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О Т Ч Е Т 

за дейността  

на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ПАЗАРА” 

през първото шестмесечие на 2014 г. 

 

През първото шестмесечие на 2014 год. целите в работата на ГД „Надзор на пазара” 

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

годишен 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 първото шестмесечие на 2014 

год., 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; машини; лични предпазни средства; 

радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства; транспортируеми 

съоръжения под налягане; пиротехнически изделия и взривни вещества за граждански 

цели; 

 Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за 

предлагането на пазара на строителни продукти 

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

изискванията за екологично проектиране към продукти, свързани с енергопотреблението; 

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета на 

основание чл. 13, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците;  

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно 

оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества, приета на 

основание чл.21д, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

смеси. 

  

Извършени са планови и извънпланови проверки общо на 3816 различни като вид, 

марка или модел продукти пуснати на пазара,  предимно в търговски обекти на територията 

на цялата страна. Проверени са 2623 различни продукти при планови проверки и 1193 при 

извънпланови, в това число 596 вида са по уведомления от А „Митници“. 

През първото шестмесечие на 2014 г. са извършени и проверки по 27 жалби и сигнали, 

от постъпили 41 бр. Част от жалбите касаят рекламации, сервизното обслужване или 

подвеждащи реклами, които са извън компетенциите на ДАМТН – 14 бр., 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.  

През първото шестмесечие на 2014 г. са приключени проверките на 2707 - различни 

като вид, марка или модел продукти. Резултатите са: съответстващи на изискванията – 1158 

продукти; несъответстващи на изискванията – 550 продукти; 538 продукти, към които са 

предприети коригиращи действия от икономическите оператори и несъответствията са 

отстранени. 
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Разпределение по продуктови групи на проверените през първо шестмесечие на 2014 г. 

продукти 
 
 

 
 

 

Разпределение на проверените през първо шестмесечие на 2014 г. продукти по регионални 

отдели 

 

 
 

 

 

 

 

 



3 
 

Разпределение на проверените през първо шестмесечие на 2014 г. продукти по продуктови 

групи, по регионални отдели  
 
 
 

 

 

Приключили през първо шестмесечие на 2014 год. проверки - съотношение между 

съответстващи продукти, несъответстващи и продукти, за които са предприети 

коригиращи мерки 

 

 

 

 



4 
 

Приключили през първо шестмесечие на 2014 год. проверки - съотношение между 

съответстващи продукти, несъответстващи и продукти, за които са предприети 

коригиращи мерки, по регионални отдели 

 

 

 

 
 

Извършените проверки обхващат продукти от следните продуктови групи: 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

 
Разпределение на проверените през първото шестмесечие електрически съоръжения по 

приложими към тях наредби и регламенти 
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Приключили през първо шестмесечие на 2014 год. проверки на ел. съоръжения - 

съотношение между съответстващи продукти, несъответстващи и продукти, за които са 

предприети коригиращи мерки 

 

                        
 
   

 Електрически одеяла и възглавници 

През първо тримесечие на 2014 г. е извършена проверка на битови електрически уреди – 

одеяла и възглавници на територията на всички регионални отдели. Проверени са общо 246 

електрически одеяла и възглавници от различни марки и модели. За 62 броя продукти са 

констатирани несъответствия, които след редуциране и премахване на повтарящите се като 

марка и модел са 26 броя от различни марки и модели - 18 електрически одеала и 8 

електрически възглавници. От общия брой проверени продукти тези с констатирани 

несъответствия са около 10%. Предлаганите на българския пазар електрически одеяла и 

възглавници са с произход България (от 3 български производители), няколко европейски 

марки и няколко модела с произход Китай и Турция. В сравнение с констатираните 

несъответствия при същата група продукти през 2011 г. процентът на несъответстветстващите 

продукти е намалял с 8 %, а предлаганите към момента на пазара одеала и възглавници от 

българските производители са без несъответствия. 

За 26 несъответстващи продукти, в това число 8 модела възглавници и 18 модела одеала, 

проверките са продължени при отговорните икономически оператори с изискване на 

декларация за съответствие и частта от техническото досие, удостоверяващи оцененото им 

съответствие.  

През отчетния период са приключили проверките за общо 16 продукти (8 електрически 

одеала и 8 електрически възглавници), като: за 13 от тях са предприети коригиращи мерки от 

отговорните за пускането им на пазара икономически оператори; за 3 не са предприети мерки, 

поради изчерпване на всички възможности за проследяване на продукта за установяване на 

отговорния икономически оператор. За 10 електрически одеала проверките продължават. 

 

 Електрически уреди от „Обща кампанийна проверка“ 
При извършената на 12.03.2014 год. обща кампанийна проверка за наличие и пълнота на 

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

137 различни електрически уреди. При 10 електроуреди установените несъответствия са: липса 

на инструкция за употреба на български език и наличие на инструкция на български език, която 

не отговаря по обем и съдържание с тази на производителя и/или на изискванията.  

През шестмесечието са приключили проверките за 3 броя продукти: към един модел 

сешоар, предлаган без инструкция за употреба, не са предприети мерки поради изчерпване на 

възможностите за установяване на отговорния икономически оператор; шест броя от 2 вида 
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настолни осветители без марка или име на производител и без технически данни са унищожени 

от търговеца по негово предложение, тъй не може да предостави документи за произход, 

необходими за установяване на отговорния за пускането им на пазара икономически оператор.  

Резултатите от кампанията показват твърдо намаляване процентът на предлаганите на 

пазара електрически уреди с несъответствия по отношение на инструкцията за употреба на 

български език (13% за 2012 г.; 12% за 2013г. и 7, 3% за 2014г.).  

Проверките на 7 електрически съоръжения все още не са приключили. 

 

 Декодери 

През месец февруари 2014 г. е извършена проверка на декодери по отношение 

изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 

електрически съоръжения предназначени за използване в определени граници на напрежението 

(НСИОСЕСПИОГН), Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието по 

електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС) и изискванията за екопроектиране на Регламент 

107/2009. Проверени са общо 207 декодера от различни марки и модели. След изключване на 

повтарящите се марки модели, проверките продължават за 63 бр. продукти. 

При проверката най-често установените несъответствията са: нанесена маркировката за 

съответствие върху опаковката и адаптера, а не върху декодера, продуктът не се придружава от 

инструкция на български език или се придружава от непълна инструкция инструкцията за 

употреба, без посочена консумацията в режим "готовност", без посочена консумираната 

мощност в режим "готовност" и "активен режим".  

За шест модела декодери с установени несътветствия по отношение на изискванията на 

НСИОСЕМС проверките продължават с преглед на документи.  

През отчетния период са приключили проверките на 4 бр. декодери по отношение на 

изискванията на НСИОСЕСПЕОГН. За 3 бр. декодери са предприети коригиращи действия по 

отношение на инструкцията за употреба, а за 1 модел – унищожаване от търговец на наличните 

количества от продукта- 2 броя, поради невъзможност да се проследи произхода на продуктите. 

По отношение изискванията на НСИОСЕМС е приключила проверката на един декодер. 

В резултат отговорният икономически оператор е осигурил за продуктите в търговските обекти 

инструкция за употреба на български език, отговаряща на изискванията на наредбата. 

