
 

В Ъ П Р О С Н И К  

за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за 

употреби на полибромирани дифенил етери (PBDE): (тетрабромодифенил 

етер и пентабромодифенил етер), OctaBDE (хептабромодифенил етер и 

хексабромодифенил етер) и DecaBDE (декабромодифенил етер)1 в различни 

приложения 

ДАННИ ЗА КОМПАНИЯТА 

Наименование на компанията:  

БУЛСТАТ:  

Адрес:   

Лице за контакт: 

Име и фамилия 

Длъжност 

 

Телефон:  

Факс:  

e-mail: 

Интернет страница: 
 

Отрасъл по НКИД 2011: 

(Национален класификатор на икономическите 

дейности) 

 

Вид на компанията (производител, 

вносител/дистрибутор/потребител надолу по веригата, 

организация по оползотворяване и рециклиране и др.) 

 

Дата:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Виж Приложенията с помощната информация за попълване на въпросника .  



 2 

Част I – Търговски смеси на полибромирани дифенил етери (PBDE)*: 

PentaBDE (тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер), OctaBDE 

(хептабромодифенил етер и хексабромодифенил етер) и DecaBDE 

(декабромодифенил етер) 

РАЗДЕЛ A – ОБЩИ ВЪПРОСИ  

I-A-1: Произвеждали ли сте изделия/смеси, съдържащи PentaBDE, OctaBDE или 

DecaBDE?  
(Моля, виж Приложенията относно употреби на търговски смеси на PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE в 

изделия/смеси) 

 Да (Моля попълнете таблица Таблица I-Б-1 в Раздел Б) 

 Не  

 Не ми е известно 

 

I-A-2: Доставяли/внасяли ли сте в страната изделия/смеси, съдържащи PentaBDE, 

OctaBDE или DecaBDE? 
(Моля, виж Приложенията относно употреби на търговски смеси на PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE в 

изделия/смеси) 

 
 Да (Моля попълнете таблица Таблица I-Б-2 в Раздел Б) 

 Не  
 Не ми е известно 

 
 

I-A-3: Изнасяли ли сте от страната изделия/смеси, съдържащи PentaBDE, OctaBDE или 

DecaBDE? 
(Моля, виж Приложенията относно употреби на търговски смеси на PentaBDE или OctaBDE в изделия/смеси) 

 
 Да (Моля попълнете таблица I-Б-3 в Раздел Б) 

 Не  

 Не ми е известно  

 
* Описание на търговските смеси на PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE 

PentaBDE OctaBDE DecaBDE 

Тетрабромодифенил етер и 

пентабромодифенил етер [2,2',4,4'-

tetrabromodiphenyl ether (BDE-47, CAS № 

40088-47-9) и 2,2',4,4',5-

pentabromodiphenyl ether (BDE-99, CAS 

No: 32534-81-9) и други тетра- и 

пентабромодифенил етери, присъстващи 

в търговски смеси на  pentaBDE] 

Хексабромодифенил етер и 

хептабромодифенил етер [2,2',4,4',5,5'-

hexabromodiphenyl ether (BDE-153, CAS № 

68631-49-2); 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl 

ether (BDE-154, CAS № 207122-15-4); 

2,2',3,3',4,5',6 heptabromodiphenyl ether (BDE-

175, CAS № 446255-22-7); 2,2',3,4,4',5',6-

heptabromodiphenyl ether (BDE-183, CAS No: 

207122-16-5) и други хекса- и 

хептабромодифенил етери, присъстващи в 

търговски смеси на  pentaBDE] 

Декабромодифенил етер 

[Bis(pentabromophenyl) 

ether (CAS № 1163-19-5;] 

 

 

 

I-A-4: Занимава ли се Вашата компания с рециклиране на изделия, съдържащи 

търговски смеси на PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE? 
(Моля, виж Приложенията относно употреби на търговски смеси на PentaBDE или OctaBDE в изделия/смеси) 

 
 Да (Моля попълнете таблици  I-Б-4, I-Б 5 и I-Б 6 в Раздел Б) 

 Не  
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РАЗДЕЛ Б – ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ 

Таблица I-Б-1: Моля, посочете типовете и количествата изделия/смеси, съдържащи 

PentaBDE, OctaBDE или DecaBDE (PBDE), които са произведени от Вашата компания, 

включително концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, годината на 

производство, периода на пускане на пазара, приблизително съдържание, 

експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, 

посочете “няма данни”(н.д.). 
 

Видове 

Изделия или 

смеси 

Търговско 

име на 

PentaBDE, 

OctaBDE 

или 

DecaBDE 

Приблиз. 

съдържание  

[тегловни %] 

Количество на 

произведените 

изделия/смеси 

[брой и kg/год.] 

Количество на 

PBDE в 

изделията/смесите  

[kg/год.] 

Забележка 

(година на 

производство) 

Експлоатационен 

срок на 

изделието, 

години 

Пример   
Посочете за всяка 

година 

Посочете за всяка 

година 
  

Изделие X (вид) 

PentaBDE: 

Bromkal 

70-5DE 

2 % 5000 kg/год 100 kg/год 

Производство от  

1995-2000: 

2000 

10 години 

Изделие У (вид) 
OctaBDE: 

DE-79 
0.2 % 2500 kg/год 5 kg/год 

Производство от  

1997-2003: 

2003 

7  години 

Изделие У (вид) 
DecaBDE: 

FR-300 BA 
0.06 % 10 000 kg/год 6 kg/год 

Производство от  

1998-2004: 

2004 

6 години 

Смес(вид) 

PentaBDE: 

Bromkal 

70-5DE 

 5 % 10 000 kg/год 500 kg/год 

Производство от  

1998-2004: 

2004 

2 години 

1. Тапицирани 

мебели 
  

   
 

2.Матраци       

3.Защитно облекло       
4. Продукти за 

строителството 
  

   
 

3.Електрически 

кабели  
  

   
 

4. Текстил       
5. Транспортни 

ленти 
  

   
 

6. Бои/лакове      - 

7. Високоеластичен 

полиуретан (PUR)   
   

 

8. Високоустойчив 

полистирен (HIPS) 
  

   
 

9.Акрилонитрил-

бутадиен стирен 

(ABS) 
  

   
 

10.Каучук (стирен 

бутадиен ) 
  

   
 

11. Поливинил 

хлорид (PVC) 
  

   
 

12. Други (посочете 

вида на 

изделието/сместа) 
  

   
 

Общо       
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Таблица I-Б-2: Моля, посочете вида и количествата изделия/смеси, съдържащи 

рentaBDE, OctaBDE или DecaBDE, които сте доставили/внесли в страната (от ЕС или от 

трети страни) включително концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, 

годината на доставка/внос, приблизително съдържание, експлоатационен срок на 

изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете “няма данни”(н.д.). 

Добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

 
Вид на  

изделието или 

сместа 

Търговско име 

на PentaBDE, 

OctaBDE или 

DecaBDE  

Приблиз. 

