
Приложение 16 към чл. 41, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за
класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и
препарати:

(Изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 18.12.2005 г.)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Производител/вносител Дата на издаване:
Гр./ с. Издание:    /
Дан. № заменя издание:    /
БУЛСТАТ: Стр.(брой).......

Наименование на веществото/препарата

1. Наименование на веществото/препарата и
фирмата/предприятието

1.1. Наименование на веществото/препарата

1.2. Употреба на веществото/препарата

1.3. Наименование и адрес на производител/вносител

1.4. Телефон за връзка в случай на спешност
2. Състав на препарата
2.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното

процентно съдържание.
2.2. Концентрации или гранични стойности на концентрации на

веществата - за препарати, класифицирани като опасни

2.3. Концентрации или гранични стойности на концентрации на
веществата - за препарати, които не са класифицирани като опасни

2.4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 18.12.2005 г.)
Класификация на веществата по т. 2.2 и 2.3.

2.5. Наименования и номера на веществата по EINECS или ELINCS.

3. Описание на опасностите

4. Мерки за оказване на първа помощ
4.1. При вдишване

4.2. При контакт с кожата

4.3. При контакт с очите



4.4. При поглъщане

4.5. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ
(задължителна или препоръчителна)

4.6. Специални средства за оказване на първа помощ на работното
място

5. Мерки при гасене на пожар
5.1. Подходящи средства за гасене на пожар

5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за
сигурност

5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на
веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и
отделящи се газове

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите

6. Мерки при аварийно изпускане
6.1. Лични предпазни мерки

6.2. Мерки за опазване на околната среда

6.3. Средства за почистване

7. Работа с веществото/препарата и съхранение
7.1. Работа с веществото/препарата
7.2. Съхранение

7.3. Специфична употреба
8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства
8.1. Граници на експозиция
8.2. Контрол на експозиция
8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда
8.2.1.1. Защита на дихателните пътища
8.2.1.2. Защита на ръцете
8.2.1.3. Защита на очите
8.2.1.4. Защита на кожата и тялото
8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху

околната среда

9. Физични и химични свойства



9.1. Обща информация
- Външен вид
- Агрегатното състояние
- Цвят на веществото/препарата
- Форма, в която се доставя
- Мирис
9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве,

безопасността и околната среда
- pH
- температури/температурни интервали, при които настъпват

промени във физичното състояние
- пламна точка (твърдо вещество/газ)
- температура на самовъзпламеняване
- експлозивни свойства
- окислителни свойства
- парно налягане
- относителна плътност
- разтворимост във вода
- разтворимост в органични разтворители (с посочване на

разтворителя)
- коефициент на разпределение n-октанол/вода
- вискозитет
- плътност на парите
- скорост на изпарение
9.3. Друга информация

10. Стабилност и реактивоспособност
10.1. Условия, които трябва да се избягват
10.2. Вещества, които трябва да се избягват
10.3. Опасни продукти при разпадане

11. Токсикологична информация

12. Информация за околната среда
12.1. Екотоксичност
12.2. Подвижност
12.3. Устойчивост и разградимост
12.4. Потенциал за биоакумулиране
12.5. Други нежелателни ефекти

13. Третиране на отпадъците

14. Информация за транспортиране

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба



16. Друга информация
16.1. Преработено издание

Ръководство за попълване на информационния лист за безопасност
Общи положения
Информационният лист за безопасност съдържа информация

относно опасното химично вещество/препарат, свързана със защитата на
човешкото здраве, безопасността и опазването на околната среда. Тя
трябва да улесни получателя на информационния лист за безопасност при
предприемането на подходящи организационни мерки/работни процедури
с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. При
изготвяне на информационният лист за безопасност се взимат предвид
специфичните нужди на конкретния потребителски кръг, доколкото той е
известен.

В някои случаи се налага посочването на допълнителна
информация, отчитайки многообразието от свойства на някои вещества и
препарати.

За препаратите, които не са класифицирани като опасни, но за които
се изискват информационни листове за безопасност, съгласно чл. 41, ал. 2
от наредбата, подходяща информация трябва да бъде посочена към всяка
точка.

