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О Т Ч Е Т 

за  

дейността  на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ПАЗАРА” 

през първо тримесечие на 2012 г. 

 
През първото тримесечие на 2012 г. целите в дейността на ГД „Надзор на пазара” 

(ГДНП) са свързани с изпълнение на заложените дейности по надзор на пазара от утвърдения 

годишния план (УГП); осъществяване на проверки по постъпили сигнали и жалби от фирми 

и граждани; действия по нотификации, постъпили чрез системата за бърз обмен на 

информация RAPEX; нотификации, подадени от ЕК; съвместни проверки с други контролни 

органи; проверки по уведомления от А „Митница”; както и със сътрудничество с органите и 

структурите на Европейския съюз в областта на надзора на пазара. 

Продуктите, за които е осъществен надзор на пазара през тримесечието са в обхвата 

на: 

 наредбите по чл. 7 от ЗТИП – наредбите за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на: електрически съоръжения, предназначени за използване в 

определени граници на напрежението; играчки; строителни продукти; газови уреди; 

машини, вкл. машини работещи на открито по отношение на шума; лични предпазни 

средства; съоръжения под налягане; радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни 

устройства; плавателни съдове за отдих; транспортируеми съоръжения под налягане; 

пиротехнически средства и взривни вещества за граждански цели; 

 мерките по прилагането на Директива 2009/125/ЕС (чл. 26а от ЗТИП) по отношение 

изискванията за екологично проектиране към продукти, свързани с енергопотреблението. 

наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и 

третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване 

(НИППЕЕОТТОЕЕО), приета на основание чл.24, ал.2 от Закона за управление на 

отпадъците. 

 Извършени са планови и извънпланови проверки общо върху 2736 различни като 

вид, марка или модел продукти на територията на цялата страна. Констатирани са 

несъответствия при 936 продукти. От тях за 355 продукти проверките продължават през 

следващото тримесечие. 

Съответстващи на изискванията са 1800 продукти. Към съответстващите продукти са 

отнесени и 193 продукти с констатирани несъответствия, открити в търговски обекти през 

отчетния период, за които са предприети действия по отстраняване на несъответствията и 

към момента на отчитане същите са отстранени. 

През тримесечието са приключени проверките и на 574 продукти, започнали в 

предходен период. От тях 297 продукти са несъответстващи. 

Разпределение по наредби на проверените по УГП през първо тримесечие на 2012 г. 

продукти 
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Съотношение между общия брой проверени продукти през първо тримесечие на 2012 г. 

и броя на продуктите с установени несъответствия  

 
 

Съотношение между брой съответстващи продукти, брой несъответстващи продукти 

през първо тримесечие на 2012 г. и продукти открити като несъответстващи, чиито 

несъответствия са отстранени в тримесечието  

 
 

Съотношение между броя на проверените продукти при плановите и тези при 

извънплановите проверки през първо тримесечие на 2012г. 
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Разпределение на проверените продукти по регионални отдели 

 
 

Разпределение на несъответстващите продукти по регионални отдели 

 
 

Разпределение по регионални отдели на откритите по тримесечия несъответстващи 

продукти, приключили през съответното тримесечие* 

 
 

*Продуктите сe отчитат като съответстващи към всяко от тримесечията  
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Съотношение между броя продукти, чиито проверки са започнали от предходен период 

и са приключили в настоящия отчетен период и броя на продуктите с не отстранени 

несъответствия 

 
 

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 
Съгласно утвърдения годишен план и тримесечните графици на регионалните отдели 

през първо тримесечие на 2012 г. са осъществени планови проверки на общо 2499 продукти. 

Продължена е и работата по проверки от 2011 г. 

Извършените през тримесечието проверките обхващат: 
 

Електрически миксери и пасатори 

През месец февруари 2012 г. на територията на цялата страна е извършена проверка 

на битови и подобни електрически уреди - миксери и пасатори по отношение 

изпълнението на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на електрически уреди предназначени за използване в определени граници на 

напрежението и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за 

електромагнитна съвместимост за пускане на пазара на електрическите съоръжения. 

Проверени са общо 776 уреда от 44 марки. От тях 295 са несъответстващи миксери и 

пасатори. Проверките продължават при 120 продукти с несъответствия чрез предприемане на 

коригиращи действия, свързани с инструкцията за употреба, от отговорните икономически 

оператори и с административно наказателни действия. 

Изготвено е предложение за вземане на 4 бр. образци за изпитване по отношение на 

изискванията за електромагнитна съвместимост. 
 

