
С писмо, получено по електронната поща с рег. №37-00-65/ 20.04.2015 г. Министерство 

на здравеопазването ни информира за получени нотификации от Европейската система 

за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) за: 

 

1. Нотификация № А12/0324/15 - Пръстен, марка - Karat, нотифицираща страна - 

Германия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - 

неизвестен, износител - WORLD TREND, ROOM 301, UNIT 2, BLDG.5,C AREA, LIAN 

TANG, BEI YUAN, YIWU CITY 322000, Китайска Народна Република. Пръстен от две 

части - едната половина е черна със сива шарка, другата половина е сребърна, лъскава; 

номер на модела - P:4-5.3/H3 58, Арт. № 60412; бар код: 4038406604122. Установена е 

миграция на никел от 1.75 μg/см2/седмица в частта от пръстена със сребрист цвят. 

Съгласно точка 27 от Приложение XVII на Регламент 1907/2006 се забранява влагането 

на никел в изделия, предназначени да влязат в директен и продължителен контакт с 

кожата, с изключение на случаите когато нивото на отделяне на никел от тези изделия е 

по-малко от 0,5 μg/см2/седмица. 
 

 

                                                    
 

 

2. Нотификация № А12/0386/15 - Течност за електронни цигари Tabaco rubio+, марка -

VINIRETTE, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Германия, 

производител -Vinirette Europe, Am Neumarkt 38, 22041 Hamburgo, Германия. 

Опаковката е стъклен контейнер от 5 мг с розов капак. На опаковката е изписано: 

Liquid Vinirette; лек тютюн + 5 мг никотин, бар код – 4266290130009. Установено е по-

висока концентрация на никотин спрямо посочената, което е подвеждащо и продуктът 

трябва да се класифицира като вреден. 

 

                                            



 

3. Нотификация № A12/0414/15 - Течност за електронни цигари e-liquid, марка - МАХ, 

нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Китайска Народна Република, 

производител - неизвестен, износител - неизвестен, вносител - Polyflame Europe, 7, 

Avenue du Bouton d'or, ZA de Petits Carreaux, 94386 Bonneuil sur Marne, Франция. 

Течност за електронни цигари, опакована в картонена кутия, номер на артикула E- 

LIQUID 6 MG Арт. № 40.447.695, бар код 3661075070502.  Установено е, че продуктът 

съдържа никотин (6 мг/мл), но не е визирано наличието му върху опаковката. Не са 

спазени изискванията за класифициране, опаковане и етикетиране, съгласно Наредбата 

за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и 

смеси. 

 
 

 

      
 

 

4. Нотификация № A12/0419/15 - Течност за електронни цигари Vapor flavour -

Chocolate, марка - DEKANG, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - 

Китайска Народна Република, производител - Changning Dekang Biotechnology, 

Entrepreneurial Industry Park, Shajing 3rd Street, Baoan District, Shenzhen, Китайска 

Народна Република. Продуктът се предлага в малки бутилки от 10 мл с капачка на 

винт. Не са спазени изискванията за етикетиране, съгласно Наредбата за реда и начина 

на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси. 

 
 

                                                  
 

 

 