Информационният лист за безопасност се изготвя и за
вещества/препарати посочени в т. 8 и т. 9 на Приложение 2 от наредбата, и
за които са определени изключения от изискванията за етикетиране.

Съдържание на информационния лист за безопасност
На първа страница се посочва датата на издаване на

информационния лист за безопасност.
1. Наименование на веществото/препарата и

фирмата/предприятието
1.1. Наименование на веществото/препарата
Информацията трябва да отговаря на изискванията за етикетиране

съгласно Раздел III, Глави втора и трета на наредбата и т. 7 на Приложение
2.

Могат да бъдат използвани и други начини за идентификация.
1.2. Употреба на веществото/препарата

Посочва се предвидената или препоръчителната употреба на
веществото/препарата, ако са известни. В случай на възможни няколко
начина на употреба, се посочват само най-важните или най-често
срещаните. Дава се и кратко описание на начина на въздействие на
веществото/препарата, например антиоксидантно действие и др.

1.3. Наименование и адрес на производителя/вносителя
Посочва се пълния адрес и телефонния номер на производителя, а

при внос и на вносителя.



1.4. Телефон за връзка в случай на спешност
Посочва се телефон за връзка с производителя/вносителя в случай

на спешност.
2. Състав на препарата

Информацията в този раздел трябва да позволи идентифициране на
опасностите, произтичащи от състава на препарата. Опасностите,
произтичащи от самия препарат трябва да бъдат посочени в т. 3.

2.1. Не е необходимо да се посочва пълния състав. Може да се
направи обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно
съдържание.

2.2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 18.12.2005 г.) За
препарати, класифицирани като опасни се посочват концентрациите или
концентрационните граници на следните опасни химични вещества:

- опасни химични вещества, които влизат в състава на химичен
препарат, когато концентрациите им са равни или по-големи от тези,
посочени в Таблица 2 в Приложение 10 на наредбата, освен ако по-ниски
стойности са посочени в Приложение 1, 11, 12 и 13.

- вещества, за които е определена гранична стойност във въздуха на
работното място съгласно Наредба № 13 за защита на работещите от
рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от
2004 г.).

2.3. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 18.12.2005 г.) За
препарати, които не са класифицирани като опасни, се посочват следните
вещества заедно с техните концентрации или гранични стойности на
концентрации:

- едно вещество, класифицирано като опасно за здравето или
околната среда;

- едно вещество, за което е определена гранична стойност във
въздуха на работното място съгласно Наредба № 13 от 1992 г. за защита на
работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при
работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г.).

Тези вещества се посочват, когато се съдържат в препарата в
концентрация по-голяма или равна на 1 тегловен % за негазообразни
препарати и по-голяма или равна на 0,2 обемни % за газообразни
препарати.

2.4. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2005 г., в сила от 18.12.2005 г.) Посочва се
класификацията на веществата по т. 2.2 и 2.3. Посочва се класификация на
веществата в съответствие с Приложение 1 или Глава втора на Раздел I на
наредбата. Изписват се и символите и/или знаците за опасност и R-
фразите, които са били определени в съответствие с физикохимичните
свойства и опасностите за здравето на човека и околната среда,
произтичащи от веществото. Не е необходимо пълното изписване на R-
фразите - прави се препратка към т. 16.



2.5. Посочват се наименованията и EINECS или ELINCS- номерата
на веществата. Може да се посочат и CAS- номерата, и IUPAC
наименованията.

3. Описание на опасностите
Посочва се класификацията на веществото/препарата. Ясно и кратко

се обобщават най-важните опасности, които веществото/препарата
представляват за човека и околната среда.

Прави се ясно разграничение между препаратите, които са
класифицирани като опасни и тези, които не са класифицирани като
опасни съгласно наредбата.

Описват се най-важните лесно предвидими нежелателни ефекти,
свързани с физикохимичните свойства и влиянието върху здравето на
човека и околната среда, както и симптомите, свързани с употребата и
възможната неправилна употреба на веществото/препарата.

Могат да се опишат се и други опасности като разпрашаване,
задушаване, замръзване или въздействие върху околната среда /напр.
опасен за организмите в почвата и др./, които не са резултат от
класификацията, но могат да допринесат за общата опасност на
веществото/препарата.

