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О Т Ч Е Т 
за дейността  

на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “НАДЗОР НА ПАЗАРА” 
през първо шестмесечие на 2011 г. 

 
През 2011 г. целите в дейността на ГД „Надзор на пазара” (ГДНП) са свързани с 

изпълнение на заложените дейности по надзор на пазара от годишния план; 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 първото шестмесечие на 
2011 г. 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 2009/125ЕС (чл. 26а от ЗТИП) по отношение 
изискванията за екологично проектиране към компактни луминесцентни лампи, свързани 
с енергопотреблението. 

 

 Извършени са планови и извънпланови проверки и наблюдение общо върху 4798 
различни като вид, марка или модел продукти на територията на цялата страна. 
Констатирани са несъответствия при 1637 продукти, в това число при 1155 продукти 
открити през второ тримесечие. За откритите през второ тримесечие несъответстващи 
продукти за 472 бр. продукти проверките продължават през следващото тримесечие. 

От проверените през шестмесечието съответстстващи са 3161 продукти. Към 
съответстващите продукти са отнесени и 270 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. 

Освен това са приключени проверките на 673 продукти, започнали в предходен 
период. От тях 278 продукти са несъответстващи. 

Разпределение на проверените и наблюдавани продукти през І-во шестмесечие на 2011 
г. по наредби  
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Съотношение между общия брой наблюдавани и проверени продукти през І-во 
шестмесечие на 2011 г. и броя на продуктите с установени несъответствия  
 

 
 
Съотношение между брой съответстващи продукти, брой несъответстващи продукти и 
продукти открити като несъответстващи, чиито несъответствия са отстранени през І-
во шестмесечие на 2011 г. 
 

 
 
Съотношение между броя на проверените продукти при плановите и тези при 
извънплановите проверки през първо шестмесечие на 2011г. 
 

 
 
 
 



3 
 

Разпределение на проверените продукти по регионални отдели 
 

 
 
Разпределение на несъответстващите продукти по регионални отдели 
 

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

през първото шестмесечие на 2011 г. са осъществени планови проверки на общо 2991 бр. 
продукти. 

 
Електрически скари и грилове 

През първото шестмесечие е извършена тематична проверка на битови електрически 
уреди – скари и грилове от всички регионални отдели. В търговските обекти са проверени 
общо 335 скари и грилове от различни марки и модели. С констатирани несъответствия са 61 
бр., като от тях 22 бр. са открити в повече от един регионален отдел. Несъответстващите 
скари и грилове представляват 14% от общо проверените продукти. Основно 
несъответствията са по отношение на конструкцията – наличие на остри ръбове и по 
отношение на изискванията за маркировка на уредите и съдържание на инструкцията за 
употреба. 

Към 43 несъответстващи продукти са предприети мерки от икономическите 
оператори, в резултат от които продуктите вече са с отстранени несъответствия. Проверката 
е приключена. 

Голяма част от продуктите с констатирани несъответствия са произведени от 
български производители.  
 
Електрически одеяла и възглавници 

През шестмесечието е извършена тематична проверка на битови електрически уреди - 
одеяла и възглавници на територията на всички регионални отдели. В търговските обекти са 
проверени общо 123 електрически одеяла и възглавници от различни марки и модели. С 
констатирани несъответствия в търговските обекти са 31 модела, като от тях 6 модела са 
открити в повече от един регионален отдел и 2 модела са с несъществени несъответствия. 
Несъответстващите одеяла и възглавници представляват 18% от общо проверените продукти.  

Проверката е приключена като към 6 модела възглавници и 9 модела одеяла с 
несъответствия са предприети мерки от икономическите оператори, в резултат от които 
продуктите вече са с отстранени несъответствия. За един модел одеяло е издадена заповед по 
чл. 30а, ал. 1 от ЗТИП. Предприети са доброволни мерки от търговец като са унищожени 2 
модела възглавници, общо количество 4 бр. 

Икономическите оператори предприемат мерки за привеждане в съответствие на 
продуктите, пуснати от тях на пазара. 
 
Гъвкави кабели (шнурове) 

През първото тримесечие е извършено доброволно унищожаване на 1832 m гъвкав 
кабел от вносителя на кабела, след установено несъответствие по отношение на изолацията, 
в резултат от проверка на техническото досие на кабела. 

 
Светлинни гирлянди 

През шестмесечието са приключени продължените от 2010 г. проверки на 76 вида 
светлинни гирлянди, от които за 22 вида с предприети коригиращи мерки. От останалите 54 
несъответстващи продукти: доброволно са изтеглени от вносителя 6 вида гирлянди, 
доброволно са унищожени от търговците 161 броя от 13 вида електрически гирлянди; не са 
предприети мерки към 13 вида гирлянди поради невъзможност да бъде установен 
икономическия оператор, пуснал продуктите на пазара. 
 Сериозно намаляват гирляндите с видими несъответствия, водещи до сериозен риск за 
потребителите, предлагани на българския пазар. Икономическите оператори бързо и в срок 
предприемат коригиращи действия по отстраняване на несъответствията. 
 
Малки електрически уреди 

Пре второ тримесечие са проверени общо 423 различни марки и модели уреди, в т.ч. 
самобръсначки – 104 бр., машинки за подстригване – 199 бр. и епилатори- 120 бр. От 
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проверените ел. уреди, без констатирани несъответствия са 376 бр., с констатирани 
несъответствия - 30 бр. Към 17 уреди са предприети коригиращи действия от 
икономическите оператори и несъответствията са отстранени. За 14 несъответстващи 
продукти проверката не продължава. Проверките на 15 марки и модели несъответстващи 
уреди продължава. 

Най-често констатирано несъответствие е непълнота или липса на инструкция за 
употреба на български език. 