Електрически уреди с нефункциониращи горещи повърхности, които се допират 

Във връзка с участието на ДАМТН в международен проект „Съвместни действия 2012 

- Горещи не фукциониращи повърхности, които се допират” към ADCO LVD през отчетното 

тримесечие е проведена специализирана кампания за събиране на информация за 

предлаганите на пазара електрически уреди с нефункциониращи горещи повърхности, които 

се допират. Проверени са общо 531 различни уреди – тостери, контактни грилове, сандвич 

тостери, гофретници и минифурни. Определени са общо 15 продукти за изпитване: 5 вида 

тостери, 2 – контактни грилове, 2 - сандвич тостери, 2 - гофретници, 4 – мини фурни. За тези 

продукти и за един продукт без маркировка за съответствие проверката продължава с 

изискване на документи за произход, декларация за съответствие и документи от 

техническото досие. 
 

Малки домакински уреди по отношение изискванията на НИППЕЕОТТОЕЕО - 

електрически кани за топла вода 

През първо тримесечие на 2012 г. е извършена проверка на малки домакински уреди – 

електрически кани за топла вода по отношение изискванията на НИППЕЕОТТОЕЕО. 

Проверени са общо 223 продукти от 46 марки, като за 45 броя продукти е констатирано 

неизпълнение на изискване от наредбата.  
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От РОНП София са извършени тестове с XRS анализатор на 6 бр. кани от 3 марки. 

Резултатите показаха наличие на завишено съдържание на олово в двете кани от една марка. 

Икономическият оператор е уведомен за резултатите. Проверката продължава. 

От направените проверки в търговските обекти е установено, че: не е предоставено в 

търговския обект удостоверение за съответствие (УС) по образец съгласно приложение № 3а 

от НИППЕЕОТТОЕЕО за 37 продукти; без нанесена маркировка (обозначението, 

представляващо зачертан контейнер), съгласно изискванията на чл. 7 от НИППЕЕОТТОЕЕО 

са 4 кани, като при една от тях маркировката е поставена само върху опаковката; без 

идентификация на лицето, което пуска на пазара електрическо и електронно оборудване 

(наименование и единен идентификационен код по Булстат) са 6 бр. продукти. Проверките 

не са приключили. 
 

Играчки от категория със същото естество на риск, посочени в RAPEX нотификации 

През първо тримесечие на 2012 г. са проверени 72 различни марки и модели играчки 

със същото естество на риск, посочени в RAPEX нотификации, от които 60 са 

несъответстващи. За 12 играчки са предоставени документи, удостоверяващи съответствието 

им със съществените изисквания. 

От общия брой проверени продукти за 33 играчки проверката е приключена чрез 

предприемане на коригиращи действия, изтегляне от пазара на опасните продукти и тяхното 

унищожаване. Отстранени са несъответствията на 10 играчки. За 4 играчки без маркировка 

за съответствие са издадени констативни протоколи по чл. 19 от НУРИНП. За 38 играчки 

проверката не е приключена. 

В резултат на приключените проверки е установено, че голяма част от 

икономическите оператори отстраняват първоначално констатираните несъответствия на 

играчките, като ги привеждат в съответствие. При играчките, за които това е невъзможно, 

икономическите оператори предприемат действия по изтеглянето им и тяхното унищожаване 

или ги връщат на производителя, чрез износ. В резултат на тези действия са унищожени 322 

играчки от 19 модела. 
 

Приключени са и продължените от 2011 г. планови проверки и проверки по 

самосезиране на 190 играчки, в това число 76 съответстващи и 114 несъответстващи 

продукта. От всички проверени играчки за 44 играчки проверката е приключена чрез 

предприемане на коригиращи действия, изтегляне от пазара на опасните продукти, тяхното 

унищожаване, а за други 56 продукта проверката приключва с отстраняване на 

несъответствията. За 38 играчки проверката не е приключена. 
 

Kрикове (механични и хидравлични) 
През тримесечието на територията на всички РОНП на ГДНП е извършена проверка 

на подвижни или преносими крикове (механични и хидравлични) по отношение на 

посочените към тях изисквания в Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на машините (НСИОСМ). Проверени са общо 232 крика. 

При проверките е установено, че предлаганите в търговските обекти крикове, в по-

голямата си част (140 бр., над 60%), съответстват на изискванията на НСИОСМ. 

