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Резюме: Настоящият анализ има за цел да направи преглед на действащото законодателство относно изискванията за пускане 
на пазара или в действие на машини за земеделието и горите. В достъпен вид са коментирани използваните термини. Разяснява 
се кой от веригата производител – доставчик, какви отговорности носи съгласно хармонизираното ни законодателство. 
Разгледана е най-често прилаганата процедура за оценяване на съответствието „Вътрешен производствен контрол”. 
Коментирани са изискванията относно оформянето на техническото досие, декларацията за съответствие, маркировката и 
информацията придружаваща машината. 
 
1. Терминология 
 
Машина:  съвкупност от свързани помежду си части 

или възли, от които поне една се движи и които са свързани за 
осигуряване на определено приложение, снабдена със или 
предназначена да бъде снабдена със задвижваща система, 
различна от пряко приложената човешка или животинска сила. 
 
сменяемо съоръжение устройство, което след пускането в 

действие на машина или трактор, е монтирано към тази 
машина или този трактор от самия оператор, с цел промяна на 
функцията му или с цел придобиване на нова функция. 
 
пускане на пазара първото предоставяне на 

разположение в Общността срещу заплащане или безплатно на 
машина или частично комплектувана машина с цел нейното 
разпространение или използване. 
 
пускане в действие първата употреба в рамките на 

Общността, в съответствие с предназначението на машината. 
 
производител всяко физическо или юридическо лице, 

което проектира и/или произвежда машина или частично 
комплектувана машина, и който е отговорен за съответствието 
на тази машина или частично комплектувана машина предвид 
пускането на пазара от негово име, под собствената му марка, 
или за негова собствена употреба. При липса на 
производител като описания по-горе, като такъв се приема 
всяко физическо или юридическо лице, което пуска на 
пазара или в действие машина или частично 
комплектувана машина. 
 
дистрибутор всяко физическо или юридическо лице във 

веригата на доставка, различно от производителя или 
вносителя, което предоставя определен продукт на пазара. 
Дистрибуторът може да бъде и упълномощен представител. 
 
Съгласно чл. 4б от ЗТИП, търговците са длъжни да предлагат 
само продукти, които съгласно изискванията на наредбите по 
чл. 7 или мерките по чл 26а са: 

1. с обозначено наименование и адрес на управление на 
лицата по чл. 4а, ал. 1 (производител, вносител или друго 
лице по наредбите по чл.7) 

2. с маркировка за съответствие и допълнителна 
маркировка, когато такава се изисква от наредбите по чл. 
7; 

3. с декларация за съответствие в случаите, когато се 
изисква декларацията да придружава продукта; 

 4. с инструкция и/или указание за употреба на български 
език. 

Съгласно чл. 26 от ЗТИП, когато производителят не е 
установен на територията на Европейския съюз и няма 
упълномощен представител, вносителите или търговците, 
които са пуснали продуктите на българския пазар, са длъжни 
при поискване от органите за надзор на пазара да предоставят 
копие от декларацията за съответствие и да осигурят 

техническото досие в срок не по-дълъг от 15 дни от датата на 
получаване на искането. 
Когато документите по ал. 1 и 2 се предоставят на чужд език, 
органите за надзор на пазара могат да поискат документите или 
части от тях да бъдат придружени от легализиран превод на 
български език. 
От дистрибутора обикновено се очаква да полага дължимата 
грижа по отношение на машините, които доставя, да е запознат 
с разпоредбите, на които те са предмет, и да се въздържа от 
доставяне на машини, които очевидно не отговарят на 
изискванията на Директивата относно машините. Въпреки това 
от дистрибутора не може да се изисква сам да проверява 
съответствието на машината със съществените изисквания за 
безопасност и опазване на здравето на Директивата относно 
машините. В случай на съмнение относно съответствието на 
машините, от дистрибутора се очаква да си сътрудничи с 
органите за надзор на пазара, като например им съдейства за 
осъществяване на контакт с производителя или с неговия 
упълномощен представител и за получаване на необходимата 
информация, като например съответните елементи на 
техническото досие. 
 