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

През първо тримесечие на 2011 г. на територията на страната са проверени 73 
различни марки и модели играчки от 17 категории със същото естество на риск, посочени в 
RAPEX нотификации. С установени несъответствия са 67 продукта, като 48 от тях са с 
видими несъответствия, водещи до риск при нормалната им употреба. Често 
несъответствията са свързани с неправилно обявено възрастово предназначение на 
играчките. 

През първо тримесечие на 2011 г. са приключени и проверките от предходната година 
на 86 играчки от 15 категории. В резултат на приключените проверки е установено, че при 33 
играчки несъответствията са се потвърдили. При 53 играчки приключилите проверки 
показват, че проверените продукти съответстват на изискванията, като в това число влизат и 
45 вида играчки, при които първоначално констатираните несъответствия вече са отстранени 
от икономическите оператори. 

От продължените през второ тримесечие проверки на 60 различни играчки са 
приключени проверките на 43 играчки от 15 категории. В резултат на приключените 
проверки е установено, че голяма част от икономическите оператори отстраняват 
първоначално констатираните несъответствия на играчките, като ги привеждат в 
съответствие. 

През второ тримесечие на 2011 г. на територията на страната са проверени 60 
различни марки и модели играчки от 15 категории със същото естество на риск, посочени в 
RAPEX нотификации. От тях на 16 продукта са отстранени несъответствията. Останалите 44 
продукта са с установени несъответствия, като голяма част от тях са с видими 
несъответствия, водещи до риск при нормалната им употреба. Най-често несъответствията са 
свързани с неправилно обявено възрастово предназначение на играчките. За 37 бр. продукта 
проверката не е приключила. 

При проверките са установени продукти с видими несъответствия в категориите 
играчки, развиващи сръчност и умения; задействани с уста - свирки с много малък размер; 
съдържащи огледало изработено от стъкло; предназначени да се дърпат от дете със шнур; 
издържащи теглото на дете – тротинетки; изстрелващи предмети – комплекти със стрели и 
др. 

Проверките на категория играчки, предназначени за деца под 36 месеца показват, че 
голяма част от играчките не съответстват на изискванията за форма и размер и те съдържат 
малки части, които лесно се отделят от тях.  

При проверките на играчки с батерии е установено наличие на продукти с достъпни 
батерии и проводници и без инструкции, които съдържат задължителните предупредителни 
текстове за безопасната им употреба.  

За продуктите с констатирани несъотвествия са предприети мерки - икономическите 
оператори са информирани за констатираните видими несъответствия на играчките, които 
предлагат на пазара и за ангажиментите им в тази връзка. Голяма част от тях предприемат 
коригиращи действия по изтегляне от пазара на опасните продукти тяхното унищожаване 
или преработване за отстраняване на несъответствията. На останалите икономически 
оператори са издадени заповеди за спиране и забрана разпространението на опасните 
играчки. 
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Играчки, предназначени за деца под 36 месеца – книги с игрова функция 
При проведената през второ тримесечие специализирана проверка на играчки – 

книжки, предназначени за деца под 36 месеца са проверени 454 вида книжки. С установени 
несъответствия са 129 вида книжки, от които без маркировка за съответствие са 113, а с 
маркировка, поставена в нарушение на Наредбата за маркировката за съответствие са 16 
вида. 

Целта на проверката е получаване на информация за: състоянието на пазара относно 
тази категория играчки; степента на изпълнение на изискванията на ЗТИП и НСИОСИ; 
степен на информираност на производителите/издателите, вносителите и търговците за 
изискванията на НСИОСИ към тази категория играчки, както и провеждане на скрининг (с 
апарат Thermo Scientific XL3t *) за наличие на токсични елементи в оцветителите и в 
материала, от който са изработени книжките. По обективни причини скрининга не се 
проведе. 

За книжките с несъответствия проверките са продължени и резултатите ще бъдат 
отчетени в следващото тримесечие. 
 
Машини за почистване на сняг - снегорини 
 През първо тримесечие е извършена тематична проверка на машини за почистване на 
сняг – снегорини („дворни снегорини”) на територията на три РОНП на ГДНП.  
 При проверките се установи, че се предлагат три вида снегорини: електрически, 
моторни и моторни с електрическо стартиране (в случаите на много ниски температури). 
Масово разпространени са различни модели от една и съща марка, доставени от Германия и 
Унгария. Открити са 9 различни модели снегорини с нанесена 2010 година на завършване на 
производствения процес, от които 3 модела от една и съща марка са проверени и в трите 
РОНП участващи в проверките. Към 2 вида снегорини с констатирани несъответствия са 
предприети коригиращи действия от икономическите оператори. 
 Открити са и 16 бр. различни модели снегорини, пуснати на пазара преди влизане в 
сила на новата директива/наредба, които са в съответствие с изискванията на 
законодателството към момента на пускането им на пазара. 
 Приключилата проверка установи, че снегорините се пускат на пазара с оценено и 
удостоверено съответствие, съгласно изискванията на НСИОСМ (директива 2006/42/ЕС 
„Машини”).  
 

Строителни машини – бетонобъркачки /мобилни/ 
 През първо шестмесечие е извършена тематична проверка на строителни машини – 
бетонобъркачки /мобилни/ по отношение на шума, излъчван от тях. Освен по отношение на 
изпълнение на тези изисквания машините са проверени и по отношение на изискванията към 
тях, определени в НСИОСМ. 
 Проверени са общо 36 бр. бетонобъркачки /мобилни/, от които 24 бр. са произведени 
след 29.12.2009г. Бетонобъркачките, пуснати на българския пазар са произведени в страни-
членки на ЕС и Китай. 
 Констатирани са несъответствия при 15 бр. бетонобъркачки. Предприети са 
коригиращи действия от икономическите оператори са предприети по отношение 
несъответствията в: ЕО декларацията за съответствие, инструкцията за експлоатация и 
гарантираното ниво на звукова мощност. Проверката е приключена. 
 