Информацията, която се изписва на етикета се посочва в т. 15.
4. Мерки за оказване на първа помощ
Посочват се мерките за първа помощ, които трябва да бъдат

предприети при необходимост. Посочва се и необходимостта от незабавна
медицинска намеса. Информацията трябва да бъде кратка и лесно
разбираема. Кратко се обобщават симптомите и ефектите. Посочват се
незабавните мерки в случай на инцидент и дали трябва да се очаква
отдалечено въздействие след експозицията.

Информацията се групира в следната последователност:
4.1. При вдишване
4.2. При контакт с кожата
4.3. При контакт с очите
4.4. При поглъщане
4.5. Посочва се необходимостта от квалифицирана лекарска помощ

(задължителна или препоръчителна)
4.6. За някои вещества или препарати е важно да се посочи

необходимостта от осигуряване на специални средства за оказване на
първа помощ на работното място.

5. Мерки при гасене на пожар
Посочват се мерките при гасене на пожар, причинен от веществото/

препарата или възникнал в близост до тях:
5.1. Подходящи средства за гасене на пожар
5.2. Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за

сигурност;



5.3. Специфични опасности, свързани с експозицията на
веществото/препарата и произтичащи от него продукти на изгарянето и
отделящи се газове;

5.4. Специални предпазни средства за пожарникарите;
6. Мерки при аварийно изпускане
В зависимост от веществото/препарата, този раздел трябва да

съдържа информация за:
6.1. Лични предпазни мерки:
- отстраняване на възпламеними източници,
- осигуряване на предпазни средства за дихателна защита; или на

достатъчна вентилация,
- предпазване от контакт с кожата и очите.
6.2. Мерки за опазване на околната среда:
- предпазване от попадане в канализационната мрежа,
- предпазване от замърсяване на повърхностни и подпочвени води и

почва,
- необходимост от известяване на намиращите се в близост до

мястото на замърсяване.

6.3. Средства за почистване:

- използване на абсорбиращ материал (напр. пясък, диатомит,
вещества за свързване на киселините, универсални смоли, дървесни
стърготини и т.н.),

- редуциране на газове/пушек с вода,
- разреждане.
(Преценете и възможността за поставяне на препоръки като:

"никога не използвай"; "неутрализирай с ...".)
Ако е подходящо се препраща към т. 8 и 13.

7. Работа с веществото/препарата и съхранение

Информацията в тази точка трябва да е свързана със защитата на
човешкото здраве, безопасността и опазване на околната среда. Тя трябва
да улесни получателя на информационния лист за безопасност при
предприемането на подходящи организационни мерки/ работни процедури,
с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

7.1. Работа с веществото/препарата
Посочват се подходящите предпазни мерки, включващи

техническите мерки за предпазване на потребителя от въздействие,
локална и обща вентилация, мерки за предотвратяване образуването на
аерозоли и прах, предотвратяване на пожари и експлозии, мерки за
опазване на околната среда (включително употреба на филтри, вентилация
на отходните газове, мерки за събиране и депониране на отпадъци и др.),
както и всички специфични изисквания, свързани с веществото/препарата



(в т.ч. процедури или екипировка, които са забранени или
препоръчителни).

7.2. Съхранение
Посочват се условията за безопасно съхранение: специфичен дизайн

на помещенията за съхранение или съдовете (включително преградни
стени и вентилация), разделяне на несъвместими материали, условия за
съхранение (граници на температура и влажност, осветеност, инертни
газове и т.н.), специално електрическо оборудване и предпазване от
статично електричество.

Посочва се информация, когато е необходимо, за количествените
граници при условията на съхранение. Посочват се всички специфични
изисквания, като вида на материала, използван в опаковките/контейнерите
на веществото/препарата.

7.3. Специфична употреба
За крайните продукти, предназначени за специфична употреба,

информацията трябва да бъде подробна и да съдържа препоръки във
връзка с предвижданата употреба. При възможност се правят препратки
към специални ръководства за различните индустриални сектори.