упълномощен представителвсяко установено в Общността 
физическо или юридическо лице, което е упълномощено 
писмено от производителя, за да изпълнява от негово име 
всички, свързани с настоящата директива (директива машини 
или НСИОСМ), задължения и формалности, или част от тях; 
 
 
Лицето, което пуска на пазара в ЕС машини, може да бъде в 
състояние да гарантира, че производителят изпълнява своите 
задължения в съответствие с Директивата. Ако това не е 
гарантирано обаче, лицето, което пуска машините на пазара в 
ЕС, трябва само да изпълни тези задължения. Същото важи и за 
лицето, което внася машините в ЕС за своя собствена употреба. 
В тези случаи лицето, което пуска машините или частично 
комплектуваните машини на пазара на ЕС или пуска машини в 
действие в ЕС, се счита за производител и следователно трябва 
да изпълни всичките задължения на производител, посочени в 
член 5 от НСИОСМ. 
 
2. Приложимо законодателство 
 

-Закон за техническите изисквания към 
продуктите 
 

-Закон за регистрация и контрол на земеделската и 
горската техника(чл.9д, ал.3) 
( Пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба 
на нова техника и компоненти за нея, извън случаите по ал.1 
и2, се извършва при наличие на маркировка за съответствие 
и/или на издадена декларация за съответствие съгласно Закона 
за техническите изисквания към продуктите, а за извънпътната 
техника - и въз основа на сертификат за одобрение на типа 
двигател или фамилия двигатели при нанесена маркировка за 
съответствие с одобрения тип. ) 
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-Наредба за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на машините 
 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на машините (НСИОСМ) определя: 

- съществените изисквания към машините; 
- процедурите за оценяване и начините за 

удостоверяване съответствието на машините 
със съществените изисквания към тях; 

Наредбата се прилага за: 
1. машини; 
2. сменяеми съоръжения; 
3. защитни елементи; 
4. товарозахващащи приспособления; 
5. вериги, въжета и ремъци; 
6. демонтируеми съоръжения за механично 

предаване на въртящ момент; 
7. частично комплектувани машини. 

 
Когато рисковете от машини, определени в наредбата, са 
изцяло или частично обхванати от други нормативни актове, 
въвеждащи директиви на Европейския съюз, по отношение на 
тези рискове се прилагат разпоредбите на тези актове. 
С оглед на машините за които е предназначен този анализ 
такъв е случаят със следните Наредби приложими към тях: 
 
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието за електромагнитна съвместимост; 
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на електрически съоръжения, 
предназначени за използване в определени граници на 
напрежението; 

- Наредба за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на машини и съоръжения, които 
работят на открито, по отношение на шума, излъчван 
от тях във въздуха; 

- Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и 
реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно 
горене за извънпътна техника по отношение на 
емисиите на замърсители; 

- Наредбата за маркировката за съответствие. 
 
Съгласно чл. 4, машините и частично комплектуваните машини 
се пускат на пазара и/или в действие, когато отговарят на 
отнасящите се до тях разпоредби на наредбата, не застрашават 
здравето и безопасността на хората, безопасността на 
домашните животни, опазването на околната среда и вещите и 
са правилно монтирани, поддържани и използвани по 
предназначението им или при предвидими в разумни граници 
условия. 
 
Съгласно чл. 5. (1), производителят или неговият упълномощен 
представител пуска на пазара и/или в действие машини, които: 

1. съответстват на съществените изисквания, 
приложими към тях съгласно част втора; 

2. имат техническо досие или техническа 
документация съгласно приложение № 5; 

3. са придружени с приложени към машината 
необходими инструкции; 

4. са с оценено съответствие съгласно една от 
процедурите по чл. 208 - 210; 

5. са придружени с приложена към машината 
ЕО декларация за съответствие съгласно 
приложение № 1, т. 1; 

6. имат нанесена маркировка за съответствие 
"СЕ" съгласно чл. 10. 
 
3. Действия които трябва да предприеме 

производителят във връзка с изискванията на 
наредбата 

3.1 Проектиране и производство на машините 

Машините и защитните елементи трябва да бъдат проектирани 
и произведени така, че да съответстват на съществените 
изисквания на наредбата и приложимите към нея 
хармонизирани стандарти. За да бъде постигнато това е 
задължително още на фаза проектиране да бъдат заложени 
решения удовлетворяващи съществените изисквания. Това 
обаче не е достатъчно условие. Необходимо е също на фаза 
производство машината да е произведена и да бъде 
продължавано производството при продължаващо 
съответствие със съществените изисквания. Възможно е при 
производство без достатъчен контрол да се компрометира 
съответствието на машината със съществените изисквания. 
 