съдържание  

 

  К-во на 

изделията/

смесите  

К-во на 

PBDE в 

изделия 

или смеси  

Забележка (години на 

доставка/внос, от ЕС, от 

трети страни, моля посочете 

страните) 

Експлоата- 

ционен 

срок на 

изделието 

[тегловни %] [бройки и 

kg/год] 

[kg/год.] Година 

на внос 

От ДЧ 

на ЕС 

От 

трети 

страни 

години 

Пример   

Посочете за 

всяка 

година 

Посочете за 

всяка 

година 

    

Изделие A (вид) 
PentaBDE: 

Bromkal 70-5DE 
2% 5000 kg/год 100 kg/год 2004 

Герман

ия 
 10 години 

Изделие B (вид) OctaBDE: DE-79 0.2% 2500 kg/год 5 kg/год 2007  Китай 7  години 

Изделие C  (вид) 
DecaBDE: FR-300 

BA 
0.06 % 

10 000 

kg/год 
6 kg/год 2003 Англия  6 години 

Смес D (вид) 
PentaBDE: 

Bromkal 70-5DE 
 5 % 

10 000 

kg/год 
500 kg/год 2005  Китай 2 години 

1. Тапицирани 

мебели 
    

   
 

2.Матраци         

3.Защитно облекло  
 

 
  

   
 

4. Продукти за 

строителството 
    

   
 

3.Електрически 

кабели  
    

   
 

4. Текстил         

5. Транспортни 

ленти 
    

   
 

6. Бои/лакове         

7. Високоеластичен 

полиуретан (PUR) 
    

   
 

8. Високоустойчив 

полистирен (HIPS) 
    

   
 

9.Акрилонитрил-

бутадиен стирен 

(ABS) 

    

   

 

10.Каучук (стирен 

бутадиен ) 
    

   
 

11. Поливинил 

хлорид (PVC) 
    

   
 

12. Други (посочете 

вида на 

изделието/сместа) 

    

   

 

Общо         
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Таблица I-Б-3: Моля, посочете вида и количествата изделия/смесите, съдържащи с-

PentaBDE, с-OctaBDE или DecaBDE, които са изнесени извън страната от Вашата 

компания (за ЕС и трети страни), включително концентрацията на тези вещества в 

изделията/смесите, годината на износ, приблизително съдържание, експлоатационен 

срок на изделията и т.н. Където не разполагате с информация, посочете “няма 

данни”(н.д.). Добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

Вид на изделието 

или сместа 

Търговско име 

на PentaBDE, 

OctaBDE или 

DecaBDE 

Прибл. 

съдържание 

[тегловни %] 

К-во на 

изнесените 

изделия/сме

си 

 

К-во на 

PBDE в 

изделия 

или смеси 

 

Забележка (години на износ, 

за ЕС, за трети страни, моля 

посочете страните) 

Експлоатац

ионен срок 

на 

изделието 

 [брой и 

kg/год.] 

[kg/год.] Година 

на износ 

за ДЧ 

на ЕС 

за 

трети 

страни 

години 

Пример   
Посочете за 

всяка година 

Посочете за 

всяка 

година 

    

Изделие A (вид) 
PentaBDE: 

Bromkal 70-5DE 
2% 5000 kg/год 100 kg/год 2004 

Герман

ия 
 10 години 

Изделие B (вид) OctaBDE: DE-79 0.2% 2500 kg/год 5 kg/год 2007  Китай 7  години 

Изделие C  (вид) 
DecaBDE: FR-300 

BA 
0.06 % 10 000 kg/год 6 kg/год 2003 Англия  6 години 

Смес D (вид) 
PentaBDE: 

Bromkal 70-5DE 
 5 % 10 000 kg/год 500 kg/год 2005  Китай 2 години 

1. Тапицирани 

мебели 
    

   
 

2.Матраци         

3.Защитно облекло  
 

 
  

   
 

4. Продукти за 

строителството 
    

   
 

3.Електрически 

кабели  
    

   
 

4. Текстил         

5. Транспортни 

ленти 
    

   
 

6. Бои/лакове         

7. Високоеластичен 

полиуретан (PUR) 
    

   
 

8. Високоустойчив 

полистирен (HIPS) 
    

   
 

9.Акрилонитрил-

бутадиен стирен 

(ABS) 

    

   

 

10.Каучук (стирен 

бутадиен ) 
    

   
 

11. Поливинил 

хлорид (PVC) 
    

   
 

12. Други (посочете 

вида на 

изделието/сместа) 

    

   

 

Общо         
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Таблица I-Б-4: Моля, посочете вида и количествата изделия, съдържащи PentaBDE, 

OctaBDE или DecaBDE, които Вашата компания рециклира, включително 

концентрацията на тези вещества в изделията/смесите, годината на износ, 

приблизително съдържание, експлоатационен срок на изделията и т.н. Където не 

разполагате с информация, посочете “няма данни”(н.д.). Добавете допълнителни 

редове, ако е необходимо. 

Вид на изделието Търговско име на 

PentaBDE, 

OctaBDE или 

DecaBDE  

Прибл. 

съдържание  

[тегловни %] 

PentaBDE, OctaBDE 

или DecaBDE 

К-во на 

рециклирани 

изделия 

[kg/год] 

К-во на PBDE в 

изделия 

[kg/год] 

Година  

Пример      

Изделие A (вид) 
PentaBDE: 

Bromkal 70-5DE 
2% 5000 kg/год 100 kg/год 2004 

Изделие B (вид) OctaBDE: DE-79 0.2% 2500 kg/год 5 kg/год 2007 

Изделие C  (вид) 
DecaBDE: FR-300 

BA 
0.06 % 10 000 kg/год 6 kg/год 2003 

Смес D (вид) 
PentaBDE: 

Bromkal 70-5DE 
 5 % 10 000 kg/год 500 kg/год 2005 

1. Тапицирани мебели      

2.Матраци      

3.Защитно облекло      

4. Продукти за 

строителството 
    

 

3.Електрически кабели       

4. Текстил      

5. Транспортни ленти      

6. Бои/лакове      

7. Високоеластичен 

полиуретан (PUR) 
    

 

8. Високоустойчив 

полистирен (HIPS) 
    

 

9.Акрилонитрил-бутадиен 

стирен (ABS) 
    

 

10.Каучук (стирен бутадиен )      

11. Поливинил хлорид (PVC)      

12. Други (посочете вида на 

изделието/сместа) 
    

 

Общо      

Таблица I-Б-5: Моля, посочете методите за идентифициране на търговските смеси на 

pentaBDE, octaBDE или DecaBDE в изделията, които Вашата компания рециклира? 

Добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

 
Тип изделие, съдържащо pentaBDE, 

octaBDE или DecaBDE 

Метод за идентифициране Описание (по етикет, по ИЛБ, по 

данни на производителя/вносителя, 

чрез анализи и т.н.) 

1.    

2.   

3.   

 

Таблица II-Б-6: Моля, посочете използваните от Вас методи за екологосъобразно 

депониране, в т.ч. обезвреждане на изделия, съдържащи търговски смеси на pentaBDE, 

octaBDE или DecaBDE (операции D). Добавете допълнителни редове, ако е необходимо. 

 
Методи за екологосъобразно депониране или обезвреждане   Описание  

1.   

2.  
3.  
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Част IІ – Информация относно алтернативи за заместване на 

полибромирани дифенил етери (penta-; оcta- и decaBDE) в различните 

употреби и приложения 
 

ІІ-1: Моля да предоставите информация за алтернативните химични вещества или 

смеси, използвани за заместване на полибромирани дифенил етери (PBDE), [(pentaBDE; 

оctaBDE и decaBDE)] в изделията/смесите, които пускате на пазара или изнасяте. 
(виж.Приложение № 4) 

Моля да имате в предвид, че за изброените употреби,  penta-; оcta- и decaBDE са забранени, ако 

концентрацията им като самостоятелно вещество, в смеси, продукти и изделия надвишава 0.1 тегл.% (1000 

g/kg). 

