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Национални 
информационни бюра 
НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ | НА ВАШИЯ ЕЗИК 
Държавите от Европейския съюз и Норвегия, 
Исландия и Лихтенщайн са създали национални 
информационни бюра по REACH и CLP, за да 
предоставят информация за задълженията по REACH 
и CLP. Често те са  част от националните 
компетентни органи. Тези национални 
информационни бюра са първото място за контакт за 
установените в тези държави предприятия. 

 
ECHA има изградена мрежа от национални 
информационни бюра по REACH и CLP (HelpNet). 
Мрежата включва националните информационни 
бюра, наблюдатели от информационни бюра на 
заинтересовани страни и от държавите кандидатки. 
Една от целите на мрежата е да насърчава 
хармонизирането на съветите, които се предоставят 
от информационните бюра по REACH и CLP. 
Допълнителна информация за националните 
информационни бюра може да намерите на: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
КАКЪВ СЪВЕТ МОГА ДА ПОЛУЧА ОТ 
НАЦИОНАЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО БЮРО? 
 
Националните информационни бюра по REACH и CLP 
ще ви информират обстойно за разпоредбите на 
REACH/CLP. Освен това ще ви консултират за 
отговорностите, които можете да имате по тези 
регламенти. Те обаче няма да ви предоставят 
персонализирана информация за това как трябва да 
изпълните тези задължения; това остава ваша 
отговорност. 

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖА С НАЦИОНАЛНИТЕ 
ИНФОРМАЦИОННИ БЮРА ПО REACH И CLP? 
 
В повечето случаи националните информационни 
бюра трябва да са първото място, където можете да 
потърсите съвет за вашите задължения по 
REACH/CLP. Не забравяйте, че най-бързият начин да 
получите отговор е, като прочетете информацията на 
техния уебсайт. ЧЗВ относно  REACH/CLP на уебсайта 
на ECHA са съгласувани с  националните 
информационни бюра: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs 
 
ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖА С 
НАЦИОНАЛНОТО ИНФОРМАЦИОННО БЮРО В 
МОЯТА СТРАНА? 
 
Защото то ще ви предостави услуга на местния 
език(ци) и познава добре националните условия. 
Освен това националното информационно бюро 
може да предостави информация относно някои 
аспекти на изпълнението. 
 
КАК МОГА ДА СЕ СВЪРЖА С 
ИНФОРМАЦИОННОТО БЮРО НА ECHA? 
 
Ако въпросът попада извън обхвата на вашето 
национално информационно бюро, можете да се 
обърнете към ECHA относно вашите задължения по 
REACH и CLP, REACH-IT, IUCLID 5, Chesar и 
подаването на досиетата, като използвате формата 
за запитване на адрес: 
http://echa.europa.eu/contact 

http://echa.europa.eu/web/guest/support
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs


AUSTRIA 
•  Österreichischer REACH-Helpdesk 

 
BELGIUM 
• FOD Economie – REACH-helpdesk 
• FOD Gezondheid, voedselketenveiligheid en milieu – 

CLP-helpdesk 
• SPF Economie – Helpdesk REACH 
• SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et 

environnement – Helpdesk CLP 
• FÖD Wirtschaft – Helpdesk REACH 
• FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der 

Nahrungsmittelkette und Umwelt – Helpdesk CLP 
 

BULGARIA 
• Министерство на околната среда и водите 

 
CYPRUS 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας  

 
CZECH REPUBLIC 
• Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) 

 
DENMARK 
• Miljøstyrelsen 

 
ESTONIA 
• Terviseamet 

 
FINLAND 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
FRANCE 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

GERMANY 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 

GREECE 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
HUNGARY 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

 
ICELAND 
• Umherfisstofnun 

 
IRELAND 
• Health and Safety Authority 

 
ITALY 
• Ministero dello sviluppo economico - Helpdesk REACH 
• Centro nazionale sostanze chimiche - Helpdesk CLP 

 
LATVIA 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC)  
 
LICHTENSTEIN 
• Amt für Umweltschutz 
 
LITHUANIA 
• Aplinkos apsaugos agentūra 
 
LUXEMBOURG 
• Centre de recherche publique Henri Tudor/Centre de 

ressources des technologies de l’environnement 
 
MALTA 
• L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-

Konsumatur (MCCA) 
 
NETHERLANDS 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 

 – REACH-helpdesk 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) – CLP-helpdesk 
 
NORWAY 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 
POLAND 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 
 
PORTUGAL 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 
 
ROMANIA 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 
 
SLOVAKIA 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
SLOVENIA 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 
SPAIN 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 
SWEDEN 
• Kemikalieinspektionen 
 
UK 
• Health and Safety Executive 

 