Високият процент на съответствие се дължи на извършените през 2010-2011 година 

проверки на крикове и проведените срещи с икономически оператори. В резултат на тези 

срещи са отстранени констатирани несъответствия при пускането на продуктите на пазара и 

към настоящия момент на пазара могат да бъдат открити единични бройки, за които не са 

изпълнени изискванията на НСИОСМ. За продукти с констатирани несъответствия – 92, 

проверката продължава. 
 

Машини, включително работещи на открито по отношение на шума – верижни триони 

за работа в гората 

 През тримесечието приключени продължените от 2011 г.проверки на различните 

модели от 13 марки верижни триони за работа в гората по отношение изискванията на 

НСИОСМ и по отношение на излъчвания от тях шум. При последващи проверки е 
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установено, че несъответствията са отстранени от икономическите оператори. За изпитаните 

2 бр. образци са съставени два констативни протоколи по чл. 17 от НУРИНП. Резултатите от 

изпитването по определени показатели показват съответствие на продуктите. За 2 марки 

верижни триони за работа в гората проверките все още не са приключили. 
 

Машини, включително по отношение изискванията на НИППЕЕОТТОЕЕО - 

електрически верижни триони 

 Приключени са продължените от 2011 г. проверки на различните модели от 16 марки 

електрически верижни триони по отношение изискванията на НСИОСМ и изискванията за 

електромагнитна съвместимост. При последващи проверки е установено, че 

несъответствията са отстранени от икономическите оператори. Резултатите от изпитване за 

електромагнитна съвместимост на електрически верижен трион са отрицателни. Съставен е 

констативен протокол по чл. 17 от НУРИНП. Проведена е среща с упълномощен 

представител и е подписан протокол с определени задължения и срокове за изпълнение. 

Предстои издаване на заповед по чл. 30а от ЗТИП. Продължават проверките на 2 марки 

електрически верижни триони.  
 

Газови уреди – печки, котли и бойлери 

 Приключени са продължените от 2011 г. проверки на 5 вида газови печки. Продуктите 

са с оценено и удостоверено съответствие. 
 

Защитни каски за промишлеността 

 Приключени са продължените от 2011 г. проверки за 34 вида каски за 

промишлеността, от които:12 вида (52 бр.) с унищожаване поради изтекъл срок на годност; 9 

вида (327 бр.) с предприети коригиращи действия от страна на икономическия оператор по 

отношение инструкция за употреба и стикер с необходима информация. Прекратени са 

проверките на 2 вида (9 бр.) каски поради невъзможност да се осъществи контакт с 

икономическия оператор. За 1 вид каски икономическият оператор е декларирал, че няма да 

бъдат пускани на пазара. След приключване на проверката за 9 вида (319 бр.) е установено, 

че съответстват на изискванията. Извършени са и последващи проверки за установяване 

резултатите от поети ангажименти от икономическите оператори. 
 

Каски за скиори в алпийски дисциплини и сноубордисти 

През първо тримесечие са приключени продължените от 2011 г. проверки за 32 вида 

каски, от които: за 22 вида са предприети коригиращи действия за окомплектоване на 

продуктите с инструкция за употреба на български език; за 6 вида са предприети действия по 

отношение маркировката за идентификация; за 3 вида проверката установи, че необходимата 

информация е налична и продуктите са съответстващи; 1 вид е изтеглен от пазара. 
 

Компоненти на безжични мрежи – безжични рутери и безжични входни точки  

 От 20 до 30 март 2012г. е проведена проверка на радиосъоръжения - компоненти на 

безжични мрежи (безжични рутери и безжични входни точки) на територията на всички РО 

НП, в търговски вериги от национално и регионално значение, както и в търговски обекти, в 

които се предлага компютърна и комуникационна техника. 

Проверени са продукти от около 20 марки, общо 201 вида радиосъоръжения (безжични 

рутери - 187 и безжични входни точки - 14). От тях с установени несъответствия са 142 

(безжични рутери 129 и безжични входни точки 13). Проверените устройства са със страна 

на произход Китай. 

При проверките са установени основно следните несъответствия: некоректни или 

липсващи данни, маркирани върху устройството (производител, марка, модел, 

партиден/сериен №) при 16 устройства; липсват данни за работна честота, e.i.r.p. и други 

технически данни при 69; маркировката за съответствие СЕ е некоректна при 3; 

специфичната маркировка за радиосъоръжения клас 2 липсва или е некоректна при 11; 

липсва информация за географската зона при 36 и за национални ограничения за употреба - 

при 36; декларацията за съответствие липсва при 7 и е некоректно съставена при 39; липсва 
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инструкция за употреба на български език при 11 и е непълна при 96; продукти с други 

несъответствия – 41. След анализ на резултатите от проверката в търговските обекти 

проверката на продукти с констатирани несъответствия ще продължат през следващото 

тримесечие. 
 