8. Контрол при експозиция и лични предпазни средства
8.1. Граници на експозиция
Посочват се приложимите в момента специфични параметри на

контрол, включително работните граници на експозиция и/или
биологичните стандарти. Прилага се и информация за препоръчваните
процедури за мониторинг.

За препаратите се посочват стойностите за тези вещества, които се
изписват в информационния лист за безопасност по т. 2.

8.2. Контрол на експозиция
За целите на информационния лист за безопасност "контрол на

експозиция" означава пълния набор от мерки за защита и предпазване,
които се взимат по време на употреба, с цел намаляване до минимум на
експозицията на работниците и околната среда.

8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда
Информацията в тази подточка трябва да допълва информацията по

т. 7.1. Тя трябва да бъде отчетена от получателя на информационния лист
за безопасност при извършване на оценката на риска за здравето и
безопасността на работниците във връзка с ЗЗВВХВПП (ДВ, бр.
10/04.02.2000 г.), съгласно изискванията за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд.

В случаите, когато е необходимо използването на лични предпазни
средства, се посочват с подробности средствата, които ще осигурят
адекватна и достатъчна защита, като се отчитат изискванията на Наредба
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните
предпазни средства (ДВ, бр. 45/2002 г.) и българските стандарти, които
въвеждат хармонизирани европейски стандарти, свързани с тази наредба.

8.2.1.1. Защита на дихателните пътища



За опасните газове, пари или прах, се посочва типа на защитните
средства, които трябва да се използват, като например апарати за
дихателна защита, подходящи маски и филтри.

8.2.1.2. Защита на ръцете
Посочва се ясно типа на ръкавиците, които трябва да се носят при

работа с веществото/препарата, включително:
- вида на материала;
- времето за износване на материала, отчитайки количеството и

продължителността на експозиция на кожата.
Ако е необходимо се посочват и допълнителни мерки за защита на

ръцете.
8.2.1.3. Защита на очите
Посочва се вида на средствата за защита на очите, които се изискват

като предпазни очила, предпазни маски и защитни екрани.
8.2.1.4. Защита на кожата и тялото
В случай, че е необходимо предпазване на други части от тялото,

освен ръцете, се посочва вида и качеството на защитните средства, които
се изискват (престилка, ботуши и цялостно облекло за защита). Ако е
необходимо, се посочват и допълнителни мерки за защита на кожата, както
и специфичните хигиенни мерки.

8.2.2. Контрол на въздействието на веществото/препарата върху
околната среда

Посочва се информацията, която е необходима на получателя на
информационния лист за безопасност, за да изпълни своите задължения
във връзка с експозицията на веществото/препарата в околната среда.

9. Физични и химични свойства
9.1. Обща информация
- Външен вид
- Посочва се агрегатното състояние (твърдо, течно, газообразно) и

цвета на веществото/препарата във формата, в която се доставя
- Мирис
9.2. По-важна информация, свързана с човешкото здраве,

безопасността и околната среда
- pH (посочва се рН на веществото/препарата във формата, в която

се доставя или във воден разтвор и концентрацията);
- определени температури/температурни интервали, при които

настъпват промени във физичното състояние (например точка на
кипене/интервал на кипене);

- температура на възпламеняване;
- запалимост (твърдо вещество/газ);
- експлозивни свойства;
- оксидиращи свойства;
- парно налягане;
- относителна плътност;
- разтворимост във вода;



- разтворимост (с посочване на разтворителя);
- коефициент на разпределение n-октанол/вода;
- вискозитет;
- плътност на парите;
- скорост на изпарение.
9.3. Друга информация
Посочват се и други важни параметри на безопасност, като степен

на смесване, проводимост, точка на топене/граници на топене, газова група
и др. включително във връзка с Наредба за съществените изисквания и
оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита,
предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (ДВ,
бр. 81/21.09.2001 г.).

Гореспоменатите свойства се определят съгласно методите по
Приложение 3 от наредбата или друг съвместим метод.

По отношение на препаратите се посочва информация за свойствата
на самия препарат. Въпреки това, ако в някои случаи е посочено, че той не
представлява опасност, се прави ясно разграничение между случаите,
когато лицето, отговорно за класифицирането на препарата не разполага с
налична информация, и случаите, когато изследванията са показали
отрицателен резултат. Ако е необходимо, се посочва информация за
свойствата на определено вещество от препарата, като се отбелязва ясно,
че информацията се отнася само за него.