Ако пускате на пазара повече от едно изделие от изброените по-долу, моля да предоставите в табличен вид 

информация за наличните алтернативи за всяка употреба поотделно като копирате таблицата. 

Информация относно алтернативи на полибромирани дифенил етери (penta-; 

оcta- и decaBDE) в различни употреби: 

1.Описание на 

алтернативите 

(хим.наименование, CAS 

№, търговска марка, 

производител/вносител) 

 

2. Употребени 

количества на година (по 

години), кг, внос 

(държава) 

 

3. Тип употреба  Тапицирани мебели  

 Килими, мокети 

 Матраци 

 Текстил (дамаски за мебели, 

пердета, брезенти, мушами, 

палатки, палатки трамплини) 

 Защитно работно облекло 

 Транспортни ленти  

 Каучук и пластмаси 

 Еластични пенополиуретани (PUR) 

 Корабни бои и лакове 

 ЕЕО – категория 1-4 (TV/video 

апарати, PC компютри, цветни 

принтери, копирни машини, 

телефони и факс апарати, малки 

компоненти на ЕЕО) 

 Опаковки от стририопор  

 Строителни материали: 

пенопълнители, изолационни плоскости, 

изолационна пяна за тръбопроводи, 

пластмасови ламперии, стенни покрития 

и подови настилки, електрически кабели 

и табла, подпокривна изолация, 

комуникационни кабели, лицеви 

ламинати за изолационни панели, 

подпокривна изолация. 

 Фасунги, щепсели, ел.ключове 

 Седалки за стадиони 

 Армирани пластмаси 

 Външни кутии и вътрешни 

компоненти на на телевизори (ТV) 

 

 

 Други 

 

4. Физико-химични 

свойства от ИЛБ 

 

5. Наличност на пазара   

6. Пазарна и ценова 

достъпност 

 

7. Класификация според 

Глобалната 

хармонизирана система 

(GHS)  

 

8. Друга информация  
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Забележка  

1. Описание на алтернативата: 

(a) За алтернативният химикал, моля посочете химичното наименование, CAS №, търговско 

наименование, производител.  

(b) За алтернативният химичен продукт, моля посочете физико-химичните свойства като парно 

налягане, коефициент на разделяне октанол/вода (log Kow);  

2. Количества на година: 

Моля посочете, ако е възможно, количествата, употребени на година . 

3. Тип употреба : 

Отбележете със знак “х” типа на употребата. Ако употребите са повече от една копирайте 

цялата таблица и попълнете за всяка отделна алтернатива.  

4. Физико-химични свойства: Посочете физико-химичните свойства от ИЛБ 

5. Наличност: 

Отнася се до това, дали алтернативата е налична на пазара. Информация за производители и 

търговци, ако Ви е известна, също трябва да бъде включена. 

6. Пазарна и ценова достъпност 

Моля, посочете дали алтернативния продукт е лесно достъпен на пазара и ценово-изгоден за 

Вашата компания.  

7. Класификация според Глобалната хармонизирана система (GHS): 

Моля, посочете, класификацията на алтернативното вещество/смес съгласно Приложение VІ на 

Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), Таблица 3.1, в която са вписани веществата, класифицирани в 

съответствие с критериите на CLP Регламента и Таблица 3.2, в която са записани веществата, 

класифицирани и етикетирани в съответствие с критериите в Директива 67/548/EИО за опасните 

вещества /DSD/ 

8. Друга информация: 

Моля посочете, ако досега сте използвали полибромирани дифенил етери като забавители на 

горенето (виж Приложение 1), кога сте преминали към алтернативния продукт при Вашето 

производството.  

____________________ 

http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/legislation/table31CLP.pdf
http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/File/legislation/table32CLP.pdf
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Приложения с помощна информация за попълване на 
Въпросника 

Приложение № 1: Производители и търговски марки на търговски смеси на 

полибромирани дифенил етери (РBDE) 

 

Таблица 1: Основни конгенери/изомери на PBDE, присъстващи в търговските продукти 

Полибромирани дифенил етери (PBDE) CAS № 

Тетрабромодифенил етер (tetraBDE) 40088-47-9 

Пентабромодифенил етер (pentaBDE) 32534-81-9  

Хексабромодифенил етер (hexaBDE)  36483-60-0 

Хептабромодифенил етер (heptaBDE) 68928-80-3 

Октабромодифенил етер   (octaBDE)  32536-52-0 

Нонабромодифенил етер  (nonaBDE) 63936-56-1 

Декабромодифенил етер  (decaBDE) 1163-19-5 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА C-PentaBDE  

Само няколко компании са произвеждали търговски смеси на c-PentaBDE: четири фирми в Европа 

(Англия и Холандия), една в САЩ и една в Израел. Понастоящем те не произвеждат вече c-PentaBDE.  

Таблица 2: Производители на търговски смеси на c-PentaBDE2 

Фирма-производител Страна 

BRE - BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT Англия 

GREAT LAKES CHEMICAL (EUROPE) LTD. Англия 

INSTITUTE FOR TERRESTIAL ECOLOGY Англия 

EUROBROM B.V. Холандия 

GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION (сега CHEMTURA) САЩ 

ISRAEL CHEMICAL AND INDUSTRIAL PRODUCTS  (бивша Dead Sea Bromine 

Group) 

Израел 

Понастоящем c-PentaBDE не се произвеждат в САЩ, Канада, Европа, Австралия, Япония, Израел 

[SFT 2009]. 

ТЪРГОВСКИ МАРКИ C-PENTABDE 

Търговските PentaBDE продукти3 са търгувани на пазара под различни търговски марки: Great Lakes 

DE-60F; Great Lakes DE-61; Great Lakes DE-62; Great Lakes DE-71; Bromkal 70’; Bromkal 70 DE; 

Bromkal 70-5DE, Bromkal G1; FR 1205/1215; Pentabromprop; Saytex 115; Tardex 50.  Bromkal 70-5DE и 

Saytex 115 вече не се произвеждат и предлагат на пазара в ЕС. 

Например, търговският PentaBDE продукт „Bromkal 70-5DE” съдържа  37% BDE-47, 35% BDE-99 

като основни компоненти на техническата смес и минимални количества от BDE-17, BDE-28, BDE-

85, BDE-100, BDE-138, BDE-153 и BDE-154, по-малко от 15%.  

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА C-OctaBDE 

Според международната информационна база-данни за химикали (IUCLID),[ http://ecb.jrc.it/iuclid/], 

BSEF  и [BiPRO 2007] производители на c-OctaBDE  са осем компании, от които шест в Европа. В 

Европа производството на c-OctaBDE е спряно от 1997/1998 г [ECB 2003]., а в САЩ – в началото на 

2005 г.[Landry S Albermarle, (2008)]. 

                                                 
2 UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.1, Pentabromodiphenyl ether, Risk profile, November 2006. 
3 WHO IPCS (1994) and COM(2000) 

http://ecb.jrc.it/iuclid/
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Таблица 3: Производители на търговски смеси на c-OctaBDE (ЕСВ 2011) 

Фирма-производител Страна 

ALBEMARLE S.A. Белгия 

BRE - BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT Англия 

GREAT LAKES CHEMICAL (EUROPE) LTD. Англия 

EUROBROM B.V. Холандия 

ELF ATOCHEM Франция 

CHEMISCHE FABRIK KALK Германия 

ISRAEL CHEMICAL AND INDUSTRIAL PRODUCTS  (бивша Dead Sea 

Bromine Group) 

Израел 

GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION (сега CHEMTURA) USA 

ТЪРГОВСКИ МАРКИ C-OctaBDE 

Търговските OctaBDE продукти са търгувани основно под търговските марки: DE-79ТМ; Bromkal 79-

8DE; FR 143; Tardex 80; FR 1208; Adine 404; Saytex 111. 