Устройства с малък обсег на действие за управление на движението на 

радиоуправляеми модели  

 През първо тримесечие на 2012 г. са приключени проверките, започнали през 

четвърто тримесечие на 2011 г., на 24 различни устройства с малък обсег на действие за 

управление на движението на радиоуправляеми модели, с установени несъответствия, в това 

число: за 16 продукти са предприети коригиращи действия; изтеглени от пазара са 7 

продукти; осъществен е износ на 1 продукт. Предприети са административнонаказателни 

действия към 6 продукта. Проверките продължават за 2 продукта. 
 

Пиротехнически изделия от категория 1, 2 и 3 

През първо тримесечие са приключени продължените от 2011 г. проверки за 176 вида 

пиротехнически изделия. От тях 39 са несъответстващи. Предприети са мерки за спиране на 

разпространението им. За 9 продукта проверките все още продължават. 
 

Обща кампанийна проверка 
  На 15.03.2012 г. е осъществена обща кампанийна проверка за наличие и пълнота 

на инструкция или указания за употреба, експлоатация и монтаж на български език. 

Обект на кампанията са най-масово потребяваните технически изделия от продуктови 

групи, попадащи в обхвата на наредбите по чл.7 от ЗТИП – ел. домакински уреди, машини, 

играчки, строителни продукти, газови уреди, радиосъоръжения, съоръжения под налягане, 

лични предпазни средства. 

Проверени са общо 511 продукти от различни видове, марки и модели, като при 154 

от тях са констатирани несъответствия, в това число: 31 продукти - без инструкция за 

употреба на български език; 69 продукти - с инструкция на български език, която не 

отговаря по обем и съдържание с тази на производителя; 9 продукта без декларация за 

съответствие, без маркировка за съответствие СЕ – 17 бр.; с други несъответствия (в това 

число видими) – 69 продукти. 

За 36 продукти, проверките продължават при лицата, които ги пускат на пазара 

(производители и вносители) с изискване на документи доказващи оценено съответствие, за 

96 бр. продукти - с изискване на коригиращи действия от лицата, отговорни за пускането им 

на българския пазар, за 17 – проверката не продължава и 5 – ще бъдат изтеглени от пазара. 

 Резултатите от кампанията показват че при 30% от всички проверени продукти са 

констатирани несъответствия, като 6% от всички проверени продукти се предлагат на 

потребителите без инструкция за употреба на български език и 13,5% от тях - с инструкция 

на български език, която по обем и съдържание не съответства с тази на производителя.  

 В сравнение с данните от кампанийната проверка от миналата година със същата 

тема, се отчита тенденция към леко увеличаване на продуктите, предлагани без инструкция 

на български език и на продуктите, предлагани с непълна по обем и съдържание инструкция, 

което потвърждава необходимостта от извършване на подобни проверки.  
 

ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 
Извършени са извънпланови проверки на 237 различни продукти - по сигнали и 

жалби от граждани и ведомства; по получени RAPEX нотификации, по сигнали от RAPEX 

екипа на ЕК; съвместни проверки по искане на други контролни органи, проверки по 

уведомления от А „Митница”, проверки в резултат на самосезиране и др. 
 

По сигнали и жалби на граждани и ведомства 

 През тримесечието са извършени проверки по постъпилите в ДАМТН 39 жалби и 

сигнали, в това число по 2 бр. сигнали – съвместни проверки с други ведомства. При 4 бр. 

сигнали, проверките показаха, че те са извън компетенциите на ДАМТН. 
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 Значителна част от жалбите касаят гаранционни претенции на гражданите, сервизното 

обслужване или неудовлетворени направени рекламации, които са извън компетенциите на 

ДАМТН, но са повод за извършване на проверки по отношение изискванията за безопасност 

към продуктите обект на жалбите. Голяма част от жалбите и сигналите постъпват в ДАМТН 

чрез КЗП и други ведомства. 

 Има постъпили жалби за електрически съоръжения, играчки, строителни продукти, 

крайни далекосъобщителни устройства и др. 
 

