
До 

Министерството на 

здравеопазването 

Заявление 

за получаване на разрешение за изписване върху етикета на алтернативно 

наименование на химично вещество, влизащо в състава на химична смес/смеси 

1. Име и пълен адрес, включително телефонен номер на лицето, което пуска на пазара 

опасната химична смес. 

2. Идентификация на веществото/веществата, за които се предлага алтернативно 

наименование: 

№ CАS  EINECS  Химично наименование  Класифициране  Алтернативно  

по № № съгласно таблица 3.2 от  съгласно таблица  наименование 

ред 
  

приложение № VI към  3.2 от приложение  
 

   
Регламент (ЕО)  № VI към  

 

   
№ 1272/2008 или ELINCS,  Регламент (ЕО)  

 

   
или EINECS, или друго  № 1272/2008 или  

 

   
международно  временно  

 

   
признато наименование,  класифициране 

 

   
когато веществото не е  

  

   
включено в таблица 3.2  

  

   
от приложение № VI към  

  

   
Регламент (ЕО)  

  

   
№1272/2008 

  
2.1. Данни и библиографски справки, удостоверяващи, че при временното 

класифициране e взета предвид цялата налична информация за свойствата на 

веществото/веществата.  

3. Обосновка за необходимостта от използване на алтернативно наименование.  

4. Търговско наименование/търговски наименования или обозначение/обозначения на 

сместа/смесите. 

5. Търговското наименование или обозначението, посочено в т. 4, се използва на 

територията на цялата Европейска общност: 

да � не � 

 

5.1. Търговско наименование/търговски наименования или 

обозначение/обозначения на сместа/смесите, използвани в следните държави - членки 

на Европейския съюз (*): 

Австрия: 

Белгия: 

Дания: 

Германия: 

Гърция: 

Финландия: 

Франция: 

Испания: 

Швеция: 

Ирландия: 

Италия: 



Люксембург: 

Нидерландия: 

Португалия: 

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия: 

(*) Точка 5.1 се попълва само в случаите, когато отговорът по т. 5 е "не". 

6. Състав на сместа/смесите съгласно т. 2 на информационния лист за 

безопасност. 

7. Класифициране на сместа/смесите съгласно чл. 25 и 26 от наредбата. 

8. Етикетиране на сместа/смесите съгласно чл. 33 - 44 от наредбата. 

9. Предвидената употреба на сместа/смесите. 

10. Информационен лист/листове за безопасност.  

Обяснителни бележки 

1. В чл. 7в, ал. 2 и чл. 7д ЗЗВВХВП са посочени условията, при които 

лицето, което пуска на пазара опасна химична смес, може да подаде заявление за 

издаване на разрешение по чл. 7в. 

2. Когато едно химично вещество влиза в състава на повече от една смес, 

може да се подаде едно заявление, съдържащо наименованието или търговското име на 

всяка смес, която е предвидена за пускане на пазара и съдържа това вещество. 

Заявлението трябва да съдържа цялата информация по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 

Предложението за алтернативно наименование на химичното вещество трябва да бъде 

едно и също за всички смеси, съдържащи това вещество.  

3. В случаите по т. 2 смесите трябва: 

- да съдържат едни и същи опасни химични вещества с еднакви 

концентрационни граници;  

- да са класифицирани в една и съща категория/категории на опасност и да 

са етикетирани по един и същ начин;  

- да имат еднаква употреба. 

4. Алтернативното наименование, изписано върху етикета, трябва да 

съответства на наименованието, посочено в т. 2 "Състав на сместа" на информационния 

лист за безопасност.  

Използваното алтернативно наименование трябва да съдържа достатъчна 

информация за веществото с оглед осигуряване на безопасна работа със сместа. 

5. Заявлението, подавано от лицето по чл. 7в, трябва да съдържа достатъчна 

информация за предприемане на необходимите предпазни мерки за здравето и 

безопасността на работното място и ограничаване на риска при работа със сместа до 

възможния минимум. 

6. Данните по т. 2.1 се представят, когато веществото/веществата е временно 

класифицирано. 

7. Информационният лист/листове за безопасност може да се представи като 

приложение към заявлението. 

 