По отношение изискванията за екопроектиране проверката е приключила на 6 бр. 

декодери. За два от проверените декодери е представена Декларация за съответствие. За два 

декодера не е установен отговорния икономически оператор, а за един, доставен от ЕС не може 

да се определи датата на пускане на пазара.  

 

 Светодиодни (LED) лампи и компактни луминесцентни лампи (CFL) 
През шестмесечието са приключили проверките на 15 вида лампи (10 LED и 5 CFL), с 

несъответствия по отношение на изискванията на НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС. За два 

модела лампи наличните количества са предадени от икономическия оператор за рециклиране. 

За 4 модела LED лампи (единични бройки) е преустановено предлагането им на пазара. Към 1 

лампа не са предприети мерки, поради невъзможност да бъде установен отговорния 

икономически оператор. Към 4 вида лампи са предприети мерки по отстраняване на 

несъответствията от отговорните за пускането им на пазара икономически оператори.  

По отношение изискванията на НСИОСЕМС за два модела LED лампи и за два модела 

CFL са изискани и проверени ЕО декларации за съответствие и част от техническата 

документация (протоколи от изпитвания), при което е установено, че лампите са с оценено и 

удостоверено съответствие. 

След анализ на резултатите от проверката в търговските обекти са избрани и закупени 

образци от три модела компактни луминесцентни лампи и три модела LED лампи. След 

изпитване в акредитирана лаборатория за смущаващи електромагнитни излъчвания по 

параметри от приложимите хармонизирани стандарти е установено, че за две LED лампи 

генерираните смущаващи излъчвания надвишават определените норми. Към несъответстващите 

продукти ще бъдат предприети принудителни административни мерки. 
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За нарушенията на ЗТИП, във връзка с предлагане на продуктите с несъответствия, към 

търговците са предприети административнонаказателни мерки.  

Проверките на 49 лампи (29 LED и 20 CFL) с констатирани несъответствия по отношение 

на изискванията на НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС не са приключили. 

Приключили са проверките за 85 бр. на компактни луминисцентни лампи по отношение 

на изискванията за екопроектиране на Регламент 244/2009. За 17 бр. е установено, че 

изискванията на регламента са неприложими, тъй като са пуснати на пазара преди влизането му 

в сила; към 46 бр. лампи са предприети коригиращи действия по отношение на информацията 

върху опаковката от икономическия оператор; 11 модела лампи са изтеглени от пазара и са 

унищожени 47 бр. от тях; за 10 бр. не е установен отговорният икономически оператор, а за 1 

бр. лампа не може да се установи датата на пускане на пазара, тъй като е доставена от страна 

членка на ЕС. За останалите 114 бр. компактни луминесцентни лампи проверките по отношение 

изискванията за екопроектиране не са приключили. 

Резултатите от проверките на 375 бр. едноцокълни компактни лампи (CFL), по отношение 

изискванията на чл. 6 и чл. 7 от Наредбата за излязлото от употреба електронно и електрическо 

оборудване, показват че: при 12 бр. продукти маркировката (обозначението, представляващо 

зачертан контейнер) по приложение № 3 не е нанесена съгласно изискванията; за над 36 бр. 

продукти лицата пускащи ги на пазара (ЛППЕЕО) не са се идентифицирали; за 293 бр. продукти 

наличната информация от наредбата не е предоставена и на български език. Вземайки предвид 

възможностите, които дава законодателството отговорните ЛППЕЕО са уведомени за 

задълженията им, които произтичат от НИУЕЕО. В голямата си част икономическите оператори са 

декларирали готовност за незабавно предприемане на мерки по изпълнение на изискванията, а 

извършените от страна на инспекторите повторни контролни проверки са потвърдили 

изпълнението на поетите ангажименти. 

 

 Осветители 

 През 2014 г. са продължили проверките на 118 осветители, започнали през изминалата 

година. В края на шестмесечието са приключили проверките на 100 продукти, в т.ч. 76 

преносими осветители с общо предназначение, 19 преносими осветители за деца, 3 ръчни 

осветители и 2 осветители за директно включване в контакт.  

 За 41 осветители, след преглед на техническо досие е установено, че са с оценено 

съответствие и производителят е предприел коригиращи действия към етикетирането им. За 20 

осветители са предприети коригиращи действия от отговорните икономически оператори. За 3 

модела осветители, след изпитване е установено, че не отговарят на съществените изисквания 

на приложимата наредба и към тях ще бъдат предприети ограничетелни мерки. За 9 вида 

осветители отговорните икономически оператори не са предоставили документи, 

удостоверяващи оцененото им съответствие. Към тях са предприети ограничителни мерки до 

оценяване и удостоверяване на съответствието им. За 27 вида осветители не са предприети 

мерки по отстраняване на несъответствията, тъй като не са установени отговорните 

икономически оператори. Наличните количества от три от тях са доброволно унищожени от 

търговците, за част от тях  при контролните проверки е установено, че вече не се предлагат в 

търговските обекти, но не-малка част от осветителите с несъответствия с изискванията (27%) 

остават на пазара. Основните причини за това са: затруднения в проследяване произхода на 

продуктите и установяване на отговорните икономически оператори, поради непредоставяне на 

документи и/или липса или непълна идентификация на продуктите; не предприемане на 

коригиращи действия от икономическите оператори, поради липса на разписани задължения и 

санкции в нормативната уредба. Проверките за 18 осветители не са приключили. 

 

 Електрически светлинни гирлянди от „Коледна кампания 2013” 
През отчетния период са приключили проверките за 28 вида продукти с констатирани 

несъответствия. Към 9 вида продукти са предприети коригиращи действия от отговорните 

икономически оператори за отстраняване на несъответствията по отношение инструкцията за 

употреба, като продуктите са окомплектовани с инструкция за употреба на български език, 
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която отговаря по обем и съдържание на тази, съставена от производителя. По предложение на 

търговците са унищожени всички налични 18 броя от 2-та вида гирлянди без СЕ маркировка, 

които бяха открити при проверката. По инициатива на търговците са унищожени още 79 броя 

от 5 вида гирлянди с видими несъответствия. За 2 продукта в хода на проверката търговците са 

декларирали, че нямат наличност от дадените продукти, а 13 от продуктите не могат да се 

проследят по веригата на доставка. За един продукт с видими несъответствия са предприети 

принудителни административни мерки. Редовното провеждане на кампанийни проверки е 

довело до значително намаляване на броя на несъответстващите продукти. 

 

 Нощни лампи, бързовари и поялници от извънредната Кампанийна проверка 

През месец май на територията на сектор НП - Южен централен район, е проведена 

извънредната Кампанийна проверка на нощни лампи, бързовари и поялници по отношение 

наличие на маркировка за съответствие СЕ, наличие и пълното на инструкцията за употреба на 

български език, в съответствие с изискванията на ЗТИП и НСИОСЕСПЕОГН. В рамките на 

един ден са проверени 34 различни по вид електрически съоръжение. При 5 продукта-нощни 

лампи са установени несъответствия. При всички тях липсват нанесени наименование и адрес 

на икономическите оператори, отговорни за пускане на продуктите на пазара. Четирите 

продукта нямат СЕ маркировка върху продукта, а само върху опаковката, което е допустимо 

поради малките размери на продуктите. За един продукт-нощна лампа е без СЕ маркировка за 

съответствие са предприети принудителни административни мерки към търговеца. За 

продуктите с констатирани несъответствия проверките продължават при отговорните 

икономически оператори.  