Kрикове (механични и хидравлични) 

През първо тримесечие на 2011 г. са приключили проверките на подвижни или 
преносими крикове (механични и хидравлични) проверени през IV тримесечие на 2010г. 
Проведени са срещи с икономически оператори, пускащи крикове на пазара, внос от трети 
страни. В резултат на тези срещи са отстранени констатираните нарушения при пускането на 
тези продукти на пазара. Новият внос на крикове вече е съобразен с изискванията на 
НСИОСМ.  
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Ръчни електроинструменти 
 През първо тримесечие са приключени проверките на 35 различни марки и модели 
ръчни електроинструменти (16 бормашини и 19 ъглошлайфи), за които са констатирани 
несъответствия при проведената през IV-то тримесечие на 2010 г. специализираната кампания 
на машини. 
 След уведомяване на икономическине оператори за несъответствията те са 
предприели действия за отстраняването на несъответствията или са изтеглили пуснатите на 
пазара машини За машините без нанесено име и адрес на управление на производителя при 
последващите проверки е установено, че 3 модели не се разпространяват в търговската 
мрежа, а при 1 модел несъответствието е отстранено. При последващите проверки е 
установено, че констатираните несъответствия са отстранени: при проверените модели на 6 
марки машини (отнасящи се до съдържанието на инструкцията за експлоатация и превода на 
инструкцията за експлоатация на български език от производителя), както и при проверените 
модели на 5 марки бормашини и 6 марки ъглошлайфи (отнасящи се до съдържанието на ЕО 
декларация за съответствие от производителя). За машината без придружаваща ЕО 
декларация за съответствие вносителят е предоставил такава. 

 
Мотокултиватори и мотофрези  

През второ тримесечие е извършена тематична проверка на машини - 
мотокултиватори и мотофрези по отношение на шума, излъчван от тях. Освен по отношение 
на изпълнение на тези изисквания машините са проверени и по отношение на изискванията 
към тях, определени в НСИОСМ. 

Проверките са извършени на територията на три РОНП на ГДНП. Проверени са 106 
мотофрези и мотокултиватори от различни марки и модели, от които 70 са произведени след 
2009 г. От проверените 49 продукти са без констатирани несъответствия и 57 - с 
констатирани несъответствия (7 бр. - без инструкция за експлоатация на български език; 2 
бр. – без маркировка за съответствие СЕ, 6 бр. - без ЕО Декларация за съответствие, 1 бр. - 
без име и адрес на производител и 31 бр. – без обозначено гарантирано ниво на звукова 
мощност). Икономическите оператори са предприели коригиращи действия и са отстранили 
несъответствията за 14 продукти. За останалите 43 проверките продължават и ще бъдат 
отчетени в следващото тримесечие. 
 
Строителни продукти – врати и прозорци, гаражни врати 
 През второ тримесечие са приключени проверките на 83 различни марки и модели 
строителни продукти (4 гаражни врати и 79 бр. врати и прозорци). 71% от проверените 
строителни продукти са с констатирани несъответствия, като от тях 97% са без ЕО 
декларация за съответствие, 90% са без нанесена маркировка за съответствие, а 70% са без 
инструкция за приложение на български език. Към несъответстващите продукти 
икономическите оператори са предприели действия за отстраняването им или са изтеглили 
пуснатите на пазара продукти. При последващите проверки е установено, че констатираните 
несъответствия са отстранени. 
 Сключени са 3 споразумения след изслушване на икономическите оператори за 5 
различни продукти. 
 За 87 строителни продукти (врати и прозорци и гаражни врати) проверките 
продължават с изискване на техническото досие. 
 
Каски за колоездачи и потребители на скейтборд и ролкови кънки 

През първото тримесечие на 2011 г. продължените от 2010 г. проверки за 30 бр. каски 
за колоездачи са приключени: за част от тях са предприети на коригиращи действия, а за 
останалите модели каски продуктите са изтеглени от пазара и/или унищожени от 
икономическите оператори. За един модел каска е издадена заповед за временно спиране до 
удостоверяване на оцененото съответствие. 

 
 



8 
 

Пожарогасители 
В отчетния период във всички РО НП е извършена тематична проверка на 

пожарогасители за СО2. Проверени са общо 51 продукта, от които 15 са с установени 
несъответствия. Отстранени са несъответствията на 9 пожарогасителя. Приключилата 
документална проверка на един пожарогасител показа, че продуктът е с удостоверено 
съответствие.Проверените продукти обхващат 9 марки пожарогасители със СО2. 
Икономическите оператори са български производители, търговци от ЕС и вносители от 
Китай. Най-често несъответствията са по отношение обема и съдържанието на ЕО ДС; 
неправилно упълномощени лица за съставяне и подписване на ЕО ДС; непълнота в 
инструкцията за ползване; непълнота на предупредителните текстове; непълнота на данните 
върху продукта или табелките. 

 
Тенджери под налягане 

През второ тримесечие са проверени 98 различни марки и модели тенджери под 
налягане. С констатирани несъответствия са 79 тенджери, за които вече са предприети 
действия и несъответствията са отстранени. Най-често нарушението е непълнота на ЕО ДС 
или непридружаване на продукта с ЕО ДС, както и непълнота на данните върху продукта или 
върху табелката му. От страна на икономическите оператори са предприети мерки за 
последващо недопускане на пазара на продукти с несъответствия. Тенджерите под налягане, 
които се предлагат на българския пазар, са произведени основно в Турция – 58%, в ЕС – 39% 
и 3% в Китай. Проведени са срещи с икономическите оператори, които са се ангажирали в 
определен срок да отстранят констатираните несъответствия при предлагането на тенджери 
под налягане на пазара. Проверките са приключени. 

