
Приложение № 2 

 

Техническо досие 

Документ I 

I.1 Заявление 

Заявление за включване на съществуващо активно 

вещество в Приложение I / IA 

(Изтрийте и посочете необходимото) 

Служебно 
ползване * 
(д / н/ н.п.) 

 

 1 Адреси за контакти  

1.1 Заявител Име 

Адрес 

Телефон/факс 

e-mail адрес 

 

1.2      Производител на 

активно вещество 

(ако е различен от 

заявителя) 

Име 

Адрес 

Телефон/факс 

e-mail адрес 

 

1.3      Производител на 

препарат 

(препарати) 

(ако е различен от 

заявителя) 

1) Препарат 1 

2) Препарат n 

Име 

Адрес 

 

 

 

 

 2 Идентичност на активното вещество  

2.1 Активно вещество   

2.1.1  Общоприето 

наименование 

  

2.1.2 Други наименова-ния   

2.1.3 CAS No.   

2.1.4 EINECS No.   

2.1.5 Чистота g/kg 

 

g/l 

 

% w/w 

 

% v/v 

 

 

2.2 Примеси и добавки   

2.2.1 Общоприето 

наименование и 

функция 

Вещество 1 

Вещество n 

Посочете наименованието и функцията (ако има такава) на 

всяко вещество, напр. примес от суровина, страничен продукт 

при химичния синтез, антипенител, стабилизатор. 

 

2.2.2 CAS No. 

Вещество 1 

Вещество n 

  

2.2.3 EINECS No. 

Вещество 1 

Вещество n 

  



Техническо досие 

Документ I 

I.1 Заявление 

Заявление за включване на съществуващо активно 

вещество в Приложение I / IA 

(Изтрийте и посочете необходимото) 

Служебно 
ползване * 

(д / н/ н.п.) 

 

2.2.4 Концентрация на 

примесите 

Вещество 1 

Вещество n 

g/kg 

 

g/l 

 

% w/w 

 

% v/v 

 

 

2.2.5 Класифицира се като 

рисково вещество 

Вещество 1 

Вещество n 

Посочете дали примесите и добавките се класифицират като 

рискови вещества или не  

да/не 

да/не 

 

 

 

 

 3 Физични, химични и технически свойства  

3.1 Агрегатно състояние 

(Physical state) 

  

3.2 Външен вид   

3.3 Парно налягане   

3.4 Разтворимост във 

вода 

  

3.5 Повърхностно 

напрежение 

  

3.6 Термична стабилност   

3.7 Запалимост   

3.8 Експлозивни свойства   

3.9 Оксидиращи свойства   

3.10 Взаимодействие с 

материала на 

опаковката 

  

 4 Предложения за класифициране и етикетиране  

4.1 R-фрази   

4.2 S-фрази   

4.3 Предложение за 

етикетиране 

  

4.4 Съществуващо 

класифициране и 

етикетиране 

Класифициране и етикетиране съгласно Приложение I на 

Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и 

етикетиране на химични вещетва и препарати (приложение І на 

Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. относно 

сближаването на законите, регулациите и административните 

разпоредби, свързани с класифицирането, опаковането и 

етикетирането на опасни химични вещества (ОВ, Специално 

издание 2007 г., глава 13, том 1) . 

 

 

 

 



Техническо досие 

Документ I 

I.1 Заявление 

Заявление за включване на съществуващо активно 

вещество в Приложение I / IA 

(Изтрийте и посочете необходимото) 

Служебно 
ползване * 

(д / н/ н.п.) 

 

 5 Ефективност и предвидена област на употреба  

5.1 Подгрупа биоциди и 

предвидена област на 

на употреба  

Посочете номера/номерата и наименованието/(наименованията 

на подгрупата/подгрупите биоциди съгласно Приложение № 12 

на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на 

биоциди, обн., ДВ, бр. 4/2008 г. (приложение V на Директива 

98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 

1998 г. относно пускането на пазара на биоциди, ОВ, Специално 

издание 2007 г., глава 03, том 24)   и предвидената област/ 

области на употреба 

 

 

5.2 Потребител Посочете катгорията на потребителите  

5.3 Функция (спектър на 

действие) 

  

5.4 Организми, които са 

обект на предлаганата 

употреба и продукти, 

организми или обекти, 

които трябва  да бъдат 

защитени 

  

 6 Проверка за пълнотата на документацията  

 Пълната проверка за пълнота е задължителна и винаги трябва 

да бъде представена като Приложение към Заявлението  

Посочете дали документът е представен: Да/Не 

 

6.1 Документ I – Обобщено резюме и оценка  

I.2 Обобщено резюме и 

заключения 

  

I.3 Предложение за 

решение 

  

Приложение ...: 

Списък на показателите 

(данните) 

  

Приложение ...: 

Списък на съкращенията 

  

   Приложение ...: 

   Проверка на пълнотата и     

качеството на данните от 

Приложение № 4 и 

приложение № 5 на 

Наредбата за условията и 

реда за пускане на пазара 

на биоциди (приложение  

IIA/IIIA на Директива 

98/8/ЕО. 