3.2 Оценяване на съответствието и прилагани 
процедури 
3.2.1 Процедура „Вътрешен производствен контрол” 

съгласно Приложение № 6 към чл. 208 
1. "Вътрешен производствен контрол" е процедура, при 

която производителят или неговият упълномощен 
представител, като изпълнява задълженията по т. 2 и 
3, осигурява и декларира, че съответната машина 
отговаря на приложимите за нея изисквания на 
наредбата. 

2. Производителят или неговият упълномощен 
представител изготвя техническото досие съгласно 
приложение № 5, част А за всеки представителен тип 
на съответната серия. 

3. Производителят осигурява и гарантира, че по време 
на производствения процес произвежданите машини 
отговарят на техническото досие съгласно 
приложение № 5, част А и на изискванията на 
наредбата. 

 
При машини, които са обект на процедурата за оценяване на 
съответствието с извършване на вътрешен контрол на 
производството, необходимите контролни изпитвания могат да 
бъдат извършени от производителя или неговия упълномощен 
представител, или от тяхно име. 
Без значение дали оценяването на съответствието на машините 
се извършва от самия производител или е възложено на 
неговия упълномощен представител, лицето, което извършва 
процедурата за оценяване на съответствието, трябва да 
разполага с необходимите средства за проверка на 
съответствието на машините с приложимите изисквания за 
безопасност и опазване на здравето или да има достъп до 
такива. Към средствата могат да се причислят например 
необходимият квалифициран персонал, достъпът до 
необходимата информация, нужните компетентност и 
оборудване за извършване на необходимите проверки на 
проекта, изчисленията и размерите, функционалните 
изпитвания, якостните изпитвания, визуалните инспекции и 
проверките на информацията и инструкциите за осигуряване на 
съответствието на машините със съответните съществени 
изисквания за безопасност и опазване на здравето. 
Когато машините са проектирани и произведени в съответствие 
с хармонизирани стандарти, стандартите обикновено посочват 
средствата, които следва да се използват за потвърждаване на 
съответствието на машините с техните спецификации. 
 
Процедурата за оценяване на съответствието с извършване на 
вътрешен контрол на производството на машините не е 
свързана с намеса на нотифициран орган. Въпреки това 
производителят или неговият упълномощен представител може 
да потърси независима консултация или съдействие, от които 
се нуждае, за да проведе процедурата за оценяване на 
съответствието на машините. Той може сам да извърши 
проверките, инспекциите и изпитванията и инспекциите, които 
са необходими за оценяване на съответствието на машините, 
или да ги възложи на компетентен орган по свой избор. В 
техническото досие следва да бъдат включени съответните 
протоколи и резултати. Следва да се отбележи, че няма 
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нотифицирани органи за категориите машини, различни от 
изброените в приложение 2. Производителите на машини, 
които не са изброени в приложение 2, могат да потърсят 
консултация или съдействие от органите, които са 
нотифицирани за определени категории машини по 

приложение 2. В такъв случай обаче органът не действа като 
нотифициран орган и не трябва да използва 
идентификационния номер, който му е присвоен от Комисията, 
в документите, свързани с тази дейност. 

 
Внимание! Всички позовавания в схемата са съгласно Машинната директива 

 
3.3 Техническо досие на машините съгласно част А на 

Приложение № 5 към чл. 5, ал. 1, т. 2 
 
С техническото досие се доказва, че машината съответства на 

изискванията на наредбата. То обхваща проектирането, 
производството и действието на машината в степен, 
необходима за оценяване на съответствието й. 
Техническото досие трябва да се изготвя на един или 
няколко от официалните езици на Общността с изключение 
на инструкцията за експлоатация на машината, за която се 
прилагат специалните изисквания по чл. 116 и 117. 

 
За всеки модел или тип машина се изисква техническо досие. 