 През първото тримесечие на 2012 г. са получени 21 бр. сигнали и жалби за различни 

електрически съоръжения - 4 бр. лампи, които изгарят дни след закупуването; 2 бр. за 

електрическа готварска печка; 2 броя потопяеми нагреватели (бързовари), дефектирали още 

при първо включване; преносим вентилаторен отоплител, самозапалил се след дълга 

употреба; електрически котлон със съмнение за съдържание на азбест; електронна машина, 

причинила нараняване на дете при игра; 3 сигнала за разклонители и диференциален 

термоконтролер за соларни инсталации с непълна инструкция за монтаж; неизправен 

банкомат; климатик без инструкция за експлоатация; мултиметър без инструкция; 

фотоапарат без инструкция. 

 За 9 бр. сигнали проверките са приключени и жалбоподателите са уведомени за 

резултатите. От тях: за 2 сигнала, проверката показа, че са извън компетенциите на ДАМТН; 

за 4 сигнала проверката показа, че продуктите отговарят на съществените изисквания за 

безопасност; а при 3 сигнала информацията е потвърдена – в единия случай продуктите, 

обект на сигнала (бързовари 500W), са с несъответствия, които могат да доведат до опасност 

за потребителите от поражение от електрически ток и наличните количества са унищожени, 

а в другите два - несъответствията са отстранени. 

 По останалите 12 бр. сигнали проверките не са приключили и ще бъдат отчетени през 

следващото тримесечие. 

 През първото тримесечие са приключени проверките и на 4 бр. жалби и сигнали, 

продължени от 2011г. Проверката на един продукт показа, че съответства на изискванията, а 

за 2 бр. са предприети административно наказателни действия към икономическите 

оператори. Проверката по сигнал за разклонители приключи с предприети ограничителни 

мерки и обявяване на продуктите в системата за обмен на информация за опасни стоки 

RAPEX. 

 

През първото тримесечие на 2012 г. са постъпили 3 бр. сигнали и жалби за продукти 

свързани с енергопотреблението - компактни луминесцентни лампи (КЛЛ). 

При проверка по един от сигналите е установено, че КЛЛ са без маркировка за 

съответствие и без инструкция за употреба на български език. В резултат на предприети 

действия наличните количества от КЛЛ са предадени за унищожаване и е осъществен 

реекспорт на внесените количества. За два сигнала проверките продължават. 
 

 През тримесечието са постъпили 4 бр. сигнали/жалби за играчки. Не е потвърдена 

информацията при 1 от жалбите, а играчките обект на останалите 3 жалби не са открити при 

извършените проверки. Основна причина за посоченото е недостатъчната или липсваща 

информация за играчките, за да бъдат разпознати сред другите от конкретната категория. 

Направен е опит да се получи допълнителна информация за играчки-пластелин, обект на два 

от сигналите. Въпреки допълнителната информация продукта не е открит и затова е 

разпоредено да бъде включен в следващите проверки Този продукт е причинил 

здравословен проблем на дете, поради което е разпоредено в предстоящите проверки, 

извършвани по надзор на пазара. 
 

През тримесечието са постъпили 4 бр. сигнали и жалби за строителни продукти. При 

извършените проверки сигналите не се потвърдиха. 

 От предходен период са приключени проверките по 2 сигнала и 1 жалба. И двата 

сигнала не се потвърдиха. След изпитване на бетонни керемиди, обект на жалбата, е 

констатирано, че продукта не покрива определените стойности на един от задължителните 
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технически показатели. Вследствие на поети ангажименти производителят е изтеглил 

наличните количества от несъответстващата партида и предстои унищожаване. 
 

 Постъпили са 3 бр. сигнали за крайни далекосъобщителни устройства - мобилни 

апарати. При проверката по жалба за мобилен телефон по отношение на инструкцията за 

употреба и конструкцията на зарядното устройство е установено, че зарядното устройство е 

снабдено с преходник, позволяващ безопасното свързване към мрежата и пълната 

инструкция на български език е на разположение на сайта. Проверките са приключени и 

жалбоподателите са уведомени. 
 

 Постъпил е 1 бр. сигнал за газов уред - комбинирана печка газ и ток. При 

извършената проверка е установено, че сигнализираният проблем се дължи на неправилна 

употреба на уреда. Жалбоподателят е уведомен. 
 

Постъпил е 1 бр. сигнал за продукт от групата транспортируемо оборудване под 

налягане - бутилка за втечнен газ и котлон. Проверката е приключена и жалбоподателят е 

уведомен. Продуктът е с удостоверено съответствие и се придружава с инструкция за 

употреба. 
 

Действия по нотификации 
През първо тримесечие на 2012 г. са получени нотификации по системата RAPEX за 

326 бр. продукти и нотификации за 4 бр. продукти, които не са от компетенциите на 

ДАМТН. 