Хексабромдифенил етер и хептабромдифенил етер са основни компоненти на търговските смеси на 

октабромодифенил етер (c-OctaBDE), но практически съдържат конгенери от пента- до дека-

бромодифенил етери, в различно % отношение в зависимост от годината или държавата на 

производство. 

Обобщената информация за състава на търговските смеси на c-OctaBDE (UNEP, 2008) от различни 

източници (WHO, OECD, Great Lakes Chemical Corporation, Chemische Fabrik Kalk, wikipedia, etc.) 

показва, че % на основните компоненти HexaBDE и HeptaBDE в търговските смеси варира в 

годините, съответно от 0.3% ÷ 12.0% за HexaBDE и от 12.8%÷58.0% в периода на производство 1994 г 

– 2006 г. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА C-DecaBDE 

Според международната информационна база-данни за химикали IUCLID и BSEF[BiPRO 2007] 

производители на c-DecaBDE  са шест компании, от които пет в Европа (Белгия, Англия, Франция и 

Холандия). Според последната информация, никои от европейските производители не произвеждат 

вече c-DecaBDE. 

Таблица 4: Производители на търговски смеси на c-DecaBDE [UCLID и BSEF  (BiPRO 2007)] 

Фирма-производител Страна 

ALBEMARLE S.A. Белгия 

BRE - BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT Англия 

ELF ATOCHEM Франция 

SYLACHIM DIVISION SOCHIBO Франция 

EUROBROM B.V. Холандия 

GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION (сега CHEMTURA) USA 

След 2004 г се произвеждат само търговски смеси на DecaBDE. Според друг източник4 през 2004 г 

DecaBDE се произвеждат от 4 компании – две фирми от САЩ, една – от Израел и една – от Япония.. 

 

 

 

                                                 
4 BSEF, Major Brominated Flame Retardants Estimates, http://www.bsef-site.com. 
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Таблица 5: Производители на търговски смеси на c-DecaBDE (Peele, 2004) 

Фирма-производител Търговска марка Страна 

ALBEMARLE S.A. SAYTEX 102E САЩ 

ISRAEL CHEMICAL AND INDUSTRIAL PRODUCTS   

(бивша Dead Sea Bromine Group) 

FR 1210 Израел 

GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION (сега CHEMTURA) DE-83R, DE-83E САЩ 

TOSOH CORPORATION Flamecut 110R Япония 

ТЪРГОВСКИ МАРКИ С- decaBDE 

Търговски марки на търговски смеси на decaBDE: FR-300 BA; DE-83-RTM; Saytex 102; Saytex 102E; 

FR-1210; Adine 505; AFR 1021; Berkflam B10E; BR55N; Bromkal 81; Bromkal 82-ODE; Bromkal 83-10 

DE; Caliban F/R-P 39P; Caliban F/R-P 44; Chemflam 011; DE 83; DP 10F; EB 10FP; EBR 700; Flame Cut 

BR 100; FR 300BA; FR P-39; FRP 53; FR-PE; FR-PE(H); Planelon DB 100; Tardex 10; NC-1085; HFO-

102; Hexcel PF1; Phoscon Br-250; NCI-C55287. 

Caliban-F/RP-44 е DeсаBDE техническа смес с антимонов оксид (Sb2O3), а F/RP-53 съдържа 60% 

DeсаBDE, който се употребява заедно с лакове на THP-соли и акрилно свързващо вещество. 
Източник: Brominated diphenylethers (EHC 162,  1994); http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc162.htm 

 

Приложение № 2: Възможни употреби и приложения на полибромирани 

дифенил етери (PBDE) 

Употреби на полибромираните дифенил етери (PBDE) 

Три основни търговски продукта на бромираните дифенил етери (PBDE) са произвеждани и 

предлагани на пазара: технически смеси на pentaBDE, octaBDE и decaBDE, като всеки продукт 

представлява смес от  няколко изомера на бромираните дифенил етери с различна степен на 

бромиране. 

PBDE са основни компоненти на търговски смеси, които се използват като забавители на горенето 

(FR) в материали, продукти и изделия за намаляване на риска от пожари, особено в такива, които са 

лесно запалими при пожар като мебели, текстилни изделия и автомобилите (pentaBDE), или при 

които може да възникне пожар като електрическо и електронно оборудване – телевизори, компютри и 

битови уреди, електрически кабели, дамаски, тапицерии(decaBDE) и пластмасови части за 

персонални компютри и малки битови уреди (octaBDE).  

Идентифицирани са 47 различни търговски продукта на бромираните дифенил етери (PBDE). 

Приблизително 30 от тях са с широка употреба за различни приложения. 

PBDE се използват в различни видове смоли, полимери, кополимери и материали. Основните 

употреби на PBDEs в нисходящ ред по важност са: удароустойчив стирен (HIPS), акрилонитрил-

бутадиен стирен (ABS), еластиччни пенополиуретани (PUR), текстилни покрития (без дрехи), 

изолации за проводници и кабели, електрически контакти/щепсели.  

Търговските продукти на pentaBDE почти изцяло са използвани в еластиччни пенополиуретани (PUR) 

за приложения при изработката на тапицирани мебели, матраци, килими, и автомобилни седалки.  

Търговските продукти на octaBDE са използвани в акрилонитрил-бутадиен стирен (ABS) полимери за 

приложения в ЕЕО.   

Търговските продукти на decaBDE се използват най-вече в удароустойчив полистирен (HIPS), който 

най-често се употребява за изработката на задните капаци на телевизори, кутии на компютри, печатни 

платки и в някои видове пожароустойчиви текстилни изделия.  

 

 

 

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc162.htm
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Таблица 6: Употреби на различните технически  PBDE продукти 

DecaBDE OctaBDE PentaBDE 

 Телевизори  

 Кутии за компютри 

Компоненти за електронно 

оборудване  

 Печатни платки  

 Обвивки на кабели и 

електрически табла 

 Автомобилни седалки  

 Тапицирани мебели 

 Текстилни изделия 

 Телевизори  

 Кутии за компютри 

 Офис техника 

 Битови уреди 

 Автомобилни части 

 Електронно оборудване 

 Печатни платки  

 Обвивки на кабели и ел. табла 

 Автомобилни седалки  

 Тапицирани мебели 

 Текстилни изделия 

 Пенопълнители 

 Изолационни плоскости  

 PVC тръби 

 Изолационна пяна,  

 Стенни покрития 

 Килими, мокети 

 Строителни панели 

 Пластмасови ламперии  

 Транспортни ленти 

Таблица 7: Възможни употреби и приложения на полибромирани дифенил етери (PBDE) 

Смоли, полимери или материали Търговски продукт 
Приложения 

PentaBDE OctaBDE DecaBDE 

Акрилонитрил-бутадиен стирен 

(ABS) 
     

Пресовани/формовани части  

Епоксидни смоли (ER) 
     

Електрически табла, защитни 

покрития  

Фенолни смоли  (PR)      Печатни платки 

Полиакрилонитрил (PAN)     Панели, електрически компоненти  

Полиамид (PA) 
     