 

 Телевизори  
През първо тримесечие приключиха проверките на телевизори по отношение изискванията 

на НИУЕЕО. От проверени 358 бр. телевизори от различни марки и модели при 136 броя продукти 

е констатирано неизпълнение на изискване от наредбата, като: 17 бр. не са с нанесена маркировка 

(обозначението, представляващо зачертан контейнер) по приложение № 3, към чл. 6 от наредбата; 

за 42 бр. продукти лицата, пускащи на пазара ЕЕО не са се идентифицирали, а за 68 бр. продукти 

ЛППЕЕО са идентифицирали, но без да посочат ЕИК и за 22 бр. продукти не е предоставена на 

български език информацията изискваща се от наредбата. Преобладаващата част от 

икономическите оператори са предприели действия към отстраняване на несъответствията. 

 

 Електрически съоръжения по жалби и сигнали  

През първото шестмесечие на 2014 год. са постъпили 9 сигнали и жалби за електрически 

съоръжения: светлинни гирлянди, бойлер, евакуационни (аварийни) осветители, мини 

електрическа печка, филтър за аквариум, „сребърен” подгряващ матрак, потопяема помпа без 

етикет на български език, електрическа помпа без точен превод на инструкцията за употреба и 

термопомпена сестема. 

През първото шестмесечие са приключили проверките от предходен период: за помпа за 

аквариум без ИУ на български език - сигналът е потвърден, предприети са административно 

наказателни действия към икономическия оператор, продуктът е окомплектован с инструкция 

за употреба на български език и жалбоподателката е уведомена за резултата от проверката; за 

индукционен котлон – сигналът не е потвърден, вносителят е предоставил документи, които 

доказват оцененото и удостоверено съответствие на продукта, подателят на сигнала е уведомен 

за резултата; за бойлер–проверката показа че бойлерът е монтиран без да са спазени указанията 

за монтаж на производителя; на производителя е препоръчано за по-голяма сигурност освен 

указанията в инструкцията за монтаж 100 литровите модели бойлери да бъдат окомплектовани 

със съответния брой крепежни елемент, жалбоподателят е уведомен за резултатите; за 

устройство за прогонване на гризачи и насекоми RIDDEX plus по предложение на един от 

вносителите, са унищожени наличните количества, поради невъзможност да се предоставят 

документи доказващи оцененото му съотвуетствие,катокъм настоящия момент останалите 

вносители не са установени, жалбоподателят е уведомен; за конвертор - сигналът се потвърди, 
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предприети са административнонаказакателни и принудителни мерки, жалбоподателя е 

уведомен; за камера за печене - сигналът за наличие на остри ръбове се потвърди, 

производителят е предприел действия и е отстранил несъответствията, жалбоподателя е 

уведомен; сигналът за потопяема помпа без етикет на български език не се потвърди-при 

проверката продуктът се придружава от инструкция за употреба на производителя на български 

език и подателят на сигнала е уведомен.; сигналът за евакуационни (аварийни) осветители е 

потвърден, жалбоподателят е уведомен, че за продуктите действително се предоставя 

декларация за съответвие, която не отговаря на изискванията и не удостоверява оцененото им 

съответствие, изискано е техническо досие на продукта, проверката не е приключила; 

проверките по жалбите за сребърен подгряващ матрак, за електрическа помпа, за аквариум 

Tetra EX 600, бойлер “Prolux и термопомпена система не са приключили. 

 жалби за продукти в обхвата  на мерките по прилагането на директива 

2009/125/ЕС 

През отчетния период е постъпил сигнал за безсалникови автономни циркулационни 

помпи със съмнения за несъответствия с изискванията на Регламент 641/2009 (изм. 622/2012).. 

В резултат на проверката са открити 10 бр. циркулационни помпи без информация, съгласно 

изискванията на Приложение I, т. 2-1 на Регламент 641/2009. Проверката продължава с 

установяване на датата на пускане на продуктите на пазара. Една от помпите е без маркировка 

СЕ, а две помпи са без инструкции за употреба на български език. Проверките не са 

приключили. 

 

 Електрически съоръжения по самосезиране 

Проверката по самосезиране от края на 2013 година за 3 марки поялници без СЕ 

маркировка и без инструкция за употреба на български език е приключена и са предприети 

принудителни административни мерки. Поради невъзможност да се проследи произходът на 

продуктите и да се установи отговорният икономически оператор, по предложение на 

търговците те са унищожени (общо 65 броя от трите вида). 

Проверката за две марки помпи за аквариум, при които има несъответствия по 

отношение инструкцията за употреба на български език е приключила поради невъзможност да 

се осъществи връзка с отговорния икономически оператор. 

Проверката по самосезиране за 2 продукта – осветители не е приключила. 

 

ГАЗОВИ УРЕДИ 

 Газови отоплителни уреди битови 
През отчетното тримесечие са приключили проверките на 3 бр. продукти, като за два от 

тях са предприети коригиращи действия от икономическите оператори, а един брой е върнат на 

доставчика, поради невъзможност еднозначно да се удостовери отговорния икономически 

оператор. Не са приключили проверките на 2 бр. газови отоплителни уреди (без димоотвод, 

битови), по отношение на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на газовите уреди (НСИОСГУ) поради невъзможност да се се осъществи връзка 

с отговорния икономически оператор. За 1 продукт производителят е предложил предприемане 

на коригиращи действия - проверката не е приключила. 

 

ИГРАЧКИ 

 Играчки, носещи масата на дете - триколки 

При извършената през май проверка на триколки са проверени са общо 220 играчки за 

съответствието на продуктите с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и 

оценяване съответствието на играчките. Установени са несъответствия при 24 от тях, в т.ч. без 

нанесена маркировка за съответствие са 3 играчки; без инструкция за употреба (ИУ) на 

български език са 2 и с ИУ, несъответстваща по обем и съдържание на изготвената от 

производителя 2 играчки. Върху етикетите на 7 играчки не е нанесена информация за 

наименованието и адреса на отговорния за пускането им на пазара икономически оператор. 
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Проверките продължават с изискване на документи за произход, за да се установи датата и 

отговорния за пускането им на пазара икономически оператор. 

 

 Играчки за придвижване с електрическо захранване  
 През май са проверени 63 играчки, носещи масата на детето с електрическо захранване. 

При 11 от тях са установени несъответствия. Четири от тях са с ИУ на български език, която не 

съответства по обем и съдържание на изготвената от производителя. Наименованието и адреса 

на отговорния икономически оператор за пускането на пазара не е посочено при 5 играчки, а 

две играчки с радио управление не се придружават от декларация за съответствие и върху 

устройството за управление не е нанесена маркировка за съответствие. Проверките 

продължават с изискване на документи за произход, за да се установи датата и отговорния за 

пускането им на пазара икономически оператор. 

