива или
регламент в редакцията му, приложима към момента на първата регистрация
на превозното средство.
• Считано от 1 януари 2014 г., трябва да се използват сертификатите, които са
дадени в Приложение 5 от настоящото Ръководство.
 ЕКМТ сертификат за техническа изправност на товарния автомобил и ремаркето
или полуремаркето (Приложение 6 от Ръководството), попълнен на един от четирите езика (на страната на регистрация, френски, английски, немски), придружен от
непопълнени копия на сертификата на поне два от останалите три езика.
Компетентният национален орган в страната на регистрация отговаря за номерацията на тези сертификати.
• Поради факта, че датата на първа регистрация на превозното средство не е
посочено във всеки ЕКМТ сертификат и не винаги се отбелязва в документа
за регистрация на превозното средство, всички превозни средства – без значение дали те са „нови“ или „стари“ – трябва да нося този сертификат на
борда, за да се гарантира еднаква, бърза и проста система за контрол.
• Сертификатите за техническа изправност, попълнени през 2013 г., остават
валидни за период от 12 месеца, вкл. до края на същия месец, когато трябва да
бъдат подновени. От 1 януари 2014 г. трябва да се използват нови формуляри,
които са дадени в Приложение 6 от Ръководството.
• Ако сертификатите за съответствие, посочени по-горе, са били издадени
преди 31 декември 2013 г., то по време на теста за техническа изправност ще
бъде потвърдено, че превозното средство е оборудвано в съответствие с тези
версии на Директивите, които са били приложими към момента на първата
регистрация на превозното средство.
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. „EEV сигурни“ товарни автомобили не се разглеждат в рамките на многостранните ЕКМТ квоти като отделна категория. ЕКМТ многостранните разрешителни за „EEV сигурни“ товарни автомобили ще се приравняват с ЕКМТ
разрешителните за категория „ЕВРО V сигурни“ товарни автомобили.
2. Квотата от ЕКМТ разрешителни за товарни автомобили от категория „ЕВРО
III сигурни“ ще се запази в рамките на многостранната квота за преходен
период от две години, т.е. само до 31 декември 2015 г.

Основни правила за попълване на удостоверенията
Всички удостоверения трябва да бъдат попълнени и подписани. Те ще се считат за
невалидни, когато данните или нанесената информацията съществуват, но са непълни по отношение на някои пунктове. Изключения се допускат единствено за:
• „Задното нискоразположено защитно устройство“ и „страничните ограничители“
посочени в Приложения 4 и 5: в съответствие с бележките в долната част на страниците, те не се изискват за влекачите.
В такива случаи се препоръчва точките, които остават непопълнени, да не се оставят
празни, а да се зачеркват.
Сертификатите, посочени в Приложения 4 и 5, могат да бъдат попълнени и
подписани от сканирани или поставени на печат подписи.
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