Термините „модел“ или „тип“ обозначават машини с 
определен проект, технически характеристики и 
приложение. Определен тип машина може да се 
произвежда серийно или като единична бройка. Машините 
от един тип може да имат варианти. За да се разглеждат 

обаче вариантите като принадлежащи към един и същ тип, 
те трябва да имат еднакъв основен проект, да създават 
подобни опасности и да изискват сходни предпазни мерки. 
Описанието на машините в техническото досие трябва да 
посочва всички варианти на въпросния модел или тип. 

 
3.3.1. Техническото досие включва следните документи: 
3.3.1.1. Конструктивно досие, което съдържа: 
а) общо описание на машината; 
б) чертеж на машината в нейната цялост, чертежи на 

управляващите вериги, както и съответни описания и 
обяснения, необходими за изясняване принципа на 
функциониране на машината; 

в) подробни и пълни чертежи, придружени от изчислителни 
записки, резултати от изпитвания, сертификати и др., 
необходими за проверяване съответствието на 
машината със съществените изисквания; 
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г) документация относно оценката на рисковете, описваща 
прилаганата процедура, включително: 

аа) списък на съществените изисквания, които се прилагат към 
машината; 

бб) описание на прилаганите защитни мерки за премахване на 
установените опасности или за тяхното намаляване и при 
необходимост - указание на свързаните с машината 
остатъчни рискове; 

д) използваните стандарти и други технически спецификации, 
като се уточняват обхващаните от тези стандарти 
съществени изисквания; 

Коментар: Позоваването на спецификациите на 
съответните хармонизирани стандарти улеснява 
доказването на съответствието на машината, тъй като 
тяхното прилагане осигурява презумпция за 
съответствие със съществените изисквания за 
безопасност и опазване на здравето, които обхващат. 

е) всички протоколи, които представят резултати от 
изпитванията, извършени или от производителя, или от 
орган, избран от производителя или от неговия 
упълномощен представител; 

ж) копие на инструкциите за машината; 
з) когато е необходимо - декларации за вграждане на 

вградените частично комплектувани машини и съответните 
инструкции за вграждането им; 

и) когато е необходимо - копия на ЕО декларациите за 
съответствие на машини или други продукти, вградени в 
нея; 

к) копие на ЕО декларация за съответствие. 
 
3.3.1.2. При серийно производство на машини да се опишат 

вътрешните мерки, които са въведени, за да се осигури 
съответствието им с разпоредбите на наредбата. 
Производителят извършва необходимите изследвания и 
изпитвания на компонентите, принадлежностите или на 
цялата машина, за да се определи дали тя чрез своя проект 
или конструкция може да бъде сглобявана и пускана в 
експлоатация напълно безопасно. Съответните протоколи и 
резултати се прилагат към техническото досие. 

 
3.3.2. Техническото досие по т. 1 трябва да бъде на 

разположение на органите по надзор на пазара за период 
най-малко 10 години от датата на производство на 
машината или в случай на серийно производство - от датата 
на производство на последната бройка. 

Техническото досие може да не се намира на територията на 
Общността. То може да не бъде постоянно на разположение 
в материална наличност, но трябва да може да бъде 
възстановено и предоставено на разположение в срок, 
който е в съответствие с неговата сложност, от лицето, 
посочено в ЕО декларацията за съответствие. 

В техническото досие не се включват подробни планове или 
всяка друга специфична информация относно използваните 
при производството на машините съставни модули, освен 
ако информацията за тях е необходима за проверка на 
съответствието на машината със съществените изисквания. 

 
3.3.3. Непредставянето на техническото досие след 

подаване на надлежно мотивирано искане от националните 
органи по надзор на пазара е основателна причина за 
възникване на съмнение за съответствието на машината със 
съществените изисквания. 

 
 
3.4 ЕО декларация за съответствие на машините съгласно 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, т. 5 
 
1. ЕО декларация за съответствие на машините 
1.1. ЕО декларацията за съответствие на машините и нейните 

преводи се съставят при спазване на изискванията, 
приложими при съставянето на инструкцията за 

експлоатация, и се отпечатват или се изписват ръкописно с 
главни печатни букви. 

ЕО декларацията за съответствие отразява състоянието на 
машините, в което те са били пуснати на пазара, и изключва 
добавените компоненти и/или операциите, извършени 
впоследствие от крайния потребител. 