 

 Играчки, обект на специализирана кампания 

  През месец май по предложение на територията на РОНП – Южна България в рамките на 

един ден е проведена специализирана кампания на играчки, обект на жалби и сигнали, които не 

са открити при извършване на проверките за установяване на описаното в жалбите/сигналите. 

Целта на кампанията е проверка степента на изпълнение на изискванията на ЗТИП и Наредбата 

за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ). При 

проверката отново не са открити играчките, обект на жалбите/сигналите. Жалбоподателите са 

информирани за резултата от проверката. 

 

 Играчки с риск, идентичен на нотифицирани в система RAPEX 

През месец май по инициатива на сектор НП - Южен централен район е разпоредена и 

извършена извънредна проверка, в рамките на един ден в търговски обекти на територията на 

гр. Пловдив, на играчки с риск, идентичен на риска на играчки, нотифицирани в система 

RAPEX. При 9 играчки са установени несъответствия с изискванията на ЗТИП и НСИОСИ, 

както следва 2 бр. са с „видими“ несъответствия; 4 бр. са без маркировка за съответствие СЕ; 6 

бр. са без обозначено наименование и адрес на управление на отговорния за пускането им на 

пазара икономически оператор; 6 бр. са без инструкция и/или указание за употреба на 

български език. Проверките на несъответстващи играчки продължават с изискване на 

документи, свързани с произхода им и отговорните икономически оператори за пускането им 

на пазара. Към икономическите оператори, разпространили 4 играчки без нанесена маркировка 

за съответствие са предприети принудителни административни мерки. 

Не се потвърди предварително подадената информация, че на територията на гр. 

Пловдив са разпространени опасни играчки с риск идентичен на RAPEX нотификациите. От 9-

те играчки с несъответствия 2 могат да се отнесат към играчки с риск идентичен на 

нотификациите – тези с „видими несъответствия“. Това се дължи както на плановите проверки 

в предходни години на играчки носещи риск подобен на посочения в нотификациите и играчки 

с „видими несъответствия“, така и на успешната работа на дирекцията с асоциацията на 

вносителите на играчки (БАДИ).  

Констатираните при тази кампания останали несъответствия (липса на СЕ, без 

инструкция и без найменование и адрес на управление на икономическия оператор) не могат да 

се определят като характерни към определена категория играчки и дори общо към група 

играчки. Добрата практика за самосезиране при констатиране на такъв вид несъответствия е по-

ефективния начин за предприемане на действия към несъответстващи продукти, отколкото 

провеждането на локални кампании. 

 

 Играчки карнавални и маскировъчни костюми 

 През отчетния период са продължени проверките към 14 играчки с установени 

несъответствия при проверката, проведена през септември 2013 г. Предприети са принудителни 

административни мерки към икономическите оператори, разпространили играчки – карнавални 

и маскировъчни костюми в нарушение на действащото законодателство. От икономически 
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оператор са изтеглени и унищожени 154 играчки маски, поради наличие на необработени 

ръбове.  

 

 Играчки с „видими несъответствия”  

През отчетния период са продължени проверките на играчките с установени видими 

несъответствия при проверката, проведена през септември 2013 г. Поради трудно установяване 

на отговорния икономически оператор са приключени проверките само при 12 играчки, като са 

предприети принудителни административни мерки. За останалите 5 играчки проверките 

продължават при .  

 

 Играчки от „Коледна кампания 2013“ 
 От продължените проверки на 41 играчки с установени несъответствия при проведената 

в началото на декември традиционната Коледна кампания са приключени проверките на 25 

играчки. По предложение на търговците, предоставящи играчките с несъответствия, са 

унищожени 22 играчки, за които не е установен отговорния за пускането им на пазара 

икономически оператор. 

 

 Играчки от „Обща кампанийна проверка-март 2014“ 

От проверените по време на общата кампания през месец март 105 броя играчки от 

различни категории, за наличие на инструкция за употреба и/или предупредителни текстове, 

свързани с безопасната употреба, са продължени проверките за 28 от тях. Без маркировка за 

съответствие са 3 играчки, 5 са без инструкция за употреба на български език, с инструкция за 

употреба, несъответстваща по обем и съдържание на изготвената от производителя са 7. При 13 

играчки са установени други несъответствия, които нямат отношение към темата на 

проверката. Приключили са проверките за 4 от играчките с установени несъответствия. 

Предприети са коригиращи действия от отговорните икономически оператори като са 

коригирани текстовете на специфичните предупреждения. 

 

 Играчки по жалби и сигнали 

През отчетния период са постъпили шест жалби/сигнали за играчки. Играчките - пъзел 

килим и кухня Hello Kitty, които при проверките не са открити, са издирвани по време на 

специализирана кампания, проведена през май. Играчките отново не са открити. Все още не е 

приключена проверката по постъпила през 2013 г. от КЗП информация за скейтборди със 

заличени данни, свързани с масата и възрастта на ползвателя, които са обект на заповеди на 

председателя на КЗП. По предписание от нотифициращият орган предоставените от 

икономческия оператор сертификати са оттеглени от нотифицирания орган, който ги е издал. 

По жалба за играчка - пъзел килим, за който в жалбата е посочено че излъчва „нетърпима 

миризма“, е закупен образец за изпитване. За резултатите от изпитването и предприетите 

действия жалбоподателят ще бъде информиран допълнително. Продължават проверките за две 

играчки - бакуган и влакче, задвижвано с химически източник на ел. енергия – батерии. Закупен 

е образец за изпитване, за да се потвърди, че влакчето излъчна дим със „задушлива миризма“. 

Не е извършена проверка по жалба за триколка, закупена по интернет, тъй като посочения от 

родителя риск, че предпазните колани „са поставени по начин, който не предпазва детето и има 

опасност от падане и нараняване“ не е покрит от стандарт, хармонизиран към Директива 

2009/48/ЕО. Жалбата е препратена по компетентност на КЗП. 

 

МАШИНИ 

  Ръчни електрически инструменти и градинска техника с акумулаторно 

захранване 

 В периода от 01 до 17 април 2014г. е извършена проверка на 432 броя ръчни 

електрически инструменти и градинска техника с акумулаторно захранване машини по 

отношение изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието 

на машините (НСИОСМ). От проверените продукти 78 броя са с констатирани несъответствия, 
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като от тях 28 бр. са без обозначена година на производство, 2 бр. са без ЕО декларация за 

съответствие, а 8 бр. са без инструкция за експлоатация на български език. През отчетния 

период са приключили проверките за 36 бр. машини, като несъответствията са отстранени. 

Проверките продължават за 42 броя машини. 

 

 Ръчни къртачи и трошачи (чукове) 

В периода от 15 до 29 май 2014г. е извършена проверка на ръчни къртачи и трошачи 

(чукове) по отношение изискванията към тях в Наредба за съществените изисквания и 

оценяване съответствието на машините (НСИОСМ) и Наредба за съществените изисквания и 

оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение 

на шума, излъчван от тях във въздуха (НСИОСМСРООШИВ). Проверени са общо 158 бр. 