Електрически конектори, 

автомобилни интериорни части  

Полибутилен терефталат (PBT) 
     

Електрически конектори и 

компоненти  

Поликарбонат (PC) 

     

Корпуси/Кутии на офис техника, 

мобилни телефони и електрическо 

оборудване  

Полиетилен  (PE),  

Армиран полиетилен (VPE) 
    

Армирани проводници и кабели, 

пеноизолация на тръбопроводи, 

защита от климатични условия и 

влага  

Полиетилен терефталат  (PET)     Eлектрически части 

Полипропилен  (PP) 
    

Електрически проводници, 

електронни уреди  

Полистирен (PS),  

Високоустойчив полистирен 

(HIPS) 

     

Външи кутии и задни капаци на 

телевизори , външни кутии на 

електронно оборудване 

Полиуретан (PUR) 
     

Тапицерии за мебели, пълнежи за 

възглавници, опаковки, вати  

Поливинил хлорид (PVC)      Обвивки на кабели 

Ненаситени полиестери  (UPE)       Електрически табла, покрития  

Бои, лакове       Покрития  

Каучук (стирен бутадиен )      Транспортни ленти  

Текстил       Покрития  

Източници: WHO IPCS (1994); OECD (1995)  

Приложения на търговски смеси на pentaBDEs  

Употреба: Широко използвани като добавка за забавяне и потискане на горенето в еластичните 

пенополиуретани (PUR), 95% от общата употреба; други приложения са в поливинил хлорид (PVC), 

епоксидни смоли, ненаситени полиестери (UPE), каучук, боли/лакове, текстил, хидравлични масла и 

др. – около 5% от общата употреба.  

Приложения: ЕЕО, строителство, автомобилна, текстилна и мебелна промишленост, вагоно-, корабо- 

и самолетостроене, електрически кабели иинсталации, опаковки. 
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Крайни изделия: персонални компютри, лаптопи, домашна електроника и офис оборудване 

(принтери, ксерокси) и друга техника (сървъри от нисък и среден клас), съдържаща печатни платки; 

външни пластмасови корпуси и вътрешни пластмасови компоненти от твърди PUR еластомери; 

мобилни телефони; телевизори с течно-кристални дисплеи заедно с техните корпуси и задни 

капаци;видеокамери; видеокасетофони и записващи устройства; леки коли, вагони и локомотиви, 

кораби и самолети, съдържащи тапициран текстилен и пластмасов интериор и електрически 

компоненти; строителни материали (изолационни панели, монтажни пени, стенни и подови настилки, 

пластмасови покрития; електрически кабели и табла; мебели (тапицерии, дамаски, матраци); 

текстилни изделия (пердета, килими, мокети, подови настилки, палатки, брезенти, мушами, работно и 

защитно облекло, специално облекло за пожарозащита, пожарозащитни одеала). 

Приложения на търговски смеси на octaBDEs 

Употреба: Широко използвани като добавка за забавяне на горенето в полимерни материали като 

акрилонитрил-бутадиен стирол(ABS);  удароустойчив полистирен (HIPS), полибутилен терефталат 

(PBT) и  полиамид (РА). Други употреби на octaBDE включват термопластични  еластомери (найлон 

и полиетилен ниска плътност, полипропилен (РР), етилен-винил ацетат, РVС), поликарбонати, фенол-

формалдехидни смоли  и ненаситени полиестери (UPE).  

Приложения: В пластмасовите корпуси на ЕЕО (предимно офис  оборудване и техника), пластмасови 

изделия (95%), адхезиви и защитни покрития, текстилни и строителни материали (5%).  

Крайни изделия: TV/video апарати, PC компютри, цветни принтери, копирни машини, телефони и 

факс апарати, малки компоненти на ЕЕО, печатни платки, пожарозащитно облекло, тръби и фитинги, 

пластмасово фолио, кожени мебели, каучук и др. 

Таблица 8:Приложения на търговски смеси на DecaBDE 

Приложения на с-DecaBDE  
Части, материали, продукти, готови изделия 

Електрическо и електронно 

оборудване (ЕЕО) 

 външни кутии и вътрешни компоненти на телевизори (ТV) 

 мобилни телефони и факс апарати 

 аудио- и видео- техника 

 дистанционни устройства 

 свързващи кабели 

 кондензаторни пластини 

 електрически кабели в сградите 

 електрически проводници и кабели с топлоустойчива изолация 

 конектори в ЕЕО 

 електрически прекъсвачи 

 намотки в бобини 

 компоненти в принтери и фотокопирни машини – тонер касети и конектори 

 компоненти на скенери 

Кораби, лодки, самолети  електрически проводници и кабели 

 ЕЕО 

 навигационно и телекомуникационно оборудване 

 компютри и панели за компютърно управление 

 аудио- и видео-техника 

 електрически конектори 

 елекстроуреди 

 външни кутии и вътрешни компоненти на на телевизори (ТV) 

 факс машини 

 дистанционни устройства 

 свързващи кабели 

 кондензаторни пластини 

 токопрекъсвачи 

 компоненти в принтери и фотокопирни машини – тонер касети и конектори 

 компоненти на скенери 

 въздухопроводи във вентилационни системи 

 елетропроводи и фитинги 

 електроключове и конектори 

 компоненти във вентилатори, отоплителни уреди и сешоари 

Текстилни изделия и мебели   тапицирани мебели 

 дивани, матраци, офис столове, пълнеж за възглавници 

 еластични полиуретани (PUR) 

 военни палатки 
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Приложения на с-DecaBDE  
Части, материали, продукти, готови изделия 

Автомобили/Масов транспорт  тапицерии (където подплатата на частта е третирана с DecaBDE)  

 задната облицовка над багажника в автомобила 

 тапицираните седалки 

 обегалките за глава  

 сенниците 

 облицовка на тавана 

 високо устоичиви пластмаси 

 бордови панел 

 вътрешната облицовка на автомобила 

 арматурно табло 

 предна и задна броня 

 спойлер за броня 

 под капака на автомобилния двигател 

 скоростна кутия, дистрибуторна капачка и др. 

 изолационна обвивка на високоволтови проводници и кабели 

 ЕЕО 

 кутия и клетки на акумулатора 

 контрол на двигателя 

 електрически конектори 

 компоненти на DVD, GPS, радио и компютърната система 

Домакински уреди  цокъл на ел.крушка 

 кухненски аспиратори 

 електродомакински уреди 

 пердета и завеси 

 компоненти на бойлери 

 компоненти на електро уреди като трансформатори и прекъсвачи 

 компоненти във вентилатори, отоплителни уреди и сешоари 

Строителство  тръби 

 фасунги, щепсели, ел.ключове 

 седалки на стадиони 

 армирани пластмаси 

 ел.прекъсвачи и конектори 

 лицеви ламинати за изолационни панели 

 подпокривна изолация 

 електропроводи и фитинги 

 компоненти в аналитични прибори в химични и медицински лаборатории 

 въздухопроводи във вентилационни системи 

 телефонни кабини и уредби 

 комуникационни кабели 
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Приложение № 3: Алтернативи на PentaBDE в различни материали и 

приложения 

Таблица 9: Алтернативи на PentaBDE в различни материали и приложения  

Материали/ 

полимери/ 

смоли 

Неорганични 

алтернативи 

Фосфор/азот 

Органични 

алтернативи 

Халогенирани  

Органични 

алтернативи 

Алтернативни 

Пожароустойчиви 

материали 

Приложения Търговски 

изделия 

Епоксидни 

Смоли (ER) 

