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ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Уведомление с цел производство или пускане на пазара на нов продукт с добавен живак 
или за използване на нов производствен процес, включващ употребата на живак или 
живачни съединения, съгласно член 7 от Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси 
(член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака)

Данни за контакт на заявителя:

Име на физическо/юридическо лице:

ЕИК:

Адрес:

Телефон:  Факс: Електронна поща:

Име на лице за контакт/упълномощено лице: 

Адрес:

Телефон:  Факс: Електронна поща:

Уведомление за:

производство на нов продукт с добавен живак
пускане на пазара на нов продукт с добавен живак
използване на нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения

Информация по чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/852:

техническо описание на съответния продукт или процес;
оценка на ползите и рисковете от него за околната среда и здравето;
доказателства, установяващи липсата на технически осъществими безживачни алтернативи, които предоставят 
значителни ползи за околната среда или за здравето;
подробно обяснение на начина, по който процесът трябва да се провежда или продуктът да се произвежда, 
употребява, и обезврежда след употреба като отпадък, за да се гарантира високо ниво на защита на околната 
среда и на здравето на човека.

Приложение:

Информация по чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/852 (един екземпляр на български език на хартиен и 
електронен носител и един екземпляр на английски език на хартиен и електронен носител);

Копие на пълномощно за упълномощено лице (при необходимост);
Документ за платена такса, в съответствие с чл. 7а, ал. 6 от Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси.

Дата: Подпис:

Име и длъжност:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 12.01.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)
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Забележка: Чл. 8 от Регламент (ЕС) № 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно 
живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 определя регулаторен режим, по силата на който 
производството и пускането на пазара на нови продукти с добавен живак и използването на нови процеси, 
включващи употребата на живак или живачни съединения са забранени, освен ако не са получили разрешение от 
Европейската комисия, съгласно чл. 8, параграф 6 от регламента. 
Настоящото уведомление се подава от икономически оператори, които възнамеряват да: 
 • произвеждат или пускат на пазара, вкл. внасят в Европейския съюз, нов продукт с добавен живак, съгласно 
чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2017/852 относно живака или 
 • използват нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения, съгласно чл. 
8, параграф 2 от регламента.  
Забраните в чл. 8 параграф 1 и 2 от регламента се отнасят за нови видове употреба на живак. За нов продукт, 
съгласно чл. 8, параграф 1 се счита продукт, който не е бил произвеждан преди 1 януари 2018 г. Нов процес, 
включващ употребата на живак или живачни съединения, съгласно чл. 8, параграф 2 е процес, който не е бил 
използван преди 1 януари 2018 г. 
В съответствие с чл. 8, параграф 1, подпараграф 2, в), продукти които вече са произведени или пуснати на пазара 
преди 1 януари 2018 г., също попадат в обхвата на чл. 8, когато се подлагат на технически подобрения или промени, 
които не водят до намаляване на употребата на живак в тези продукти. 
 
За целите на определянето дали даден продукт или даден процес трябва да се разглежда като нов, по смисъла на 
чл. 8 от Регламент (ЕС) 2017/852, Европейската комисия е изготвила списък на производствените процеси, 
включващи употребата на живак или живачни съединения, които са били използвани преди 1 януари 2018 г. и на 
продуктите с добавен живак, произведени преди 1 януари 2018 г.: 
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 
 
Европейската комисия приема решение чрез акт за изпълнение, в което посочва дали новия продукт с добавен живак 
или нов производствен процес е разрешен. 
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Информация по чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/852:
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Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
Забележка: Чл. 8 от Регламент (ЕС) № 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 определя регулаторен режим, по силата на който производството и пускането на пазара на нови продукти с добавен живак и използването на нови процеси, включващи употребата на живак или живачни съединения са забранени, освен ако не са получили разрешение от Европейската комисия, съгласно чл. 8, параграф 6 от регламента.Настоящото уведомление се подава от икономически оператори, които възнамеряват да:         • произвеждат или пускат на пазара, вкл. внасят в Европейския съюз, нов продукт с добавен живак, съгласно чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2017/852 относно живака или         • използват нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения, съгласно чл. 8, параграф 2 от регламента. 
Забраните в чл. 8 параграф 1 и 2 от регламента се отнасят за нови видове употреба на живак. За нов продукт, съгласно чл. 8, параграф 1 се счита продукт, който не е бил произвеждан преди 1 януари 2018 г. Нов процес, включващ употребата на живак или живачни съединения, съгласно чл. 8, параграф 2 е процес, който не е бил използван преди 1 януари 2018 г.В съответствие с чл. 8, параграф 1, подпараграф 2, в), продукти които вече са произведени или пуснати на пазара преди 1 януари 2018 г., също попадат в обхвата на чл. 8, когато се подлагат на технически подобрения или промени, които не водят до намаляване на употребата на живак в тези продукти.
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