 
 

Получени са и 2 бр. нотификации по чл. 22 от Регламент № 765/2008 за опасни 

фойерверки и приспособления за тримери и храсторези, за които е разпоредена проверка. 

През първото тримесечие на 2012 г. са открити 3 играчки, идентични на 

нотифицирани в система RAPEX с № 0687/09, № 1481/10 и № 1472/11, за които са 

предприети следните действия: установен е икономическият оператор и е уведомен, че 

играчките, пуснати от него на пазара са идентични на нотифицирани в система RAPEX, 

както и за риска, който носят, ка то е изискано от икономическия оператор да се представи 

информация за действията, които ще предприемат към внесените и разпространени 

количества от нотифицираните играчки. Играчка, идентична на нотифицирана в система 

RAPEX с № 1481/10, е изпитана и несъответствията са потвърдени. Издаден е констативен 

протокола по чл. 17 от НУРИНП. Предстои издаване на заповед за изтегляне на играчката от 

пазара. 
 

Проверки по разпореждания от ГД „НП” и проверки по искане на други контролни 

органи 

Проверки по разпореждания от ГД „НП” 

 Продукти в магазини Джамбо 

Приключени са проверките, продължени от 2011 г., във верига магазини Джамбо, на 

10 играчки без маркировка за съответствие, като са предприети ограничителни мерки. 
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 Строителни продукти 
Извършена е проверка по влязла в сила заповед за временно спиране на 

разпространението на строителен продукт. Продуктът е открит да се предлага в търговската 

мрежа. На вносителя е съставен АУАН за неизпълнение на заповед. 
 

 Слънчеви очила с общо предназначение 
 През първото тримесечие на 2012 г. са приключени продължените от 2011 г. проверки 

за 57 вида очила, от които: 2 вида - снабдени с коригирана инструкция за употреба; 5 вида 

комплектовани с инструкция за употреба на български език; 33 вида не е неосъществена 

връзка с или не е идентифицирано ЛППП; 12 вида прекратено предлагането, поради сезонни 

причини; 6 вида – унищожени. 
 

 Газови уреди 
 Извършена е повторна проверка за 3 вида газови продукти, за които в предходен 

период икономическите оператори са поели ангажименти за отстраняване на констатирани 

несъответствия. Същите не са открити в търговската мрежа.  
 

 Коледната кампания 

 През тримесечието са приключени проверките при играчките с установени 

несъответствия по време на проведената в края на 2011 г. Коледна кампания. По 

предложение на търговците са унищожени наличните в търговските обекти играчки от 7 

вида, за които не са предоставени документи за произход. Чрез извършена повторна 

проверка е установено привеждане в съответствие на инструкциите за употреба при 31 

играчки. Извършени са коригиращи действия и са приведени в съответствие 

предупредителните текстове за възрастово предназначение/ограничение при 14 играчки.  
 

Приключени са и проверките от коледната кампания на електрически съоръжения и 

светлинни гирлянди.  

За два уреда (електрическа кана и вентилаторна печка) проверката показа, че 

продуктите са с оценено съответствие. Към 15 ел. съоръжения (хладилник, фризер, 

телевизор, портативен касетофон, DVD плеър, преносим вентилаторен отоплител, миксер за 

кафе, ел. ютия, ел. перална, чушкопеци) са предприети коригиращи действия. Два продукта 

(уред за сандвичи и тостер) са изтеглени от пазара и три (ел. часовник, настолна лампа и 

фонтан) са унищожени.  

Светлинните гирлянди- 11 вида, с констатирани несъответствия, които носят риск при 

употреба са унищожени по искане на икономическите оператори. Предприети са коригиращи 

действия към 8 вида гирлянди и 4 вида са изтеглени от пазара. 

Във връзка с констатирани несъответствия са предприети административнонаказателни 

действия- съставени са 4 бр. АУАН на търговци, като 3 бр. АУАН са за гирлянди и са 

предприети ограничителни мерки за един модел светлинни гирлянди. 
 

 Машини 

 През първо тримесечие е извършено проучване на машини за почистване на под за 

събиране на данни за продукти, производители, вносители и дистрибутори. Проверени са 13 

бр. машини, като за 9 от тях е констатирано, че са без инструкция за експлоатация, а 3 – без 

декларация за съответствие, която придружава машината. Всички несъответствия са 

отстранени. 
 