 
1.2. ЕО декларацията за съответствие съдържа следните данни: 
 
1.2.1. име и адрес на управление на производителя, а при 

необходимост - и на неговия упълномощен представител; 
 
1.2.2. име и адрес на лицето, установено на територията на 

държава членка и упълномощено да състави техническото 
досие; 

 
1.2.3. описание и идентификация на машината, 

включително нейното общо наименование, функция, модел, 
тип, сериен номер и търговско наименование; 

 
1.2.4. декларация, че машината отговаря на всички 

приложими изисквания на наредбата (Директива 
2006/42/ЕО), и при необходимост - подобно деклариране, 
че машината отговаря на други наредби, въвеждащи 
директиви на ЕС и/или приложими разпоредби. 
Позоваванията трябва да съответстват на текстовете, 
публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз; 

 
1.2.5. име, адрес и идентификационен номер на 

нотифицирания орган, който е участвал в процедурата "ЕО 
изследване на типа" съгласно приложение № 7, и номер на 
сертификата за "ЕО изследване на типа", когато е 
приложимо; 

 
1.2.6. име, адрес и идентификационен номер на 

нотифицирания орган, който е одобрил системата за пълно 
осигуряване на качеството съгласно приложение № 8, 
когато е приложимо; 

 
1.2.7. позоваване на хармонизираните стандарти съгласно 

чл. 6, ал. 2, когато такива са използвани; 
 
1.2.8. позоваване на други използвани стандарти и 

технически спецификации, когато е приложимо; 
 
1.2.9. място и дата на съставяне на ЕО декларацията за 

съответствие; 
 
1.2.10.име и подпис на лицето, упълномощено от 

производителя или от неговия упълномощен представител 
да съставя ЕО декларацията за съответствие. 

 
3.5 Маркировка 
Съгласно чл. 10. (1), производителят или неговият 

упълномощен представител нанася СЕ маркировка върху 
машините съгласно Наредбата за маркировката за 
съответствие. 

Съгласно чл. 10. (2), маркировката "СЕ" се поставя в 
непосредствена близост до името на производителя или на 
неговия упълномощен представител чрез използване на 
същата технология. 

Съгласно чл. 10. (3), когато е приложена процедурата по 
цялостно осигуряване на качеството, предвидена в чл. 209, 
т. 3 и в чл. 210, т. 2, непосредствено до маркировката "СЕ" 
се поставя идентификационният номер на нотифицирания 
орган. 

Съгласно чл. 10. (4), се забранява поставянето на машините на 
маркировки, знаци или надписи, които има вероятност да 
въведат в заблуждение трети лица относно значението или 
графичната форма на маркировката "СЕ" или относно и 
двете едновременно. На машините може да бъде поставена 
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всяка друга маркировка, при условие че не се нарушават 
видимостта, четливостта и значението на маркировката 
"СЕ". 

 
Съгласно чл. 207, преди да нанесе "СЕ" маркировката върху 

машината, производителят или неговият упълномощен 
представител: 

1. прилага една от процедурите за оценяване на 
съответствието съгласно чл. 208, 209 или 210; 

2. съставя ЕО декларация за съответствието съгласно 
приложение № 1, т. 1. 

 
3.6 Съществени изисквания относно информацията 
Съгласно чл. 111 върху всяка машина се нанасят четливо и 

трайно следните данни: 
1. име и адрес на управление на производителя или на 

упълномощения представител; 
2. наименование на машината; 
3. СЕ маркировка за съответствие; 
4. означение на серията или на типа; 
5. сериен номер, ако има такъв; 
6. годината на завършване на производствения процес. 
 
Върху машината в зависимост от вида й се поставя 

информация, необходима за безопасното й използване. 
 
Съгласно чл. 112 всяка машина се придружава от: 
1. оригинална инструкция за експлоатация, съставена на един 

от официалните езици на Общността; 
2. превод на оригиналната инструкция за експлоатация, 

съставен на езика на държавата членка, в която машината 
се пуска на пазара и/или в действие. 

Когато машината се пуска в действие в държава членка, чийто 
официален език е различен от езика, на който е съставена 
оригиналната инструкция, тя трябва да е придружена с 
превод на оригиналната инструкция на съответния език на 
държавата членка. 

По изключение инструкцията за експлоатация, предназначена 
за използване от специализиран персонал, упълномощен за 
това от производителя или от неговия упълномощен 
представител, може да бъде предоставена на официалния 
език на някоя от държавите членки, който е разбираем за 
персонала. 

