
Maшини/съоръжения*, за които се прилагат изисквания за ограничаване на 
гарантираното ниво на звукова мощност от обхвата на ЦИЕС за оценяване на 

съответствието 

1. строителни подемници, задвижвани с 
двигатели с вътрешно горене; 
2. уплътняващи машини (само 
вибрационни и невибрационни валяци, 
виброплочи и виброчукове); 
3. компресори (<350 kW); 
4. ръчни къртачи и трошачи; 
5. строителни лебедки, задвижвани с 
двигатели с вътрешно горене; 
6. булдозери (<500 kW); 
7. дъмпери (обръщачи) (<500 kW); 
8. багери, хидравлични или въжени (<500 
kW); 
9. багери-товарачи (<500 kW); 
10. грейдери (<500 kW); 
11. хидравлични агрегати; 
12. машини за уплътняване, тип товарач с 
кош (<500 kW); 
13. паркови косачки (с изключение на 
земеделска и горска техника и 
многофункционални устройства, чийто 
основен двигателен агрегат има мощност 
по-голяма от 20 kW); 
14. машини за рязане на трева в парковете 
(тримери)/машини за окантване на трева в 
парковете (тримери); 
15. мотокари-повдигачи, универсални (с 
изключение на "други мотокари-повдигачи, 
универсални", описани в приложение № 1, 
т. 36, второ тире, с товароподемност, 
непревишаваща 10 тона); 
16. товарачи (<500 kW); 
17. самоходни кранове по приложение; 
18. мотокултиватори (<3 kW); 
19. машини за полагане на асфалт (с 
изключение на машините за полагане на 
асфалт, снабдени с виброрейка); 
20. генератори (<400 kW); 
21. кулокранове; 
22. генератори за заваряване. 

- builders' hoists for the transport of 
goods (combustion-engine driven) 
- compaction machines (only vibrating and non-
vibrating rollers, vibratory plates and vibratory 
rammers) 
- compressors (< 350 kW) 
- concrete-breakers and picks, hand-held 
- construction winches (combustion-engine driven) 
- dozers (< 500 kW) 
- dumpers (< 500 kW) 
- excavators, hydraulic or rope-operated (< 500 
kW) 
- excavator-loaders (< 500 kW) 
- graders (< 500 kW) 
- hydraulic power packs 
- landfill compactors, loader-type with bucket (< 
500 kW) 
- lawnmowers (excluding agricultural and forestry 
equipment, and multi-purpose devices, the main 
motorised component of which has an installed 
power of more than 20 kW) 
- lawn trimmers/lawn edge trimmers 
- loaders (< 500 kW) 
- lift trucks, combustion-engine driven, 
counterbalanced (excluding "other counterbalanced 
lift trucks" as defined in Annex I, item 36, second 
indent with a rated capacity of not more than 10 
tonnes) 
- mobile cranes 
- motor hoes (< 3 kW) 
- paver-finishers (excluding paver-finishers 
equipped with a high-compaction screed) 
- power generators (< 400 kW) 
- tower cranes 
- welding generators 
  

 


