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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Страсбург, 17.4.2018 

COM(2018) 209 final 

ANNEXES 1 to 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

към 

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни 

вещества, за изменение на приложение ХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 и за 

отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и 

използването на прекурсори на взривни вещества 

{SWD(2018) 104 final}  - {SWD(2018) 105 final}  
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ПРИЛОЖЕНИЕ І — ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД 

ОГРАНИЧЕНИЕ 

Вещества, които не се предоставят на или не се въвеждат, притежават или използват от 

масовия потребител самостоятелно или в смеси, или вещества, които ги включват, 

освен ако концентрацията е равна или по-ниска от пределните стойности, определени в 

колона 2. 

1. Наименование на 

веществото и 

регистрационен 

номер, даден от 

Службата за 

химични 

индекси (САS RN)  

 

2. Пределна 

стойност   

 

3. Максимална 

пределна стойност 

за целите на 

издаване на 

разрешения 

съгласно член 5, 

параграф 3 

4. Код по 

Комбинираната 

номенклатура (КН) 

на съединение с 

определен химичен 

състав, представено 

самостоятелно, 

което отговаря на 

изискванията на 

бележка 1 

съответно към 

глава 28 или 29 на 

КН (1)  

 

5. Код по 

Комбинираната 

номенклатура (КН) 

на смес без 

съставки (напр. 

живак, благородни 

или редкоземни 

метали или 

радиоактивни 

вещества), които 

биха определили 

класифициране по 

друг код по КН (1)  

Азотна киселина 

(CAS RN 7697-37-

2)  

3 % тегловни 10 % тегловни ex 2808 00 00  

 

ex 3824 99 96  

 

Водороден 

пероксид (CAS RN 

7722-84-1)  

12 % тегловни  

 

35 % тегловни + 2847 00 00  

 

ex 3824 99 96  

 

Сярна киселина 

(CAS RN 7664-93-

9) 

15 % тегловни 40 % тегловни ex 2807 00 00 

 

ex 3824 99 96 

 

Нитрометан (CAS 

RN 75-52-5)  

16 % тегловни  

 

40 % тегловни ex 2904 20 00  

 

ex 3824 99 92 

 

Амониев нитрат 

(CAS 6484-52-2); 

16 % тегловни 

азот, свързан в 

амониев 

нитрат (2)  

Не е приложимо 3102 30 10 (във 

воден разтвор)  

3102 30 90 (други)  

ex 3824 99 96 

 

Калиев 

хлорат (CAS RN 

3811-04-9)  

40 % тегловни  

 

Не е приложимо ex 2829 19 00  

 

ex 3824 99 96 

 

Калиев перхлорат 

(CAS 7778-74-7)  

40 % тегловни  

 

Не е приложимо ex 2829 90 10  

 

ex 3824 99 96  

 

Натриев 

хлорат (CAS RN 

7775-09-9)  

40 % тегловни  

 

Не е приложимо 2829 11 00  

 

ex 3824 99 96  

 

Натриев перхлорат 

(CAS RN 7601-89-

0)  

40 % тегловни  

 

Не е приложимо ex 2829 90 10  

 

ex 3824 99 96  

 

(1) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925 на Комисията от 12 октомври 2017 г. за изменение на 

приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа 

номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 282, 31.10.2017 г., стр. 1). Следва да се направи 

справка с последващи изменения на приложение І към Регламент (ЕО) № 2658/87 относно актуализирани 

кодове на КН.  
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 (2) Амониев нитрат може да се предостави на или да се въведе, притежава или използва от масовия 

потребител самостоятелно, или в смеси или вещества, в които се съдържа в концентрации, по-ниски от 

16 % тегловни азот, свързан в амониев нитрат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ— ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ 

НА ДОКЛАДВАНЕ 

Вещества, самостоятелни или в смеси, по отношение на които се докладват 

подозрителни трансакции 

1. Наименование на веществото 

и регистрационен номер, даден 

от Службата за химични 

индекси (САS RN) 

2. Код по Комбинираната 

номенклатура (КН) (1) 

3. Код по Комбинираната 

номенклатура (КН) на смеси без 

съставки (напр. живак, 

благородни или редкоземни 

метали или радиоактивни 

вещества), които биха 

определили класифициране по 

друг код по КН (1)  

Хексамин (CAS RN 100-97-0)  ex 2933 69 40 

 

ex 3824 99 93 

 

Ацетон (CAS RN 67-64-1)  2914 11 00  

 

ex 3824 99 92 

 

Калиев нитрат (CAS RN 7757-79-

1)  

2834 21 00  

 

ex 3824 99 96 

 

Натриев нитрат (CAS RN 7631-

99-4)  

3102 50 00  

  

ex 3824 99 96 

 

Калциев нитрат (CAS RN 10124-

37-5)  

ex 2834 29 80  

 

ex 3824 99 96 

 

Калциев амониев нитрат (CAS 

RN 15245-12-2)  

ex 3102 60 00  

 

ex 3824 99 96 

 

Магнезий, прах (CAS RN 7439-

95-4) (2) (3)  

ex 8104 30 00  

 

 

Магнезиев нитрат хексахидрат 

(CAS RN 13446-18-9)  

ex 2834 29 80  

 

ex 3824 99 96 

 

Алуминий, прах (CAS RN 7429-

90-5) (2) (3)  

7603 10 00  

ex 7603 20 00  

 

(1) Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1925 на Комисията от 12 октомври 2017 г. за изменение на 

приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа 

номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 282, 31.10.2017 г., стр. 1). Следва да се направи 

справка с последващи изменения на приложение І към Регламент (ЕО) № 2658/87 относно актуализирани 

кодове на КН.  

(2) С размер на частиците, по-малък от 200 μm.  

(3) Като вещество или в смеси, съдържащи тегловно 70 % или повече алуминий и/или магнезий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III — ФОРМАТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ 

Формат за документ, доказващ притежаване на разрешение за масов потребител да 

придобива, въвежда, притежава и използва прекурсори на взривни вещества под 

ограничение, както е посочено в член 6, параграф 7.  

 

1. Масов потребител (Име и адрес)  

Име:  

Номер на документа за самоличност:  

Адрес:  

Държава:  

Тел.:  

Електронна поща:  

2. Номер на разрешението  

3. Разрешение за еднократно използване или за многократно използване моля, 

отметнете  

 

( ) еднократно закупуване, въвеждане, притежаване и използване на прекурсор под 

ограничение  

наименование на прекурсора(ите):  

максимално количество:  

максимална концентрация:  

разрешено използване:  

( ) многократно закупуване, въвеждане, притежаване и използване на прекурсор под 

ограничение  

наименование на прекурсора(ите):  

максимално количество, притежавано във всеки момент:  

максимална концентрация:  

разрешено използване:  

4. Ако е различен от поле 1 и се изисква от националното законодателство, адрес, 

където прекурсорът(ите) ще се съхранява(т)  

Адрес:  

5. Ако е различен от поле 1 и се изисква от националното законодателство, адрес, 

където прекурсорът(ите) ще се използва(т):  

Адрес:  

6. Писмено съгласие за придобиване, въвеждане, притежаване и използване на 

прекурсор(и) под ограничение в блок 3 от (посочва се държава):  

 

Наименование на компетентния орган:  

Валидно от: ________ до: _______________  

 

Специални изисквания, приложими към настоящото разрешение:  

( ) да, настоящото разрешение е валидно само със специалните изисквания, които са 

част от настоящото  

разрешение  

( ) № 

 

Печат и/или подпис: 

 