10. Стабилност и реактивоспособност
Посочва се каква е стабилността на химичното вещество/препарат и

възможността от възникване на опасни реакции при определени условия на
употреба, както и при отделянето в околната среда.

10.1. Условия, които трябва да се избягват
Посочете условията като: температура, налягане, светлина, удар и т.

н., които могат да доведат до опасни реакции. При възможност се дава
кратко описание.

10.2. Материали, които трябва да се избягват
Посочват се материали (вода, въздух, киселини, основи,

оксидиращи агенти и др.), които могат да доведат до опасни реакции. При
възможност се дава кратко описание.

10. 3. Опасни продукти при разпадане
Посочват се опасните продукти, получени в опасни количества в

резултат на разпадане.

Бележка
Посочва се и:
- необходимостта от стабилизатори;
- вероятността от опасна екзотермична реакция;
- значението за безопасността, ако има такова, от промяната във

агрегатното състояние на веществото/препарата;



- опасни продукти от разпадане, ако има такива, получени при
контакт с вода;

- възможността от разпадане на нестабилни продукти.
11. Токсикологична информация
Дава се кратко, но пълно описание на различните токсикологични

(здравни) въздействия на веществото/препарата, които биха могли да
възникнат при контакт с него.

Посочват се опасните за здравето въздействия, произтичащи от
експозицията на веществото/препарата, базиращи се на опита и
заключенията от експериментални данни. Посочва се информация за
различните пътища на експозиция (вдишване, поглъщане, контакт с кожата
или очите) и се описват симптомите, свързани с физичните, химичните и
токсикологичните свойства.

Посочва се информация за известните непосредствени и отдалечени
ефекти, както и за хроничните ефекти от краткотрайна и дълготрайна
експозиция, например: сенсибилизация, наркоза, канцерогенност,
мутагенност и токсичност за репродукцията.

Като се отчита информацията, вече предоставена по т. 2, при
необходимост се препраща към специфичните въздействия върху здравето
на човека на определени вещества, съдържащи се в препарата.

12. Информация за околната среда
Описват се възможните ефекти, поведението на

веществото/препарата в околната среда и по-специално във въздуха, водата
и/или почвата. При наличие, се прилагат резултати от изследвания (напр.
LC50 риба (1 mg/l).

Описват се най-важните свойства, дължащи се на природата на
веществото/препарата, които могат да окажат въздействие върху околната
среда. Подобна информация се дава и за опасните продукти, получени от
разграждането на веществата/препаратите. Тя може да включва следното:

12.1. Екотоксичност
Това включва наличните данни за токсичността във водна среда,

както острата, така и хроничната токсичност за риби, р. Daphnia, водорасли
и друга водна флора. Посочват се и наличните данни за токсичността за
почвените микро- и макроорганизми и други биологични индикатори като
птици, пчели и растения. В случаите, когато веществото/ препаратът
притежава инхибиращ ефект върху активността на микроорганизмите,
възможното влияние върху процесите в пречиствателните станции трябва
също да бъде описано.

12.2. Подвижност
Описва се възможността веществото или съответните съставки (1)

на препарата да попадат в подпочвените води при изпускане в околната
среда или на разстояние от мястото на изпускане.

Данните могат да включват:
- известното или прогнозирано разпределение;



- повърхностно напрежение;
- абсорбция/десорбция.
Вж. т. 9 за останалите физико-химични свойства.
12.3. Устойчивост и разградимост
Описва се възможността веществото/препарата (1) да се разгражда в

естествена среда чрез биоразграждане или други процеси като окисление
или хидролиза. Времето за полуразграждане трябва да бъде посочено, ако е
известно. Потенциалът на веществото/ препарата (1) за разграждане в
пречиствателни станции също трябва да се посочи.

12.4. Потенциал за биоакумулиране
Описва се възможността веществото/препарата (1) да се акумулира

в биотата и да преминава през хранителната верига, като при възможност
се посочват коефициента на разпределение n-октанол/вода (Кow) и
експериментално определения фактор на биоконцентрация (BCF).