 

Алуминиев хидроксид/ 

Aluminium 

hydroxide(ATH); 

Магнезиев хидроксид/ 

Magnesium hydroxide; 

Амониев полифосфат/ 

Ammonium polyphosphate; 

Червен фосфор/  

Red phosphorus; 

Цинков хидроксистанат/ 

Zinc hydroxystannate(ZHS);  

Цинков станат/ 

Zinc stannate (ZS) и 

ZHS/ZS-coated ATH; 

Метални фосфинати/ 

Metallic phosphinates; 

Реактивен азот и фосфор/ 

Reactive nitrogen and 

Phosphorus constituents 

(не специфицирани) 

DOPO; 

 

Тетрабромобис фенол А/ 

Tetrabromobis phenol A 

(реактивен); 

Етилен бис(тетрабромо) 

фталамид/ 

Etylenebis (tetrabromo) 

phtalimid; 

 

Polyethylene 

Sulphide/ 

Полиетилен 

сулфид; 

 

Печатни 

платки, 

Защитни 

покрития 

 

Компютри, 

корабен 

интериор, 

електронни 

части  

 

Поливинил 

хлорид 

(PVC) 

 

Алуминиев хидроксид/ 

Aluminium 

hydroxide(ATH); 

Цинков борат/ 

Zinc borate; 

Цинкмолибденови 

съединения/ 

Zincmolybdenum 

compounds 

(заедно с фосфатни 

естери); 

Цинков хидроксистанат/ 

Zinc hydroxystannate(ZHS); 

Цинков станат/ 

Zinc stannate (ZS) и 

ZHS/ZS-coated ATH; 

Трикрезил фосфат/ 

Tricresyl phosphate 

(също и пластификатор) 

 

Трис(дихлоропропил) 

фосфат/ 

Tris(dichloropropyl) 

Phosphate; 

Винилбромид/ 

Vinylbromide; 

 

Твърд PVC  

 

Обвивки за 

кабели 

Ел.кабели 

Подови 

покрития 

 

 

 

Индустриални 

покрития 

 

Полиуретан 

(PUR) 

 

Амониев полифосфат/ 

Ammonium polyphosphate; 

Червен фосфор/ 

Red phosphorus; 

 

Меламин/Melamine 

(на основа на азот); 

Диметил пропил фосфат/ 

Dimethylpropylphosphonate 

(DMPP); 

Reofos (нехалогениран 

забавител на горенето); 

 

Бромоалкил фосфат/ 

Bromoalkyl phosphates; 

Тетрабромофталов 

анхидрид/ 

Tetrabromophtalic 

Anhydride; 

Трис(хлороетил) фосфат/ 

Tris(chloroethyl) 

phosphate (TCPP) 

(заедно с бромирани 

полиоли или червен 

фосфор);  

Тапицерии 

 

Тапицерски 

материали, 

опаковки, 

подови 

настилки 

 

Мебели, 

матраци 

Звукоизолации, 

Изолиращи 

панели, 

Ламперии, 

имитиращи 

дърво, 

транспортни 

средства 

 

Ненаситени 

термоустойчиви 

полиестери 

(UPE) 

 

 

 

 

 

 

 

Амониев полифосфат/ 

Ammonium polyphosphate; 

Алуминиев хидроксид/ 

Aluminium 

hydroxide(ATH); 

Магнезиев хидроксид/ 

Magnesium hydroxide; 

Цинков хидроксистанат/ 

Zinc hydroxystannate(ZHS);  

Цинков станат/ 

Zinc stannate (ZS) и 

ZHS/ZS-coated ATH ; 

Триетил фосфат/ 

Triethyl Phosphate; 

Диметил пропил 

фосфонат/ 

Dimethyl propyl 

Phosphonate (DMPP) 

 

 

 

 

 

Дибромостирен/ 

Dibromostyrene; 

Тетрабромофталов 

анхидрид/ 

Tetrabromophtalic 

Anhydride на основата на 

диол/ based diol; 

Тетрабромофталов 

анхидрид/ 

Tetrabromophtalic 

Anhydride; 

Бис(трибромофенокси) 

етан/ 

Bis(tribromophenoxy) 

Ethane; 

 

 

 

 Печатни 

платки, 

покрития 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЕО, 

Защитни 

покрития в 

хим.пром., 

Отливки; 

Корабна и 

военна 

индустрия 

 

Каучуци 

 

н.д.  

 

Алкил диарил фосфати/ 

Alkyl diaryl phosphates 

(нитрил каучук/ 

nitril rubber) 

н.д.  

 

 транспортиране 

 

Транспортни 

ленти; 

Изолации за 

тръбопроводи 

Бои и лакове 

 

 

н.д.  

 

Триарил фосфати/ 

Triaryl phosphates 

(не специфицирани); 

 

Тетрабромо фталат диол/ 

Tetrabromophthalate diol; 

Тетрабромофталов 

анхидрид на база диол/ 

Tetrabromophtalic 

anhydride based diol; 

Силикон 

Каучук 

 

Покрития 

 

Корабни бои и 

лакове 

Бои за 

индустриални 

контейнери 
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Материали/ 

полимери/ 

смоли 

Неорганични 

алтернативи 

Фосфор/азот 

Органични 

алтернативи 

Халогенирани  

Органични 

алтернативи 

Алтернативни 

Пожароустойчиви 

материали 

Приложения Търговски 

изделия 

Бис(трибромофенокси) 

етан/ 

Bis(tribromophenoxy) 

Ethane; 

 

Текстил 

 

Алуминиев хидроксид/ 

Aluminium hydroxide; 

Магнезиев хидроксид/ 

Magnesium hydroxide; 

Амониеви съединения/ 

Ammonium compounds 

(не специфицирани); 

Боракс/Borax; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетракис хидроксиметил 

фосфониеви соли/ 

 Tetrakis hydroxymethyl 

phosphonium salts  

като хлорид/chloride 

(THCP) или амониеви/ 

ammonium(THPX); 

Диметил фосфоно (N-

метилол)пропионамид/ 

Dimethyl phosphono 

(N-methylol)propionamide; 

Дигуанидин хидроген 

фосфат/ 

Diguanidine hydrogen 

phosphate; 

Ароматни фосфати/ 

Aromatic phosphates 

(не специфицирани); 

Диметил хидроген 

фосфит(DMHP)/ 

Dimethyl hydrogen 

phosphite(DMHP); 

Меламин/Melamine (на 

основа на азот); 

Фосфо нитрил хлорид 

(PNC)/ 

Phospho nitrilic chloride 

(PNC); 

Трихлоропропил фосфат/ 

Trichloropropyl phosphate; 

 

Арамидни влакна 

(защитни 

покрития); 

Акрилна вълна/ 

Wool Modacrylic; 

 

Покрития 

 

Импрегниране 

на килими 

Автомобилни 

седалки, 

Тапицирани 

мебели за дома 

и офиса, 

Самолети, 

кораби, 

подводници. 

