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2. Речник и използвани съкращения
e-mail

вкл.
диалогов прозорец
експорт
икона
МОСВ
радио бутон

електронна поща – електронно средство за съхраняване и
пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез
стандартизирани протоколи
включително
форма за въвеждане или потвърждаване на действие, която се
отваря върху съдържанието
запазването на данни и форматирането им от справка във
файл с определено разширение (таблица за Microsoft Excel)
изображение (пиктограма) за представяне на действие или
елемент
Министерство на околната среда и водите
елемент от форма, изобразяван като малко кръгче. От свързаните (изредени последователно) радио бутони може да се избере само 1

таб

подобна на бутон технология, позволяваща показването на
подпрозорец

(уеб) браузър

програма (приложен софтуер), предназначен за разглеждане
на информационни ресурси в Уеб - уеб сайт, изображение или
друго съдържание

3. Достъп до системата
Информационната система представлява уеб-базирано приложение, което се
стартира в съвременен уеб браузър (напр. Mozilla Firefox или Google Chrome). Адресът
за достъп е http://chemicals.moew.government.bg/feedback/.
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4. Задаване на въпрос
Адресът на страницата е http://chemicals.moew.government.bg/feedback/ или
http://chemicals.moew.government.bg/feedback/request.do. В нея се намира формата за
задаване на въпроси към Националното информационно бюро по химикали.
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Въпроси могат да бъдат задавани по съответните направления:
 REACH;
 CLP;
 SEVESO;
 Друго законодателство – има възможност за задаване на въпроси за
приложими изисквания в обхвата на законодателството за износ и внос на
опасни химикали (PIC), съхранение на химични вещества и смеси,
устойчиви органични замърсители, живак, ограничени вещества за
употреба в електрическо и електронно оборудване;
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Изброените направления са визуализирани чрез оцветени в зелен цвят табове. Задаването на въпрос се извършва чрез попълване на изведените във формата полета и натискане на бутона „
“. Към всеки въпрос, в раздела „Прикачени файлове“, може
да се добавят файлове с размер не по-голям от 5MB чрез натискане на бутон
„

“.

При успешно добавяне на нов въпрос, системата извежда съобщение за успех

При добавяне на нов въпрос от потребител, активните потребители на системата
се известяват автоматично с e-mail (писмо по електронна поща) за наличието на нов
въпрос в системата.
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