 
Газови уреди за работа на открито 
 Проведената през първо тримесечие тематична проверка на газови уреди за работа на 
открито - фритюрници, грилове (дюнери ) и скари в търговски обекти на територията на 
РОНП София и РОНП Пловдив установи, че разпространението на тези продукти в 
търговската мрежа е изключително ограничено. Открити са 2 вида грилове, произход 
Европейски съюз, с установени несъответствия по отношение на инструкция и 
предупредителни надписи на български език. Предприети са коригиращи действия от 
икономическия оператор и несъответствията са отстранени. 
 
Радиосъоръжения с малък обсег на действие – безжични мишки и клавиатури 

През второто тримесечие е проведена специализирана проверка на безжични мишки и 
клавиатури по отношение изискванията на ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства 
(НСИОСРКДУ). Проверката е извършена от всички регионални отдели в търговски обекти, 
включващи както търговски вериги от национално и регионално значение, така и 
специализирани магазини. 

Проверени са общо 201 безжични мишки и клавиатури, в т.ч 121 безжични мишки, 14 
безжични и 66 комплекти клавиатура и мишка. Обхванати са 99 модела от 31 марки 
безжични мишки и 46 модела от 15 марки клавиатури. Проверката е извършена в общо 64 
търговски обекти.  

От общо проверените 201 броя радиосъоръжения за 90 броя са констатирани 
несъответствия, което е ~ 45% от общо проверените продукти. Открити са 18бр. безжични 
мишки и 16 бр. безжични клавиатури (в т.ч. комплекти), които се предлагат без EO ДС. Без 
инструкция на български език – 22 броя безжични мишки и 15 броя клавиатури (в т.ч. 
комплекти). Други констатирани несъответствия са: с некоректна ЕО Декларация за 
съответствие; инструкция на български език, която не отговаря по обем и съдържание с тази на 
производителя; ЕО Декларация за съответствие, която не е достъпна в обявения интернет адрес.  

Приключени са проверките за 8 броя безжични мишки и 8 броя клавиатури, като 
икономическите оператори са предприели бързи и адекватни действия за отстраняване на 
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несъответствията от продуктите в търговската мрежа. За 37 броя безжични мишки и 25 броя 
клавиатури (в т.ч. комплекти), проверките продължават при икономическите оператори. 

При настоящата проверка не са открити продукти, за които има влезли в сила заповеди, за 
спиране разпространението им, издадени при предходна специализирана проверка. 

Проверката ще приключи през следващото тримесечие. 
 
Плавателни съдове за индивидуално използване – джетове 

През второто тримесечие на 2011г. са проверени 10 различни марки и модели джетове 
- прави, едноместни, двуместни и триместни. Проектната категория на 9 от проверените 
джетове е С и на 1 джет – D. От проверените продукти 9 са произведени в трети страни и 1 в 
страна член на ЕС. Основно продуктите са с произход ЕС. 

При 7 джета е констатирано несъответствие – липса на инструкция за експлоатация на 
български език и при 1 продукт – непълнота на инструкцията за експлоатация по отношение 
на съдържание и обем. За продуктите с констатирани несъответствия са предприети 
коригиращи действия по отношение на предоставяне на пълна инструкция за експлоатация 
на български език. При 6 продукта несъответсвията са отстранени. 

За 2 продукта проверката продължава с коригиращи действия по отношение на 
предоставяне на пълна инструкция за експлоатация на български език и ще приключи през 
третото тримесечие. 
 
Продукти в обхвата на мерките по прилагането на Директива 2009/125ЕС 

През януари 2011 г. е извършено наблюдение на компактни луминесцентни лампи 
(КЛЛ) на територията на всички регионални отдели. Проверени са 258 бр. от 64 марки КЛЛ. 
При извършеното наблюдение в търговски обекти в цялата страна, чрез снемане на данните 
от продуктовата информация на КЛЛ, се установи, че всички лампи са с презумпция за 
съответствие, тъй като са с нанесена маркировка СЕ. Приблизително за половината от 
проверените лампи е констатирано, че някои от техническите характеристики, които се 
изискват по Регламент 244/2009, не са обявени върху продуктите или опаковката им. За 190 
бр. КЛЛ е обявена невярна продуктова информация за потребителя по отношение на заявена 
еквивалентна мощност. За 16 бр. лампи обявената мощност не отговаря на обявения 
светлинен поток. Само 26 бр. (10%) съответстват на изискванията за екопроектиране във 
връзка с продуктовата информация за лампите. 
 
Бутилки за апарати за изкуствено дишане 

В периода от 01.06.2011 г. до 20.06.2011 г. е извършено наблюдение на бутилки за 
апарати за изкуствено дишане на територията на всички РО НП. Проверени са общо 27 
различни бутилки. Бутилките за апарати за изкуствено дишане се предлагат окомплектовани 
с редуцир - вентил. Продуктите с несъответствия са 12. От тях 5 са без маркировка за 
съответствие и без декларация за съответствие, което води към презумпция за неоценено 
съответствие. Продуктите, произведени от европейски производител, предлагани на пазара 
са маркирани, с ЕО ДС и с инструкция за употреба. Откритите на пазара бутилки без 
маркировка за съответствие, без ЕО ДС и без инструкция за употреба са произведени в Китай 
и в САЩ. Наблюденията преминават в проверки, резултатите от които ще бъдат отчетени в 
следващото тримесечие. 
 
Обща кампанийна проверка 
 На 15.03.2011г. 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 503 продукти от различни видове, марки и модели, като при 118 
от тях са констатирани несъответствия, в това число: 24 продукти - без инструкция за 
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употреба на български език; 40 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 – 8 бр.; с други несъответствия (в това 
число видими) – 47 продукти. 
 Приключени са продължените проверки от общата кампанийна проверка на: 21 
електрически съоръжения, 11 вида ЛПС, 3 вида тенджери под налягане, 23 играчки от 6 
категории, 3 газови уреди, 6 крайни далекосъобщителни устройства, 1 строителен продукт, 8 
вида машини, в това число: с предприети коригиращи действия от икономическите 
оператори - 23 играчки от 6 категории, 1 вид тенджера под налягане, 14 ел. съоръжения, 9 
вида ЛПС, 3 газови уреди, 6 крайни далекосъобщителни устройства, 1 строителен продукт и 
8 машини; с удостоверено съответствие - 2 вида тенджери под налягане; с предоставяне на 
ИУ на български език от ИО 4 вида ел. съоръжения; с унищожаване 2 вида ЛПС; с не 
отстранени несъответствия поради неустановено ЛППП - 3 електрически съоръжения  
 Продължават проверките за 11 видове ЛПС, 4 модела играчки, 2 вида газови уреди, 4 
вида строителни продукти, които ще бъдат отчетени в следващо тримесечие.  
 
ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ 

 
През първо шестмесечие на 2011 г. са извършени извънпланови проверки на 1807 бр. 

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 първото тримесечие на 2011 г. инспекторите от ГД „Надзор на пазара” са 
извършили проверки по постъпилите в ДАМТН 48 жалби и сигнали, в това число по 9 бр. 
сигнали – съвместни проверки с други ведомства. При 3 бр. сигнали, проверките показаха, че 
те са извън компетенциите на ДАМТН. 
 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. 
 Има постъпили жалби за електрически съоръжения, играчки, строителни продукти, 
лични предпазни средства, машини, газови уреди и др. 
 Получени са 14 бр. сигнали и жалби за различни електрически съоръжения – 
непрекъсваеми токозахранващи устройства, фазоуказател, осветители, компактни 
луминисцентни лампи, бойлери, одеяло, възглавница, многогнездов удължител, ортопедичен 
матрак и абсорбатор. Повечето от сигналите са за продукти без инструкция за употреба и/или 
нанесени технически характеристики. Проверките по жалбите показват, че продуктите 
отговарят на съществените изисквания за безопасност. При проверките 3 бр. от сигналите не 
са потвърдени.  
 Закупени са образци от един модел компактни луминисцентни лампи за изпитване в 
лаборатория по идентификация състава на уплътняващия материал в цокъл на 
луминесцентна лампа; откриване на следи от фенол и други опасни съставки в цокъла на 
лампите. През първо тримесечие са издадени заповеди за забрана разпространението и 
изтегляне от пазара на 2 модела кани за гореща вода, които са обект на сигнал от 2010 г. 
 Приключени са проверките по 15 сигнали за ел. съоръжения, в това число и 
проверките по 2 сигнала, постъпили през 2010 г. Проверките по 2 жалби (за ортопедичен 
матрак и абсорбатор) продължават. 
  
 През шестмесечието са постъпили 7 бр. сигнали/жалби за играчки от категории: 
играчки, издаващи звук при стискане; игри, играещи се на дъска; пъзели, играчки, 
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опаковани в храни и играчки за яздене с колела. Само една от получените жалби не е от 
компетенциите на ДАМТН и е препратена към компетентния орган.  
 При два от сигналите проверките потвърдиха информацията за некоректно посочен 
от производителя графичен знак за възрастово ограничение и непълен превод на български 
език на правилата за игра. Вносителите писмено са уведомени за сигналите с цел 
предприемане на коригиращи действия.  
 Играчката, обект на един от сигналите, причинила нараняване на дете не беше 
открита на посочения в сигнала адрес. Не беше установен отговорния икономически 
оператор, пуснал играчката на пазара, поради което играчката е включена в тематичните 
проверки, извършвани на територията на страната.  
 Във връзка със сигнал на юридическо лице - официален вносител на играчки, 
произведени за България, които не са пуснати на българския пазар от него, е извършена 
проверка. Информацията от сигнала не се потвърди. Юридическото лице е уведомено за 
резултатите от проверката.  
 Проверките по две жалби за играчки за яздене с колела - триколка и тротинетка 
продължават. 
 

През шестмесечието са постъпили 5 бр. сигнали за строителни продукти. При 
извършената проверка на алуминиеви радиатори за отопление сигнала не се потвърди. По 
втория сигнал за врати и прозорци със съмнение, че продуктите не отговарят на 
съществените изисквания е отговорено на подалия сигнала, че през 2011 г. описаните 
продукти са заложени за проверка в утвърдения годишен план на дирекцията и данните от 
проверката ще бъдат обявени на сайта на ДАМТН. Третият сигнал за метални стълбове за 
осветление е продължение от сигнал подаден през 2010г. Извършена е съвместна проверка с 
ДНСК. Проверката нe е приключила. По четвъртия сигнал за лепило за плочки проверката 
потвърди сигнала. По петия сигнал за газобетонни блокове за зидария със съмнение, че 
продуктите не отговарят на съществените изисквания. Проверката продължава.  

 
През отчетния период е постъпил 1 бр. сигнал за съоръжение под налягане - 

тенджера под налягане. Изискани са изпитвателни протоколи от икономическия оператор. 
Проверката не е приключила. 

 
Постъпили са 3 бр. сигнали за машини - бензинови верижни триони и 

мотокултиватор. След запознаване на вносителя на бензиновите верижни триони с 
несъответствията, по негово решение продуктите са изтеглени от търговските обекти. 
Проверката по сигнала за мотокултиватора не го потвърди. Изготвен е отговор, който не е 
получен от жалбоподателя на посочения адрес. Проверките са приключени. 

 
По постъпил 1 бр. сигнал за крайно далекосъобщително устройство - мобилен апарат, 

който според жалбоподателя създава дискомфорт, е изпратено писмо до мобилния оператор 
с искания за информация и техническото досие на продукта. Проверката продължава.  

 
По постъпилите през шестмесечието 6 бр. сигнали за 11 вида продукти, от които само 

6 вида продукти са в компетенциите на ДАМТН, са извършени проверки на описаните в 
жалбите лични предпазни средства - работни ръкавици с промазка, гумени ръкавици 
AquaPur, ръкавици защитни за еднократна употреба за работа с бои и други материали, 
нитрилови ръкавици, стъкло за електрожен и 1 вид слънчеви очила. 5 сигнала се отнасят за 
липса на инструкция за употреба и 1 – за дискомфорт при гледане. За останалите 5 вида 
продукти от единия сигнал проверката е насочена по компетентност към КЗП. 