 

Източник: (EHC 162 1994), (UNEP/POPS/POPRC.3/INF/23 2007), (KemI 2006), (Timpe 2007), (Haglund 2000), (Troitzsch 2007),(Supresta 20



 

 

Приложение № 4: Действащото законодателство относно полибромираните 

дифенил етери (РBDE) 

Таблица 10: Действащото законодателство, относно ограниченията за употреба, производство, 

пускането на пазара и износ на полибромирани дифенил етери (pentaBDE, octaBDE или 

DecaBDE в самостоятелен вид, в смеси и в изделия) и относно операциите по рециклиране на 

изделия, съдържащи такива химикали 

 
Полибромирани дифенил етери (PBDEs) Законодателство Забележка 

Тетрабромодифенил етер  

C 12 H 6 Br 4 O  

Регламент (EC) № 850/2004 за устойчивите 

органични замърсители (УОЗ)  

Регламент (ЕС) № 757/2010 на Комисията  от 24 

август 2010 година за изменение на Регламент 

(ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета относно устойчивите органични 

замърсители (УОЗ) по отношение на Приложения I 

и III 

Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 

850/2004 се изменят в съответствие с 

приложението към настоящия регламент: 

1. Приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 

се заменя със следното: 

Част А — Вещества, изброени в Конвенцията и в 

Протокола, както и вещества, изброени само в 

Конвенцията 

Специфично изключение за употреба като 

междинен продукт или други спецификации  

Специфично изключение за употреба като 

междинен продукт или други спецификации  

1. За целите на настоящото вписване член 4, 

параграф 1, буква б) се прилага за концентрации 

на тетрабромодифенил етер, равни на или под 10 

mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във 

вещества, препарати, изделия или като съставки на 

забавящи горенето части на изделия.  

2. Чрез дерогация се разрешават производството, 

пускането на пазара и употребата, както следва:  

а) без това да противоречи на посоченото в буква 

б) — на изделия и препарати, съдържащи 

концентрации на тетрабромодифенил етер под 0,1 

тегловни % (1000 mg/kg), когато се произвеждат 

изцяло или частично от рециклирани материали 

или от отпадни материали, подготвени за нова 

употреба;  

б) на електрическо и електронно оборудване в 

рамките на обхвата на Директива 2002/95/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета (*).  

3. Разрешава се използването на изделия, които 

вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 

г. и съдържат като своя съставна част 

тетрабромодифенил етер; във връзка с такива 

изделия се прилагат разпоредбите на член 4, 

параграф 2, трета и четвърта алинея. 

Регламент (EC) № 

850/2004 за POPs е в 

сила за България от 

01.01.2007 г.  

 

Регламент (ЕС) № 

757/2010 е в сила за 

България от 26 август 

2010 г. 

 

 

 

 

 

 

Пентабромодифенил етер 

 C 12 H 5 Br 5 O 

Регламент (EC) № 850/2004 за устойчивите 

органични замърсители (УОЗ)  

Регламент (ЕС) № 757/2010 на Комисията  от 24 

август 2010 година за изменение на Регламент 

(ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета относно устойчивите органични 

замърсители (УОЗ) по отношение на Приложения I 

и III 

Регламент (EC) № 

850/2004 за POPs е в 

сила за България от 

01.01.2007 г.  

 

Регламент (ЕС) № 

757/2010 е в сила за 

България от 26 август 

2010 г. 
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Полибромирани дифенил етери (PBDEs) Законодателство Забележка 

Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 

850/2004 се изменят в съответствие с 

приложението към настоящия регламент: 

1. Приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 

се заменя със следното: 

Част А — Вещества, изброени в Конвенцията и в 

Протокола, както и вещества, изброени само в 

Конвенцията 

Специфично изключение за употреба като 

междинен продукт или други спецификации  

Специфично изключение за употреба като 

междинен продукт или други спецификации  

1. За целите на настоящото вписване член 4, 

параграф 1, буква б) се прилага за концентрации 

на пентабромодифенил етер, равни на или под 10 

mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във 

вещества, препарати, изделия или като съставки на 

забавящи горенето части на изделия.  

 

2. Чрез дерогация се разрешават производството, 

пускането на пазара и употребата, както следва:  

 

а) без това да противоречи на посоченото в буква 

б), на изделия и препарати, съдържащи 

концентрации на пентабромодифенил етер под 0,1 

тегловни %, когато се произвеждат изцяло или 

частично от рециклирани материали или от 

отпадни материали, подготвени за нова употреба; 

 

б) на електрическо и електронно оборудване в 

рамките на обхвата на Директива 2002/95/ЕО.  

 

3. Разрешава се използването на изделия, които 

вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 

г. и съдържат като своя съставна част 

пентабромодифенил етер; във връзка с такива 

изделия се прилагат разпоредбите на член 4, 

параграф 2, трета и четвърта алинея. 

 

 

 

 

 

 

Хексабромодифенил етер  

C 12 H 4 Br 6 O 

Регламент (EC) № 850/2004 за устойчивите 

органични замърсители (УОЗ)  

Регламент (ЕС) № 757/2010 на Комисията  от 24 

август 2010 година за изменение на Регламент 

(ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета относно устойчивите органични 

замърсители (УОЗ) по отношение на Приложения I 

и III 

Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 

850/2004 се изменят в съответствие с 

приложението към настоящия регламент: 

1. Приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 

се заменя със следното: 

Част А — Вещества, изброени в Конвенцията и в 

Протокола, както и вещества, изброени само в 

Конвенцията 

Специфично изключение за употреба като 

междинен продукт или други спецификации  

Специфично изключение за употреба като 

междинен продукт или други спецификации  

1. За целите на настоящото вписване член 4, 

параграф 1, буква б) се прилага за концентрации 

на хексабромодифенил етер, равни на или под 10 

mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във 

вещества, препарати, изделия или като съставки на 

забавящи горенето части на изделия.  

 

2. Чрез дерогация се разрешават производството, 

пускането на пазара и употребата, както следва:  

Регламент (EC) № 

850/2004 за POPs е в 

сила за България от 

01.01.2007 г.  

 

Регламент (ЕС) № 

757/2010 е в сила за 

България от 26 август 

2010 г. 
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Полибромирани дифенил етери (PBDEs) Законодателство Забележка 

 

а) без това да противоречи на посоченото в буква 

б), на изделия и препарати, съдържащи 

концентрации на хексабромодифенил етер под 0,1 

тегловни %, когато се произвеждат изцяло или 

частично от рециклирани материали или от 

отпадни материали, подготвени за нова употреба;  

 

б) на електрическо и електронно оборудване в 

рамките на обхвата на Директива 2002/95/ЕО. 

 

3. Разрешава се използването на изделия, които 

вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 

г. и съдържат като своя съставна част 

хексабромодифенил етер; във връзка с такива 

изделия се прилагат разпоредбите на член 4, 

параграф 2, трета и четвърта алинея. 

Хептабромодифенил етер  

C 12 H 3 Br 7 O 

Регламент (EC) № 850/2004 за устойчивите 

органични замърсители (УОЗ)  

Регламент (ЕС) № 757/2010 на Комисията  от 24 

август 2010 година за изменение на Регламент 

(ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета относно устойчивите органични 

замърсители (УОЗ) по отношение на Приложения I 

и III 

Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 

850/2004 се изменят в съответствие с 

приложението към настоящия регламент: 

1. Приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 

се заменя със следното: 

Част А — Вещества, изброени в Конвенцията и в 

Протокола, както и вещества, изброени само в 

Конвенцията 

Специфично изключение за употреба като 

междинен продукт или други спецификации  

Специфично изключение за употреба като 

междинен продукт или други спецификации  

1. За целите на настоящото вписване член 4, 

параграф 1, буква б) се прилага за концентрации 

на хептабромодифенил етер, равни на или под 10 

mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във 

вещества, препарати, изделия или като съставки на 

забавящи горенето части на изделия.  

