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COM(2020) 656 final 

ANNEX 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

предложение за Решение на Съвета 

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

рамките на Световния форум за хармонизация на правилата за превозните 

средства към Икономическата комисия за Европа на Организацията на 

обединените нации по отношение на предложенията за промени в правила № 0, 13, 

16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 и 153 на ООН, по отношение 

на предложенията за промени в глобални технически правила № 7, 15 и 18, по 

отношение на предложението за изменения на обща резолюция M.R.3, по 

отношение на предложенията за две нови правила на ООН във връзка с 

движението на заден ход и информационните системи, уведомяващи при 

потегляне, както и по отношение на предложението за ново глобално техническо 

правило относно определянето на мощността на електрическите превозни 

средства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Правило 

№ 

Заглавие на точката от дневния ред Документ за справка
1
 

0 
Предложение за серия от изменения 03 

на Правило № 0 на ООН (международно 

одобрение на типа на цяло превозно 

средство) (ECE/TRANS/WP.29/1153, 

точка 32, въз основа на WP.29-181-03) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/101 

13 
Предложение за допълнение 17 към 

серия от изменения 11 на Правило № 13 

на ООН (спирачни уредби на 

тежкотоварни превозни средства) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRVA/5, точка 67, 

въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/13)   

ECE/TRANS/WP.29/2020/119 

16 Предложение за допълнение 6 към серия от 

изменения 07 на Правило № 16 на ООН 

(обезопасителни колани, ISOFIX и i-Size) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, точка 9 и 

приложение III, въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2, изменен 

с GRSP-67-35) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/112 

16 Предложение за допълнение 2 към серия от 

изменения 08 на Правило № 16 на ООН 

(обезопасителни колани, ISOFIX и i-Size) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, точка 9 и 

приложение III, въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/2, изменен 

с GRSP-67-35) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/113 

17 
Предложение за серия от изменения 10 

на Правило № 17 на ООН (здравина на 

седалките, техните устройства за 

закрепване и облегалките за глава) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, точка 12 и 

приложение IV, въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/8) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/106 

44 Предложение за допълнение 18 към 

серия от изменения 04 на Правило № 44 

на ООН (системи за обезопасяване на 

деца) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, 

точка 33 и приложение V, въз основа на 

GRSP-67-14 и GRSP-6731) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/111 

55 
Предложение за допълнение 1 към серия 

от изменения 02 на Правило № 55 на 

ООН (механични теглително-прикачни 

устройства) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, точка XX, 

въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8, 

ECE/TRANS/WP.29/2020/103 

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

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html. 
 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html
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изменен с GRSG-118-35)   

55 Предложение за допълнение 9 към серия от 

изменения 01 на Правило № 55 на ООН 

(механични теглително-прикачни 

устройства) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97), въз основа 

на ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/8) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2020/132 

83 Предложение за допълнение 13 към 

серия от изменения 05 на Правило № 83 

на ООН (емисии на превозни средства от 

категории M1 и N1) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, точка 8, 

въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10 и 

GRPE-81-21, изменен с приложение IV) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/115 

83 Предложение за допълнение 15 към 

серия от изменения 06 на Правило № 83 

на ООН (емисии на превозни средства от 

категории M1 и N1) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, точка 8, 

въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10 и 

GRPE-81-21, изменен с приложение IV) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/116 

83 Предложение за допълнение 12 към 

серия от изменения 07 на Правило № 83 

на ООН (емисии на превозни средства от 

категории M1 и N1) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, точка 8, 

въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/10 и 

GRPE-81-21, изменен с приложение IV) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/117 

93 
Предложение за допълнение 1 към 

Правило № 93 на ООН (предни 

нискоразположени защитни устройства) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, точка XX) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/83 

94 Предложение за серия от изменения 04 на 

Правило № 94 на ООН (защита в случай на 

челен удар) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, 

точка 17 и приложение VI, въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/4, изменен 

с GRSP-67-20-Rev.1) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/107 

95 Предложение за серия от изменения 05 на 

Правило № 95 на ООН (защита при 

страничен удар) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, точка 18, 

въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/5, изменен 

с GRSP-67-21-Rev.1) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/108 

100 Предложение за серия от изменения 03 на 

Правило № 100 на ООН (превозни 

средства с електрическо силово предаване) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, точка 19, 

ECE/TRANS/WP.29/2020/109 

https://undocs.org/ECE/TRANS/WP.29/2020/132
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въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/6, изменен 

с GRSP-67-22-Rev.1) 

115 Предложение за допълнение 9 към 

Правило № 115 на ООН (уредби за 

дооборудване за ВНГ и СПГ) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/81, точка 28, 

въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/11 и 

GRPE-81-37, изменен с приложение VI) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/118 