машини от различни марки и модели, като при 27 бр. са открити несъответствия. Не са открити 

продукти без нанесена маркировка за съответствие СЕ. Най-често установените несъответствия 

са: без нанесено графичното изображение за гарантирано ниво на звукова мощност върху 

машината, в оригиналната инструкция за експлоатация е посочено ниво на звукова мощност 

надвишаващо стойността, определена в наредбата; без ЕО декларация за съответствие и без 

инструкции за експлоатация. След изключване на повтарящите се модели за 12 бр. машини 

проверките продължават. 

 

 Товарозахватни приспособления – сапани 

 През отчетния период са приключени започнатите през 2013 г. проверките на 74 бр. 

несъответстващи на изискванията сапани. Несъответствията са отстранени – продуктите се 

придружават от ЕО Декларация за съответствие, сертификат от производителя, инструкция 

експлоатация.  

 

 Машини за рязане на трева/машини за окантване на трева; храсторези  

 През отчетния период са приключили започнатите през 2013 год. проверки на 17 бр. 

машини по отношение на НСИОСМ и НСИОСМ по отношение на шума, като към продуктите 

са предприети коригиращи действия. За 2 бр. машини са предприети коригиращи действия по 

отношение на липсващата информация на български език в инструкцията за експлоатация 

съгласно изискванията на НИУЕЕО. За 22 бр. машини  проверките продължават по отношение 

изискванията на НСИОСМ и на НСИОСМ по отношение на шума, а за 16 бр. – по отношение на 

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и Наредба за 

условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване. 

 

 Машини от „Обща кампанийна проверка - март 2014“ 

 При извършената проверка през м. март 2014 год. са проверени общо 66 бр. машини по 

отношение на наличието и съдържанието на инструкцията за експлатация. При 6 от тях са 

констатирани несъответствия. През отчетния период са приключили проверките за 2 от тях, 

като несъответствията са отстранени. 

 

 Машини по жалби и сигнали  

През отчетния период са постъпила една жалба – за прободен трион (зеге) без 

производител и година на производство. 

Работата по жалбата за триона продължава. 

 

СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 Тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен разтвор 

 През първо шестмесечие са извършени проверки на 354 вида строителни продукти – 

тоалетни чинии и комплекти с вграден хидравличен разтвор. За 68 различни продукти 

проверките продължават с предприемане на коригиращи действия. 



13 
 

 От проверените продукти 176 вида са с констатирани несъответствия, като от тях 3 са 

без нанесена маркировка за съответствие СЕ, 46 са без декларация за експлоатационни 

показатели, а 14 са без инструкция за приложение на български език.  

 За 118 вида от несъответстващите тоалетни чинии са предприети коригиращи действия.  

 

 Глинени покривни керемиди и строителна вар 

 Приключените проверки на техническите досиета за 3 вида продукти показват, че 2 

продукта (1 вид керемиди и 1 вид строителна вар) са с оценено и удостоверено съответствие. За 

1 продукт строителна вар с неоценено съответствие са наложени принудителни 

административни действия и административнонаказателни действия. 

 

 Наблюдение на строителни продукти, във връзка с влизане в сила на Регламент 

(ЕС) № 305/2011 

През отчетния период са приключени проверките, продължени от 2013 г., на 77 вида 

строителни продукти, като: 1 продукт е съответстващ, за 71 вида продукти са предприети 

коригиращи действия и към 5 продукти с констатирани несъответствия са предприети 

съответните принудителни мерки действия. 

 

 Строителни продукти по самосезиране, жалби и сигнали 

През отчетния период е приключена проверката по сигнал за битумна мостова 

хидроизолация. Сигналът се потвърди. Тъй като продуктът е вече вложен в строеж, сигнала е 

препратен в ДНСК за предприемане на действия по компетентност. 

По постъпилите 3 броя жалби за лепила за плочки са взети проби и изпитването не е 

приключило. 

 

 Строителни продукти по жалби и сигнали 

През отчетния период са постъпили 3 сигнала за 3 вида битумни мостови 

хидроизолации. Проверката на единият вид хидроизолация е приключена и сигнала се 

потвърди. Тъй като продуктът е вече вложен в строеж, сигнала е препратен в ДНСК за 

предприемане на действия по компетентност. За втория сигнал за битумна мостова 

хидроизолация без оценено съответствие сигнала не се потвърди. Проверката за третия вид 

битумна мостова хидроизолация продължава. 

По постъпилите 3 броя жалби за 3 вида лепила за плочки са взети проби. Резултатите от 

изпитване показват съответствие при 2 от пробите и 1 несъответстваща проба. За 

несъответстващият продукт е направено изслушване на производителя. Предстои предприемане 

на доброволно изтегляне от пазара на несъответстващия продукт. 

По постъпил сигнал за предлагане на пазара на цименти неотговарящи на декларираните 

експлоатационни показатели и неправилно обозначени, съгласно изискванията на 

хармонизиран стандарт БДС EN 197-1, са проверени 136 вида цимент. При 101 вида цимент не 

са констатирани несъответствия и при 35 вида са констатирани несъответствия. Основното 

несъответствие е непълна декларация за експлоатационни показатели (ДОП). Останалите 

несъответствия са различия в цитираните в ДОП и обозначени върху опаковката на цимента 

номера на сертификати, издадени от нотифициран орган. Предприети са коригиращи действия 

от отговорните икономически оператори по отстраняване на констатираните несъответствия. 

Закупени са 21 проби цимент и същите се изпитват. Проверката на техническата документация 

на 23 вида цимент не е приключила. Предстои закупуване на още 1 проба цимент. 

Постъпилият сигнал за противопожарна врата е препратен за проверка на компетентния 

орган ДНСК.  

По постъпилите 3 броя сигнали за интериорна врата, пелетна камина и отводнителни 

канали за пешеходни и транспортни зони проверките не са приключили. 
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ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 Слънчеви очила за защита на очите от слънчево заслепяване с общо 

предназначение 

През първото шестмесечие на 2014 год. са приключени проверките за 28 вида слънчеви 

очила,  които са проверени през 2013 г. За установените нарушения на ЗТИП са предприети 

административно наказателни действия към икономическия оператор, коригиращи действия 

към ЛПС или унищощаване на продуктите. 

Поради сезонноста на тези продукти се наблюдава забавяне или невъзможност при 

откриването на отговорния икономически оператор, пуснало продуктите на пазара, което води 

до затруднение при предприемане на законова мярка към продукт с установени несъответствия. 

За 12 бр. слънчеви очила проверката не е приключила. 

 

 Антифони, поставяни на ушите 

През първото шестмесечие на 2014 год. са приключени проверките за 15 вида антифони, 

които са проверени през ноември 2013 г. За установените нарушения на ЗТИП са предприети 

административно наказателни действия към икономическия оператор и коригиращи действия 

към ЛПС или унищощаване на продуктите. Предоставени са доказателства, че икономическите 

оператори са информирали европейските производители за допуснати пропуски в инструкцията 

за употреба. За 4 бр. антифони проверката не е приключила. 

 

 Защитно облекло с висока видимост 
През месец март 2014 год. е извършена проверка на 188 различни марки и модели 

защитно облекло с висока видимост за спазване на изискванията на Закона за техническите 

изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на личните предпазни средства. Резултатите от проверката показват, че 139 бр. 