За нитриловите ръкавици сигналът не се потвърди, а слънчевите очила не са открити, 
за което жалбоподателите са уведомени. За ръкавици защитни за еднократна употреба за 
работа с бои и други материали проверката е приключена, като ръкавиците са изтеглени от 
пазара и жалбоподателят е уведомен. Проверките за 3 вида ЛПС: работни ръкавици с 
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промазка, гумени ръкавици AquaPur и стъкло за електрожен, проверките продължават, като 
за тях са изготвени междинни отговори до подателите на сигналите.  

 
През шестмесечието са постъпили 2 бр. сигнали за газови уреди, в това число за газов 

котел и за газови барбекюта. Сигналът за газовия котел е за гаранционно и сервизно 
обслужване. Независимо от това е извършена документална проверка, която установи 
наличие на инструкция на български език в обем, като тази на производителя и оценено и 
удостоверено съответствие на продукта със съществените изисквания. Другият сигнал е за 
предлагането на газови барбекюта без инструкция и криещи опасности. Предлаганите газови 
барбекюта с цел проучване на пазара са изтеглени от обекта и върнати на собствениците им. 
Проверкате са приключени. 
 
Действия по нотификации, получени по системата RAPEX 

През шестмесечието са получени нотификации по системата RAPEX за 317 бр. 
продукти и нотификация за 1 бр. продукт, която не е била от компетенциите на ДАМТН 

 

 

През шестмесечието на 2011 г. са открити 2 играчки, идентични на нотифицирани в 
система RAPEX с №№ 1961/10 и 1652/10. 

След оценка на риска нотификация с № 1961/10 е премахната от система RAPEX.  
Отговорният икономически оператор, пуснал на пазара играчката, идентична на 

нотифицираната под № 1652/10 не е установен. Осъществена е повторна проверка, при която 
идентичната играчка не е открита. 

Извършени са проверки по 5 бр. сигнали от Рапекс екипа на Комисията за предприети 
мерки за изтегляне на опасни стоки  - машини, ел. съоръжения и играчки. Установено е, че 
продуктите не са разпространявани в Р. България. 
 
Проверки по указания от ГД „НП” и проверки по искане на други контролни органи 
 
Проверки по указания от ГД „НП” 

 Продукти в немски магазини 
 По указания от ГД „НП”e извършена проверка на продукти от обхвата на наредбите 
по чл. 7 от ЗТИП, предлагани в немски магазини. Проверени са 152 вида продукти от 
продуктови групи ел. съоръжения, играчки, радиосъоръжения, машини, съоръжения под 
налягане и ЛПС. От проверените продукти 63 бр. са с констатирани несъответствия: 26 бр. 
ел. съоръжения, 21 бр. играчки, 3 бр. радиосъоръжения, 4 бр. машини, 3 бр. съоръжения под 
налягане, 6 бр. ЛПС, като преобладават продуктите без инструкция за употреба на български 
език- 46 бр. За несъответстващите продукти проверките продължават и ще бъдат отчетени 
през следващо тримесечие на 2011 г. 

 Играчки 
По указания от ГД „НП” са извършени проверки в посочени търговски обекти, 

включително и в гр. Петрич. Проверени са общо 21 вида играчки. За 15 от тях са установени 
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несъответствия с изискванията на ЗТИП и НСИОСИ. Икономическите оператори са 
предприели коригиращи действия към 13 продукта. От един вид играчка търговецът е 
унищожил наличните количества. За един вид играчка, без СЕ маркировка за съответствие, 
проверката продължава. 

 Строителни продукти 
 Извършена е проверка за изпълнение на Заповед № СП - 005/01.02.2011 г. за 
строителни продукти – метални димоотводи. Открити са 8 броя в един търговски обект и са 
върнати незабавно на вносителя. 

 Пиротехнически изделия  
 През второ тримесечие е продължена проверката на 3 вида пиротехнически изделия, 
по указание на ГДНП, с изискване и преглед на техническите досиета на продуктите. 
Проверката е приключила. За продуктите е съставен констативен протокол по чл. 19, ал. 1 от 
ЗТИП. Предстои изслушване на икономическия оператор и/ или издаване на заповед за 
временно спиране разпространението на тези продукти. 

 Слънчеви очила с общо предназначение 
По указания от ГД „НП” на 3.06.2011г., 6.06.2011г и 10.06.2011г. е извършена 

специализирана кампанийна проверка на слънчеви очила за защита на очите от слънчево 
заслепяване с общо предназначение, за наличие и пълнота на маркировка за идентификация 
на продуктите и наличие и пълнота на изискваното съдържание на инструкцията за употреба 
на български език. Проверени са 783 вида слънчеви очила, като 77 вида очила са без 
маркировка СЕ. 392 вида са с констатирани несъответствия, в това число: 200 вида - без 
инструкция за употреба на български език; 133 вида продукти - с инструкция на български 
език, която не отговаря по обем и съдържание на изготвената от производителя; 74 вида - без 
маркировка за идентификация СЕ; 143 вида с непълна маркировка за идентификация.  

Предприети са действия за установяване на ЛППП за приблизително 106 продукта. 
Проверките към несъответстващите продукти продължават и ще бъдат отчетени в 
следващото тримесечие. 
 
Проверки по искане на други контролни органи 
 През шестмесечието са извършени 6 проверки на продукти по искане от НАП. 
 През шестмесечието са извършени 2 съвместни проверки с органите на МВР на 19 
вида взривни вещества за граждански цели. Не са констатирани несъответствия. 
 Извършени са и 11 съвместни проверки с инспектори от КЗП по сигнали и жалби на 
граждани. 
 
