Декларация на изпращача
от дата 04.02.2019
Съгласно глава 1.4.2 на Европейската спогодба за
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

ОД 04-00-12

Ви-газ България ЕАД декларира, че стоманените цилиндрични бутилки, собственост на дружеството напълно
отговарят на действащите европейски директиви, стандарти и наредби в Република България, както и на АДР, в
Раздела за съхранение и транспортиране на ВВГ от Клас 2 .
Съхранявания и транспортиран продукт е с код UN 1965 по АДР, НУК Втечнени въглеводородни газове, смес от
Пропан и Бутан. Транспорта се извършва по следните начини:
1. За ВВГ за битови клиентски инсталации или автогаз-станции се транспортира в автоцистерни, които напълно
отговарят на АДР изискванията за МПС-во и неговата маркировка. Продукта се съпровожда с литрова бележка
и Товарителница от ГПС Бенковски с поставен печат-информация за продукта ВВГ и относително теглоплътност и задължителните данъчни акцизни документи. Шофьорите притежават АДР удостоверие.
2. Бутилираната газ се транспортира в тежкотоварни МПС-ва като бутилките са позиционирани една върху друга
с пълначния вентил в най-горна точка, като са взети мерки за тяхното укрепване. Транспортират се с
Товарителница .
3. Всички превозни средства притежават удостоверение за преминал технически преглед , вкл. АДР
удостоверение за които е приложимо. За превозващите под 330 кг ВВГ не се изисква АДР удостоверение за
МПС-во.
Бутилките с обем от 27 или 22 литра се запълват с 12 или 10 кг. ВВГ , а тези с обем 50 литра -20 кг, което
съответства на нивото на запълване , зададено в Опаковъчна инструкция Р200 на АДР за съответната смес ПропанБутан.
Стоманените цилиндрични бутилки се изпитват на 10 години в съответствие с EN БДС 1440 , от Лицензирани
Юридически лица за технически надзор на тези съдове под налягане. Води се подробен регистър за СПО, в който те са
описани с техния сериен номер, дати на начални и периодични задължителни изпитания, обем и тара.
През изминалите години Европейските и националните стандарти бяха променяни многократно в следствие на което върху горния пръстен на
бутилката, произведена от Амтрол Алфа през 1999 и 2000 г Производителя е задал 5 годишен срок за техническо изпитване, но в съответствие с
АДР те се изпитват на 10 години. Тъй като информацията върху горния пръстен се допълва от лицензираното юридическото лице за технически
преглед при следващия преглед, а именно през 2009 и 2010 най-късно съответно всички бутилки произведени от Амтрол Алфа бяха изпитани в
съответствие с EN БДС 1440 и АДР, след което лицензираното юридическо лице постави свой знак-щампа .

На всяка бутилка върху горния пръстен има щампирана информация за производителя, годината на
производство, водния обем и тара на бутилката, допустимо тегло на напълване със съответния продукт Пропан или
Бутан, дата и щампа от последния преглед и друга информация на вниманието на всички ползватели в мрежата и найвече крайния потребител.
Всички бутилки се пълнят в Газопълначна станция в съответствие с EN БДС 1439 на тегловен автоматичен
принцип, преминават проверка за точност на маса с електронна везна, за херметичност на вентила с газ детектор и
сапунов разтвор , а след това се поставя термосвиваемо фолио върху капачката на пълначния вентил. Бутилките,
предназначени за употреба от газокари имат задължително капачка на изхода за течна фаза на вентила.
Термосвиваемото фолио носи информация за Собственика Ви-газ България ЕАД, продукта , който се
транспортира в стоманените цилиндрични бутилки, Кода по АДР, тегло нето на продукта и фразите за опасностите на
продукта. Върху фолиото е поставен знак №2 ,Червен Ромб с пламък, съответстващ на опасността силно възпламеним.
За всички напълнени бутилки за деня се води подробен Регистър в съответствие с НУБЕТНСПН.
С цел осигуряване на безопасността на крайния потребител са разпространени следните документи:
1. Всеки превозвач разполага с Информационен Лист за безопасност на продукта Втечнени въглеводородни
газове”, НУК, Клас 2, UN 1965, и „Трем”-Карта в Наръчника на шофьора, РИ 08-49 с указания по АДР.
2. Всеки Търговски обект за бутилки разполага с подробна РИ 07-02 Информация и работни инструкции на
бизнеса с втечнени въглеводородни газове ( ВВГ ), а на всеки обект за продажба са поставени
задължителните предупредителни знаци-табела.
3. Инструкция (кратка) за безопасно ползване на бутилката, намиращ се на гърба на Депозитния сертификат ,
който се получава от Клиента при първото получаване на бутилката.
4. Брошури за безопасност с инструкции как да се монтира регулатор за налягане и други полезни съвети за
безопасна употреба на www.v-gas.bg .
5. Декларации за съответствие на газовите стоманени бутилки с директивата за транспортируеми съдове под
налягане се предоставят при поискване.
6. На www.v-gas.bg има информация за Системата за управление на качеството и валиден сертификат по ISO
9001:2015 . За повече информация пишете на cylinders@v-gas.bg
Транспорта се осъществява от лицензирани Превозвачи, чрез наети на трудов договор лица, притежаващи АДР
удостоверения, документ за правоспособност на управляват МПС-во, съответна категория, и са преминали
периодични обучения за безопасна работа.
Шофьорите са длъжни да ползват лични предпазни средства, съгласно Информационния лист за безопасност на
ВВГ и АДР оборудването. Продукта отговаря на БДС ЕN 589 за моторно гориво .Конкретната плътност е вписана
в Товарителницата.
ТОДК, АДР консултант, ОБЗР (HSE):
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