съответстват на изискванията.  

Проверката е продължила за 49 бр. продукти, за които са констатирани следните 

несъответствия: 16 бр. са без маркировка за съответствие или с установени видими 

несъответствия; за 21 бр. предстои предприемане на коригиращи действия от икономическите 

оператори, за 8 бр. ще се изискат инструкции за употреба, издадени от производителя и след 

анализа им ще се дадат подадат допълнителни указания за продължаване на проверката.  

През отчетния период са приключили проверките за 11 бр. ЛПС, както следва: към 6 бр. 

са предприети коригиращи действия от икономическия оператор, 3 бр., доставени в Р. България 

от пазара на Общноста, отговорният икономически оператор е комплектовал облеклата с 

инструкция за употреба от производителя и пълен превод на български език, с което е изпълнил 

изискванията на приложимото законодателство и принудителна административна мярка към 

продуктите няма да бъде предприета, за 2 бр. икономическият оператор не съдейства при 

предоставяне на необходимите документи, като оспорва фактите при проверката, поради което 

са предприети законови административно наказателни действия към него. Проверките за 38 бр. 

защитни облекла с висока видимост продължават. 

 

 Лични предпазни средства от „Обща кампанийна проверка - март 2014“ 

От проверените по време на общата кампания 54 бр. различни лични предпазни средства 

(ЛПС) са установени несъответствия към 6 бр. продукти и за тях проверката е продължаване. За 

част от несъответстващите продукти предстои приканване на икономическия оператор към 

предприемане на коригиращи действия - да комплектоват всеки продукт с инструкция за 

употреба, с цел предотвратяване предлагането на пазара на ЛПС, опаковани по 10 бр. с една 

инструкция за употреба, придружаваща опаковката. От постигнатите резултати при проверката 

на ЛПС са констатирани несъответствия само за 10% от проверените продукти, в сравнение с 

резултатите от тези проверки от предходни години, може да се направи изводът, че значително 

е намаляло предлагането на пазара на ЛПС без инструкция за употреба от производител и 

превода й на български език. 
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Приключила е проверката за 1 бр. ЛПС, към което са предприети коригиращи действия 

от икономическия оператор. Проверката за 5 бр. продукти продължава.  

 

 Лични предпазни средства по жалби и сигнали 

През отчетния период са извършена проверки по 3 жалби за слънчеви очила, за ръкавици 

от цепена телешка кожа и плат и градински ръкавици. Жалбата за слънчевите очила не се 

потвърди, тъй като продуктът не бе открит в търговския обект. Проверката е приключила и 

жалбоподателя е уведомен. Проверките за двата вида ръкави ръкавици продължават. 

 

 Лични предпазни средства по самосезиране 
През първото шестмесечие е извършена проверка по самосезиране на общо 4 бр. лични 

предпазни средства (ЛПС). За 2 вида слънчеви очила е установено, че се предлагат в търговския 

обект без инструкция за употреба. Към икономическия оператор са предприети 

административно наказателни действия, след което същият предприема действия по 

отстраняване на несъответствието. Проверката е приключила; за 2 вида ръкавици е установено, 

че се предлагат в търговския обект без маркировка за съответствие и без инструкция за 

употреба. Към търговеца е предприета принудителна административна мярка. След откриване 

по безспорен начин на отговорния икономически оператор, пуснал продуктите на пазара, 

предстои предприемане на административно наказателни действия и принудителна 

административна мярка. Проверката не е приключила за 1 вид ръчен заваръчен защитен екран 

(щит) - установено, че се предлага в търговския обект, с несъответствия по отношение 

пълнотата на инструкцията за употреба и липса на специфични маркировки на ЛПС. 

Проверката не е приключила. 

 

 Лични предпазни средства, обект на специализирана кампания 

През месец юни 2014 г. е извършена тридневна извънредна проверка на територията на 

сектор НП Южен централен район на слънчеви очила за защита на очите от слънчево 

заслепяване с общо предназначение. Проверени са 93 бр. слънчеви очила от различни марки и 

модели, от които 3 бр. са с установени несъответствия - не се придружават с инструкция за 

употреба на български език. Проверката продължава за 3 бр. продукти. 

При проверката са констатирани 3,23 % несъответстващи продукти, от което може да се 

направи изводът, че не са постигнати целите на проверката по „предотвратяване 

разпространението на „опасни стоки“ на пазара, както и повишаване ефективността на работа“ 

на инспекторите от сектор НП ЮЦР. Като се вземе предвид от една страна намаления човешки 

ресурс в ГДНП и липсата на опит в преобладващата част от инспекторите участвали в 

проверката, от втора страна голямата натовареност на инспекторите от ГДНП с изпълнение на 

годишения план за 2014 г. и работата по извънредни проверки (сигнали, жалби, митници и др.), 

и от трета страна малкият брой открити несъответстващи продукти, се налага изводът, че по-

подходящия начин за предприемане на действия към продукти, които не са обхванати от 

плановите проверки или не са обект на сигнали е самосезирането.  

 

РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ И КРАЙНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА (РКДУ) 

 

 РКДУ от „Обща кампанийна проверка - март 2014“  
От проверените по време на общата кампания за наличие и пълнота на инструкцията за 

употреба общо девет радиосъоръжения и КДУ при осем не са открити несъответствия в 

търговските обекти. 

За един продукт с контатирани несъответствия безжична оптична мишка проверката 

продължава при отговорния икономически оператор по отношение на декларацията за 

съответствие (проверка на пълния текст на декларацията за съответствие) и по отношение на 

изструкцията за употреба (изискване от икономическия оператор да предприеме мерки за 

осигуряването на пълен превод на български език на информацията за потребителя). 

Проверката не е приключила. 
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 Безжични DECT телефони 

През месец юни 2014г. е извършена проверка на безжични DECT телефони по 

отношение изискванията на НСИОСРКДУ и по отношение изискванията на 

НУРППЕЕООУООВ относно ограниченията за употреба на определени опасни вещества. В 

търговските обекти са проверени общо 127 DECT телефона – 96 модела от 11 търговски марки. 

От тях за 31 телефона не са установени несъответствия. 

След анализ на събраната информация проверките продължават за 47 модела телефони. 

За 43 продукта проверките продължават по отношение изискванията на НСИОСРКДУ; за 13 - 

по отношение изискванията за ограничения за употреба на определени опасни вещества. 

 

 USB адаптери за 2.4GHz, безжични устройства за локални мрежи (WLAN) за 

5GHz, безжични компютърни микрофони и слушалки 

 

За два USB адаптера проверките, започнали в предходната година продължават с 

преглед на техническа документация. 

 

 РКДУ по жалби и сигнали  

През отчетния период са получени две запитваня от СДВР. Първото е по повод сигнал на 

гражданин относно „грешна архитектура и гръмозащитна мрежа на базовите станции на 

клетъчните мобилни оператори”. Изложеният в преписката случай е свързан с обезопасяването 

на сградите и монтираните в тях съоръжения от въздействието на мълнии, което не е предмет 

на Директива 1999/5/EC и НСИОСРКДУ и не се отнася до съответствието на радиосъоръжения 

със съществените изисквания на НСИОСРКДУ. СДВР е уведомена, че ДАМТН не може да 

вземе отношение по поставения проблем, тъй като е извън нейните правомощия. 