12.5. Други нежелателни ефекти
При наличие се дава информация за всички други нежелателни за

околната среда ефекти, в т. ч. потенциала за разрушаване на озоновия слой,
за фотохимично образуване на озон и/или за глобално затопляне на
климата.

Всяка друга информация, свързана с околната среда трябва да бъде
предоставена и в другите раздели на информационния лист за безопасност
и по-специално съвети за контролирани изпускания, мерки при инциденти
и/или аварии, свързани с изпускания, мерки, свързани с транспорта и
депонирането по т. 6, 7, 13, 14 и 15.

13. Третиране на отпадъците
Посочват се подходящите методи за третиране, както на

веществото/ препарата, така и на замърсените опаковки (изгаряне,
рециклиране, депониране и т. н.).

Посочват се кода и наименованието на отпадъците, съгласно
Европейския каталог на отпадъците (EWC), въведен в българското
законодателство със Заповед № РД-323 на Министъра на околната среда и
водите и Министъра на здравеопазването от 10.08.1998 г. за
класификацията на отпадъците (обн., ДВ, бр. 120/1998 г.).

14. Информация за транспортиране
Посочват се всички специални предпазни мерки, които трябва да се

предприемат при транспортиране или преместване.
Където е подходящо, се дава информация за кода и класификацията

в съответствие с международните правила за транспорт (морски (IMDG),
сухопътен (ADR), железопътен (RID) и въздушен (ICAO/IATA))(2).

Тази информация може да включва:
- номер по списъка на ООН;
- клас на опасност;
- точното име на пратката;
- група на опаковане;
- друга приложима информация.



15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба
Представя се информацията, свързана с безопасността, здравето на

човека и околната среда, която е изписана върху етикета съгласно Закона
за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и
продукти и тази наредба.

В случай, че веществото/препарата, за който е предназначен този
информационен лист за безопасност, е обект на специални изисквания по
отношение защита здравето на човека и околната среда, както и
нормативен акт, който определя тези специфични изисквания (например
Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи
на забрана или ограничения при търговия или употреба (ДВ, бр.
69/17.07.2002 г.); Наредба за реда и начина за внос и износ на опасни
химични вещества, препарати и продукти на територията на Република
България (ДВ, бр. 66/09.07.2002 г.)), това се посочва в информационния
лист за безопасност.

16. Друга информация
Посочва се и всяка друга допълнителна информация, която би могла

да бъде важна от гледна точка на защита безопасността и здравето на
потребителя, и опазване на околната среда.

16.1. Преработено издание
Ако информационният лист за безопасност е преработен, съгласно

чл. 42, ал. 2 от наредбата, той се обозначава с надпис "преработено
издание". За преработения информационен лист за безопасност, се посочва
ясно коя информация е била добавена, изтрита или преработена (освен ако
това не е било посочено другаде).

Например:
- Посочват се R-фразите. Изписва се пълния текст на всички R-

фрази, визирани в т. 2 и 3 от информационния лист за безопасност;
- Съвети за обучение;
- Препоръчителни ограничения при употреба (в т.ч. и такива, които

не са законово регламентирани);
- Допълнителна информация (писмени препоръки и/или техническо

лице за контакти);
- Основни източници на информация, използвани за попълването на

информационния лист за безопасност.

(1) Тази информация не може да бъде дадена за препарата, тъй като
е специфична за съответното вещество. Затова, при наличие, тя се дава за
всяко отделно вещество, влизащо в състава на препарата, в съответствие с
правилата по т. 2 на това Приложение.

(2) IMDG code - International Maritime Dangerous Goods Code
(Международен морски код на опасни товари)



ADR - European agreement concerning the international carriage of
dangerous goods by road (Европейска спогодба относно международен
превоз на опасни товари по шосе)

RID - Regulation concerning the international carriage of dangerous
goods by rail (Разпоредби относно международен превоз на опасни товари с
влак)

ICAO-TI - International Civil Aviation Organization - Technical
Instructions (Международна гражданска авиационна организация.
Технически инструкции)

IATA-DGR - International Air Transport Association - Dangerous
Goods Regulations (Международна асоциация за въздушен транспорт)