 

  

Приложение ...: 

Проверка на пълнотата и 

  



Техническо досие 

Документ I 

I.1 Заявление 

Заявление за включване на съществуващо активно 

вещество в Приложение I / IA 

(Изтрийте и посочете необходимото) 

Служебно 
ползване * 

(д / н/ н.п.) 

 

качеството на данните от 

Приложение 1 и  

Приложение № 2 на 

Наредбата за условията 

и реда за пускане на 

пазарана биоциди 

(Приложение IIB/IIIB на 

Директива 98/8/ЕО) 

Приложение ...: 

Документи, свървани със 

съвместно подаване на 

досиета 

  

Приложение ...: 

Копия от нотификации 

(за съществуващи а. в.) 

  

Приложение ...: 

Копие на 

информационен лист за 

безопасност за активно 

вещество 

  

Приложение ...: 

Копия на 

информационни листове 

за безопасност на 

рискови вещества 

  

6.2 Документ II-A 

Оценка на ефектите за а.в. 

  

Приложение ...: 

Списък на източниците 

на данни към Документ 

II-A 

  

6.3 Документ II B 

Оценка на ефектите и 

експозицията на 

биоцидния препарат  

  

Приложение ...: 

Списък на източниците 
към Документ II-В 

  

6.4 Документ II-C 

Характеристика на 

риска 

  

Приложение ...: 

Списък на източниците 

към Документ II-С 

  



Техническо досие 

Документ I 

I.1 Заявление 

Заявление за включване на съществуващо активно 

вещество в Приложение I / IA 

(Изтрийте и посочете необходимото) 

Служебно 
ползване * 

(д / н/ н.п.) 

 

6.5 Документ III-A 

Резюмета на 

проучванията - активно 

вещество 

  

Приложение ...: 

Списък на източниците 

към Документ III-A 

  

Приложение ...: 

Конфиденциални данни 

и информация за 

активно вещество 

  

6.6 Документ III-B 

Резюмета на 

проучванията - биоциден 

препарат 

  

Приложение ...: 

Списък на източниците 

към Документ III-В 

  

Appendix: …. 

Confidential data and 

information b.p. 

Конфиденциални данни 

и информация за 

биоцидния препарат 

  

6.7 Документ IV-A 

Оригинални доклади 

(отчети, протоколи) от 

изпитвания и проучвания 

на активно вещество. 

  

Приложение ...: 

Характеристика на 

литературната справка и 

резултати от нея 

  

6.8 Документ IV-B 

Оригинални доклади 

(отчети, протоколи) от 

изпитвания и проучвания 

на биоцидния препарат 

  

Приложение ...: 

Характеристика на 

литературната справка и 

резултати от нея 

  

6.7 Оригинални доклади 

(отчети, протоколи) от 

изпитвания и проучвания 

на активното вещество 

  



Техническо досие 

Документ I 

I.1 Заявление 

Заявление за включване на съществуващо активно 

вещество в Приложение I / IA 

(Изтрийте и посочете необходимото) 

Служебно 
ползване * 

(д / н/ н.п.) 

 

 

Приложение ...: 

Характеристика на 

литературната справка и 

резултати от нея 

  

6.8 Документ IV-B 

Оригинални доклади 

(отчети, протоколи) от 

изпитвания и проучвания 

на биоциден препарат 

  

Приложение ...: 

Характеристика на 

литературната справка и 

резултати от нея 

  

6.9 Други документи   

   

 ОЦЕНКА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН  

Документацията е приета 

като пълна 

  

Документацията не е 

приета като пълна 

Посочете липсващите документи   

   

Действия, които се 

изискват 

  

   

   

   

* Колоната за служебно ползване се попълва от компетентния орган при проверката на пълнотата (Д = 

Да (приема се); Н = Не (не се приема); н.п. = не е приложимо) 

 