Второто запитване е за издаване на разрешения за ползване на радиочестотния спектър, 

което е извън компетенциите на ДАМТН. 

  

 

СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ 

 Носими пожарогасители 

В периода 15-30.04.2014 г. е извършена проверка на съоръжения под налягане – носими 

пожарогасители, по отношение изискванията на Наредба за съществените изисквания и 

оценяване на съответствието на съоръженията под налягане. В търговската мрежа в страната са 

проверени общо 190 бр. пожарогасители – прахови, водни/водопенни и СО2. От тях за 94 бр. не 

са констатирани несъответствия. С установени  несъответствия са 96 бр. продукти (46 бр. без 

повтарящите се марки и модели в различните обекти), от които: прахови – 68 бр., водни – 17 бр. 

и СО2 – 11 бр. От проверените продукти с несъответствия – 4 бр. са без нанесена СЕ 

маркировка за съответствие, 13 бр. не се придружават от ЕО декларация за съответствие в 

търговския обект и 1 бр. без инструкция на български език.  Най-честите несъответствия са по 

отношение съдържанието на придружаващата продуктите ЕО декларация за съответствие – 

неизяснен статут на лицето съставило декларацията и непълно съдържание, съгласно наредбата. 

Преобладаващата част от предлаганите продукти е с обявен произход от Китай. Около 

31,5 % от предлаганите в търговската мрежа пожарогасители са с обявен произход от ЕС. 

Проверката за продуктите с констатирани несъответствия продължава при отговорните 

икономически оператори.  

 

 Съоръжения под налягане по жалби и сигнали 

През отчетния период е получена една жалба за газова туристическа бутилка, която е 

причинила пожар в жилището на жалбоподателката. Независимо, че обект на жалбата е искане 

за обезщетение от фирмата производител, проверка беше извършена. При нея се установи, че 

откритите в търговския обект бутилки и газов къмпингов котлон, обект на жалбата, са с 
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оценено и удостоверено съответствие. Визуален преглед на бутилката, обект на жалбата не е 

извършен, поради липсата й. Жалбоподателката е уведомена за резултатите от проверката. 

 

 ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ 

 Пиротехнически изделия от категория 1, 2 и 3 

През отчетния период са приключени проверките, продължени от 2013 г., на 58 вида 

пиротехнически изделия, като: 26 вида продукти са съответстващи, за 26 продукт са предприети 

коригиращи действия и към 6 продукти с констатирани несъответствия са предприети 

съответните принудителни мерки и административнонаказателни действия. 

 

ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ЗА ОТДИХ 

 Плавателни съдове за отдих – надуваеми лодки от категория С и D 

През втората половина на м.юни 2014 г. е започнала проверката за плавателни съдове за  

отдих – надуваеми лодки от категория С и D за съответствието с изискванията на наредба за 

съществените изискванията. Проверени са надуваеми лодки от категория С и D, за които 

предстои обработването на резулататите от  проверката и предпириемане на дийствие към 

несъответстващите продукти. 

 

Действия по нотификации 
През първото шестмесечие на 2014 г. са получени нотификации по системата RAPEX за 632 бр. 

продукти. Получени са и 10 нотификации, които не са от компетенциите на ДАМТН. 

  

 
 

 

През първото шестмесечие на 2014 г. е приключила проверката и са предприети 

действия към продукта, подготвена е и е изпратена към контактната точка 1 бр. реакция по 

нотификация № 0031/14 от система RAPEX.  

 

Действия по получени уведомления от Агенция „Митници” 
През първото шестмесечие на 2014 г. са получени общо 85 уведомления за 845 продукти, 

във връзка с Инструкцията за взаимодействие между Агенция “Митници” и ДАМТН за 

прилагане на мерките за надзор на пазара.  

При извършените проверки е констатирано: 511 вида продукти съответстват на 

изискванията –„Допускане за свободно обращение“; 335 вида продукти не съответстват на 

изискванията за безопасност – „Допускане за свободно обращение не е разрешено“; 51 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 
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съответствие. Най-много проверки са извършени от инспекторите на територията – Надзор на 

пазара (НП), сектор Югоизточен, гр. Бургас и НП сектор Югозападен, гр. София. 

Извършени са проверки на следните продукти по видове: електросъоръжения – 603 бр., 

пиротехнически изделия –68 бр., строителни продукти – 50 бр., газови уреди – 34 бр., играчки – 

69 бр., машини – 4 бр., ЛПС – 13 бр, радиосъоръжения и КДУ – 4 бр. Констатирани са 

несъответствия с нормативните изисквания и не са допуснати за свободно обращение различни 

модели от: електросъоръжения - 12493 бр., (в това число са 11 модела с общо кол. 7800 бр. 

продукти, за които е установено, че не изпъляват изискванията на Регламент № 244/2010 г.), 

както и на 31200 m електрически проводници, играчки – 131 бр., строителни продукти – 880 

колета, лични предпазни средства – 110 бр., радиосъоръжения и КДУ – 84 бр., газови уреди - 3 

бр., машина - 1 бр.  

Значително са се повишили резултатите при дейността по работата с Агенция 

„Митници“ (АМ), където за шестмесичието на 2014 са постъпили 85 уведомления и не са 

допуснати за свободно обращение 335 различни модели от продукти, в сравнение с 

постъпилите 97 уведомления и недопуснатите за свободно обращение 97 различни модели от 

продукти през на 2013 г., което се дължи зачестилите работни срещи, проведени с 

представители от АМ и подадените предложения по преоритизиране на чек листите, използвани 

от тях и не на последно място от компетентното прилагане от служителите на ГДНП на 

действащото законодателство и утвърдената процедура: Извършване на проверки по 

уведомления от Агенция „Митници”. 

 

Участие в международни проекти и кампании 
 проект “Joint Action 2011 on Fireworks” „Joint Action 2011-Battery chargers“на 

PROSAFE 

 През месец февруари е проведена финална среща, в която са отчетени резултатите от 

проекта на всички държави членки. Направени са предложения за подобряване на процедурата 

за избор на лаборатории за изпитване. Работата по двата проекта е приключена.  

 проект „Joint Action 2013-Kick scooters“ на PROSAFE 
 Проведена е организационна среща на участницете, на която са уточнени кои продукти 

ще бъдат обект на съвместните дейности – скутери играчки или скутери за спорт и свободно 

време. Предстои да се: изработят документи, свързани с регистрирането на данните от 

проверката на продуктите и уведомителни писма до икономическите оператори, чиито 

продукти ще бъдат изпитани и да се направи подбор на изпитвателната лаборатория, която ще 

извърши изпитванията. 

 

Предприети действия към несъответстващи и опасни продукти 
В резултат на дейността по надзор на пазара през 2013 г. са извършени изпитвания, 

предприети са действия към продукти с видими несъответствия, последващи действия към 

несъответстващи и опасни продукти и са предприети действия към икономическите оператори, 

според отговорностите им. 

 През първото тримесечие на 2014 год. са взети 32 образци за изпитване (6 бр. 