137 Предложение за серия от изменения 02 на 

Правило № 137 на ООН (челен удар с 

обръщане на особено внимание на 

системите за обезопасяване) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, точка 25 и 

приложение IX, въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2020/7, изменен 

с GRSP-67-18-Rev.1) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/110 

144 
Предложение за допълнение 1 към серия 

от изменения 01 на Правило № 144 на 

ООН (система за спешни повиквания при 

пътнотранспортни произшествия) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, точка XX, 

въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/13)    

ECE/TRANS/WP.29/2020/104 

151 
Предложение за допълнение 2 към 

Правило № 151 на ООН (информационна 

система за мъртвата точка) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, точка XX, 

въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/7, 

изменен с GRSG-118-09)   

ECE/TRANS/WP.29/2020/105 

152 Предложение за допълнение 1 към серия от 

изменения 01 на Правило № 152 

(усъвършенствани системи за аварийно 

спиране за превозни средства от категории 

M1 и N1) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/131 

153 Предложение за допълнение 1 към 

Правило № [153] на ООН (цялост на 

горивната уредба и безопасност на 

електрическото силово предаване в случай 

на удар отзад) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/67, точка 35 и 

приложение X, въз основа на GRSP-67-19-

Rev.1) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/114 

Ново 

правило 

Предложение за ново правило на ООН 

относно одобряването на устройства за 

движение на заден ход и на моторни 

превозни средства по отношение на 

предупреждаването на водача за уязвими 

участници в пътното движение, намиращи 

се зад превозното средство (движение на 

заден ход) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, 

точка XX, въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/4, изменен 

ECE/TRANS/WP.29/2020/121 
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с GRSG-118-05)   

Ново 

правило 

Предложение за ново правило на ООН 

относно одобряването на моторни 

превозни средства по отношение на 

информационната система, уведомяваща 

при потегляне за наличието на пешеходци 

и велосипедисти (информационна система, 

уведомяваща при потегляне) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/97, точка XX, 

въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2020/5, изменен 

с GRSG-118-06)   

ECE/TRANS/WP.29/2020/122 

 

ГТП № Заглавие на точката от дневния ред Документ за справка 

7 
Предложение за изменение 1 на ГТП № 

7 на ООН (облегалки за глава)  

 

ECE/TRANS/WP.29/2020/85 

ECE/TRANS/WP.29/2020/86 

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/25/Rev.1 

15 
Предложение за изменение 6 на ГТП 

№ 15 на ООН (WLTP) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2020/127  

ECE/TRANS/WP.29/2020/128  

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/57 

18 
Предложение за изменение 1 на ГТП 

№ 18 на ООН (системи за бордова 

диагностика (СБД) за превозни средства 

от категория L)  

 

ECE/TRANS/WP.29/2020/129  

ECE/TRANS/WP.29/2020/130  

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/58 

Ново 

глобално 

техническо 

правило 

Предложение за ново ГТП на ООН 

относно определянето на мощността на 

електрическите превозни средства  

 

ECE/TRANS/WP.29/2020/125  

ECE/TRANS/WP.29/2020/126  

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/56 

  

Резолюция 

№ 

Заглавие на точката от дневния ред Документ за справка 

M.R.3 
Предложение за изменение 1 на обща 

резолюция № 3 на ООН във връзка с 

качеството на въздуха в превозните 

средства (VIAQ) 

(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80, точка [59], 

въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2020/16) 

 

ECE/TRANS/WP.29/2020/124 

 

Разни Заглавие на точката от дневния ред Документ за справка 

Разрешени

е за 

изготвяне 

на 

изменения 

на ГТП 

Искане за разрешение за изготвяне на 

изменения на ГТП № 8 на ООН 

(електронно управление на стабилността) 

ECE/TRANS/WP.29/2020/99 
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Разрешени

е за 

изготвяне 

на ГТП 

Искане за разрешение за изготвяне на ново 

ГТП на ООН относно дълготрайността на 

акумулаторната батерия в превозното 

средство (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/80, 

точка 59, въз основа на GRPE-80-41, 

изменен с приложение X)  

ECE/TRANS/WP.29/2020/96 

 

Тълкувател

ен 

документ 

Предложение за тълкувателен документ 

относно Правило № 155 на ООН 

(киберсигурност и система за управление 

на киберсигурността) въз основа на GRVA-

07-04-Rev.1 

 

WP.29-182-05 

Тълкувател

ен 

документ 

Предложение за тълкувателен документ 

относно Правило № 156 на ООН 

(актуализиране на софтуера и система за 

управление на актуализирането на 

софтуера) въз основа на 

ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2020/29, 

изменен с GRVA-07-50 

WP.29-182-06 

Насоки Предложение за насоки относно 

използването на DETA съгласно Правило 

№ 155 на ООН (киберсигурност и система 

за управление на киберсигурността) въз 

основа на GRVA-07-25 

WP.29-182-07 

 

 

 