Проверки по искане на други контролни органи 

 През първо тримесечие са извършени съвместни проверки със служители на СДВР на 

1 вид взривно вещество за граждански цели. Проверките са извършени на територията на 

РОНП Ловеч. 

 През първо тримесечие на 2012 г. са приключени продължените от 2011 г. проверки за 

8 вида взривни вещества за граждански цели. Продуктите са съответстващи. 
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 Извършена е и 1 съвместна проверка с инспектори от КЗП по сигнали и жалби на 

граждани. 
 

Действия по получени уведомления от Агенция „Митници” 

През тримесечието са получени общо 69 уведомления за 153 продукта във връзка с 

Инструкцията за взаимодействие между Агенция “Митници” и ДАМТН за прилагане на 

мерките за надзор на пазара. При извършените проверки е констатирано, както следва: 116 

вида продукти съответстват на изискванията - Допускане за свободно обращение; 7 вида 

продукти не съответстват на изискванията за безопасност – Допускане за свободно 

обращение не е разрешено; 30 вида продукти са извън компетенциите на ДАМТН. 
При проверките на продуктите в митническите складове, най-често констатирани 

несъответствия са: липса на маркировка за съответствие СЕ и липса на ЕО декларация за 

съответствие. Най-много проверки са извършени от инспекторите на територията на РО НП 

Бургас и РО НП София. 

Преобладават проверките на играчки - 76 бр. и строителни продукти (цимент) - 18 бр. 

При извършени проверки през първото тримесечие са констатирани несъответствия с 

нормативните изисквания и не са допуснати за свободно обращение: играчки -  350 бр. 

велосипеди с три колела; машини - 10 бр. крикове с хидравличен подемник и 2 бр. газови 

отоплители, работещи на открито. 

През отчетния период са изпратени три писма до А”Митници” с искане за засилен 

митнически контрол на преносими пожарогасители и пиротехнически изделия, внос от трети 

страни. 
 

Проверки на основание самосезиране 

При извършване на плановите проверки често се откриват несъответстващи продукти 

от продуктови групи, които към момента на откриването им не са обект на плановите 

проверки. За тези продукти инспекторите се самосезират. През първо тримесечие на 2012 г. в 

резултат на самосезиране са извършени проверки на продукти от следните продуктови 

групи: 3 играчки, 9 електрически съоръжения, 
 

 играчки 

 В резултат на самосезиране през тримесечието са предприети действия към 3 вида 

играчки, пуснати/предлагани на пазара: без маркировка за съответствие и наименование на 

отговорния икономически оператор; с невярна информация за възрастово предназначение; 

видимо несъответствие - наличие на малки части. Проверките продължават. 
 

  електрически съоръжения 

 През първо тримесечие на 2012г. са започнали 9 проверки на електрически 

съоръжения, като една е приключена с коригиращи действия, предприети от икономическия 

оператор. От останалите 8 продукта проверките продължават. 
 

 газови уреди 

 През отчетния период е извършена проверка на газова отоплителна печка. Съставен е 

АУАН и КП по чл. 19 от НУРИНП на вносителя. 
 

Предприети действия към несъответстващи и опасни продукти 
 

В резултат на предприетите действия по надзор на пазара през първо тримесечие на 

2012 г. са извършени изпитвания, действия по видими несъответствия и последващи 

действия към несъответстващи и опасни продукти и са предприети действия към 

икономическите оператори, според отговорностите им. 

 През първо тримесечие на 2012 г. са взети 16 бр. образци за изпитване (4 бр. 

електрически съоръжения, 11 бр. играчки и 1 бр. машини). Приключили са изпитванията на 

14 бр. продукти (1 бр. машини, 11 бр. играчки и 2 бр. машини, които работят на открито по 

отношение на шума), като при 8 бр. несъответствията се потвърдиха (7 бр. играчки и 1 бр. 
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машини), а при 6 бр. изпитванията не потвърдиха несъответствията (4 бр. играчки и 2 бр. 

машини, които работят на открито по отношение на шума). Издадени са 4 заповеди по чл. 

30а, ал. 1 от ЗТИП за спиране от разпространение и изтегляне от пазара (1 бр. за 

играчки, 2 бр. за ел. съоръжения и 1 бр. за машини). 
 

Издадена е 1 заповед по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП за спиране от разпространение и 

изтегляне от пазара (1 вид лични предпазни средства). 
 

Издадени са и 8 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно спиране на 

продукти от разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието им с 

изискванията за безопасност (4 бр. за строителни продукти, 3 бр. играчки и 1 бр. за 

пиротехнически изделия). 
 