 

2. Чрез дерогация се разрешават производството, 

пускането на пазара и употребата, както следва:  

 

а) без това да противоречи на посоченото в буква 

б), на изделия и препарати, съдържащи 

концентрации на хептабромодифенил етер под 0,1 

тегловни %, когато се произвеждат изцяло или 

частично от рециклирани материали или от 

отпадни материали, подготвени за нова употреба; 

 

б) на електрическо и електронно оборудване в 

рамките на обхвата на Директива 2002/95/ЕО.  

 

3. Разрешава се използването на изделия, които 

вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 

г. и съдържат като своя съставна част 

хептабромодифенил етер; във връзка с такива 

изделия се прилагат разпоредбите на член 4, 

параграф 2, трета и четвърта алинея. 

 

 

Регламент (EC) № 

850/2004 за POPs е в 

сила за България от 

01.01.2007 г.  

 

Регламент (ЕС) № 

757/2010 е в сила за 

България от 26 август 

2010 г. 

 

 

 

 

 

 

44. Дифенилетер, пентабромо дериват  

C 12 H 5 Br 5 O 

Регламент (EC) No 552/2009  от 22 юни 2009 

година  за изменение на Регламент (ЕО) № 

Регламент (EC) No 

1907/2006 относно 
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1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH) по 

отношение на приложение XVII   

Условия на ограничение: 

1. Забранява се пускането му на пазара и 

употребата му, — като вещество, — в смеси в 

концентрации по-високи от 0,1 тегловни %.  

 

2. Забранява се пускането на пазара на изделия, 

ако те или частите от тях с добавки за 

огнеустойчивост съдържат веществото в 

концентрации, по-високи от 0,1 тегловни %.  

 

3. Чрез дерогация параграф 2 не се прилага:  

— за изделия, които са били в употреба в 

Общността преди 15 август 2004 г.,  

— за електрическо и електронно оборудване в 

обхвата на Директива 2002/95/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета (***).  

_____________  

(***) ОВ L 37, 13.2.2003 г., стp. 19. 

 

регистрацията, 

оценката, 

разрешаването и 

ограничаването на 

химикали (REACH) е в 

сила за България от 

01.06.2007 г.  

 

Регламент (EC) No 

552/2009  е в сила за 

България от 26 юни 

2009 г.  

 

 

. 

 

  

45. Дифенилетер, октабромо дериват  

C 12 H 2 Br 8 O 

Регламент (EC) No 552/2009  от 22 юни 2009 

година  за изменение на Регламент (ЕО) № 

1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета 

относно регистрацията, оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH) по 

отношение на приложение XVII   

Условия на ограничение: 

1. Забранява се пускането му на пазара и 

употребата му: — като вещество, — като съставка 

на други вещества или в смеси, в концентрация, 

по-висока от 0,1 тегловни %.  

 

2. Забранява се пускането на пазара на продукти, 

ако те или частите от тях с добавки за 

огнеустойчивост съдържат веществото в 

концентрации, по-високи от 0,1 тегловни %. 

3. Чрез дерогация параграф 2 не се прилага: — за 

изделия, които са били в употреба в Общността 

преди 15 август 2004 г., — за електрическо и 

електронно оборудване в обхвата на Директива 

2002/95/ЕО. 

 

Регламент (EC) No 

1907/2006 относно 

регистрацията, 

оценката, 

разрешаването и 

ограничаването на 

химикали (REACH) е в 

сила за България от 

01.06.2007 г.  

 

Регламент (EC) No 

552/2009  е в сила за 

Бэлгария от 26 юни 

2009 г.  

 

 

. 

 

  

Октабромодифенил етер и 

Пентабромодифенил етер 

 

Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския 

Парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година 

относно износа и вноса на опасни химикали. 

ЧАСТ 1 

Списък на химикалите, подлежащи на процедурата 

за уведомление за износ  

Октабромодифенил етер  

CAS No. 32536-52-0  

EN No. 251-087-9 

CN code: 2909 30 38 

Подкатегория — i(1) — промишлен химикал за 

професионална употреба;  

Ограничения за употреба — со — строго 

ограничена ; 

Пентабромодифенил етер 

CAS No.  32534-81-9 

EN No. 251-084-2 

CN code: 2909 30 31 

Подкатегория — i(1) — промишлен химикал за 

професионална употреба;  

Ограничения за употреба — со — строго 

Регламент (ЕО) 

689/2008 е в сила за 

България от 31 юли 

2008 г.  
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ограничена ; 

ЧАСТ 2 

Списък на химикалите, отговарящи на 

изискванията за PIC уведомление  

Октабромодифенил етер  

CAS No. 32536-52-0  

EN No. 251-087-9 

CN code: 2909 30 38 

Подкатегория — i(1) — промишлен химикал за 

професионална употреба;  

Ограничения за употреба — со — строго 

ограничена ; 

 

Пентабромодифенил етер 

CAS No.  32534-81-9 

EN No. 251-084-2 

CN code: 2909 30 31 

Подкатегория — i(1) — промишлен химикал за 

професионална употреба;  

Ограничения за употреба — со — строго 

ограничена ; 

Октабромодифенил етер и 

Пентабромодифенил етер 

Регламент (ЕС) № 756/2010 на Комисията  от 24 

август 2010 година за изменение на Приложения 

IV и V  към Регламент (ЕО) № 850/2004 относно 

устойчивите органични замърсители (УОЗ) 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV  

Списък на веществата, предмет на разпоредбите за 

управление на отпадъци, формулирани в член 7  

Октабромодифенил етер и Пентабромодифенил 

етер  

Като се има предвид липсата на изчерпателна 

научна информация относно съответните 

количества и концентрации в изделия и отпадъци, 

както и относно сценариите за излагане на 

съответното въздействие, на настоящия етап в 

приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 

850/2004 не могат да бъдат формулирани 

стойности за максимално допустими 

концентрации на полибромираните дифенилови 

етери. При условие че се появи допълнителна 

информация и Комисията направи съответно 

преразглеждане, по-късно ще бъдат предложени 

стойности за максимално допустими 

концентрации на съответните девет устойчиви 

органични замърсители, като бъдат взети предвид 

целите на Регламента за устойчивите органични 

замърсители.  

ПРИЛОЖЕНИЕ IV  

В приложение V, част 2 от Регламент (ЕО) № 

850/2004 таблицата се заменя със следното: 

ANNEX IV. 

Операции по управление на отпадъци от 

Октабромодифенил етер и Пентабромодифенил 

етер  

Окончателно разполагане на отпадъците 

(permanent storage) се разрешава само ако са 

изпълнени следните условия:  

1. Разполагането трябва да се реализира в един от 

следните видове обекти: — безопасни, дълбоки 

подземни образувания от твърди скали; — 

солни мини; — депо за опасни отпадъци, при 

условие че отпадъците са втвърдени или (когато 

това е технически възможно) частично 

стабилизирани съгласно изискването за 

Регламент (ЕС) № 

756/2010 е в сила за 

България от 26 август 

2010 г. 
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класификация на отпадъците в подгрупа 1903 от 

Решение 2000/532/ЕО;  

2. Трябва да са спазени разпоредбите на 

Директива 1999/33/ЕО на Съвета ( 3 ) и на 

Решение 2003/33/ЕО на Съвета ( 4 );  

3. Трябва да е доказано, че избраната дейност е по- 

благоприятна от гледна точка на околната среда.  

 