Действия по получени уведомления от Агенция „Митници” 

През шестмесечието са получени общо 99 уведомления за 360 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: 324 
вида продукти съответстват на изискванията - Допускане за свободно обращение; 23 вида 
продукти не съответстват на изискванията за безопасност – Допускане за свободно 
обращение не е разрешено; 13 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 
София, РО НП Бургас и РО НП Пловдив. 

Около 60% от получените уведомления се отнасят за внос на детски играчки. 
Проверени са 165 бр. играчки. Не са допуснати за свободно обращение 14 вида играчки внос 
от Китай, от които: надуваеми топки от пластмаси – 34520 бр.; детски играчки оръжия: 
пистолети – 4440 бр., сачми – 200 торбички, автомат – 840 бр., пушка – 300 бр., воден 
пистолет – 3000 бр.; пъзели: рубик лента – 1440 бр., рубик – 2400 бр., пъзел – 2520 бр.; 
детски играчки от пластмаса: количка – 360 бр., камионче – 3200 бр., кофичка – 1764 бр., за 
търкаляне – 1092 бр., книжки за оцветяване к-т с пастели – 4000 бр. 
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Проверените ЛПС са без маркировка и  не се придружават от инструкция за употреба, 
съставена от производителя, съгласно изискванията: работни ръкавици – 9000 чифта. , очила 
за плуване – 864 бр. и очила предпазни за ъглошлайф – 600 бр. 
 Проверени са 61 бр. строителни продукти- преобладава внос на цимент. 
 През отчетния период са получени уведомления и са проверени 78  бр. газови 
продукти. Спрени са: газови горелки за битови нужди- 48 бр., произход Турция . 
 При извършени проверки са констатирани несъответствия с нормативните изисквания 
и не са допуснати за свободно обращение внасяните от Китай водни помпи - 10бр., 
електрически крушки с нажежаема жичка 100W - 169300 бр., крикове механични -15 бр. и 
облицовачни битумни панели за покрив, марка коробит - 2450 бр. в 7 палета, с произход 
Турция. 
 През отчетния период е изпратено едно писмо до А”Митници” с искане за засилен 
митнически контрол на пясъкоструйките от трети страни. 
 От А”Митници” са получени четири писма с информация за дадено ново митническо 
направление и връщане на несъответстващите продукти в страната на произход с цел 
напускане на Общността. В придружаващите пратката документи е направено вписването 
”Продукт, несъответстващ на изискванията – допускане за свободно обращение не е 
разрешено- Регламент (ЕО) №765/2008” за следните продукти: корита за мивки за 
професионално кухненско оборудване – 70 бр.; електрически гирлянди- 25бр.; газови 
горелки за битови нужди - 48 бр. и дренажни помпи с комплект кожуси за тях- 10 бр. 
 
Проверки на основание самосезиране 

При извършване на плановите проверки често се откриват 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 2011 г. в резултат на 
самосезиране са извършени проверки на продукти от следните продуктови групи: играчки 
(38 бр.), електрически съоръжения (20 бр.); машини (3 бр.); лични предпазни средства (3 бр.); 
газови уреди (8 бр.). 

 

 През полугодието на 2011 г. са проверени 38 играчки по постъпили 25 доклада с 
предложения за самосезиране. Подкрепени са последващите действия за 34 вида играчки. 
Не са разрешени последващи действия за продукт извън компетенциите на ДАМТН и за 
магнитни играчки, поради отменена наредба. Проверките на 19 играчки са приключени. В 
посочения период е приключена и проверка по самосезиране от последното тримесечие на 
2010 г. за играчки пъзелни подложки. В резултат на предприетите действия са: приведени в 
съответствие инструкциите на играчки, захранвани с химически източник на електрическа 
енергия; преведени са на български език и са нанесени задължителни предупредителни 
текстове; нанесени са наименованието и адреса на икономическия оператор; нанесена е СЕ 
маркировка за продукт с оценено, но неудостоверено съответствие и са унищожени 55 
играчки, поради конструктивни несъответствия, водещи до риск при употреба. Някои от 
проверките по самосезиране приключват, без да са предприети коригиращи действия от 
страна на лицата, пуснали продуктите на пазара, тъй като е било невъзможно да бъдат 
идентифицирани, въпреки получените от търговеца търговски/счетоводни документи. 

 

През шестмесечието са постъпили доклади с предложения за самосезиране за 20 
различни електрически съоръжения, от които за 1 осветител продължаване на проверката 
не е одобрена. Проверени са 19 електрически съоръжения, в т.ч: електрически уред за 
палачинки, вентилаторни печки, комплект с електронни цигари и настолни осветители. 
Основания за извършване на проверките са пуснати на пазара продукти без указания за 
употреба на български език, без маркировка за съответствие, без марка и модел, без 
наименование и адрес на управление на ЛППП и съмнение за идентичен риск на Rapex 
нотификация. За 5 бр. продукти, проверките са приключени с коригиращи действия от 
икономическите оператори и продуктите са окомплектовани с указания за употреба на 
български език. За 8 бр. продукти, проверките са приключени с унищожаване на продуктите 
по искане на търговеца.  
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За 6 бр. продукти, проверките продължават с цел установяване оценено съответствие на 
продуктите чрез изискване на технически досиета. 
 

През второ тримесечие са проверени машини -3 модела бетонобъркачки, от които: 2 - 
без инструкция за употреба на български език и декларация за съответствие, неотносима към 
проверяваните продукти; 1 - без обозначено гарантирано ниво на звукова мощност, име и 
адрес на управление на производител, без серия или тип, сериен номер, година на 
завършване на производствения процес, инструкция за употреба на български език и 
декларация за съответствие неотносими към проверявания продукт.  Несъответствията са 
отстранени чрез коригиращи действия от икономическите оператори. 