 
При съставянето на инструкцията за експлоатация 

производителят или неговият упълномощен представител 
изписва думите "Оригинална инструкция" в езиковите 
версии на инструкцията, които са проверени от него. 

Когато не е съставена "Оригинална инструкция" на 
официалния език на държавата, в която се използва 
машината, преводът на този език се предоставя от 
производителя или неговия упълномощен представител или 
от лицето, което предоставя машината в съответната 
държава. В превода се изписват думите "Превод на 
оригиналната инструкция". 

 
Съдържанието на инструкцията за експлоатация обхваща 

употребата на машината по предназначение, както и 
разумно предвидимата неправилна експлоатация. 

Когато машината е предназначена за използване от оператори, 
които не са професионалисти, при съставянето и 
представянето на инструкцията за експлоатация се 
предвиждат общообразователното ниво и 
съобразителността, които биха могли да притежават тези 
оператори. 

 
Инструкцията за експлоатация съдържа най-малко следната 

информация: 

1. име и адрес на управление на производителя или на 
неговия упълномощен представител; 

2. наименование на машината съгласно чл. 111, ал. 1, т. 2 с 
изключение на серийния номер; 

3. ЕО декларация за съответствие или документ, представящ 
съдържанието на ЕО декларацията за съответствие, в който 
се описват характеристиките на машината, без да е включен 
серийният номер и подписът; 

4. общо описание на машината; 
5. чертежи, диаграми, описания и обяснения, необходими за 

използване, поддържане и поправка на машината, както и 
за проверка на правилното й функциониране; 

6. описание на работните места, които могат да бъдат заети от 
операторите; 

7. описание на предназначението на машината и 
предвидимата й употреба; 

8. предупреждения в случаите на неправилно използване на 
машината, които опитът е показал; 

9. инструкции за монтаж, инсталиране и свързване, 
включително чертежи, схеми, начините на закрепване и 
описание на рамата или фундамента, на които се монтира 
машината; 

10. инструкции за намаляване на шума и вибрациите при 
инсталирането и монтажа; 

11. инструкции за пускане в експлоатация и използване на 
машината и при необходимост инструкции за обучение на 
операторите; 

12. информация за остатъчните рискове, които съществуват, 
въпреки че са приложени мерки за безопасност при 
проектирането на машината и че са взети допълнителни 
мерки за защита; 

13. инструкции относно предпазните мерки, които трябва да 
бъдат взети от потребителите, а при необходимост - 
личните предпазни средства, които да се използват;  

14. съществените характеристики на инструментите, които 
могат да бъдат монтирани на машината; 

15. условията, при които машините отговарят на изискването 
за стабилност по време на ползване, транспортиране, 
монтаж или демонтаж, когато не се ползват или по време на 
изпитвания или предвидими повреди; 

16. инструкции за безопасно транспортиране, товарно-
разтоварни операции и складиране, като се указва масата на 
машината и на нейните различни елементи, когато е 
предвидено да бъдат премествани отделно; 

17. описание на начините на действие в случай на инцидент, 
повреда и безопасно деблокиране при блокировка; 

18. описание на операциите по регулиране и поддръжка, които 
потребителят трябва да извършва, както и на предпазните 
мерки, които трябва да бъдат спазвани; 

19. инструкции за предприемане на предпазни мерки за 
безопасно извършване на дейностите по регулиране и 
поддръжка; 

20. спецификации на резервните части, които се използват, 
когато това оказва влияние върху здравето и безопасността 
на операторите; 

21. информация за излъчването на шум от машината: 
а) А-претегленото ниво на звуково налягане в dВ (А) на 

работните места, когато то превишава 70 dB (A); когато 
това ниво е по-ниско или равно на 70 dB (А), се посочва 
"равно или по-ниско от 70 dB (A)"; 

б) С-претегленото излъчено върхово ниво на звуково налягане 
dВ (С) на работните места, когато то превишава 63 Pa (130 
dB (С) спрямо 20 µPa); 

в) А-претегленото ниво на звукова мощност, излъчена от 
машината при А-претегленото излъчено ниво на звуково 
налягане в dВ (А) на работните места, когато то превишава 
80 dB (A). 
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