
Терминология  
на вашия език
ECHA-term е онлайн база данни, която съдържа 
над 1300 правни термина и техните определения на 
23 официални езика на ЕС. Термините могат да се 
филтрират и изтеглят в различни формати. 

http://echa-term.echa.europa.eu/

Услугите на 
ECHA накратко

ECHA от полза 
ли е за мен?
Да, ако сте:

• Фирма, която произвежда, внася, 
разпространява или използва химикали;  

• Работник, който борави с химикали; 

• Професионална и промишлена асоциация  
в химическия или производствения сектор; 

• Неправителствена организация с дейност в 
областта на защитата на здравето на човека, 
околната среда и правата на животните;

• Потребител, заинтересован от по-безопасни 
продукти и устойчиво потребление;

• Журналист, който отразява 
здравеопазването, околната среда, 
потребителите, стопанската дейност и други 
свързани теми;

• Орган или лице, ангажирани в създаването 
на политики на национално, европейско и 
международно равнище; 

• Национален орган в Европейския съюз и 
Европейското икономическо пространство; 

• Учен или изследовател, участващи или 
проявяващи интерес към регулаторните 
аспекти на науката.

Свържете се с ECHA на: 
http://echa.europa.eu/bg/contact
тел.: +358-9-686180

Следвайте ни във:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

Нови правила
Европейското законодателство в областта на 
химикалите се промени през последните години – 
приети бяха четири регламента, които гарантират 
свободното движение на химикали в Европейския 
съюз и осигуряват високо ниво на защита на 
здравето на човека и околната среда: 

• REACH – регистрация, оценка, разрешаване и 
ограничаване на химикали; 

• CLP – класифициране, етикетиране и опаковане на 
опасни химикали; 

• BPR – Регламент за биоцидите; 
• PIC – Регламент за предварително обосновано 

съгласие при международната търговия с опасни 
химични вещества и пестициди. 

Европейската агенция по химикали (ECHA) осигурява 
последователното прилагане на тези регламенти 
в Европейския съюз и в страните от Европейското 
икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн 
и Норвегия.

На нашия уебсайт публикуваме информация относно 
законодателството на 23 официални езика на ЕС. 
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Насърчаване 
на безопасната 
употреба на 
химикали
По актуални въпроси, свързани с безопасността 
на химичните вещества, ECHA си сътрудничи с 
международни организации и регулаторни агенции от 
цял свят.

Заинтересованите организации на ниво ЕС, 
представляващи промишлеността, научните среди и 
гражданското общество, се акредитират от ECHA и 
работят с Агенцията за защита на здравето на човека и 
околната среда.  
http://echa.europa.eu/bg/about-us

Информация 
относно химикали
Уебсайтът на ECHA е изключителен източник на 
информация за химикалите, произвеждани и внасяни 
в Европа, както и за техните опасни свойства, 
класификация и безопасна употреба. Тази информация 
идва директно от производителите и вносителите.
http://echa.europa.eu/bg/information-on-chemicals

Химикалите в нашия живот
Тези уеб страници съдържат разяснения относно 
безопасната употреба на химикали в бита и работната 
среда, както и относно правото на потребителите „да 
питат“, въведено от REACH.
http://echa.europa.eu/bg/chemicals-in-our-life

В помощ на 
фирмите за 
спазване на 
задълженията им
Използвайте уебсайта на ECHA за: 

Определяне на задълженията ви
Използвайте инструмента Navigator, за да определите 
ролята си съгласно регламента REACH и регламента 
CLP и да се запознаете с ръководствата. 

Актуална информация 
Абонирайте се за нашите новини на: 
http://echa.europa.eu/bg/subscribe

Участие в мероприятия
Можете безплатно да следите онлайн или да 
участвате в ежегодните ни конференции за 
заинтересовани лица, които включват консултации 
в рамките на индивидуални сесии. Можете също да 
се регистрирате за участие в безплатната онлайн 
програма с уебинари.

Отговори на често задавани въпроси
Търсете по ключови думи в растящия списък с често 
задавани въпроси. 

Помощ на езиците на ЕС
Използвайте нашия уебсайт и вашето национално 
информационно бюро.

Проверка дали отговаряте на условията за 
намалени такси
При спазване на задълженията по REACH и BPR 
малките и средните предприятия (МСП) заплащат по-
ниски такси. Попълнете интерактивния тест, следвайки 
указаните стъпки, за да декларирате правилно 
големината на вашата фирма. 

Съдействие
http://echa.europa.eu/bg/support

ПУБЛИКАЦИИ
• Брошури и фактологични справки
• Факти и цифри, доклади и публикации от семинари
• Ръководства
•  Кратки ръководства
Открийте публикации на 23 езика на ЕС на:  
http://echa.europa.eu/bg/publications

СОФТУЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ
Може да подадете досие, като използвате:

• IUCLID за организиране на данни.
• REACH-IT и R4BP 3  за подаване и актуализиране 

на информация.  
• Chesar за изготвяне на доклад за безопасност на 

химично вещество.

Подход към 
химикалите, 
пораждащи 
безпокойство
Съвместно с Европейската комисия и държавите членки 
на ЕС, ние работим, за да се определят „веществата, 
пораждащи сериозно безпокойство“ за живота на човека 
и околната среда и за да се реши, по отношение на 
кои се изисква прилагане на регулаторно управление 
на риска на ниво ЕС. Крайната цел е тези вещества да 
бъдат заменени с по-безопасни алтернативи.
http://echa.europa.eu/bg/addressing-chemicals-of-concern

Вземете участие
ECHA прави обществени консултации във връзка с 
предложения за:

• Изпитване на вещества върху животни, 
• Хармонизиране на класификацията на опасните 

химични вещества, 
• Идентифициране на „вещества, пораждащи 

сериозно безпокойство“,
• Решаване кои от тях изискват предварително 

разрешение,
• Разрешаване на временната им употреба от 

отделни фирми,
• Ограничаване на някои приложения на химични 

вещества,
• Определяне на биоцидни активни вещества, които 

са кандидати за замяна от по-безопасни вещества.   

Абонирайте се за актуална информация и дайте своя 
принос: 
RSS поток – http://echa.europa.eu/bg/
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