 

През полугодието са проверени 3 вида лични предпазни средства – каски, от които са 
приключени проверките за 2 вида каски за колоездачи Икономическите оператори са 
унищожили съответно 5 бр. и 6 бр. от проверените видове каски. За третия вид каска 
предстои последваща проверка, резултатите от която ще бъдат отчетени в следващо 
тримесечие.Продължилите от 2010г. проверки на 15 вида ЛПС са приключени (9 вида с 
унищожаване, 3 вида с отстраняване на несъответствията и 3 с изтегляне от пазара). 

 

През тримесечието от самосезиране са продължили проверки на 8 вида газови уреди 
с констатирани несъответствия. За 3 продукти проверката продължава с коригиращи 
действия. При 5 от продуктите (туристическа газова лампа, туристически газов котлон, газов 
плот двоен с керамична зона, печка инфрачервена на газ, пропан-бутанов котлон с две 
горелки) са отстранени несъответствията, свързани инструкции и предупредителни надписи 
на български език. 

 
Предприети действия към несъответстващи и опасни продукти 
 

В резултат на предприетите действия по надзор на пазара през първо шестмесечие на 
2011 г. са извършени изпитвания, действия по видими несъответствия и последващи 
действия към несъответстващи и опасни продукти и към икономическите оператори. 
 През първо шестмесечие на 2011 г. са взети 13 бр. образци за изпитване (2 бр. 
електрически съоръжения, 11 бр. играчки). Приключили са изпитванията на 17 бр. продукти 
(7 бр. ел. съоръжения, 8 бр. играчки и 2 бр. строителни продукти), като при 12 бр. 
несъответствията се потвърдиха (5 бр. ел. съоръжения, 6 бр. играчки и 1 бр. строителен 
продукт), а при 5 бр. изпитванията не потвърдиха несъответствията (2 бр. ел. съоръжения, 2 
бр. играчки и 1 бр. строителен продукт). Издадени са 6 заповеди по чл. 30а, ал. 1 от ЗТИП 
за спиране от разпространение и изтегляне от пазара (2 бр. играчки, 3 бр. ел. съоръжение 
и 1 бр. строителен продукт). 

Издадени са и 4 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 (2 бр. за строителни продукти, 1 бр. лични предпазни средства 
и 1 бр. за ел. съоръжения). 

В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните 
несъответствия, взети проби за изпитване, резултати от изпитвания, издадени заповеди по чл. 
30а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗТИП и заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП икономическите 
оператори са изтеглили и унищожили 121 вида продукти (77 играчки, 34 ел. съоръжения, 3 
машини и 7 ЛПС) с общо количество 2139 бр. (1614 бр. играчки, 459 бр. ел. съоръжения, 
както и 1832 метра ел. кабел, 30 бр. машини и 36 бр. ЛПС). 
 Изготвени са и изпратени 5 нотификации към контактната точка по RAPEX (2 за ел. 
съоръжения и 3 за играчки); подадена е информация за публикуване на интернет страницата 
на ДАМТН за 4 бр. продукти (2 играчки и 2 ел. съоръжения). 
 

През първо шестмесечие на 2011 г. са съставени 115 акта за установяване на 
административни нарушения - 76 на търговци, 18 на физически лица и 21 на вносители и 
производители. Издадени са 63 наказателни постановления - 52 на търговци, 10 на 
физически лица и 1 на вносител. 
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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 
 

 
 

Други дейности, свързани с надзора на пазара 
 

През отчетния период са извършени и следните дейности, свързани с надзора на 
пазара: 
 Проведени са 22 бр. срещи с представители на икономически оператори във връзка с 

проблеми свързани с пуснати на пазара продукти и сключени споразумения съгласно 
изискванията на Регламент ЕО 765/2008 (3 за играчки, 6 за строителни продукти, 6 за 
машини, 2 за ел. съоръжения, 4 за съоръжения под налягане и 2 за лични предпазни средства) 
 Проведена е среща с жалбоподател относно предприети действия от ДАМТН към 

кани за гореща вода NEO 
 Общо за тримесечието са изготвени 15 бр. становища и отговори на запитвания, в това 

число за: строителни продукти - 6 бр; пиротехнически изделия и взривни вещества за граждански 
цели – 3 бр.; ЛПС - 2 бр.; газови уреди – 1 бр.; електрически съоръжения – 3 бр.. 
 Участие на служител в междуведомствена комисия по оправомощаване на лица за 

извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на сгради и 
съоръжения. 
 Участие на служител в междуведомствена комисия по оправомощаване на 

производители и търговци по Закона за боеприпасите, взривните вещества за граждански 
цели и пиротехническите изделия. 
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 Участия на експерти в РГ и групи за административно сътрудничество (ADCO) на ЕК 
– 6 бр. (играчки, строителни продукти, пиротехнически изделия, електрически съоръжения, 
ЛПС, машини). 
 Участие на служители в обучение на тема прилагане на Регламент № 305/2011 за 

определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на, проведено на 28-30 юни 
в ЦИЕС Стара Загора. 
 Проведена работна среща на служителите от ГД НП на 20-21.06.2011 г. в гр. Пловдив. 

през м. юни 2011г. 
 
Изводи 
В резултат на осъществената през шестмесечието 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 извършване на надзор на пазара се акцентира на засилено взаимодействие с 

икономическите оператори за отстраняване на отстранимите несъответствия, свързани с 
остатъчни рискове, предприемане на коригиращи мерки и извършване на последващи 
проверки за изпълнението на декларираните коригиращи действия от икономическите 
оператори; 

 подобри се сътрудничеството с други контролни органи и се засили взаимодействието 
с Агенция „Митници”. 

 независимо от увеличения обем на извънплановите проверки по сигнали и жалби на 
граждани и ведомства, проверки на други ведомства, проверки по RAPEX нотификации и 
уведомления от митници, ГД „Надзор на пазара” изпълнява утвърдения годишен план 
ритмично. 

 
 