В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните 

несъответствия, взети проби за изпитване, резултати от изпитвания, изслушвания преди 

предприемане на ограничителни мерки, издадени заповеди по чл. 30а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от 

ЗТИП и заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП ИО са изтеглени и унищожени 49 вида продукти 

(19 играчки, 21 ел. съоръжения, 5 машини и 4 ЛПС) с общо количество 579 бр. (322 бр. 

играчки, 226 бр. ел. съоръжения, 5 бр. машини и 26 бр. ЛПС). 
 

 Изготвени са и изпратени към контактната точка на RAPEX 2 нотификации (2 за ел. 

съоръжения) и 1 реакция по нотификация № 1010/11 за играчки; подадена е информация за 

публикуване на интернет страницата на ДАМТН за 3 вида продукти (1 играчки, 1 машини и 

1 ел. съоръжения). 
 

През първо тримесечие на 2012 г. са съставени 63 акта за установяване на 

административни нарушения - 41 на търговци, 13 на физически лица и 9 на вносители и 

производители. Издадени са 42 наказателни постановления - 35 на търговци, 5 на 

физически лица и 2 на вносители и производители. 
 

Съотношение на броя на съставените АУАН на физическо лице, на търговец и на 

ЛППП 

 
 

Съотношение на броя на издадените НП на търговец, ЛППП и физическо лице) 
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Други дейности, свързани с надзора на пазара 
През първото тримесечие са извършени и следните дейности, свързани с надзора на 

пазара: 

 Проведени са 6 бр. срещи с представители на икономически оператори във връзка с 

проблеми свързани с пуснати на пазара продукти и са сключени споразумения с тях, 

съгласно изискванията на Регламент ЕО 765/2008 (1 за играчки, 1 за строителни продукти, 1 

за машини, 1 за газови уреди, 1 за ел. съоръжения и 1 за продукти, свързани с 

енергопотреблението); 

 Изготвени са 4 бр. становища до НАП относно пускане или разпространяване на 

територията на Общността на отнети, конфискувани и изоставени в полза на държавата 

продукти; 

 Изготвени са 27 бр. становища и отговори на запитвания по прилагане на 

нормативната база, в това число за: строителни продукти - 5 бр; пиротехнически изделия и 

взривни вещества за граждански цели – 1 бр.; газови уреди – 3 бр.; електрически съоръжения 

– 5 бр.; играчки – 1 бр.; машини – 6 бр.; крайни далекосъобщителни устройства – 3 бр.; 

съоръжения под налягане – 1 бр.; транспортируемо оборудване под налягане – 1 бр. и 1 бр. 

общо запитване; 

 Участие на експерт от отдел „Контролно-методичен” в междуведомствена комисия по 

оправомощаване на лица за извършване на независим строителен надзор в проектирането и 

строителството на сгради и съоръжения. 

 Участие на експерт от отдел „Контролно-методичен” в междуведомствена комисия по 

оправомощаване на производители и търговци по Закона за боеприпасите, взривните 

вещества за граждански цели и пиротехническите изделия. 

 Участия на експерти в РГ и групи за административно сътрудничество (ADCO) на ЕК 

– 4 бр. (РКДУ, електрическо и електронно оборудване, машини, АТЕХ); 

 Изготвен доклад до МОСВ за изпълнение на задълженията на ДАМТН през 2010 г., 

свързани с Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 

оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно 

оборудване; 

 Участие на служители от ДАМТН, ГД НП, в провеждането на семинари и кръгли маси 

за строителни продукти по проект на БИС. 

 Изготвяне на становища, възложени от МИЕТ - по рамкови позиции, включително по 

пакета директиви за уеднаквяване на новата законова рамка на Общността. 

 

Изводи 

В резултат на осъществената през първо тримесечие дейност по надзор на пазара 

могат да бъдат направени следните изводи: 

 цялостната дейност по надзор на пазара, осъществявана от ГД „Надзор на пазара” се 

извършва в съответствие с практиката на държавите-членки на ЕС; 

 при проверките значителен брой от продуктите носят така наречените 

„административни несъответствия”; 

 в резултат на осигурени финансови средства, през първо тримесечие на 2012 г. се е 

увеличил броя на са взетите за изпитване образци в сравнение със същия период на 2011 г.; 

 увеличава се броя на икономическите оператори, които изпълняват задълженията си 

към продуктите съгласно ЗТИП, но все по-често предоставените от търговците документи за 

проследяване произхода на продуктите не дават възможност да се достигне до отговорния 

икономически оператор. 

 


