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Страните от Европейския съюз, 
Норвегия, Исландия и Лихтенщайн 
са създали информационни бюра, 
които предоставят информация 
за задълженията по регламентите 
BPR, CLP и REACH. Често те 
са разположени в рамките на 
националните компетентни органи. 
Тези национални информационни 
бюра са първото място за контакт 
за базираните в тези държави 
дружества.

ECHA има изградена мрежа от национални 
информационни бюра по регламентите BPR, 
CLP и REACH (HelpNet). В HelpNet участва и 
Европейската комисия, както и наблюдатели 
от заинтересовани информационни бюра и от 
страни кандидатки. Една от целите на мрежата 
е да насърчава хармонизирането на съветите, 
които се предоставят от членовете ѝ. 
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КАКЪВ СЪВЕТ МОГА ДА ПОЛУЧА ОТ МОЕТО 
НАЦИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННО БЮРО?

Националните информационни бюра ще ви 
информират за разпоредбите на регламентите 
BPR, CLP и REACH. Освен това ще ви 
консултират за отговорностите, които можете да 
имате по тези регламенти. Те обаче няма да се 
фокусират върху запитвания по отделни случаи 
как да бъдат изпълнени тези задължения. Това 
остава ваше задължение. 

Допълнителна информация за националните 
информационни бюра може да се намери на: 

 » echa.europa.eu/bg/support/helpdesks

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖА С МОЕТО 
НАЦИОНАЛНО ИНФОРМАЦИОННО БЮРО?

В повечето случаи националните 
информационни бюра трябва да са първото 
място, където да потърсите съвет за вашите 
задължения по регламентите BPR, CLP или 
REACH. Вашето национално бюро предоставя 
услуги на езика/езиците на страната и познава 
добре националните условия. Също така можете 
да получите информация за някои аспекти на 
прилагането. 

КАК ДА НАМЕРЯ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ?

На уебсайтовете на националните 
информационни бюра може да се намери много 
и полезна информация, както и отговори на 
много въпроси. Рубриката „ЧЗВ относно BPR, CLP 
и REACH“, която може да се намери на уебсайта 
на ECHA, е съгласувана и с националните 
информационни бюра:

 » echa.europa.eu/bg/support/qas-support/qas

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖА С 
ИНФОРМАЦИОННОТО БЮРО НА ECHA?

Ако въпросът попада извън обхвата на 
вашето национално информационно бюро по 
регламентите BPR, CLP или REACH, например 
въпроси във връзка с подаване на досие и 
научни ИТ инструменти, можете да се обърнете 
към информационното бюро на ECHA на: 

 » echa.europa.eu/bg/contact

BPR: Регламент за биоцидите

Регламентът за биоцидите касае предоставянето 
на пазара и употребата на биоциди, които, 
чрез действието на активното вещество в 
биоцида, се използват за защита на хора, 
животни, материали или изделия срещу вредни 
организми като вредители или бактерии.

CLP: Класифициране, етикетиране и 
опаковане

Целта на Регламента CLP е да се гарантира, 
че чрез класифицирането и етикетирането 
на химичните вещества рисковете от тях са 
ясно доведени до знанието на работещите и 
потребителите в Европейския съюз.

REACH: Регистрация, оценка, разрешаване 
и ограничаване на химикали 

Регламентът REACH е приет с цел подобряване 
на защитата на здравето на човека и околната 
среда от рисковете, които могат да възникнат 
от химикалите, като същевременно се подобри 
конкурентоспособността на химичната 
промишленост в ЕС. С него също така се 
насърчават алтернативни методи за оценка на 
опасностите от веществата, за да се намали 
броят на изпитванията върху животни.

За връзка с вашето национално информационно 
бюро: 

 » echa.europa.eu/bg/support/helpdesks/
national-helpdesks/list-of-national-helpdesks
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