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(2) Междуведомственият съвет обобщава и предоставя информацията по ал. 1, т. 2 – 7 на 
лицата по чл. 5, ал. 5 в срок до 3 месеца от получаването им.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 20а, ал. 3 от ЗЗВВХВС.

Приложение № 1 
към чл. 3 

Формуляр на заявление за издаване на разрешение, изменение, прекратяване на разрешение 
за освобождаване

 
 

Приложение № 1 към чл. 3  
Формуляр на заявление за издаване на разрешение, изменение, 

прекратяване на Разрешение за освобождаване  
 

 

Изходящ № и дата на заявлението: 
(попълва се от заявителя) 

Входящ № и дата на подаване на заявлението:
(попълва се от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и 

сигурност на доставките към Министерския съвет)

            

ЗАЯВЛЕНИЕ за: 
 

 РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, 
РАЗРЕШАВАНЕ И/ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА В 
САМОСТОЯТЕЛЕН ВИД, В СЪСТАВА НА СМЕСИ ИЛИ В ИЗДЕЛИЯ ПО ЧЛ. 20А, АЛ. 1 
ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ 
ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗЗВВХВС) 

 
ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 
РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗРЕШАВАНЕ И/ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
В САМОСТОЯТЕЛЕН ВИД, В СЪСТАВА НА СМЕСИ ИЛИ В ИЗДЕЛИЯ 

  ПРОМЯНА НА МЯРКА ИЛИ ДОБАВЯНЕ НА НОВА МЯРКА В РАЗРЕШЕНИЕТО 
ПО ЧЛ. 20В, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗЗВВХВС 

 

  УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПЪРВОНАЧАЛНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ПО ЧЛ. 20В, 
АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗЗВВХВС 

 

 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕТО ПО ЧЛ. 20В, АЛ. 4 ОТ 
ЗЗВВХВС 

 
 Данните се попълват само с печатни букви.  
 Попълнете тези полета, които се отнасят за конкретната 

дейност, за която е заявлението. 

 Ако разполагате с допълнителна информация за 
съответната дейност, попълнeте поле V. 

 Маркирайте съответната клетка със символа  Х   

І. Заявител:  

 

Наименование на 
физическото или 
юридическото 
лице: 

      
ЕИК: 

      

Седалище: 
град/село  

Адрес на 
управление:  
пощ. код, населено
място, ж.к., ул., №:

 

Адрес за 
кореспонденция: 
пощ. код., 
населено място, 
ж.к., ул., №: 

 

Мобилен тел. №:       
      

Телефон №:       Факс №       e-mail:       
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Роля по веригата 
на доставки на 
заявителя 

 Производител   Вносител   Потребител по 
веригата 

ІІ. Упълномощено 
лице: 

Име:       
Длъжност:       

Телефон №:       Факс №       e-mail:       

III. Обстоятелства по чл. 2, т. 1:  

Предоставянето на информация относно производството, 
употребата или пускането на пазара за целите на отбраната на 
химично вещество в самостоятелен вид, в състава на смес или в 
изделие може да доведе до заплаха за националната сигурност. 
 

 Липсата на алтернативни химични вещества или технологии 
може да доведе до загуба на способност за производство, 
поддръжка, ремонт или модернизация на отбранителен продукт, 
както и до нарушаване на дългосрочната сигурност на доставките 
за целите на производството, поддръжката, ремонта или 
модернизацията на такъв продукт. 
 

 Може да се наруши способността на въоръжените сили на 
Република България да изпълнят своя задача. 
 

 Може да се наруши задължение на Република България за 
ограничаване оповестяването на информация в областта на 
отбраната. 
 

 Необходимо е да се осигури изпълнението на задължения на 
Република България, произтичащи от участието ѝ в международни 
организации или политико-военни съюзи за колективна отбрана. 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ВЕЩЕСТВОТО:  

1. Химично наименование: 

Търговско наименование: 

Алтернативно наименование: 

2. CAS №:  

3. ЕС №:  

4. EINECS №:  

5. Данни за класификацията и 
етикетирането на веществото в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
1272/2008 относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси (CLP): 
(Клас, подразделение на опасност и 
предупреждения за опасност съгласно 
хармонизирана или самостоятелна 
класификация, например:Специфична 
токсичност за определени органи -
еднократна експозиция, Категория 3, 
Дихателна система, H335) 

 

6. Разпоредби от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 (REACH), за които се иска 
освобождаване: 

 Регистрация 

 Разрешаване  

 Ограничаване 
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7. Тонажна група: 
 1-10 т/година 

 над 10 т/година 

8. Срок, за които се иска освобождаване 
(до три години):  

Начална дата 
…………….. 

Очаквана крайна дата 
………………… 

9.

Освобождаване за: 

 производство 

 внос 

 употреба 

10. Ниво на конфиденциалност, 
определено със закон/регламент, при 
наличие на информация, която 
представлява: 
(Класификация въз основа на 
степента на чувствителност на 
информацията за самото вещество 
или неговото/ 
неговата производство/употреба) 

 държавна тайна 
 производствена тайна 
 търговска тайна  
 интелектуална собственост  
 лични данни, когато физическо лице, с което е свързана 

тази информация, не е съгласно с разкриването ѝ. 

V. Долуподписаният, с настоящето заявление декларирам, че: 
а) представените от мен в това заявление данни и информация и приложените документи са верни и напълно 
и вярно отразяват декларираните обстоятелства; 
б) ще уведомя незабавно Междуведомствения съвет за всяка промяна в горните обстоятелства. 
Запознат съм с разпоредбите на чл. 313 от Наказателния кодекс. 
Име:  Длъжност: Подпис: Печат: 

              

VI. Допълнителна информация: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