електрически съоръжения, 24 бр. строителни продукти, 2 играчки). За 1 бр.  строителен продукт 

несъответствията се потвърдиха, а при 2 бр. строителни продукти изпитванията не потвърдиха 

несъответствията. Изпитванията не са приключили за 21 бр. строителни продукти и за 2 бр. 

играчки. 

Издадени са 11 заповеди по чл. 30в, ал. 1 от ЗТИП за временно спиране от 

разпространение до оценяване и удостоверяване на съответствието им с изискванията за 

безопасност, (8 за електропродукти и 2 за строителни продукти 1 за играчка) и  

В резултат на уведомяване на икономическите оператори за констатираните 

несъответствия, издадени заповеди по чл. 30а, ал. 2 от ЗТИП или заповеди по чл. 30в, ал. 1 от 

ЗТИП, или по инициатива на икономическите оператори са изтеглени и унищожени 6 вида 



19 
 

играчки с общо количество 179 бр. По са унищожени 51 вида електрически съоръжения 

(гирлянди, декодери, осветители, лампи)-общо количество 194 броя. 

 

През първото тримесечие на 2014 год. са съставени 104 акта за установяване на 

административни нарушения - 65 на търговци, 28 на физически лица и 11 на вносители и 

производители. Издадени са 76 наказателни постановления - 55 на търговци, 16 на физически 

лица и 5 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 

 

 
 

Други дейности, свързани с надзора на пазара 
През първото тримесечие на 2014 год. са извършени и следните дейности, свързани с 

надзора на пазара: 

 Изготвени са 7 становища до НАП относно пускане или разпространяване на 

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

продукти; 

 В изпълнение изискванията на Регламент ЕО 765/2008 са проведени 9 бр. срещи с 

представители на икономически оператори за несъответстващи продукти (1 за строителни 
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продукти). Подписани са протоколи, с които отговорните лица поемат ангажименти за 

предприемане на действия; 

 Изготвени са 56 бр. становища и отговори на запитвания по прилагане на 

нормативната база, в това число за: строителни продукти – 8 бр.; електрически съоръжения – 

11 бр., екопроектиране – 10 бр.; играчки – 7 бр.; машини – 4 бр.; радиосъжения и крайни 

далекосъобщителни устройства – 6 бр.; електромагнитна съвместимост – 2 бр.; съоръжения под 

налягане – 1 бр.; лични предпазни средства – 2 бр., пиротехнически изделия – 1 бр. и 4 бр. 

общи запитвания; 

 Изготвени са 2 броя становища на експерт от отдел „Контролно-методичен” във 

връзка с участие 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 

– 10 участия (РКДУ, пиротехнически изделия, ЕМС, екодизайн, машини, играчки, LVD, RoHS, 

ЛПС); 

 Изготвен и изпратен до ADCO R&TTE отчет/статистика за работата през 2013г. 

 Участие в заключителна конференция по проект на ЕК „Съвместни действия 2011“, 

организиран от PROSAFE, за фойерверки и зарядни устройства; 

 Участие на експерти в 4 работни срещи с представители на Агенция Митници; 

 Участие в две срещи на PROSAFE, стартиращи проект „Съвместни действия по 

надзор на пазара 2013”, продуктова група „Тротинетки”; 

 Участие на главен директор и експерт в среща с представители на ЕК и Агенция 

„Митници“, на която е представена презентация с резултатите от взаимодействието между 

двете институции; 

 Участие на експерт и служители на ГДНП в работна група по изготвяне на проект на 

нова Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници“ и Държавна агенция за 

метрологичен и технически надзор; 

 Участие на експерт в Работна група „Техническа хармонизация“ на Съвета на ЕС за 

обсъждане на Предложение за Регламент относно личните предпазни средства; 

 Участие на експерт в процедури по изменение на ЗТИП; 

 Изготвяне на становище по проект на Инструкция за взаимодействие между АМ и 

ДАМТН 

 Попълнени 13 бр. въпросници от експерти относно проучване на ЕК за прилагането 

на Директива за пиротехническите изделия, Регламент за строителните продукти и за 

Националните органи за надзор на пазара, за прилагането на споразуменията за взаимно 

признаване (MRA), възможността за обединяването на директиви 2006/42 и 2000/14; относно 

класификация на RTTE-продуктите; относно GSM/3G ретранслатори; относно заглушителите 

(Jammers); относно процедура за несъответстващи продукти към органи по надзор на пазара от 

други държави-членки, относно секторните програми за 2015 г.; директива 2009/48/ЕО за 

безопасност на играчки; 

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

пакета директиви за уеднаквяване на новата законова рамка на Общността - по проекта за нова 

директива за радиосъоръжения (RED), лингвистична и терминологична редакция на RED, 

проект на Директива за проследяване на пиротехнически изделия и взривни вещества за 

граждански цели; Делегиран акт на ЕК за DoP предоставяна на WEB, изменение на допълнение 

А към Приложение ІІ на Директива 2009/48/ЕО (за допускане наличието на метален никел); 

становища за отчет по секторни програми, оценка на риска, електронна система за 

съответствие, нанотехнологии, иновативни продукти и високи технологии, професионални 

нехармонизирани продукти;  

 Изготвен доклад до МОСВ за изпълнение на задълженията на ДАМТН през 2013 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. 
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 Изготвен доклад до ИАОС за изпълнение на задълженията на ДАМТН през 2013 г. по 

Закона за отпадъците и 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 експерти в работни групи по изготвяне и изменение на процедури от СУД; 

 Ръководство и участие в обучение на органи по надзор на пазара от Турция по 

директиви от Нов подход; 

 Изготвяне на становище по документи за РГ към ЕК относно ICSMS  

 Изготвени са 3 съобщения за страницата на ДАМТН за икономически оператори, 

които предприемат доброволни мерки към продукти; 

 Проведена работна среща и обучение на новоназначени служители в ГДНП. 

 

Изводи  
От осъществената през първото шестмесечие на 2014 год. 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; 

 в резултат на засиленото сътрудничество с Агенция „Митници“ се предприемат 

ефективни мерки за недопускане за свободно обращение на продукти с несъответствия.  

 в резултат на действията по надзор на пазара (предприемане на мерки към 

несъответстващите продукти и активно работа с български производители и вносители), в 

значителна степен са намаляли констатираните несъответствие при продуктовите групи, които 

са били обект на проверки в предходни периоди. 

 пречките при проследяване на продуктите по веригата на доставка са основната 

причина за невъзможността да се предприемат ефективни действия към тях - запазва се делът 

на търговците на дребно, които не предоставят или предоставят финансови документи, за които 

впоследствие се установява че са неотносими към продуктите; 

 въпреки установените несъответствия с някои от изискванията за екопроектиране, не 

е възможно да се предприемат действия, тъй като продуктите са с произход от ЕС и не може 

еднозначно да се определи датата на пускане на пазара, която е от значение за определяне 

приложими ли за към тях влезлите в сила изисквания за екопроектиране; 

 в ЗТИП е необходимо да се направи изменение, което ще даде възможност да се 

предприемат принудителни мерки и административнонаказателни действия към строителни 

продукти, неодговарящи на изискванията на Регламент 305/2011. 

 

 

 


